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ódl się i pra.euj i 

Z• illllfdY lilaci sit za mieisct rzadka drobneSEo druk• 
.tl lei •• a za orlosz.eni2 zamieszczone przed inseratami 
41 ten. Kto czesto OR:lasza. otrzyma odpowiedni Qł}tlst 
r.~~::r!i rabat. Za tloma~zenie z obcych języków na ool· 
$kl atc sic ni.e placi. - Listy do redakcyi. Drukami 
f l.aiescarnl nalety oplacić. i podać w nich dołdadny 
rtciflll ttisztcesz:o. RekoDisów sie nie zwraca. Nazwisk 
flli'iQJił80!łdeut6w bez !ch u.voważnien!a n~e wskazuje :s.ię. 

niedziela, 29.-go ~Jtarca 1903. Rok i3. .. .,; 

· Radakcya~ D:F:ukar:W.a i .K&i~IU'~ elljdGje tdq pra1y M&Hheserstl'aiae 17 nłl dGle.. ·- Adres~ WiMUs Polski, Bochum.· -----., D *ki® IJDIIIP?TP5 ::m 

ih~dlice pofscy! Uc~i:=:.ie dz1ed swe mówić, 

~gĘ(.'· . .tć i ilłsać po po~słm 1 N~e jest Połakiem, , l 
grzcczui·e odn1ówić, eskadra nie zawinie ~o ia
dneg0 z ponów cnrope.iskich ze względó\v tcch-

li nkzn:vch'', . 
. t;to P'.{l'tomstwu S\vemu zaiemczyć się pozwoli! 

Z. wypadków dnia{t 
O tmii:w.a :polskie. 

~ Gazety niemieckie odmO\\-ą l~ooscvclta bar
l dz:o (}burzone. Świa.dczy to o niezbyt przyjaz-

nydh stosunkach Amer~yki do Niemiec, stnsznie 
;piszą. Stosunek Ameryki do Niemiec oczy\·viście 
zaostrza się stałe, Z\vlaszcza, że Amerykanie 
o.tłm6vvili mimo, iż Niemcom z powodu pod ró~:y 

i'księcia tienrj.~ ka dłużni wizytę. · 
Pano .. vie kupiec 1g:nacy Jaf1czak: z Kruświ

cy, kupiec Jan K.o'\vaJski ze Strzdua, Wincenty 
Wąsow.icz, wlaściciel apteki z lnowroda\;via, i 
pani :Elźbieta Klemensowa z On1c\vkowa byli 
S\Vego czasrr uskarżeni przed sądem lawniczym 
w Inowrochnviu n ;,vypisanic polskich imion na 
godłach kupieckich. Sąd ht\\:11iezy uwolnił ich · 
od winy, ale proku.rator odwalał się do Izby , 
karnej, i ta instmh::ya uwolnHa oskarżonych od , 
·winy. Prokurato-r ,apelował teraz do wyższej i 

:instancyi, jak dorwszą "Dziennikovd l(ujaw .... 
skiem11." 

Przyczynct1 .d\'j ·nistor:/i kułtury pruskiej. 
\Vieś l:abmJ -;,\.- po\\ i~;;dc śremskim otrz)r~ 

ma;., na;w..:t. 11:~7 .~8·~\\ : t i ffir~d>~ddrf•• 

Nabytek 'komisyi l~olonizacyjucj. . 
. Komisya 'koh'łnizacyjna kupila od p. Kcller~ 
dobra rycerskie .l\1nicho\, -o \\ ' powiecie gni~~~ 
nieńskim, obe!mu}ące 80D mórg. "·· 1 

!:, 

Państwa :uałkańsJtie zbroją się! 

Rumunia zarnówiła 6J 000 karabinó\\' w fa
.bryce Steyr w vVkclniu. 

I(aleczcriie języka polskiego. 
Z Laar nadsylają nam kartkę, na której czy

tamy dosJ~ownie, -co następuje : 
,..,.Zaproszenie! 

Telegran1y. 
B e r l i u. Cesarzowa niemie·ck:a spadła pod·· 

czas konnej IJrzejażdżki i uległa, jak donoszą, 
lekkiemu złamaniu ramienia. Lekarze opatrzyli 
ją śpiesznie. 

H a a g a. Usta\lva o zak;azaniu bezrobocia 
robotnikom kolejowym przyjdZie wkrótce pod 
obrady sejmu. Rząd chre uc'hwale!tie ustawy 
fJrzyspieszrć. bo i pomiędZj' i.·)liłicrzami panuje. 
chęć do - odnHhvienia posłuszcw1stwa. \V Am
sterdamie ·i Berg-Hp-.. Zoom 7~.,, ~::tli ~::nn;t ilłł
nierze wiec-.!. ua htóryah ·~łro s.ię' 6 obccnrm 
położeniu wyrażali. · · :;,. 

T i e n t s i n. .Rozruchy bokserów -w pro
wincyi Tsziłi coraz powszecłlnie!sze. Również 
z Yangtse,.,l(hmg donoszą o zaburzeniach bokse-
rów. . 

G o t a. Sejm ltsięstw l(ohurga i Goty u
chwalił, aby pełnomocnik rz.ądu \V radzie związ
kowej wystąpił pt·zeciw wszeUdm większylU 
wydatkom pai1stwa niemieckiego i aby zalecał 
oszczędność. 

_ .. !! . ..:..~ 

Polacv na 
Na .1\Hsyja S\v:t, dla Polako\\' w !.:>arafi Laar. 
Misya dta Po1akow, Meszezyzu i Niewiast 

·odbedz~e sie od Niedzieli Palmowy toiest 5-tego • 
](\vietma do \'\ wrku po S\:~,rietah do 14-stego 
Kwietnia. , 

obczyźnie. 
Głos na czasie:! 

Piszą JJam: \tVybory \vc \Vestfalii 1 Nad
renii wieJe przynoszą ze so~ życia, aby nad 
sprawą uaszą przekJadać \' 'Yhiory, aby dla '"Y
borów opuszczać sprawy organiŻacyjne, "Zjed-Blisz sze \viadomosei bendom Uwiadomio

, ·liC pszed czasem w Koseiele. 
Duhowienstwo: z Parafi Laar". 

Uwagi są tu zbyte.__:zne! · 

Boją się Jezuitów! 
ObY\\'atelsi'wo ha.mburskie ucłnvałilo rezo

Jcyę, aby senat miasta tfambnrga zaleci! swe
:n~~ pełnomocnikowi w Radzie związkcnvej, iż

~.~ gl~SD\Va.f przeciw zniesieniu bankyi Jezu
. ~~w. 1 ak ~amo, htk \Y.iadomo, uclnvalHo oby
;:i~łstwo rnnych wolnych 1ni~st, Bremy i Lu-

Jeż.eli ~~da związko .. \v.a odrzuci projekt po
Wrotu .Jcz.ultO\V w granice Niemiec, to stanowi
IJko centrum wobec rządu stanie mi ostrzu mie
cza. 

, noczenia" lub ,,Z\A ' iązku Polaków'', by{oby nic
dobrze, l\odacy! Przy \\ yborach agitować 
.nam co sil starczy trzeba, jeszczF.: dla swego ·
;dla Rodaka, jakim jest zas-Łuż~:.;,Hy literat Józef 
Chaciszewski z Oniezua. Lepszego nad tego 
dzielnego Polaka, który dla lt1du pracowal i zżyl 
się z ludem, nie możnaby przedstawić. Tak od-
damy cześć tenw zacnemu h~odakowi i prawdzi
'" emu patryode polskiemu . 

Lecz l\odacy! wybory !)rzejdq, ale spra.wa 
nasza nic może stauąć. \V łaśnie \\ ybory po win- · 
ny 11Ws zachęci(; do jeszcze ~orłi\vszej pracy. 
Praaujmy nad tem, aby także kasa gJ·ów11ego 
komitetu napdnHa się, aby agitacy·:a. mogla iść 
raź.no. 

Ja po\:vi.adam to, gdzie oświata ~cszczc siG 
11ie zakiQ,rzcni!a w ladzie uaszym, to wh~ccj zna-

J Od kosza! czy pra.c~a nad uświadomieniem ludu, uiż wy bo-
dr .. ak ~viad?.r~o, przyby\va do Europy eska- ry! 

a Stanaw ZJednoczonych w Ameryce, aby l~odac~·! coby flam zuaczylo postawienic 
~newrować w okolicy \Yybrzeźa. portugalskie- własnych k.cindydatóv, ~ gdybyśmy naszą. dziat
~?· W tej spra·wie donoszt.l z stolicy Stanów wę zaprzepaścili tj. gdyby ona sze1:e~i obce po-
s~~dn.oczonych Ameryki, z \Vaszyngtonu, co na- większala. 11., WiG~.: nad ż·ud.e same, Jl::ld siebi" 
·~PłlJe: " .... 

C kochajmy nasza przyszłość, nasze dzieci. K.o-
towi'~ esarz nicm~ec~i kazaf donieść prezydcn- chajmy g-orąco język praojców, a kto kocha go, 
Podn)t oosev~1tow1:.r ze. eskadr~ ru~er~kal1ska ~v • ten też pdwżc, i,e w rodzinic choć zdaJa o{] 'oj
lońii. ·~ do E:.1rop,, :n~Jc będzte WJdz.lan~ w K)- ł czyzny z.,adJo\va nasze tradycyc, ten dzi.eci \\-y .. 

· ednakze prez}dcut amerykaoski raczył · chowa na Polak(nv i dobrych katolikóv(. Da. 

- s•u rrrlllli!Jifl~ 

lej do składe..k na cel uarodO\\ Y. na agitacyę ·"';,·:;;
borczą. d.alei \\ ięc płacić podatek dobrO\vo lny 
nie wymuszony. Robotnik. 

Głosy wybnrc6w w sprawie przyszłych wybt~ .. 
r·ó do parlaro.entu. 

VIII. 
Langendreer. Po przeczytaniu rozmaity~h 

korespondencyj \VC "Wiarusie ·poJskim" o przy-
, szlych \vyborach do parlamentu, cbę te ż i .ia 

swoje zdanie wypowiedzieć. A więc drodzy Ro
dacy \V tak ciężidem położeniu się tutaj znajdu
jemy, że tntdno nam sali dostać, abyśmy mogli 
wiec przedwyborczy Z'vvołać, i nasze clęZKJc 

· położenie omówić. Niejeden sobie może· m()wi~ 
nie\'i'iem dla czego? iż indziej się takie \'~.-Je ,.:;..~ 
odby\vają, a u nas nic. Kochani I~odacy my nw
żemy być dumni z naszej narodmvbści, i tntaj 
na obczyźnie byłoby to nie po polsku na ccn
trum_glosy nasze oddać. A \Yięc J(oda-cy rązci
rzyjmJ· i pokaż1lJY im Hasztgo dt!~!ra. ż· ... i iilY 
b'-~z . uicb sobk radt; d~Hny. A że na son ~liistl',\\. 

. ! !lbt.:f~~Jtj'.\ t~ih .. i.tW<J llk Li'tO.ŻL:Hi, \~i~.; ~_:lf..n J1tltt 

pozostaJe nasze głosy oddać na kandydata !11'~1-
wdzi\'~ i e polskiego. Takie jest moje. zd~u:ie, a 
więc Bracia Rodacy WZjT'i\·am was teraz \\'Szy., 
stkich do popienmia kandydata Rodaka. 1 

Robotnik Polsld. i 

Habingłron;t. Ja jestem za tern, aby r~loso~ 
wać na swego. A chociażby tu w naszej okoli
cy bylo jaknajwięcej przyjaciół centrum, to jed
nak kiep moim zdaniem ten, który nie pójdzie 
drogą, którą mu \\ 'yznaczy nasza g· '>wna \\ - t<J~ 
dza \\;yborcz.a. 

Śledzony agitator. 

J • Wanne. Ś\\ iat by się z nas Rod2.cy wy- · 
sn1Ja{, gdybyśmy \F tych \\ yborach nie gfoso
wali na sw·ego. CentrO\\'C(hv to wie!c w parla
mencie nie kosztuje kropnąć mówkę za Poła
kami, ale w seJmie pruskim, gdzie się bardziej 
ważyfy prawa przeciw Polakom, tam nicraz 
wolnom_yślni nawet bardziej się nam przysłu
żyli, niż centrowcy. \V parJamencjc pos1owie 
centrO\\·i dobrze 'Się z posłami naszymi obcho
dzą, to też ks. I(adzi\viH i ks. prob. Jażdże\\ ski 
w o~ief1 Za nimi. by poszli. A Hiech uam. tu \vy
pe!mą nasze s.Juszne żądania to i my im jak ks. 
RadziwiU i ks. prob. Jażdżcwski ręce ściskać 
będziemy. 

Ja~\: ccntro\\·cy postarają się dla nas o lcp
SZć:l. opwkę duchowną w języku polskim, htk ją 
m~1Ją u n~s \V kraju katolky niemcy po nic~ 
mtccku, mech obrzędy chrztu i śłnbu DI7V(roto
wy\vanja dzieci do pierwszych saki·am-e~tów 
odbywają siG po pblsk11, to pom(Jwimy z cen~ 
trum o kompromisie. 

Tymczasem głosujuty na J~odalui. 
Lycz li\\ y. 

Z pod Leszna w Pols~.:c. Jak nwie to cie
szy, kiedy doczytuję się, jak tam Polacy wobec 
P.rzyszJy_~h ·\\'yborów SiG krzątają. DoczYtuję 
$H~ z :,\\11arusa Pol.'' o tem bardzo dnio. \Vszy
scy memal l<_odacy ś'l zdania, aby g-Joso\nlć na 
S\\ ego, to mi się bardzo podob~. Spodziewam 
si.ę, że l~oclaqr dopóty na centro\\ c~t i!.łosować 
we będą, dop(~lki oni tde spetniq uJszv~.:h słusz-
nych ŻYCZCJJ. • 

Po krótce \\mu opiszę. jak ttl jest u r::1-;. \V 
naszej. p~rafii na pię;..'iu Polaków pri;., pada je
den mermec katolik i myśJalbyś, że w kościcle 



n~: p1ęc kaz'k11 jest jrdno niemieckic ~·{)dzic tam! ' 
nasz ks. proboszcz to musi by~ dla tej garstki 
nicmiaszkó\\. taki dobry, że co drugą niedzielę 

Jeżdi rodac:r nasi do swej polityki S?;'F.oihy 
nit.: będą przywiązywali przesadzonych nadziei, 
tO trzeba będzie opuścić srano\\ isk o potrzeb d~
chowych w kościcle i cofnąć się na sta.ubwisko · m~li'l kaz<"m.ie niemieckie! A już ewangelię to co 

Hicdzicl<~ ks. ją głosi niemcom po niemiecku. Nie 
chcę .illl': pisać o ślub<;tch, chrztach, przygotowa
niach d7ieci. bo to wszystko odby\\·a siG ro nie
miccktl. 

S~yclmć tli u nas, że teraz i my \\. Połsce 
gioSC\\ ·ać b<;dziemy na swego. Bo jak nie.· na 
sweRo. to się wstrzymamy. Dotychczas byt 
ccntro\\·icc. 

A wiQc Polacy, jak \Vain ksiGża tyle nabo
żer1stw polskich nie dadzą, ile tu mają garstki 
nicmcó\\·, to żądajcie. żądajcie i żądajcie. · Kto 
za'\\\że z':\Cta, nareszcie dostaje. 
· Czytelnik .,Wiarusa Polskiego'·. 

Dortmund. l ja też chcę swoje zdanie wy
po\\·icdzicć. MogG tylko tyle powiedzieć, że się 
z góry z·gadzam na wszelkie PO\\'ZiGte dotych ... 
ci.C!S 11chwaJy. lie.i wiem ci ja dobrze. że . się ·tu·~ 
t::-~j \\ Dortmundzie cosik święci. Ale i1iechno 
~.:i panowie, któryrn na \\'icctr jeszcze tyle ufali
śmy ni~ do1;iszą, i uchwał gló-wt1ei wła~ 
dzy wyhorczcj przestrzegać nic będą, to zaufa
nic nasze do nich i za dziesięć lat jeszcze' nic 
\\'tóci. 

. czysto narodowe. Na tem stano\visku n.ą.leży 
rozstrzygnąć: · 

czy rodacy w Westfalii chcą absolutnie glo
SO\\ ać tylko na swego narod.o\v ego kandydata, 
nic pytając, jakie to pociągnie skntl<i dla ccn
.tro \\'có'\v: 

czy też będ<1 s~ę licz·yli z te.mi następstwami 
i oddadzą glosy .swe na centrowca, żeby · nie. 
zwiększyć w parlamencie liczby liberałów i ha
katystów. a więc w rogów tak kościoła, jak Po
Jaków. 

Co do . naboże.t'1stw po-lskich i ksiGżY pols
kich, · o to należy pukać nieustannie do w~adz-y 
ducho\vnej, 

"Kury er Poznańsk:i" pi s? e: 
"Niedawno wyrazilgmy w obszernym ar

tykule zdanic nasze o stanowisku. które roda
. kom naszym zaj4ć należy w obce \\-ybor()\.V w 
Nadrenii i \Vcstfalii. 

Zdanie to opierało się głównie na 7.asadzic, 
że tak ze względó,, · etyki politycznej, jak ze 
względów czystego utylitaryzmu narodowościo

. \Vego soiusz wyborczy z zachodnicm skrzydkm 

. centrum jest wprost \\'Skazanym. t )m cm jak komitet glówny rozstrz}rgnic j,ak 
siz; podczas przysztych v~-yboró'~·- zaci10\vac na
fc;i_y. napiszę do publi'cznego ogłośz.C:ri i<l' :t'os \vię~ 
t2t.i Jnk tu pewni panowie krecią robcjtc uprawia-

Od tego czasu roZ\Finęla się na wszystkich 
. · polach akcya przed\qrborcza, a nicmniej i \\' 

sprawach v.·yborów ... westfalsko-nadref1skich. 

l<-\ ! . . 0!2zer'n' i'~ny. 
Brucł1. . U nas chcą 1:\odacy t}fiko ' ·.'~ ·~ · ,s~v;eg() 

dnscJ\\ :1ć. \i\!ymyślali na nas '' s\.\~y·ch gaze
-:.ach co siG Zlllieściło a teraz jak .m:i na nich nic 
h~clzic:ni głosować. to zn0\\'11 wielkie ·wymawia
nia, coprm\.-da skromniej, niż da\\"niej. Co ro
!hi~l i nnc partyc teraz? Namawia}ą:preZ:esó\\,.. to
"' ar7\-st\\. i innvch wybitniejszych 'Polaków, 
·;,th:sr ~li ra.~t~~li. · spr-a \\' ę naszą Pt~.ę;qhpd?-ąc do nich. 
ł:ho 1·1 Boże tych Polaków. którzy siG oba?amucic~ 
pr• z'' n!:r!''Jf namawiam wszystkich, którzy k
Si.czc "\Viarusa" uie abonują, aby na przyszły 
i\\\ arta.f. sobie go zapisali. We .,Wiarusie" bo-
'\\ icm kowitet wyborczy \qrdawać będzie jako 
'·' S\\·yn; organie hasla \\'yborcze, to też każdy 
kf<\rv ~o czyta, najprędzc.i się d.o\\de, co mu; ja
ko Polako\\1i czynić \\·ypada. ' Ja:.:j.e'stem za tcm. 

l ·'•• . . ~'4•!tŁ~~,·~~~ ~'.f . • , ' 

~'O nc!Jwnli nasza władza wyborcza. · · 
·Sztokfisz. 

Co piszą gazety o stanowisku Połaków w \V est
f::lłii i Na.drenii przy latosich wyborach do pai"-

i' · ~ ~·: lamenttt? 

VI. 
; ·, · ,.Orędownik" pisze: ·cała . polityka, ia.ką 
rodacv nasi '""' Vv' cstfalii tHO\\ · adz.ą na \\·iecac.h, 
robi '~ rażenie, że chcą na~~tras~;~,,~;r~ yVfadze Clu

chO\\.'lic i ccutrO\\ców, \\ nitdz'id,'żc jeśli to ·tm
·3kntkllje, to rodacy nasi będ<.\ mieli \Vięcej nabo
że;ist \ · polskich i więcej polskich księży. I tc
;.<1Z po tylu "Wiecach, zaprawdę jest cz.as z.a.stano
\\ ić siG. co należy uczynić, gdy ta ~polityka groź
by u i~ (Jsięgnie pożądanego skutku. . . . 
- Pod t n~ naszego zdania rodac·Y \~ \vV cstfalii 
j)o,,·inni sobie zdać jasno. Sl?!p~v.~~ r.t~ ( .t.<i?9 :_ c'zy 
kh P'Diityka groźby wy\vrzc 1aku: ~.~l"Melue na 
f<1nnciszc ,,·ladze ducho\YllC. Naszcm. zdaniem 
nie In~ ll:l to obcenie żadllych \\'idok{n(· raz mo
ic dla tc<~o. że Biskupom istotnie-. trudno :.posta,
rać siG o potrzebńą liczbę księży polskich lub. po . 
.Jjolsk u m(J\\ · iących; po drugie dla tego, że obQS,~ ; 
p.ie miGdzy ' \Vładzami duc)wwnemi i Centrmn, ' 
a rzadc111 pruskim. panuJą takie przyjazne sto- r 

sunki·. 'Le bodaj Bisk11pi bę~fą ch~ieli dla naszych i 
roclakó\\' na obczyźnie --- narazić siG rządo~wi 
).)rusl-;icmu. .. .. · · 

f(n{lakolll naszym w \Vestfalii nie należy ~a
b-y\\ ać, ani taić przed ninii . tego, że Stolica 
Apostolska ustąpi h rządowi p.t,'ll;skienm w spra- : 
·\vic ks. ~jskupa l(On.Jtna \\ ' ~~~ewirze. że przy : 

Prasa zamieścHa cary szereg artykutó\'\. , a 
również cały szereg ,~ ·ieców odby.t się wśród 
naszego wyclwdźt\\·a. l gdy \VYCi<1gamy ogól
ny \\niosek z tych \\ ·szystldch obja\\"Ó\\. musi on 
brzmieć " .. sposób następujący -- calekształt 
niemal opinii czynnikó\\.. polskich bezpośre.dnio 

intcreSO\\·anych w '''Yborach westtalsko-1mdre11 ~ 
: skich jest przeciwny głosov:aniu na centro·wca 

przy pien,-szym pochodzie w:rborczym, a przy 
wyborach ściś\cjszych c;hce zachowanic się Po~ 
lakó\V uczynić zależnem od zachow·ania się wła
dzy duchownej w sprawie polskiego duszpaster
st\va i zachowanie się . wogóle czynnikó\\. kato
lickich niemieckich wobec postulatĆl\V \Vychodź-
ców polskich. . 

Że zapatrywa11ic takie dziś w sfc:.rach bez
pośrednio interesowanych prze\\·aża, jest rze
cz~! nłe\\:ątpliwą. Pomimo, to .cnle , JllO.ż:en:ry i .pię 
chcemy uważać go .jako 'ostatniĆ S{O\VO naszej 
polityki emigracyjnej. 

Rozumiemy aż nadto gorycz i ból napetnia
jący serca ludności robotniczej polskiej na · z.a-

. chodzie. \.Yszak comz bardziej napór iliemczy
zny na rodzinne.i · ziemi zmusza .ią do sznkania 
zarobku na obczy7,nie. Wszak fabryi\i zakłady 
przemysiowe niemieckic '.\' naszych stronach 
coraz bardziej utrudniają prz:rstt;p do stałego za
jęcia robotnikowi polskicn1l!. \\-szal( cara poiilY·
k' szo\\'inizmu gcnna{Jskiq~o d[1ŻY do \\'Yt\\·o
r7cnia prolctary.aw polskiego. 

\Ni<;c gdy ten robotnik polsld idzie za 
d1lebcm ben na ohc<t zicmiQ, czyż dziwH<-1 jest 
rzeczą. że zabiera z sobą caly żal, całą gorycz 
do tego narodu, który na !ego mlelscc, na oiczy
stą glebę siG \VSll\\"cL O zaiste w narodo.cłl in
nych, n. p. wśród emigracyi irlandzkiej, widzieli.
śmy przykłady rozżalenia, obja\Yiają.ccgo siG je
szcze o wiele drastyczniej. \\/ięc PO\\·tarzamy ~ 
zrozumiatcm to zachO\vanie się naszych \\ ·y-

cbóc.lźcó,, · jest dla nas zupdnit. Czy jednak dla 
tego jest mad rem, czy dobrem? Na to pytanie 
odpowiedź . brzmieć .nwsi przec7-<tc.o. 

Je żeli na Sl<1ska. na prastare.i zietni polstlej 
żądamy dla naszego Indu reprezentacyi parla
mentarnej polskiej, b;:\d:l.my konse-1.;.\Yentnymi i 
przyznajmy to samo pra\\·o katolikom niemiec
kim na odv.:iecznej ziemi niemieckiej. 

Sh:ładaiiill przysięgi cesarzo\d '"przez ks. Arcy- . 

Je żeli dalej nic zada \'l,:a1nia nas stanowisko 
cemrnm \\ obe·..: Polakó\\' ~ bądźmy rÓ\\-'Ilież koli
sek\\-entni i popierajmy tę jego część która w-ta
śnic naszej sprawy, \\ .. obce innych chtodniei
szych l!łb nieprzyL:bylnycll nam czGści centnnn 
broni. · hiskupa koloi1skicgo w Berlinie zaznaczono ż 

obu stron zgodę między Ko-ściołem katolickim, 
a rząd~.!m pruskim.· I( odakom nas~ym · w \Vest4 

• 

·l.4dii trzcb:1 wyjaśnić, że \V takich stosunkach ich 
po!ityha groźby nie ma wcale \lriclkich \Vido- , 
ltó\\. pn,,·, octzenia -- \Vobec Biskupów; inuemi 
.!-:tłm,·y: że .si~ .o·wi I3isl\t.1Pl. i .~!l gt~o·źbami z astra-:. 
~zyć nic dadz't· : · 

.tucl;~,cnie się naszych rodaklnv ood tym · 
. -\\ z::..dvckm byłoby nie dobrą rz.ec.zą., bo wszdkle : 
h~d.z~ni •..: w spra,rach poHtyc2(.nych ·wstrzymuje 

, pustęp fJŚ\viaty pD-1\ty..:zncr i pro\v'adzi dt> zami~;- : · 
szani~L 

f · . r . 

A \\Tesz~ie pamiętajrny, ż~~ Jeżell doklada
my na z sojns,z z centro\vcarni do w·yborów ści
ślejszych, \\' takim razie w dwóch okręgach z 
góry przechodzi socyalista lub .liberaL To ,chy
ba p(J\Vinno wystarczyć jako p0ważne momcn
to. · 

Spra\vie. dpszpastershva na ,w·ychodźt\\·ie · 
poświęcimy nieba\\:ern osobny artykut. 0-ziś za- . 
znaczamy jednak ,ponownie, że z.d.aniem naszym 
żadn<! miarą nie · może si~ ona·stać dta nas po·w·o
dem do krr.yżm,rania akcyi. ·\Vybon:z.e~ p:oUty
.cz.rremu stronnictw·u .centrum. 

\Viec prJ>edwyborcty w ffert.en . 
odbyl się w zeszłą środc,;. Wvbranó miefs~cwy ::: 
komitet powiatowy. Na v:iec1~ ~karżono się na 1·1 
skąpą opiekc duchowną polską. E-wangeliccy '-L 

Mazurzy nudą co tydziel1 liturgię fJó~ską chociaż f.l 
ich w t"fettcn tyiko setki ?.:nlcd\\ ic, a Połacy, mi- ~i 
mo że fierten liczy ich tysiące, mają n®ożCI"lstw ~,, 
polskich mało. Nikt za centro\~Tami słę nic o- 7. 

dCZ\'\·a.!. \1 

Błogosławiętistwo Ojca św. · 
Połakon1 .z łiorde zgromadzonym, 

Ś\\·. ichętncm sercem błogosławi. 
M. 1\ardynat Rompołla. 

h 

\Vie-c .,Zjednoczenia zawodowego w Rauxel 
odbył się \'v' ubiegłą środę przy licznym udzial • ·· 
druhów. Omawiano sprawy organjzacyj 
dowych i ogólne sprawy robotnicze. 

Wiec przedwybotrczy w Bismarcku 
odbył, się w przeszlą środę \V po·tuduie. O spra ~ 
'"vach wyborczych przema.~vta1i: pp. Krauz, Bła- . 
szyk, Brejski, Chehniriski, Mf.c.cz:,\rflski itd. vVy-

1 

brano też komitet miejscowy. 

· · ł:leirnstedt. I~ oczne · spra\\"O?-d..anie z cznJJHl~C 
Tmv. św. Barbary w Iielmstedt. Tow. ·z.axoione 
marca 1894. \V mku· nhie;::J:rm Uczy--ło- Tow. 40 c7,łon 

. l<ó'\Y. Z powoctu 1rf,ep..łaccuia skł:ad.~tk miesięczny~} 
skreślono· J czfnnk0w.. Dochodu rniato Towariysh\'(. 
z c.a.fego roku 226 mr. 5S feu., rozchodu HH mr .• 7..Q 

staje zatem w kasie 127 mr. 5~ 1en. Na zebraLiiach o 
bradowano o spra\vach t.owarz:rst\\ a, zbierano sk1ad 
ki micsięcwc, przyjmov.~ano no\VYGh cz:t.onkó·~-. śpte 
wano pieśni. miano odczyty różnej treśd.. Msz·y za 
móv.iJo tO\\ ' . 2. jccln~l z? zmadego członka, a ied.n 
na inteucyę tow. Zaba\\' mia.!o to\\'. 2: Z ciJor~!W.Via 
mi wysrępo\va.lo tmv. -t razy. U spo\\-iedzi hy.fo tow 
3 razy. f~ibliotcka skrada s.ię z 60· książek .. któr-e S' 
własuością cz~-tc!ni lucl.owci w PoznanitL Oazet'~ 
abonuje row. 2. jcdnę .. Katolika'· z Bytomia. a drug· 
., \:V iarusa 1-'olsldegn'' z Boc.hum~ Do zarządu na ru 
19Cl3 są obro.11i uastępując:r pp.: Stefan Strużrn. 
przew., \V in centy Kranz zas:L, Józef Matus.z€zak s.ekr 
1\'lichał Roguszka zast., .lali Starka kas., St. Tomko 
\·riak zast., Konstanty Na\.vr:at bihL, Jan Kocntr iast. 
Jan Krawczyk ~ospodarzctrl zaha\\' , .Józef Maciej 
Andrzci PuszczYk Jawnikand~ Ant. Krzywda chorąży 
\Ą.'aL Órabiriski- i St. Tomkowiak asystt;nci. ·\tJtou 
Krzy ... ,·cta kolektorem. Zebrania odb}·wają się ~ raz 
w miesiącu, tj. w ka7...clą niedzielę po l i l.~ na. s.aH 
Seelke~o. · · .. · 1 

. 

. St.:. :.Strużyl)a, ·:Pr~e\Y. .. . J .. Ma~usz~ .. ~t$.~• .. 

~1owa · posła Józefa Głębockiego. 
wygłoszona \\ ' cz\,·artck W' sejmie pruskim prz 
obradach nad ustawą o dcJdatkacll. do pensyi d 
urzędnikó'\\. ni.emicckich \\'' dziełnicach tJOlskich 

Mośd panO\\.·ie l 7... mÓ\.\-, które · ~ ~ 
spra\:"·'ie tc.j \VY~doszDnD, najwit~ccj zai'ntcreso 
wały mnie mowy pos.tów· Kerur.!Ia (w(J:trtomy 
śłue zjednoczenie - Rcct), i Ti'cdcmarm:a, prc 
zcsa rejcncyi bydgoskiej). Po raz picn1r~szy zda 
rzyło ini się s~yszeć antyl?-;'}lską nJO\\·ę, z nst po 
sfa · v,·.olnomyśtnego. Tim11aczę to s.ob~e tem·, · 
kolega Keruth cmrte que coutc. prag-·p.ie uz~'ska 
zasUki pieniężne dla D.r:zędnikó\\- w · (lb\\ odzi 
reiencyi gda{lskici. .l:eśh zaś chce sir.; cr!skol 
wiek m:yskać dla jakieś okolicy, w ysmrcz.y o 
stra antypolska 1110\\' a. \r\1 Ó\vczas na pcw·11n mo 
żna Uczy,:, · że życzerii(,l zost:ni::t spdniooc·.- : · · · 

Jeszcze ciekaws.zcm by.lo dla Nwłe to,· c 
po\dcdziaĄ poseł Ticdcma!lll. Dba: on o miast 
Bydgoszcz. Pragnie ró\\·nitż .dla ni:ego zasilkó\ 
pieniężnych. a chcą~.: ie uzyskać, prześcign4i na 
\Yct posia 1\erutha i pra\\·i.t mtm zat)ra\\·'dG prze 
raża.iąc.C rZ.CCZ}: O 5;etcc tys1.QCjt klilS.tUiCl"Ó\.V, 1\t( 
rymi jakiś hr. Bni:!lski grozić miai nrzcd. SU !ut 
Opow·iadał dal:cii p. Tiedemann o niebez.pic 
cznyrn połskiJn jenerale z polską kokardą n 
piersiach. Nie potrzeba \rąt.p~. i..c po takich ·wy 
,,·odach, mlctsto Bydgoszcz z caht pewności 
może liczyć na zasiłki rZ"ądo\\ c. 

Mości PHI10\\·ie, j)(j6\t"Otlcie, ze o spra\Yi 
tej pomówie, a \\ 'yjątkowo nieco dłużej, ni 
zw:sr!de. Proszę mi wybaczyć, ponie•,vaż c.hod 
tu o nowe ·i .stare mHiony, rnojem zdaniem. IW 

J~l hyć użyte zkrz.y'\\'dą d ta ludności p·olsk1d. · · 
Nigdy jeszcze erat skarbu pruskiego pai 

st\,·a nie był po.t:.1czony tak śdśk z kw.esty-ą po 
ską. jak siG to stato w tym t'oku. Chdal.cm P 
wiedzieć: niKdY jeszcze etat skarbu 11ic. był, ta 
polskim . . iak v: tym roku. Oba\viarn . się, żq j<;Ś 
tak dalej dz.ia,ć się będz.ic, cały dat· pruski ,s.· 
.s11ol-onizuje! (Obtawy wcsułnśd)~ 

Tak, mości panowie,. zwracam wam . na s 
.ryo tJwagę, że to bardzo tat.\,·o mtYże nastąvić. 
czego. t.1ie życzycie soble \~' nasr:.cJ oiczytn~e. J. 
cr-ekack ·się tegc.1· \V' HerHnk. 
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Mo-ści parto\vie, dwudnio\Yą dyskusyę iene

\ ' Y ·~·llJJą, \\'-ypelnita k\vcstya polska. vVe wszystkich 
n~ t·ll0\1.:ac.h y~ryg'łoszonych z okazyi no\V'"}'Ch żądait 
cv ·mtypolskich, górowała kwestya polska. Naw·et 
ia"i prezes ministrów w swej mowie etatov:ej dzie
ni- '?iGdokrotnie dziękował ministrO\\'i skarbu za to, 
tw ;?,c mimo smutnego stanu finansów pruskich, 
· 0 _ zdobył się j~szczc na tyle pieniędzy dla upra-

\~ ·iania antypolskiej polityki. Pan minister skar
bu istotnie zasłuży! sobie na takie uznanje, gdyż 
te.goroczn~r etat pozwala · rozporządzać olbrzy-

! e~ a·nią Invotą. Prócz dodatków pensyJnych dla na-
. m:: zydel i, wynosi ona J l ,444,000 marek. · 

(Słuchajcie! słuchajcie! u Polaków). 
Nie ta sunia jednak, lecz to . jest przytem 

·llarakterystyczną cechą, że \\·szystkie o·wc za
l"' sobr pieniężne "\rsta wionn w dat ze względów 
o- politycznych. \Vynika to nietylko z objaśnien e-

ratu, ale panowie ministrowie i mówcy podczas . 
dyskusyi jeneralnej jak najotwarciej przyznali, 

. że pieniądze te mają być przeznaczone na wzmo 
. cnienie niemczyzny w dzielnicacl1 po skich, czy

a H innemi stowy pieniądze te przeznaczone są 
a- --na zwalczanie Polaków. 

.Mości panowie, przecież to tylko frazes 
alho gra słó-w. jeśli nam się tu pra\\.-i o wzma

. ;::nialliu niemczyzny. Skoro się bowiem w dziel
~ nicach polskich kosztem paflstwa pragnie 
n \v;.:mrJ.Cnić nicmc(nv, wtakim razie osłabia się 
~ Polaków~ Przyznaję~ . że pozycye, o których tu 
re mowa, nic WSZyStkie Są rÓ\VllOmierniC polity

aÓc. Nie wszyskie mają jedno i to samo zna
;_;zcnie polityczlle. Nie jest to jednak zasługą ini

e --:yato1·ów tychże pozycyj, jeśli iedne Sc1 nmiej 
od drugich niebezpieczne dla Połaków. Nie mo

a żna tego uniknąć mimo najlepszej woli inicya
- to rów. Tak sie ma sprawa między innemi zu
, stanowieniem garnizonó,\· w śremic i vVrześni. 

M. p., ten środek jest wccltng naszego zapa
rr:ywania pod względem politycznym dość ma
lozHacznym, i jeżeli przeci\v niemu b~dzicmy 

·do-sowali, to uczynimy to z pO\\· od ów etato\~/O·· 
f · nnał!lych. Gdyż my stojmy na tym stanowi
sku, że wydatki administracyi wojskowej należą 
do etatu rzesz, a nie na koszt poszczególnych 

H Pat:1stw; w tym \Yypadku uie możemy nZilać ja-
kiegoś szczególnego zobowiązania pruskiego 
pa!'Jst\,·a wobec rzeszy. Tak m. p., opozycya w 
~ym \.vypadkn jest mi \viaściwic przykrą. gdyż 
\:Vrz:eśnia i Srem leżą ,,. moim oh\vodzic \VY

b-orczym i jest naturalnem, że rym miastom w 
pier\"\rszej linii wszystkiego dobrego życzę. 

{\V~sotość). 
-ł'i.J 11 ___ zza: 

Żydzi w Łodzi. 
vV pismach żydowskich rzadko sic spotyka 

podobny opis życia żydó\v do tego, który nieda
\ \"flo poda1o pismo żargono\ve, tygo-dnik ,1Jud. 
V. Zeitung". charakteryzując różne kategorye 
~i;ydów łódzkich. \V opisie tym uderza Z\V"ła
:-.zt:?'..a szczegó1 n żydach "litewskich" w Lodzi, 
n121ących "monopol" na towary ,.manufakturo
\\ e'', ~ niedopuszczających do tej galęzi żydó\\ ... 
.. po-lskich". O tem bovviem nigdy nic piszą ga
;;e.ry żydo\vskic, będ~1ce prawie wylącznie w 
r~kach tll.k Z\V. "lit\vaków:·· 

_ Antor dzieli żydów fódzkich na 4 kategorye. 
P!_erv.-sza ro chasydzi. Oni nie ponoszą żadnej 
nrrary na rzecz syonizmu. Mają za to S\~-'oje
~a cadyka, S"\\-ojq izdebkę (bóżnicę). S\\-~~ją po
,~tt-ykę, a na\ve-r wh1srre losy loteryjne". 
. .. Druga kła:a to także chasydzi, ale tacy, co 
mz nczęszczaJ;_l do tyngiel-tanglu i używają 
:szampana w "towarzystv\ie". · 

.Kl~sa trzecia to "niemcy" żydowscy, pra
\\ dZI\\.1 arystokraci .,odwieczni" -- może od lat 
_10 do 15 - librani zawsze modnie, w cylindrze 
1 t. d. Oni traktują z góry innych żydó\v, nie 
~v!Juszczają _do synagogi . żyda-chałaciarza. 
Lodzcy arystokraci żydowscy pod. niektórerui 
'\\'7;gft;dami są "gorsin od warszawskich bo nie 
j(łCZą Się nigdy Z chasydami, nawet gd; idzie O 

\vybór rabina iuo o niedop!lsz-ezenie syo11isty do 
;;;a. rządn gminy, chodaż to praktykuje się w. 
\Varszawk. · 

. Czwąrta klasa, to żydzi . z Rosyi. _Oni 
11131~ swoje wady, ale .,my, żydzi z Królestwa. 
n-wsm1y prz:vznać, że mają także dużo zalet: ro-

~:~nm·ieją .doskonale, jak się obchodzić z atysto
kratami żydowskimi, z żydami stanu średniego 
tn-clzi-eż z' chasydami" gorliwymi. byłe: tylko ru~ 
bfa zarobić, nie obrażając się, gdy się i-ch łaje. 

''~:s-t<-~t\'nłemi słowami." · 
tódi ubiera w swą manufakturę całe f\ró-

lestwo i pól f--(osyi. Prawie wszyscy ży
dzi tódzcy są fabrykantami, to nie znaczy, ż-e 
\\·szyscy fabrykują jednocześnie, bo pra\-\"dziwje 
wielkich fabrykantów jest w Lodzi niewielu, , . 

., lecz żydzi są S- 6 miesięcy fabrykantami, po
tem bankrutują "jaJ<: S,ię należy." [ ZllO\VU zja
wia się młody małżonek ze świeżym posagiem, 
fabrykuje także kilka miesięcy i zaprzestaje, u
stępując miejsca nowemu fabrykantowi. 
· \V Lodzi niema i-nnego interesu, oprócz 

. ,.mallufaktnry". Gdy nie można fabryko-wać, · 
trzeba się zabrać do jaktorstwa. Ale przy sprze
daży towarów żyd łódzki nie może pośredni
czyć, bo to "wzięli w monopol'' litwacy; o-i1i są 
komisyonerami i żydowi z Królestwa "nie wol
no się tern zaJmować." Tutejsi żydzi przeto sta
ją się pOśrednikami przy sprzedaży domów, naj
mu mies~kar1, handlują losami loteryjt1emi, a po-_ 
11ieważ to wszystka daje niewielki zarobek, zaj
mują się .leszcze roznoszeniem po znajomych do
mach herbaty Popowa, spirytusu "pcsachowe
go'· na rok cały, byle nie próżno\vać. Tymcza
sem szukają sposobności i wspólnika, aby zno
wu założyć fabryczkG manufaktury. 

Ziemie polskie • 
Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. 

Ze Slązka czyli Starej Polsld. 
Zabrze. \V poniedziałek po południu ob

\viesil się na poddaszu w zamiarze samobójsnva 
pisarz M. Na szczęście dość rychło go spo
strzeżono i odcięto, tak że zdołano go jeszcze 
przywołać do życia. 

Górne Hajduki. Z powodu podebra11ia ~ ę
gli. w kopalni ,.Deutschland" obniżyła się znacz
nie pO\\"ierzchnia na obszarze kilku morgów. \V 
·miejscu. tem nazbierała się tak wielka ilość vv"o- " 
dy, że drogi, prowadzące tędy, zostały zupdnie 
zalane. Kilkakrotnie próbo-.vano drogi :te pod
\Vyższyć przez nasypywanie ziemi, lecz nic to 
nie pomogło. Obecnie więc zamierzają wodę 
wypompować, aby chociaż drogi osuszyć, jeżeli 
już· nie można calego pola, i usta\\iono już. w 
tym celu motor. 

l(ról. Huta. Przed kilku dniami włamal się 
ztodziej do stajni robotnika Antoniego Imacha 
'Przy ul. Bulowa, i zabrał" 12 gołębi, wartości 
"20 mr. Złodzieja dotychczas nic \vykryto . 

Chorzów. Farobek Piosczyk, pracujący na 
tutejszym dominium bisknpiem, spadł, niosąc 
miech zboża na plecach, tak nieszczęśliwie ze 

. schodów, że poniósł śmierć na miejscu. 

~. ·.: , . ., -Wiadomości ze świata. 
Chełmża. Na wiecu w Chdmży uclnvalono .z Chorwacyi. Zagrzeb, 26 marca. Studen-

zalecić na pos-l'a p . .Jana Brejskiego, redaktora ci ·ctiof!waccy urządzili tu anty-madziarską dc
"Oazety TorUliski ej". Na d rugiem miejscu po- monstracyę. Zgromadzi wszy się we wiełldcj 
lecono l<andydaturG ks. prob. Odrowskiego liczb{e pl'Zed gmachem kolei pai1st\vowej, na 
z Nawry. Przeciw tej kandydaturze zaprote- ktoryrtf Żnajdują · się godła i napisy w·ęgier·
stowano a kiedy z grona zebranych radzono skie; chcieli te oznaki i napisy przemocą usunąć. 
wybrać p. Kulerskiegu, pmvstal przy tern zgiełk Jednakże policya dość wcześnie b tern iav.riado-
niemały i komisarz \viec rozwiązal mion a, · zia~viła się \V znacznej liczbie i: poczę-ta 

·Susz. v.,.r pobliskiej miejscowości Bensee rozpędz~ć demonstrantów. Studerł.ci· . odeszli 
( ?) spa!if się dom posiedziciela Langego. V.,! pło- wśród okrzyków anty-madziarskich, obrzucając 
mie.niach zginęło również kilka świ1i, wiele dro- gmach kolejowy butelkami atramentu. Następ
biu i wszystkie sprzęty. · nie ndali się przed gmach głównej poczty, a 

Brunsberga. Listonosza Ottona łiohna ska- gdy i tu nie udało- ·im się zerwać napisów ·wę
za! httejszy sąd przysięgłych na 6 miesięcy wię- gierskich, powtórzyli te same okn;yki antyma
zienia za krzywoprzysięstwo. dziarskie i tu także obrzucili gmach pocztowy 

Człuchów. V.f ubiegłą niedzielę zgorzala butelkami atramentu. 
muro\Yana stodoJ·a posiedziciela Augusta Deuni- Z Węgier. Posłowie opozycyjni organizują 
na napełniona słomą i wielkiemi zapasami paszy po miastach zgromadzenia, protestujące przeci·-
zimo·wej. · -.vko ustawie -.vojsko\vej. 

Chojnice. Sąd przysięgtych skaza{ dzier- \V kołach politycznych coraz bardziej u-
ża-\vcę probostwa z Kamienia na 11 , miesięcy trwala się przekonanie, 7.--c Kolontan SzeH nie bę- "'' 
vViGzienia za krzywoprzysięstwo. l(rawca tioff- dzie się mógl utrzymać na stanowisku prezesa 
manna podejrzanego również o tę zbrodnię, are- gabinetu. 
sztowano. Watyl\.an przeciw obecnemu rządowi fr.at1· 

Wałcz. Niespełna 2-letnie dziecko robotni- cuskiemu. Organ K.ury1 rzymskiej ,,Voce delta 
ka Wendlandta dostało się przez. nieo_stróżność Verita'' na_pada. gwałtownic na prś1;w~a min i-
pod koła nadje7...dzającego \\-'OZU ciężaro\vego ! mrów Cotrtb'es'a i wzywa kato!łkó\y~.':h~.ni..:U?:
odnioslo bardzo niebezpieczne rany: . l ki~h do ~erwania wszelkid1 stosu~~k(.}:\\;: 7: ręP._ ti ·-

Prust. W~ wforek rano z11alezwno robotm- bhkanarnt. . . ! '. ;4ł 
ka Koronowsklego bez życia, leżącego nad to- Minister -spra ,,. zagran-icznych belcasse· 0 . .:' 
rem kolei żelaznej idącej z Gdańska do TczC\\:a. głosi wkr6tce ,,l{Sięgę żółt<-1" o stosunkach f"ran-
Prawdopodobnic zastal on poch\vycony przez cyi z \Vatykanem. . . , ,· ___ . -
!.okom~ty"\~ę .. k.tóra go. wl_old~ cały kawat Miał Neap.ot Policya włoska uwięziła. "~~ Neapo-
na sobJe :lęZk!C obrazeuta. Cielesne. lu 25-leiniego". studenta rosyjskiego Ootzh. żyda, 

__ Ok?!lm. ..Pan fenskt nabyt .?.30 morgową który tam wl'az z ojcem i siostq żyt na \Vielką 
\\ iasnosc p. l(odera za 105 000 marcl<. stopę. Gotze oskarżają o \\ ·spóludziat w zamor-

Z Wiei. Ks. Poznańskiego.. dowaniu min. Sipjagina. Ootz oś\\ iadczy.t, ż,; 
· j~st: .sOcya.Jis}ą ale nie anarchisq i zaklina-t · kc-· 

Poznań. "Poscncr Mor~eu Ztg.h przestaje rnisaria policyi, aby papierów, znajdujących się 
podDbno \vychodzić od 1 k \\~jctnia. w jego kufrze,_nie odda\\·ano -rosyjskiemu kon-

Znin. \Vice przed\\·yborczy w Zr1inie odbył sulo'\Yi, gdyż to unicszczęśli wUoby \Yiele rodzili 
się 19 bm. Przemawiali pose:t p. dr. Komierow- w' Ro-syi. 
ski i ks. administrator Jasir1ski. Na wn1'osek JMeran. p 1·ez~ .'der1 t ft' 1-t··1 ~:r.·r· J , t'>"' wyjeżdża vvkrót-
komitetu powiatowego posra,yiono jednogJoś;lie · . k k d d . ce stad do r_)a ryża . .ta o an Y atc)\v PDsclskich do parlamentu na . """!'!!!!!~!1!'!!'!11~~!"'!"'!!"'....,... ________ ~~~ 

pier\l.rszetn miejscu dotychczaS{)\Vego posła p., 
7

~ ----· · ··· - · - •• • • •• "'""""""·· · •• !!L!!!!łllt 
dr. Rontana I<ornierowskiego z Nieżycho\'r·a. da- O D I< E D AK C Y L 
lei p. Romana Jantc-PokzyJiskiego z Zabiczyna B-ezimiennemu I. P. w \Vattenscbeid. Zu-
i p. Mycieiskiego z Kobylopola; do sejmu zaś p. pelnie bez ttonnie zamieszczaliśmy głosy wy--
Drod.nickiego z Nieświatowic, p. Karóla Scza- bqrców polskich. Jednakże kto do redakcyi pi-
nieckiego z Pożnania i p. mece11asa Wołiflskie- sz-e;· musi podać nazwisko i miejsce zamieszk<:~.-
go z Poz.nania. Delegatem do centralnego ko- nia.. Ponieważ list nadestany jest tylko. d\l."oma 
mitctu \\-·ybo<tCzegó wybrano równjeż jednoglo- literami podpisany. przeto go nie ogłosh-ny. 
śnie ks. prob.- Leśnika z Srcbrnejgóry, .jako za-
stępcą zaś ' P· Frezera z Brzyskorzystewka. . 

Szubin. Na nowy rok zagim1! posiedziciel · 
~1ierzlo\vski z Anieli. Obecnie znaleztóno jego 
ctalo '" Noteci. Zyt on w dobrych stósunkach. · 
Morderstwo zachodzić . tu musi. . · 

· Tow. św. Franciszi\a Ser. w Rłeinke .. 
_ Przyszłe \\--alne zebranie odbędZie. s·ję 29 

marca o godz. 4 po pot '" sali p. Ger,bera, da
\vnkj Natrop, ttl. Bismarka. O łiczt1y udzial 
Prosi Z a r z ą d. 

Przement. Bronisława ł Barbara Malchc-- . 
rek zatmły się gazem w nocy z soboty na: nic--· . Tow. "JednośĆ" w ·f{Ohllnghausen.. 
d~j:lo. Piec nic ·b/ył' dość dobry i dla· t~go- g~z-- , ·- Zebrania odby\\-"ać się będą nie u . p. Burzi
na tzbę wychodzt · , . , ._ . . .. . · . . · ka, tylko u p. H~n,r.yka Horstmana przy dworcu. 
.. . ~~~.'~~ław. , U~zenmc~~ IJensyt \Vyższej Przyszłe pcsie4zeni~ odbędz-ie się w niedziel~ 
zensk1?1 Z~~ta K.?~e,c r~iala ')byc ukat~am\ za ohra- _ dpJa 29 marca pC> pol o godz. 4. o liczny u~Ł-
zę ma!e~ta~u \\ 1ęztemem t., tygqqm. Uzyska{a \V tym not,vyrn l-okalu prosi 
nł.a.skawteme. · Jau tfenke. przew~: -l · .~. . 

... 



>1,.... BACZ~OśC ZMIANA! 
·czlonkorn Tow. św. Michała w Brucbtt do

mo.i się niniejszem, że zebranie zapov .. ~iedziane 
na niedzielę dnia 29 bm. nie o godz. 4 po pol., 
1ecz w tem sam dzic{t jnż o godz. ;~ 12 przed 
JWłudniem się odbędzie. O liczny udział prosi 

Z a rząd. 
--....- - --- -·-- - ---- ·-

Ttnv .św. Antoniego we freisenb.ruchu. 
Honosimy SWYlll czloukout. i/.: zeląanie odbędzie 

sie drna 29 marca zaraz po \Vielkiem nabożeftst\vie 
o godz. %.12. O iaknajli_cznicjszy udział· uprasza 

%ar z ą d. 

T owarz. _gimtt. ,,Soitół•' w Raukseł-łlabingborst. 
\V przrszJą niedzielę dnia .!9 hm. o godz. 5 po poL 

(zantz po ,,Gorz:kicłJ Zaladf'l odbę:Jzic się nadzwy
czajne walne zebranie. Porzn.clek obrad: J) Zaśpie
'\\Tanic jednej Z\v rmki: .. Ospa.ły i gnuśny zgrzybiaty 
teł! świat .. ·. .?l Przeczytanie sprawozdania z ubk~te
f,!e pnsiedzenia. J) PJace11ie miesi(;cznych składek. 4) 
\Vpis nO\VYdi czlonkÓ\\'. 5) Spra\VY bieżące Tow. 
jak to: a) spra\nl zastępcy nacz.Jni!,a, b) ut\'vdr:tenie 
11ddziaKu ko.!ownikóv,'. c) nt'.vor;r,unic oddzialu śpie\\'a
}(Ó\\ . d) wolne wnioski i rói.nc sprawy. Donosi się 
szan. Rodakom, it się rozpocz.rna czas, w którym 
~nia r. do nasze u.rz (1 dzać bcdzi,:) różne wycieczki za-
1taw~ itp., gdzie się pięknie bcdzie możua zabawić 1 
ttJ uu świeżem puwiet:·zu. Zatem sie prosi o licziliej
.SZl '''stępowanie d.o gniazda Hasze~o. O liczny udzi~t 
w zebraniu uprasza się. Czołem! \V:ydział. ------------------
Wiec polski Jielbrze 

.l'dh<;dzie się w niedziełG. 29 marca (lokai będzie póź
MJej ogloszony). Rodakó-w z całej oko!ic~r zaprasza
m}~ do liczne~o udziału, aby pokazać. że żyjemy i ic 
iestosmy jeszcze t:,.·mi jako w ojc.z~.r~nic - Polakami. 
Na wiecu omawiauc bGdą spraw;;· relig-ijne np. opieka 
rluchowna, narodO\\Te up. \':\'Yclwwanic dzieci i zarnb
kmve. O liczny udzia.I f(o.cJ.akÓ\\' z Iielbrzy, N1ans
feld. Eisleben, Stedten. Unterrubling-ell. liergisclorf i 
~alej okolicy serdecznie się zaprasza wgzystkich Ro-
daliów. .,Związek Polal<ów''. 

"&ii • .... ~~---~ł$t;p"~~'lt- --- .... 

'-, Vłłec przedwyborcty w Oberstytmtt 
adbędzie się \\ nicdzię1ę 29 marca na sali pana 
Wolberga przy nl. Miihlhcfmerstr. o godz. ll .Y~ , 
·za.raz po wielkim ll:lboże(Jsi.wie. Rodakó\v z 
mberstyrum. lVliih!heim, Stynun, Diimpten i ca
ici c-,kołicy tl))rasza się o liczny udział, gdyż bę
a~ \\ ażne spra\\·y omavdanc. ]~o-dacy, pokaż

my, że nas tu jest dużo i stawmy się jak jeden 
~ą1; na wiec !Iiedzieln;v. 

'~~i_:~~ii~!&~~~j!~~-----
\viec prz dwybortiV w Laar 

Wiec przedwyborczy ''"-e. Frołmbauseu-Ess..en 
edbędzie się w niedzielę, dnia 29 marca o godz. 
11 przed poL n wdowy tlagedorn, ul. łiambur
gersu. nr. 114. O liczny udziat I~odaków z ca-
łej okolicy uprasza Komitet powiatowy. 
·------·------·---····-----·---.. ---··-·-.. --··---

\Viec w Giinnigield. 
\.Viec .. Zjednoczenia zawodowegO" odbę

dzie się \:..· niedzielę dnia 29 marca o godz. 4 na 
sali gościnnego p. Darenrechta. Omawiane bę
dą spra\VY robocze i knapszaitu. O liczne ze
branie się Rodaków uprasza 

.2iednoczcnie zawodowe pDlskie." 
------

\VIEC PRZEDvVYBORCZY 'V BAROP 
odbędzie się w niedzielę dnia 29 marca po poL o godz. 
-l na sali p. Sac!1sa, Luisenstr. 15 w łiombrnch. Be
dzie ooór l\omitetu mie.iscowq~o i obrady w spra
wie \\-yborów do parlamclłtll. O liczn~- udziaŁ \VSZY-

stkich Rod~~~~:~ .. Yr..(:si _______ __}(omite~~-~\~i-~to~:·~::.. ___ _ I
ł 

RODAKOM \V BOTTROPTE I OI(OLICY 
polecam mój ·wie!ki zasób ziemniaków do jedzenia i ' 
sadzenia, rwjlepsze gatunki po najumiarkowańszych j 
cenach i odsta\1.'iam takowe furmanką aż do domu. ; 

Zarazem polecam szan. Rodakom mói ł 

stt.tan H.F'•"' :i! rów ti'H.Ph...,~~hJl.hll)fCb ł 
Z szacltfikiem _ 

JERZY Kł."OSSOł(, f 
Bottrop, Hi n~ III. nr. 6. " ·-·------------·--· .. --. . . -·· --·-- - \ 

WYPRZEDAJĘ WSZYSTKIE SPRZĘTY DOl\"10\VE ~ 
z po\vodu odjazdu w ~trony ojczyste. Sprzedam albo ~ 
w calości albo pojcdy!Iczo. Stóso\\·na okoliczność dla ł 
nmvożetu..:ów, i także dobra okolicZilOść dla t~vch, co ł 
cllcą sobie poiecly(tcw coś nabyć. ProszG z sposob- I 
ności skorzystać. ;\ladmieni:un, iż te wszystkie sprzę- ł 
ty czyli meble ~<l. od. uiedawl!a dopiero nży' \\' t:tl1C. ~ . 

1\1. Remoowski, ł 
B ruch, liochstr. nr. ] -10 ~ 

P«•.lski -a-~~~eźn.lk. f 
Szau. l{odakom oraz Towarzystwom polskim na J. 

nadchodzące święta \\' ie!kanocne polecam wyborną , 
polską kiełbasę, oraz wszelkie inne wyroby mięsne. I 

ł
l Licząc na łaskawe poparcie me~o przedsiębior- ' 

stwa kreślę ~~ 

l z wysokim sr.acunkient 
i ~~~.r:~r.l,li.•... Ignacy Ciążyński, • 
i Dortmund, Linieustr. nr. 8. l 

Donoszę Rodakom w Herne i okolicy, iż ~ 
c·~p~·~t, \'f.~an! •~bl11t~~3' 

bardr.o tanio i cz~ysto. \Viq,zarki, powinszowania, 

l 
\Vianki, nawet na poczet,aniu. \Vielki wybór rarn i 
szkla. 

Księgarnia Poiska ·w łierne, 
M.. KacznHłddewicz, wl. St. Karcz. 

ulica Dworcow·a nr. 60. 

W~borek 10-f'uo.
touJ' najlev•r.~·,~h ::~mr-

cznych l 

Ktoby wiedział, gdzie przebywa 
Piotr Chojak, 

pochodzący z Malachowa, pow. śremski, ze-~ 
chce łaskawie podać jego adres do szwagr&. 
jego. 

\V a tenty I(ost, Hersthausen, Lud\\ igstr . .?l. 
BACZNOSC RODACY! _____ _ 
z Katernberg i oł·mlicy! 

Od pierwszego lutego objąŁem 
handel piwa 

we flaszkach i sądkach i upraszam szan. Roda-·· 
ków o poparcie mego przedsiębiorstwa. Kto·bJ.· 
chcial piwa flaszkowego, proszę mi przysrac. 
swój adres 11a karcie korespondencyjnej. 

Z szacunkiem 
Michał Lengowski, l(aternberg. 

Horsterstt·. 32. 

Kto chce mieć zdrowe świnie, kto chce. żeby ta-· 
kowe nie podlegaly żadnym zaraźliwym chorobomjai.1: 
czerwonce, pomorowi, sztywnieniu i rozmiekczeilhc. .. 
kości, i kto chce je w krótkim czasie utuczJć. te:: 
niech kupuje jako domieszkę do codzienne~o żardG:: 
}edyny prawdziwy środek ku temu "Susołt' z chem.
cznej fabryki Susolu w Poznaniu. 

Sirodek ten, który jest tańszy jak wszell{ie lwn
kurencyjne fabrykaty, wysyla w paczkach J funt z~. 
40 fen., 2 funty za 75 fen., bez frankowania. we 'NOr
kach oryginatnych 10 funtów za 3.00 mr., ?5 f~wt6;v 
za 7,00 mr., 50 funtów za 13,50 mr.. 100 !nnto\v za 
25,00 mr., franko każdej stacyi pocztowej lub kol ei~> 
wei za Z(lliczka. 

Chemiczna fabryka "SusohJ" 
w Poznanin. 

Adres do listów: · Chemische fabrik des 
Posen \V. 6. 

Sprzedających z drugiej ręki poszukuje 
~oki rabat. 

.,Suso}' ' 

.-Ua. l,. .. ,,:iatu. R.adn·oJ•t odbętl7.ie się w 
loJialu l'· ''':ittekihnpe1·a .. w J .. aaJ.•, ul. 
Kaiserstr. 63 o g·otlz. ·wy,ół tlo 12 (lnht 

powideł śli"wl\ow. 
·wysyła ZR. utlied'ą 3,50 m. 
franko. l 

B.~,ezność Rodaey \V Bruehu i okoliey ! . 
~ <.:1' . . . _...::.:._.....!! 

29 uu•·•·eą.. 
J!ll1!'1.\ml ·~;re·~?Mllb"!!ll -----
łł:aczność członkowie "Głó\vnego komitetu wy-

borczego polsldego''. 
Kto przypadkiem z ~.:zionków komi tet11 głó

wnc:;.UJ (prezesi i zastępcy prezesów komitei:ó1v 
powiatowydl i delegaci powiatowi), nic otrzy
ma:l listownego zapro,::zcnia, ze~.:hcc \Y przyszłą 
nied:óelę, dnia 29 marca o godz. 3 zapytać sic; o 
bli7.s~~c szczegóJy w redakcyi "Wiarusa Polskie-

Albert Jalfu~zyk : 
·w l\1 aune, ! 

n.-~.pr;.;cciw kGŚe.ioła ew~L- ~ 

---~:licki~~---- ( 
8tti8uję ska-a·~if po·" 

(lnnirlł fłu ''' !!Z~!hidl 
"'łndz i rekhunaeye 
JWthe.;kowe. 

F:r .. Rr.~~tkt.'lWSkil 

f 
t 
1 

t 
t 
' j 

Mt.n·x.1,Jłl, ~fitt(:;htr. 5. [: 
- 1 

go·' w Bochum. Apoiinary 'vVojczy{tski. 

--------------------·---- ; • • 

e Z l f eł : ·a !sze e egan em •
1 

41 .ie~. t kużrl~\ ]do kupnjc n- • 
1 

e hi(Jl'~' · palht i :-;pofluie n 

1 J-. Herrmanns,: 
o ·bexbausen. a 

~ \Vielki wvhór od:ziNh·, le- W 
W :~ąeej hez .z:~przee;~;e11itt' do-
8 hrze. gn!3townym krojem~ po O 
• cenaeh jaa nnjniV.szych. Pr.;~;y (l 
- zmnówieuiu na mial"Q gwa- e 
- : ra.ntuj(,; .zn dobre leżenie. fiJ 
• \Vielki wylJ('n· m1,jnow- ._ 
• s<ych matel'yj. ; 

l J. łl~rrmanns, : 
l Oberhausen • 

- ~' ~r~~vmei nublic;moaci w BrOI"! ł~ n 1 ol~oli•·-y dnn(!s:,;ę u r~ tw-
m:e, iż z 1lnH:<m·6 man.1u. obejmuję od hl'ata W .. da!I:U)W:iiłiłt>-~~o 

i-' \ 

skład towarow spożywczych~ 
?oid~&In się ła.slł:aw:r-m względvm zapewniam, it ztw•s4e ro.ie•: h;;

u.ę na skłtHh~ie tylko dobre towary ~p<>Ż:fWC e. 
~:ł. po~t p ·}leeam olP.i c:i:lysty siemie~ny, po\'Vi,:h . prs.wdzlwo, . z 

P ol-1ki tw:uóg, roz;maitPgo gatunku sery takze w l:na tll~ chor=!ch 1 z'l,ro
wv~L t 1dd:e pnh>ke miody - · Wielki wyoór t'Yt;~n· I płli"lf•&ero!!i fb K 
ro~~ mrtitq~o gatu.n1m, tn.baki do zożywania., żuciu ; paleoi.a i t d. 

Ce;.y iuż te~t)z .1.miż~:~ne. g ·l:yż :~,~~u.dą. ;no;]~ ~ ahy mh\ć' dmi;y <Jbót , 
przy małym zyr~ku. - Polecam tahe moJą, 

.,, ~·~ ,.,~ o• 0 l a r ~ J. A .s~~ .itt ·""~-·~~~ =~tt ~4,; = ... • .,.. (J/' ~4\~ ?;;~ '?,]\-.:-:" 

Usług·a sktn•a.! ' lJsłnga ~·~etelua! 

Franciszek jano\vski w Bruchu, 
ulha. 19hu·yań!!o<ka 3ł:A (Marienetr.) p,.1·zy kościele kato't. 

III 
lł'h•Jki 'ł1'ybór towa

rfr-..v p k ó r z s 1~ y c h jn.~ o to 
po; troonetek, lorflbek ;!o cy
f!lrr i linrów: dla p:~ń i t. •i. 
:Vlam NL eLbdzw ta.lue st.ru
nY c!o - s> t' ypdnr.· j ictn•ich 
it,l:lt.ru~emó~ mu?.~c:r.nycit w 
n:de(.lszej jll ho&c·, t.~; kze bar

oniki r\clne i vrtue. 

·f r. 

.\) 

s 
n 
b 

8 fi ,,, Herne·· 

l . F.riedrich ·Carlstr. nr, 26 CD przv narożni.ku ul. Babnhof- i Heinrich~~= ·~ ' 

---~-------------~-~~--.-------------~~-'-~-~~_P_~~~~--~-~-'~·---.......... -·~· ... ------~~··-~·-·--~~--,··---·-·-----·--1 -- ..., · 1..· B · !:\<.~ •. ·}".,),.-. i e.,.;dc.ml:r.rL·i W.,;od:;,wn~t'tWA •. 1 W~JnHut Pohkh.:·go w B<h}ful!!;m~, 
Za tlruk, Nddau I rccJakcyę odpowicdda HY: Antoni .J.:He.JE-r.l w ocr.ull'!. - - ... -"~""'" .; 



Hf, 72~ Bochum, ni~d~iela 29-go marca 1903 •. Rok 13 
..... - -·--· -:-Redak~y;:Drukarnia i Księgarnia znajduje się prJ~y lVIaltheserstrasse 17 na dole. - Adres: Wiarus Pol;:-;ki Boehnrn. ---
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Numer dodatko.wy. 
.. kE --.... -22 ... _ ... . !!!! 

Z różnych stron. · 
Essen. Wiec przedwyborczy mający się od

-bvć w t~ l'ohnhausen {.Essen zachodnie) w przy
sz~ą niedzielę 29 marca. o J l godz. przed polud
niem ·w lokrilu wdowy p. tla~edorn nlic;:ą tlam
bergerstr. Szanowni Rodac}' · z f'rohnhausen. 

Grepina. Mat~ouko\:.. · ic Kurzo\\ ie poldóciii 
się łY.;\vnego dnia z sąsiad em Prochnowem. On, 

· l(ui·z;· dnsi'Ł s:4siada Prochno\\ a, a· dna okladala 
żonę Kurzego biczyskiem, aż ich rozdzielono. 
Sąd Jawniczy skazał · Kurzów na ,dwa miesiące 
w·ięzienia: Założyli apelacyę, bez skutkn jed
nakże. 

Rozmaitości. 
Schónncbeck i okGłicy PO\\ inni się licznie ze- Czy znowu rytualne morderstwo? 'v\' miej
brać, a tcm samem dać dowód politycznej doj- scO\\-ości Dubassary nad Dniestrem \\' Hcssara
rzałości. Rodacy! 11ie po'.'. innu z nas żadnego l:)!l rosyjskiej mały chłopak wiejski, nazwiskiem 
brakować. l~ybalenko, postany po tytm1 clo żydo\\ · skiego 

· Solin~en. Trzec..:h bogaczy ·tutejszych \\'Y-' sklepiku, nie po\n·ckiJ już do domu. a na drugi 
prO\Va-d.zHo się v.:· inne strony, bo J){)datki pod- dzic(l dopiero znaleziono chłopca nicżywego w 
wyższono tutaj ba rdzo. . ogrodzie kupca żyda. Na ciele trupa znajdowało 

Horstenn.ark. \V kopalni . .I-Ing-o" uległ gór- się ośmnaścic rau. \Vskurek ogromnego wzbn-
nik R. ztąd zmiażdżeni11 nogi. rzenia tamtejszej 1udności \dościa1iskiej, kt<)ra 

.Eschweiłer. \\' okolicy panuje nagminnie posądza żydó\v, że popełnili oni na chłopcu tym 
<Jyiterya. morderst\vo rytualne, przysłano do wsi wojsko. 

Marienheide. <1lllina tutejsza uchwalita do- Walkę z alkoholem, systemem bardzo r~-
- <latkO\\ ych podatkó\\ aż .310 proc. · dykalnym rozpoczął negus abisyi1Sk1, Menclil-::. 

Freiberg. Akademickie Kolo .. Sarmatia" w ,.Gazctte des hopitaux de Toulouse'' donosi nlia-
Prei.Oergu Saskim donosi, że wszelkich infom1a- no wiec, że zakazał ,,. granicach S\\ ego pa1istwa 
cy.t ty·czących się przyjęcia do tutejszej akadc- wyrobu, s·przcdaży, oraz przywozu z zagranicy, 
:mii górniczej, jak ró\vuie.i \Vszclkic.:h wiadomO.- \vszelkich napo.iów wyskoko'\vych. Jest to- chy
\:i co do kosztó\\ ·utrzymania \\e freibergu, u- ba jeśli nic .icdyny, to najpc.·\\ 11iejszy może spo
dzielać będzie osobom intereSO\\ anym Zarząd sób uporauia się ze sprawą alkołwlizrnu. 
]\ola. \Vszelką korespondcncyę adresować na- z archiwum watykańskiego. Zajmujący w swoim 
leży: Freiberg, Saksonia. Ak. Kolo ,.Sanna- rodzaju i rzul:ajQcy świat.! o na stosunki obyczajowe 
tia'·. I-(cst. "Union·'. dokumelit l1isturycznr znalezio11o \\' trcll dniach w 

,..Rusz .. y?o go sum~enie !'" Magistrat miasta archiwum ,~, atykal1skicm. '" rc~estracll papieża c u-
. .. · geniusza l\. Dotyczy 011 Oszmiany. W r. l--t.1i bylo 

Sommerfeld ,,.- dolnych Lużycach otrzymał nie- w okolicy jeszcze \v-ielu pop;an. któ rr~h też dncho-
awno 2500 marek od nieznajomego berłhkzy- , wictiSt\\·o nawracaJ'o. Miejscow~- proboszcz .udaje siG 

Ra; 'któhr b~Tl --dawriic.i:· · jak pisze, iniesżkar1 ce'rn f U.o pa'picża o dyspensę i opowiada następujący fakt: 
1iasra S. i okpiJ miastu 0 taką sumł' JJrzy dekla- , Pomiędzy włościanami okoliczn~· mi znalaz.t się zto-

't dziej, któr,\ okradł kośció./. \\ edJ.ug- micjsco\\·ych 
ra-.:yach podatk0\q'c11. Teraz go .,sumienie ru- Z\Yyczajów, przyjętych u l11d11. jak stwkrdzili neofici. 
zyło". kara z<< k radzicż polegala na obcięciu nosa, uszów i 

Magistrat \\: S. przebaczył grzesznikowi! palcó\\ u o{lg. Takiej \\ iGc amputacyi dokonano na 
z,.foczytky. Gdy jednak tenże sam złodziej dru~i raz 

Akwizgran. \V tutejszej fabryce stali (da- okrad.t kościM. probos2cz \Ynosit, i.chy g-o nkarać 
~- niej s·chwancmeyei·a) porzHcifu pracę oko~o Śmierci:.j. czelllu siG ·_ieduak neofici oparli. dowodznc, 

70 robotników, którym za oiezn~czną prac G od- w prawo Z\\ yczajowc tego 11ic doz\~' ala. \\ ych.!osta-
ciągnięto pe\\ il<l sumę cd płacy. no \dęc zloczy(JCG, ale ten nieba\\ cm umarL Miej

scowy ksi<+dz poclaje prośbt; o· dyspcnSG. dowodząc, 
Marten. W sklepie S\\·cgo donw popelllila iż złodziei 11ie urnarJ worawdzie ''skutek odetranej 

>\.'dowa Biirkans samobójsnvo. Zamknąwszy chfost.r, a·le śmkrcią naturalnq. dla spokoju sumienia 
drzwi na . kinez przerinęła sobie ostrym nożem jednak, z:e \\.~gh;du na podejrzenie. iż prz :vc1:ynił się 
gardło. .. do śmierci, ż<!(b zwolnienia od cen:r,ur . . Na poparcie 

swojej prośby. podaje proboszcz okolicZJwść. iż co-
Zsclternitz. Woźnka Schrotcr upadł \\ dro- dziennie kilku pogan na !ono chrz:cściat'JSt\\ a na\\' raca. 

ze do Bittcrfe_ldu pod kota wozu i ulegŁ z!mna- Podobnych szcze~ótó,,- dzicjo\\' ~' ch regestra watY-
tiu nogi. Za wieziono go u o szpital t{ w fiali. kańskic dostarczaj<t wcale obficie. 

Z .ł(ołonii donoszą 0 \vietkicm oszustwie, po- Ofiary znacho.rstwa. \V ty·ch dniach lekarz 
pefttionem w glów11ym urzędzie celnym. Dwaj PO\\tiatu konstantyno\vskie~o, delegowany przez 
\'YSocy urzGdniqr st\\ ierdzili brak ,,, kasie ol- · 11aczclnika powiatu do ,,·si Juniewiczc. ujawnil 
hrz-~nnicj smny. Picn\ szy sekretarz odebrat oburzaj:we przcstGPSlwa. Ofiaq jego padla roJ 
sobie _ życie. dzina jednego z "łościan tej wsi, składające sit; 

Bitterfeld. z Muldy \\· y!()\\ i l strażnik ślu- z 6 osób. Zda r.zylo- siG to \\ następujący sposób: 
"Y ł1ofma1111 tmpka dzieciQcego, mocno nagni- d\nt tygodnie temu roclzitJH M. zachc>ro\\·ala na ' 
egn. Dzicck(J bylo płci mQzkiej, Podobno jest Ś\\ ierzbę. Pomimo, ż~ \V odległości 10 w. od 
o dziecko murarza \V. z Diiben, którego żona Juniewicz 111ieszka U\\ óch lekarzy. ojciec rodzi
:v dniu 9 lmcgo z dzieckiem bez śladll znikła. ny Z\\Tócif si~ do 7.nachurki \NalczyfJskicj, Ta ·. 

.... zukała i znalazła zapewnie śmierć . w . TOlli po zbadaniu chorych, 11znała za stosowne prze-
. uldy. pisać im jalqś nmść, którą rozsmarowała 11a 

plastry i oblcpHa 11'ic111i chorych. Po kilk n dniach 
Hettstedt. \V naszym mieście licz11c poia- dwoje z nich zniarlo, pozostałych zaś cZ\\ oru 
~\\ ·ieżo wybuchl o-gki'I w· tylnim domu .ko- dogorywa '' su;asz11ych mGczarniach. Lekarz , 

·zykarza Bcthmanna .w sposób niewyUomaczo- stwierdzi t zatrucie rtc;cią, z k Vncj Zllachorka 
r~'. Ogier·! zdołano wkrótce ugasić. maść przyrz~(dzita. 

Helbra . . Pomiędzy pijanemi. mJodzieficami Orób AttyH. Telegraf rozniós~ przed kilktl 
·tórzy się stawili do popisu powstal'a: kłótnia a dniami wieś(:, że chłop jakiś w St. .Joharm. \\ do- . 
otem. bójka, w której użyto także uoża. Dwóch linie Dn:t\\ y, podczas robót odkopalisko\\ ych na . 
Mwnych . Za\validrogów, tlau!Jtmanna' i . Herol- tqce· swojej, odnalazł tnJillnt; bn.>nZO\\ <l or<iz ro-
a; areszto\\'~110 · · zmaitc d1.i\vaczne przedmioty z hronzu, pod tni-

Asch.ersleben. \\' tartaku !-''. CL Simona 11- mii<l zaś \\ ;ie.lki k;:imiCJ1. na· któryill " · ~TYte i·.óżm.: · 
cgl · robotnik Bergmallll lllCSZCZG'śliwemu . przy- . naz\\"iSka, ·a niiędz)r" niemi' .. Attila". Z't~d \\ nio- . 
adkowi; · ZblW;yl siG ~a.nadto do · pHy par~YWeJ, s ck prosty. że jest to ~rób k r6l;1 łinnnó :\-. ·W 
ak,· ·ze lC\\':tt dtnd ·nJcgta zmiażdżeniu. Trzy pM- tych .:dhiach kohiis:y"-d · fa..:h6\\ ·a ·111a ze iść· n·a mie.i- ·. 
~c i klykicć palca··wskaztljąccgo odjęto mu·. " sce i zadcc~\.lo\\ a~. 'cz.r \\ "lliosck kst stnszny. 

-Eisłeben. Tut.cjsz~t szkolę g6mkzą (;d.świe- · 'Ch'tółf domaga ·siQ. · z~t · · \\'ydan·ic· znatc.zionydt 
one};.-· ·Od roku 1798 do 1817 szkoła zHajdowtttn ' '(irzedmiotó,\: w·0oo · ztr. -- · ·Odnalczien'i'c grobu . 
.ię .w· ·donni \\,ynajGtYnt:· ·\:V· i'olnt · 1S44 · st~mął' Attyli łJyłob~· bardzo" \\ · ażne pixl względcn1: · a:i··- 1 

owy gmach, któr:r jedru-tkże '\Y ·roktf. 1899 tJ.legł cheolo"{kZllym. 7. ·. paf1'stwa · tiunnÓ\'v·,: kt{H·(\'::za l 
·niszczeniu z powodu osu\\·ania się poziomu jeg-o panowania stafo się takie pot<;żJJc, nie pn
~iemi. ~,, icżo postarano się o HO\\ Y gmach. zostaly żadne pra\\ ie pomniki. Lecz, czy istot-

. . 

nic grób odnalczion_y jest grobem tego, który no
sit miano ,,bicza Bpże~o··, rzecz to bardzo \Yąt
pliwa .. Attyla .4,ma rl .. jak .wiadomo \\- r. -15.~. w 
Pannonii, dzisiejszej Styryi południo\v.eL \\ krót
ce po po-wrocie do vVłoch. Śmierć zasJ..:oczyla 
gÓ po ślubie z Bnrgundką 1Ideko, a nie \Vie:lc.iorno. 
czy . zmarł skutkiem ataku apoplektycznego. en; 
też zginą! z rQki młodej żony, która zemściła siG 

; za S\Vój,, przez ni.ego pokonany naród. Z\dok i 
A tt)lli Żłożone zostaly " . trnm11ic z l o tej, ktc'm.t 
WStawiono W srebrną, a obie \\ bronZO\\-~l. i 

. \\ ~ raz · z.l~osztO\\'lJemi klejnotami o.raz liczmt zdo
bytą na \n·ogach . bronią pochowane. Nic\\·olni
cy, którzy grób wykopali zostali zabici, tak. b~ · 

· nikt nie .. ~LJał miejsca \v~ieczncgo spoczynku k n';
ła. \\! _tc.n sposób, SO lat wcześuiej mniej wi~ei. 
\Vest~~;~( .zachowali ta.icmnicQ grobu swcg11 
króla A.lafyJ::a. Rczydcncya Attyli nie byta w 
tej okolicy, zkąd dziś nadchodzi wieść o odnale-

. zienit{ jego domniemanego grobu, lecz na równi
nach gÓrJi'3rch 'vVQgier, nieopodal Tokaju, ,,, pło
dnym kraju riJ}ędiy Dunajem, Cisą a K.arpatami. 
Na środku okolonej palmami mieJSCu\\ oset 
\\znosi się p·a~ąc di·cwniany Attyli. 

Ostatni~ wiadomości •. 
Dr e z no. Za niezniesieniem banłcyi Jezu

itów, agitują w Saksonii, jak donoszą, .nawet ko
biety. 

A t e n y. l(ról grecki wystosował_ do królu 
duJiskiego telegram, w którym żałuje, że na uro
dziny króla d~ńskiego do l(openhagi przybyć nJe 
może. Jak wfadomo, król grecki spotkałby się 
z cesarzem \Viłftelmem. 

ś r e:d e c~ l(siąże bułgarski, Ferdynand. 
z~odzit się na n wolnienie ministrów. 

M a n i l a .. : Wojsko amerykaftskie zaczepiło 
i pobiło oddziat' powstańców. którzy stracm 45 
zabitych. Amerykanie stracili 3 zabitych i l l 
rannych. 

H a a g a. W połowie kwietnia przybywa 
l(riiger tudotąd.' · · 

------·--• e 
! ' 

Lóżka, ,. meble, ogniska, 
.wo.zki ·. ctla dziec1, zegary 

• -" .. • fi • - .i·całe~urzadzenia mieszkań . l 

e 
e.·. ~lbflll~·i:.t. pła-.zcze lila mężczyzn 
: ~ l i lli~wiaHt, żakiety, kolnierze nd, 

e 
Dostarcza na 

. onjmnł~,j~ze 

. o{l .pła ty. 
• >,. 
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!,,, 1"___W_i~lh·.-R-o-sn-er-= : 
• · · · ·Jua.~t~t•cn · 8 
• · e tylko: :W Gelsenkitchen, . e 

• ~o&ta'" a b~rpłnt.nie do d11- · 

·•· .... ··.: . ~ mti. · \\•~:~;~,~/~cy oclbirtn,~~· !Ul.- .. 

-: · miej ~C:n N.i · otr1ymĄią l'Wt·o.t 
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1\atolickaH 

50 f~nvgó"' 
.z od;Iuszcnicm do domu L? f(·n. '-Yiccei. 

Postbeste]l i l nf)..sformuła r. 
h:ll bestcllc hicrmit bci dcm Kai:;erl[c.:hcn 

PtiSWlllt ci n Exempb r der Zeitunr; "Robotnik 
Polsld.. aus IJochum 'iii ;· d as H Quanal und 

zaltle an Abonnement und B.::ste!i~:dd Ofi:? rnr. 

~Z~'itungspreislistc n. Nr. l r:;a··. 

<:: - -· 
··; ;.:: ~i 
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Y. 
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:..., 
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Obi[4'C U.(i.? :'\1r. e rl.1i:1~ i <;!·:\ zu hab cti bc-
sclH .. ·iniL!;t 

d. 

Jest to naHań.sze pismo ludowe, gdyż placi sic Zi:l 
ule l.\\ ~t dalilic na JJrJ.:::zc:c t"~:ko 75 ienygów bez odno
'~z enia a --: c;dm>szeni<:m du d•1 mu przez lJswwev.o c 
2 ~ ren.v:-:ów \Yi:::ce.i. czyli r.:;zem 99 icnygów ua cały 
kwart<:. ~ . 

,.Prz:;jacicl'' w~·clwuzi trzr raz_y· ąg-odniowo. 
icst cały drul.::owanr \ridkiewi i wy ;·a źnemi lit~ ra:11 i 
1 n ta -, ;: ·:· ść bezplatnrch dodcnk~\w. któo 'ch tnu!~,· s<t . 

,. kodzin-? Chrześci.aóslw'', t.V14odnik; 
•• Przewod.nilr i"\au3\D'\VY 1 LHeracki''. 
.. SzkMlw Potska'". 
.. Kupiec i Przemyslowiec", 
.,GosGodarz", miesięczrtłkl: 
,.Gospodarz", miesiGeznik; 
.. O!!rodnil{ i Ps:zcze!urz", ln;;.·artalnlK.. 
Prllsimy także rozpo\viada::. że na po~rzeh ka

t:Jc~() ah(lnenta, który umrze .,:~, kmek nieszczęśliwe
._,.: 1 w~·iJ;:\Jkn (po Hiemiecku .. lnfa!l") zaraz lub w 
:..: \\a tY~uclnie po w~·padh:u, \\·rpJacam:;t spadkobier
'.:'. :t!. lit~irzr się zf(loszą naipó:i.nie! w sześ( rygodni 
.fi '; ~:oi:n:chie, z dobrt?i '\',' Oli jako zapomo;:rę 

150 marek 
?c .,Przyjaciel·' i~st pismem szczerze katoli

<1\i cill i po!skicm, teg0 dO\nldtm liczne proces': \V:,'· 
t· ,,' .r;o(! .:.; mu za an~·kui ·L pi ·ane w obronie wiary 
i :1 ;(,-.,\· \ · polskiej, \Y obro;1ie iudu polskiego 1 dz:;: .. tek 
~· .. isk;c: :. To też redaktorzv da\i ··uiejsi i dzisiejsi lata 
-.: :.!c >P ~ <.bli we ,,-i~z i toiu. t~ si;f .:: e \Vydali JJ ::t kary i 
t\' ·s1.t .1 ,1 i ter<iz l11<1 HlJ' r1r\'; 1l n~ześn l e p;')t tuzina pro
,._ :...· s .\\\ . 

,,J! (J da~.::.v! zarJisujci:e i rozpo\YSZ(~chuiaick .. Przy. 

Z llSl aUC'I\'?.l:te;;, 

\\" yda w n. HPrzyjacielc.f~ ·vv 'Toruniu 
(Tl:wl'i~ ). -----

~· \:~ -~ i r$' .~ch t'•. ~-·~ 
', '~- ~ii..J(.) .) (l 

*~ Gazeta 

1! Naj1Nyź~ .. z\,r .cz_a.s_ o,· drto\Vić j _...._ ... 
: fleQftł lę BACZNOśC POIJACY! 

l ~~ ,., a ~ ł Snn. R_.-,dako;n w Hertell i okolicy pol~c~m mó 

! I >r~l1iil1Wraw k\\ ~trtaiuc za cztery pisma tL CIIF" skład r~eźnicki 
i ,\\~łAJ~[ ~A POLS[\IEGO·-, , 
l 

j 
l 
l 

l 

,.Nauk~ Katolicką", 

,.Głos góruHców i hutni-lHhv" 

i "Zwierciadło .. 
\\·ynosi na pocztach i łl Hstov\·ycll \Yiejskich ra
zem tylko 

l markę 50 fenygów. 

Za przynoszenic do dornn przez listoweg{} 
doptaca siQ 42 fen. lnvartalt1ic. 

Ktoby praRnąi, abyśmy "\Viarustt Polskic
go" postali rodzicom, kre\:vnym lub zna.1nmym 
do Polski, niech nadeśle J ,92 i dok,radny adres, 
a gazecie pocztę przekażemy, lecz pr .:J<iilny u
czjrnić to jak na.jrych!ej, gdyż .przez p ~1źnc prze
kazanie gazety PD\\ staj4 lJicp{Jrządki. 

Posthestełlungs--FunJ)ular 
Ich bestellc hicrmit bci ckm J(aiser!ichen 

Postamt e in Ex cm p l ar der Z ci tu n g "Wiarus 
Polsld" ans Bochum (Zeitungspreislist.c: 128) fur 
das II. Quartal 1903 und zah1e an Abonnement 

i oznajmiam, iż mam za\vsze Ś\Vieże i !adne m1ęso p 
mdni~.szych cellach: Mięso woł<nve 55 ren., mi(;S 
świ11skk: 65 fen., cielęcina 50 fen. 

Polecan1 także polskie 1\icłbasy i rozmaite kiszki 
które hardz.o \vybornie smakują. Skład mój jest t>rz 
uiicr fferllerstr. nr. 19. \V domu p. liaskes. Prosz 
bardzo uprzejmie szan. Rodaków o poparcie wego in 
tcresu. Z uszanowaniem 

~~ ;; an~~- ii-.ze!{ L.n1tge:m•ł> 
rbl.~:.źuik polsk.l w Ht.~rt,J8n 

Ky osięgnąć obrót wielki 
spr;~,ec1aj~ taniej niż niejedne -tabryid. 

V/szystkie moje zeg-arki są starannie obciągnięt 
i na minut~ ure~ulowa_pe. Za każdy zegarek daję 
lat piśmienuą g\varancyę. Obawy nie ma żadnej, b 
to coby się podobać nie mialo. przyjmuję z powrot.e 
i zwra..:-am pieniądze. Trzeba się koniecznie przel-m 
oać. a kto nic kupi, toć trudno, ten sam sobie szkodz~ 
Zamówienia i podziękowania codziennie nadchodzą. 

J ~d Beste11geld 1,92 !Ylk. 

~~~t 
.=:: ;j ~ 

i
~ ...... at .• 1::::. 

!~i l l (;: '· Obige 1.92 Mk . erhalten zu haben, be· l 

l schcm.igt. . . . . . .. d. . . . . . . . 1903. l{ 
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BACZNOŚĆ POLACY! 
Szan. Rodakom w Baukau i okolicy polecam mój l 

·dobrze zaopatrzony ~ 

skład towaró-w kólonialnych. 
Szczeg-ólnie zwracall1 uwagG, iż na post mam na 

skfadzie czyste polskie śHwłwwe powióJa. czysty 
siemiet}ny olej do kras~enia, różne Jlatunl{i sera. twa
n}~, śledzie w cd zon e i opielGH:e. - Dalej polecam: 
polskie wina żóhe i czerwone, roz:naite gatunki cy
~ar i papierosó·w, li ty lko z TJ (;lskicrl fabryk, oraz 
wszelkie artykuły Uuszczowe,man!<>rynę w różnych 
i:atunkach i cenach. Połski ~;;malec bardzo smaczny 
a nje droższy jak g-dzi e indziej. Usługa poiska i rze
telna. 

\Valentv Labo ch \Y Baukau 
pn~y uliey Oststi•wf-t:!<iit~ 2~. 

RODACY! 
1\hm restauracy~.; tu '' P oznani ll bardzo do brze 

zapfi)Wadzona i pod knrzystncmi wan.ukami uo za
dzicrża \VieniH. również destyJ C:t~F: po!<:czoną z re
stauracnt. Zv.toszenia proszc; C. C. 50 postlag~'rml 
Posen o: 5. 

Czysto srebrne najpiękniejsze zegarki z <lt\atk 
Boską, z 2 zloconemi brzegami i z naile~1szer~l pri 
ma werkami na 10 kamieniach po 12. 1-ł, 16, l S i 2 
marek. 

Najwspanialszy z Matką Boską zegare1\, złoeon 
litery, i najozdobniejszymi z.toconymi brzegami, cie 
żki w srebrze i z najlepszym na 10 kamien i pri 
ma werkiem tylko 26 mr. Zegarka tego z pewności 
nikt jeszcze nic widział. 

Ze~arek nildo"'X'Y cyl. kluczykowy 5,-40 i 8 mr . 
Zeg-arc :\ pos rebrzany kluczyJwwy 5,90 mr. 
legarek posrebrzany najlepszy na 6 kamieniac· 

kluc7ykowy 7,15 mr. 
Zegarek czysto srebrn~: cyl. na 6 l\ a.mieni klucz 

lub rcmou . . z 2 zloconemi brzegami prima werk 11 

mr.- Ten sam na lO kamieniach po 12 marek. 
La!'Jcus;;;ki po 25, 30, 50, 85 fen., lepsze n i k ło \\' 

!)(> l' 1.25. 1,50, J ,7 5 11l r. 
CennUd l~oga.te -na, l50;l~ H~i~tr~H~yj 

na zegt1rki, Łańcuszki, bi;t.utery<t. t;J. kŻ <.; skrzypce, He· 
t\' , łda mcty , hmmm1iki, o raz noże, brzytwy, pcvtmo 
aetki i rói1x~ okolicznościowe podarki '.vysyiam ka 
ł:demu darmo i frar.ko. 

M. D A N ~~~f~ Ki , ~U ej ska O<wka~ 
l Gurciteu Bez. Posen.) 

~.:·~~cltwwnyru R·9daknm polecam mój ~klad hogatn za
OJ'iltrzc ny 
w n:wttH'Yt3 na ubranja, pal<jt<.rty, płaszcze. spodu~e Hd 

\\.i t: lki ,\.\'br>r bielizny, ł.il"a~n\t. szele·;{ a dttt Hi~:

\\ j;J_;.,T Jłi:~ferye UU SU.k.Uie, f.~:t"iOClty. 
].E'~<t·iJ0~jt'~i'rki i 1iapełus':D,;e od p. AJnruskicgo z Pozna.nia . 

.\1 at t1 nadz1ej~ i:;, Hmiacy ~ccheą poprzt"<~ pr;~,em:v:-ł pol::- ki. 

·l\r-<t. ~1,. rz 'T n F~~ R:tłl ka~ . :f' o c :er u J!,;..t ;, 
J Hort~v~~pfad ~ł. 

{'-wa~a: Od l maj1~ h~dc m ;Ps<.ka.( 11rz·1: 1.; l ·c v !łUU.~hN·§h·~ .:łf~ 
l'lll~·r.zer.i ,, 1.:r;~<eioh:. <hv. J !',zo'~. 
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Ju~ się WSZy!;,tlW plotli 
Brzaskiem jastrych har'f.' . 
.Już po duszy dZ\\'Oili 
.Echo przyszłych ltari; 

Już się falą toczy 
l(rwi gon::tszej żar, 
JUŻ zagląda \\' OCZ)' 

No·wej wiosny czar l 

El. (K. Laskowsld). 

Dzień Zmartwych\vstania Pańskiegu. 
Chwała Tobie Chryste Pauic! 
Lud który chodził T\\'YIH śladem, 
Co TwQim cierpial przyldadem, 
Z Tub4 święci Zmanwychwstanic! 

\V wielkie świGtO Twego Zgonu. 
l nam wróg zgubę z::.unien:yt; 
Gromami \\'istę nalcży'ł, 
Chciwy bezbożnego p!on1!. 

\N uroczystej lud żatobic, 
l.(ozpamit;;tywaJ T\\ e męl:;:i, 
1 za 1\\·ój przykład ni(;sJ. dzięki, 
Omów umrzeć przy T\\ ym grobie 

Nosicielmn T n~go krzyi,;l, 
Sz.rdercy już t1rągali, 
K r(llow i c nas oplakali, 
Zg-on nasz śpiewaJ li!CI.Pctryi:~i. 
Ak !lanie: Ja n Ty, (>.i <.;%11 \\ ctł, 

Ty piorun w n:~kG Tllll dateś, 
Ty szat:l mg;1y go odzia.kś, 
Orln drog-~1 siG posilwat 

Przebył Ś\\ iąty(J T\\ oich Ił lury, 
Jak ~;mierć spuścił się na wrol{i: 
Hcz OCZli pierzchty, bez urhgi, 
Jako \Yichrem gna11c chmury_ 

( ~rzmi bruk miasta p(Jd spiżami, 
.Jeflcami Iud11e uVcc, 
l Twoje Panic Ś\Yi<! ttJicc, 
Potyskują sztandarami. 

Starce domów próg zajc;li, 
l błogosła\\ ią swe "~Yl1Y, 
Co tajnic na mężne czyny, 
Z rąk się matek wyśliznGli. 

Niepojętą mocą cndu. -
Z Twym lndem ą\\ i~tu T\\ c godzisz 
Z chorąg\\'ią z grobu \':y-..:llOdzisz, 
Przed chorąg\'i ' ie T\\ egu ludu. 

'vViosna "-działa szaty nowe, 
Roz\' iał kwiat Jn1 o fi e rzc, 
Na Twoje ś"·ięte oHarze, 
Na T\\ y~;h męczenników gło\\ ę. 
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Ci t''" ł~t Tobie Ghryste Panic! 
Lud który chodził Twym śladem. 
Co T\\·oim cierpiał przył\ładcw, · 
Z Tuh<t Ś\\ i~ci ZmartwychwsLanic! 

Kazimierz Brndzifiski. 

Odłogiem leży nasza roln. 
lićj! odlogiem leży uasza rola, 
Choć S<ł .ziarna, niema rqk do siauia, 

Twardą będzie dzieci naszyc;ll dola, 
Twanl<i będzie, peln-.1 krwi i Humi:1 1 

Cidyż od./o~km leży I!~sza rola, 
Ch(Jć sc.1 1.iama, liiema rąk do simli!:l. 

~~a s~tsicc.lnicll zag-ouach cloko.ta 
Tak się Uumnic roi l11d roboczy, 

t\ raje bruzdy, cho6 pot ciecze z cznł~1. 
Piele zielsko, cheć zachodził oczy 

l'j~"t sąsiednich zay:ouaclt dokoła, 
Tak się ttumnie roi l.t1d roboczy. 

J'vt:v na n!icchy, co dzieli d\~ ·a Jany, 
Nasz i obcy, \\' \\ ·· icrzb płaczących citmi 

/..a]Kttlliśmy snać \\ ' s~n nienrzcspan:v, 
lJ~~liC;liśtllY, SllaĆ 1ycld0 Zt1UJJCIIi, 

Na tei tuiec..izy, co dzieli dw a Ia11y , 
f"\[asz i nhcy, \\ ' \\ ie r7b p{acz;lc:.vch cielli, 

\Vicl1n k11 HCIJII od lliogil z~twiew;t, 

l jak złoclzic .i clo v-.-nc~trza si<.; \\ cisk;t, 
1\f\yśi podcina, że już nic dojrzewa, 

Smclzi z~lpat, tJ.k, że już nic błysku! 
/\cli! ten \\·ic!Jcr, że ktl nam za \\ · i ewa, 

Od tych mogd i '' ,, · nętrzc si<.; wciska! 

Prawda. liJd7i. choclz<1cych w żalobaciJ, 
TrPdno w i nić, że cn.Jemarz ich życiem, 

!:c szelesty, pocz~te Ha groha..:h~ 
S<i ich marzct't serdecznych spo\\·kiem 

l )ra\\· da, lt~clzi , chodzących '" żalobacit, 
Truclrw \\·i nić, że cmentarz icl1 życiem. 

Lc~z.__/g-r{>b smutkiem, smutek to bezczynno.§(·, 
i\ czas plynie. i żni\\ o się zbliża: 

f··kj! tr bi~gnie sąsiJ.dó\\ - nas Z\\· inność r 
I plon zniesie do S\\ ego spichlerza. 

N<lS zagłodzi ta smutku bezczynność, 
Gdy c?:as płynie i żniwo siG zhli ·ża. · 

Ach\ odłogiem Jeży nasza rola, 
Choć s~l ziarna. nicnw rąk do sia1tia, 

T\\ arcl<.t b~dzic dzieci nast.ych dola, 
T \\ arcl~1 tH;clzic, pełn<! k:r\\ i i łkania, 

( 1ctyż od rogiem kżv nn. sza rola, 
Choć s~l l.'; ian1a . rdema r:..bk do siania!... 

Jan Ka~prowicz. 
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l ,,Z..wioru!a.dło" wyd:mh! co mieBif\1\> ,liikn l 
j •)t':-. płc>tn,\ dml~teł:. dn ,~ Wla._ru;a Pois1:ie.gou. 
1 Prenumc·rlł.tti t\!Pra WJiHho•! oO fcu. kwar- 1 
1 .·'.11ni.e pn~yjri. lu.ią tyllcll _ajPncl i Ksi~gaJ·nii! l 
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~ l'f:ntunel'ta nu P•)ez.-:1~ wynn!':<l l n-1 r>O f~n 
1 Jł"WtJ.rt tt ~: odno~~f,idl'm ,ł,; ,Jomlil i m 7(• fHH l 
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Nr. 3 Bochumt w marcu 1903 Rok 9 .. 

H y n1 n. 
1(,:·,\lowo polska! Królowo aniołó\, . ! 

Ty, coś 11a Ś\\ iccie. przebolaLI tyle, 
Ody Syn Twój zstąpi i do ziemskicli padołów: 
Skróć UIHęczonej Polsce Twej 111<1.k ch\vilc! 

KrtJlu\1. '0 polska! l(rólo\\·o ::wio! ów, 
l<oztocz ponad ni~l tGCZQ T\\"Cj opieki, 
(>c! wiąż jej rQce od LltO\\'Skic:li koł(n\ · , 
J h1dź _il: j aniołem teraz i na \Yicki! 

K1 tdowo polska! Królowo aoiolów, 
Lecz wiesz zaró\Yno jakim blaskiem pilmic 
Uk rzy1~owany, wniebowzięty po zgouie, 
Nic daj 11ets sieciom pieldelnyn! 11a pd<1\\ ! 

l\ieśmierlclnymi na śmierć z b; ojna ldd, 
\Vyl<~ż ztlf>W śmi~rci 11a 11as, 7c jest 11 iczc:n1 

\Vsko:cś nas, o Pani! przed świata l)!>liczcm, 
l)qdź nam aniołem teraz i na \\ 'ieki! 

l( r6lo\UJ polska l Królowo a11ioiów! 
'l\_'n Ś\\'iat sir; rozpadł i rozdziera sie1J;,~. 
l.ecz żadna z jego rozerwanych połów. 
.Jaź siG uic modli, o Ma ryo! do Ciebj;~. 

JV'ty :icd11i tylko, paląc się na stosie, 
\Vcić1Ż ślemy modły w Twój bezmiar daleki, 
Poznasz Król O\\ -o, podelanych po głosie, 
B(:!dź nnm aniołem teraz i na wieki! 

Królowo Polski l Królowo anintó\\ ! 
Lilio bez zmazy, Ty Gwiazdo poranna. 
M.icczem boleści siecltniok rotnic ranna, 
\Viesz, co rozpaczy wrzącej w sercu ołów. 

Co krzyż i g-woździ•.: i rauy i ciernie, 
\Viesz, co krwi ziernskicj i 1ez ziemskich cil'ld, 
l jak konania ból boli niezmiernie: 
llądź nam Kr6Jową teraz i mt \\ ieki! 

Zygmunt l(ras[(Iski. 

Wspomnienie. 
PamiGtasz, mówit rotmistrz do żołnierza, 
(Co <.ltugo służąc wyszedł na żebraka)· 
Parnię tasz. kicuyś w sztn rmic SarH..1omi~rza 
Zwrócił odemnie oręż Aqstryaka. ' 

Po? jcd11:ym znakiem i \\r ró\\'HYm zaszcrvcie, 
Dzre1nyrn ojczyznę broniliś111y grotern; 
.Ja to pamiętam, bom ci \Vinien życie, · 
Lecz ty żo1nierztt, czy pc.uniętasz o tem? 

P~m1iętasz czasy zbyt krótkie niestety, 
Ktedy ta polska słynęła kraina· 
P~miętasz, gdyśmy k rzyw·d nios~1c od wdy, 
fvhccze ostrzyli na -murach Krem lina. 

Mimo \valk, w których grozita zatrata 
Wszak orty nasze zwycięskim polotcr~1 
Kraje 110\Vego odwiedziły świata; 
Po\viedz żolnierzu~ czy pamiętasz o tem? 

Pamiętasz przestrzer1 Jodowatych szlakó\\' 
vV której nasz oręż nieprzyjaciół gnębil; ' 
Gdzie śnieg osiadłszy na ciałach PolakÓw 
Mroził ich ciaŁa, lecz serca nic ziębił. ' 

Wtenczas choć smutek .ślad \Vyryt 11a skroni 
Stałość zostata walczących przymiotcn1. ' 
Powraca l zapał na odgtos: do broni! ~ 1 
Powiedz żołnierzu, czy pamiętasz o km'? 

Pamiętasz, żeśmy dziećmi bohatera 
Co dziwił vVłochy męst\vcm LegiO;lÓW. 
r że dziś jeszcze brzmiq, pod Samossier<;, 
Góry hiszpa!'1skie czcią polskich szwa u row'>-v. ; 

Pamiętasb lipski zd1·adny zamach wroga, 
Kiedy się ziemia pod dział trzęsła grotem, 
A honor znakó\v nasz wódz wzniósł do· P,(H/a • 

Po\.viedz ? ... otnierzu, czy pami~tasz o te m? · · ' 

Parniętasz czasy ostatniej rocznicy, 
Gdy nam los żywcem w grób ojczyzHę \\ tiO\:ZVl 
I do zhańbionej JagieHów stolicy, ·· 
Pychą nadęty nieprzyjaciel wkroczył. 



Nie ·pr~:cstal't 1ijgdy dttia tęgo pi·zeklinać. 
A.iehy z szczę-ścia Bellony pO\Yrotem, 
Nie potrzebował wódz ci przypornihać: 
Powiedz ·żDłnierzu, czy pamiętasz o tern'? 

Pamiętasz ... Głos mój nikriie z tym, wyrazem, 
Nie mam już więcej zaszczytnych pamiątek; 
Pójd~, przy \Veselu będziern p1akać razem -
P('>ki 'dni -lepszych nie nastąpi wątek. 

Jeśli śmierć . pien\' ~j- ~\~;~;;i~(z~it~a~. 
By mię 7. tym żYcia rozłączyć ktopotem, 
Ty ml powieki żlekka zamkniesz bracie, 
I\16,,-iąc z \\~ estchttienicm: "Czy pamiętasz o 

. - · ' tern?" 

~fłodo'ści · moja! 
Młodości moja, ty mi ;bądź. aniołem!: 
Prowadź do ceht i :· drogą cicrniO\\'ą 
Bylem szedł zav·:sże z podniesioną glmn1, 

Bylem nie żóhviern . Q:y?, ale sokołeń1! · 
Młodości moja i nad 'mojem czołem ·· 
Możesz się wznosić z męczenników wicłl cen1, 
Bylem narodu · został Hlubiel1ccm;· .. 

Jv\.łodości moja! ty mi bądź anioJem! 

·M !od ości moja! bądź mi zbrojnq tarczą! 
Ostof1 me ~Jiersi przed niemęską tnvog<i, 
Niechaj jak magnes siłami się wzmogą, 

Kiedy ,je cierpie{J cięż.ary obarczą. · 
Chociaż pioruny nadem.ną zawarczą, 

Niechaj jak ·prorolcprzed bożym :11ai·odeP1 . 
Z sztandar~in wiary ·postępuję przodem ... 

M !od ości nto.ia! bą4ź ·in i zbrojną tarczą! 

Młodości moja · ty mi bądź łal1cuchern! 
·vViąż mnie.z tyni biednym_. podeptanym ludem 
Niechąi się pozna, nie-ch -rozkwitnie cud~ii1 · 

Kiedy go otchnę silnym n1oim duchetTL -
Orlą źrenicą, zaostrzonym · słuchem, '2 

·Niechaj się wgtębię w jego pierś zbol.ał;.t 
. Z której się tyte łez i ·knvi \Yylało -. 

M k:rdości moi a ty mi bądź lat'lcnchem! 

Młó .. dości moja, ·bądz mi zdrowdu. ziarnem! 
··x~żda: myśl moja niech się zazieleni 

\V sercach mych t):raci, niech siG tam rozpleni; 
Co ma być biatem, niech nie będz ie czarnem .. 
Mło-dości moja! nic bądź mi snem marnym 

\Vykuj marzenia twe \Y żelazne czyny, 
By z nich się później żyć uczyły syny ... 

J\Uodości moja! bądź mi zdrO\\"Cm ziarnem! 

KDrnel Uie.iskL 
' ... . \ J' ,_ 

u· okienka. 
Z mo.ieg-o Ókienka -- to istny dzi \'\' ! 

Co ro:k więcej widzę i pól i uiw ... 
Dziś nowa krzewina, a jntro wiat, 

Rozszerza się co dnia ten Boży świat! 

Pamiętam, że dawniej u tamtych wzgórz. 
Ta ziemia dla mnie kończyła sięjuż; 

Dziś wiem, że za niemi jest śliczna btof1, 
Dziś czuJę z oddaJi jej kwiat.ów woń. 

Przed rokiem, przed dwoma, za da-wnych lat , 
Jak obcą mi była kaździutka z tych chat! 

A dzisiaj, jak gdyby zbliżały się, 
1 znam je, i kocham, i one mnie. 

J-:>rzed rokiem myślałam, że gwiazdy te 
Nademw jedynie tak palą się ... · 

Dziś wiem, że ich blaski spływają w dóJ; 
Na milion wzi1ie·sionych i zgiętych czół. 

Z mojego okienka - to- istny dziw l 
Ten maly strumyczek wygląda, jak ży·w-. 
1 szepce. i śpiewa do uszka mi 
Cichutka piosenkę, co słodko brzmi. 

J oczy i myśli gdzieś lecą w dal, 
Za blaskiem, za wonią. za szuinem tych faL 

l dusza się we mnie roztula jak kwiat ... 
Z ma lego okienka chce objąć ten świat! 

Powiem ci dziecino, jak zrobiĆ to! 
By objąć świat caly i posiąść go, 

Nic trze-ba dalekich odprawiać ci dr()g, 
-Lecz kochać S\Yój zakąt i chaty swej próg! 

Pieśni nasze. 
· Pieśni nasze promieniste 
Narodowych . nczuć brzmienia, 
W was natchnienie bije czyste, 

'-- Conarn serca opromienia, 
. :VVy:ście -bracia mi rówjeŚni. 
~~'ą,s ma dusza przygarnęta, 
Snf~c odgłosy tudiJCi Rieśni 
,).Je~ZG;Z __ ę Pol~k~ Qit? zgiiięta !" 
Kiecl{-~~1atktr~ tiac{ k::Ółyską . 
Śpiev.''(~ziecku p-Iosnek .i:oje :·· 
A dziadunio siedząc blisko 
Przypomina dawi1e boie: .. -, : 
\Vtcdy ' szczęściem pierś nabrzwicwa, 
Myśl błękity by objęła, 
Gdy dziecięciu matka śpiewa 
,.J eszczc Polska nie zginęla !" 

Kiedy młodzian wzrosły \V sily. 
Za kraj \V boju walczyć · spieszy, 
[ rzucając domek mHy . . -
Rozpłakane dziewczę - ciesz.y. 
Nie pahz wtedy \Y jego oczy, 
Boby w twoich łza blysn~ł'a, 

. ' 

., \ 

~.: 

(J(lY szl e f)~;snkę i za pr~ezroczy: 
".leszcze Polska nłe zginęła!'' 

W re bój krwawy na dolinie. 
Rój najświętszy o swobodę, 
l rycerstwa hufiec ginie, 
KrWią rumieniąc rzeki ·wodę, 
Jednak w pośród wrzącej bitwy 

· · Pieśf1 rycerskie \vie!Jczy dzida, 
_ Pieśfl tiajdroższej nam modlitwy: 

. ,.Jeszcze Polska nie zginęła!" 

O t piosenko promienista 
Narodowych nczuć brzmienie, · 
W tobie iskra jaśnie czysta 
Ś\-\'.iętość, zapał i natchnienie! 
Z tobą dusza raje prześni. 

.. Myś blękityby objęła -
O! nad wszystkie wielbię picśni: 
,) eszcze Po,Jska nie zginęła!'' 

Na Bałtyku. 

A. K. 

Powia l \\·ichcr bujny, i szeleszcząc wpada 
\V rozpostarte żagle, szamocąc linami; 
Lakómic go garnie peJnemi piersiami 

· 'vV ęd rowna na łodzi g1;omada. 

Dalejże na morze! Lódź \V górę podniosla 
.lak· srebrne d\va skrzydla dwa wilgotne wiosła; 
\Vędrowna drużyna wzniosła \-Y gór~ dłoni~, 
Zegnalne westchnienie rodzinnej śląc stronie. · 

Lód i strzepŁa żag_larni; niilczące fal łoże 
Zawrzało, zbielało, milionem skier prysto :-
0 żólty nasz brzegu! biała nasza Wisło! 
Bywajcie mi zdrowe ... Na morze! na. morze!, ' 

Na iuotzu ponnro. Szare, jak w= ołowiu 
Niebiosa~ z szaremi wałami ·. si~ .-śprzę~g?y; 

. ~: 
Zdala -tylko jeszcze. jak ksjr;ż,y~ ną t1o\viu, .c_, !1< 

Ztodsty :sierr wa:;.;ki zaznaeza ·. i~t ·:-wę.gły~ ·- __ : .,, 

To :1asze wy'Qrze};~ ! ,J -t:o~-~ i ; ,\;, ll~;l~ kryj~·:; ., ii' 

· Nk;:- tytko wciąź wody~' niel11o~a i 'wody; 
Straszno ... li ej!' p{eśll \\ górę! óicśf1 ~córa swo-

- __ · _'. - body .: ·. 
Tę grozę pusty u i rozbije! 

I jak sokót, gdy z sznmem w jasny nicbios lazur 
\Vzlatuje z łomnickich gór cz-oła, · 
Polotnie. ku górze wionąt grzmiący mazur: 

,,Jeszcze Polska uie zginęła!" 
. . 

Aż ~pieśllią zbudzone Bałtyku powodzi, 
~ -... Ż!lci}.'żaly i jęły pÓ-dnosić ·się całe, · 
: ·~· I_g\yarnie, gromadnie, aż ·do naszej łodzi 

' · Bałv • ..-~.ny yisną się białe. 

li 
. . . 

. . - ~ . j - - . ....:. :. ~ ' . • .. • ·-- ..... . 

.l ak by się ciesz~; ły k uwi·skie ~ głęb:in).C 1 · • . ; 

Porone dawn:ych \Vię,kow chwafy; . . , , ·: 
· 'vVieszczbą, żę zrt6\v skrzydla :_iu{d nimi 'fOivVinie. 

Prawy ·dziedzic ~órzel ~bralyJ ; ... -.· 
. • . • j. 

\Vtem zagrzmiało:, zczerniało . i pairzcie, tam 
- w · dali. 

Jakiż olbrzymi korab 'Z mroku się w,ynurza? 
Pędzi, a~ ,vkoło niego prysk i wycie falL. · ~ - , 
O! biada nam! to .· morski rozból!lik, to burza r:_: 

. - . 
Z · śród grotnie piętrzących .si.ę \va,tó\v :dÓ~ '·góry. 
PO\-V ietrzn ej trąby .strzela n1aszt -\Vysoki: ' -' 
Gęstej mgły mu żagle ostor~Iły~- boki, -~ .. . .. 
Na szczycie ha n derą cz,arna szmata· c-hrili.tt'y. 

Uchodzić nie _po-ra! A \~· ięc napr?ód. śinlato! 
Zmięrzyiny się z owyin korsarze.m potężnyrn! 
Odzie innych strach mrozi; na.m: walczyć _przy ... 

.. , . . •' stało,.. :-
Gdzie zgon niedołężny.m, z·wycięstwD tan1 mę'~ 

z znym! · 

Czóln stanął. Na czółnie stanęła dokoła · 
Osada, z goto\~i1;m do walki ramienięn1; " 
l bu rży zuch\\>a!e rtadsta\viając czoła,· · - . _ 
Groźnie i<l iskrzącym· wyzy\:va spoj'rzenietil. 

I patrzcie: k9rab burzy także ~t~iąt nagle, ,~ 
Męstwo i serce naszyc~ wz-roktem błyśka\\~~'iCy 

· - bada.! : 
Okręca się, podaje .dó. o_dwrotu żagle, 
Pierzcha i ·w zmierzchu dali jak wid~p .-prze-

. ;i'•a·! 

· Cóż. _ to? tot qaszy~l.( \\rejrzet'1 .1 \\'Yzwania~, ~na-
. · · - ·. ··- ·. •. · ·.· ·. · ków · 
Ułękfa się i pi.erzchla Ha\,;a?a iłc)wToga? . _ 
li a! nic dziw ż.e p.ierzctda. , że fm~gla ją :h\vo:ka. 

_ Drżeć nicidolnych poznala,-PQJak(nvJr 

O 1):ta9i~ tt>- .dla nas wyrocz~1ią niech·::: o~di.ic-.1 
·· .; J ąk te chmury tdutąc .. klęską ·~ 

Pierzchły , \V_ niszczącym zapedi:ie;· 
Przed naszą roivaczą mę$ką~ ' : 

T' ak · i · te ws~_ys~tkie 9:róii:;e w drodze n,aszej 
;' . , · · . - / -pr-0gf -. 

Co · ctziś nas z:. deideka tak sfraśzą-; --: 
Kiedy im oko \Y oko spC5jrzymy bez · trw·ogi'; 
I< oz wieją się w niwecz 1Jrżcd od\Yagą naszą! 

Rort1an Zmorski: 

:W i o :s n a·. -:~;:; 
Jeszcze. \viohry \\; ieją, 
Jeszcze ziemi<\'. w-mgle, 

-- Już si~ usta: śmieją; ' · 
Serce k.o'chać chce f· _ . ,_ 

--
--



Codzienne pismo ludowe dla Polak.ów na obczyźnie, pośwfęcone sprawon1 narudowym, poUttcz.nym ł zarobko~~tyrn~ 

W\·chodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecznych 
z (\od.atkicm rell~ijnym p. t.: "Nauka Katolicka'' z ty
~odnikiem spolcczn.ym p. t. "Glos górników i hutni
l.;ów", oraz pisemkiem Hterackiem p. t. "Zwierciadio·· 
Przedpłata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
l mr. 50 fen., a z odnoszeuiem do domu l mr. 92 fen. 
,.\\ iarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

Módl si.ę i praeuj l 

Za inseraty pJaci się za mieisce rZ<ldka drobnego druku 
15 fen., a za oglos.zenia zamieszczone przed inseratan.i 
40 fen. Kto czę~to odasza, otrzyma odpowiedni opusr 
czyli rabat. Za tl'omaczenie z obcych jPz:yków na pol
sld nic się nie p.taci. - - Listv do redal-:c:vi, Drukami 
i Księgarni należy op.facić i podać w nich doldaLlll~ · 
adres pisz<}cego. Rekopisów sie nie Z\Vr:lca. Nazwis\ 
korespondentów bt:z ich upowa~uienia nie \\skazuje sit.,. pod znakiem "t polnisch·' nr. 128. 

Bochum (Westfalia), środaf 8-go kwietnia 1903. 
-------~C~ ..... ~'>rl~l""'lf ...,Jo7.i;Q~)~/Qf.....",.....,_._~.-..,łft..~-~l' ~~j;Oij~~~łtłtftałłlfiiM.IIi!l•~~tlMUI!.ffWf4 .... ~~~.1t1A!!:QU1111'łllł'~~~>l l~tnl!llłW.t ______________ _ 

Redakcya, Drukarnia i Ksiągarnia .znajduje się pr~y :Ztialtheserstras.:;e 17 na dole. ··· ..:\dres: \IViarus Pois!ii, Hod:mrtl. 
t:mf~~Jł~~l><'m:łl!Sll ..• 

.,..~ .... ,.,~_, ... _...,.." ..... ---·--·--. ... _ ....... ___ ........ -.. ... _ . .,..._ 

Rodzice poisey! Uezde ~zieci swe 
100·wie, czytać i t:t~sać po po Isku I Nie 
jest Polakieua, kto potomstwu swemu 
.zniemczyć się poz\voli ! 

Z wypadków dnia8 
Centrum na Górnym Śląsku. 

Na CZ\Yartko\Yem zebraniu centrowych 
mężów zaufania z calego Śląska, które się odby
ło we Wrocławiu, zat-vvierdzono następujących 
kandydató-w do parlamentu: 

W okręgu opolskim: p. Szmulę, 
w olnęgu wielkostrzelecko- kozielskim: ks. 

dziekana Olowatzky'ego, 
w okręgu lubliniecko-torzccko- gliwickim: 

br. Baiiestrema ( !), 
\V okręgu bytomsko-tarnogórskim: p. Kro

lika (przeciwko któremu OŚ\\·iadczy!o się zebra
nie centrowców w Tarnowskich Górach), 

w okn~gu katuwieko-zabrzeskim: p. radcę 
Letochę. 

w okręgu pszczyi'1sko-ryb11ickim: adwokata 
p. Paltina, 

w oluęgu raciborskim: ks. Pranka, 
w okręgu pmdnickim: p. S trzodę, 
\.V okręgu kluczborska-oleśnickim: \V dro

dze kompromisu konsenvatystę księcia tlohen
lohego z Zajazdu. 

Wiadomość pomyślna. 

So.ltys p. Kolasi!lski z Obory donosi "Le
chowi·', że dotąd gospodarst\\'a swego nie 
sprzedał i źe ono nigdy nie przejdzie '" ręce kn
misyi kolonizacyjnej. 

..... ! 

sl. ...,1,, ~f .,. 

Wojna na Bałkanie! 
Z stolicy serbskiej, z Białogrodu donoszą, 

że serbski minister \:Vojny nlakaz.ai podwładnym 
władzom wojskowym, aby przygoto\vali wszy
stJm do. 11 ruchamienia \\ ojsk. 

Położenie \v Macedonii z każdym · dniem 
coraz groźniejsze. 

Zaburzet'1 powszechnych należy się lada 
dzień spodziewać. 

Turcya grozi! 
Porta wystoso\Yala ostrą notę przedstawi

cielowi Bulgaryi \V której g-rozi stawieniem ul
timatum, jeżeli rząd bułgarski nie przeszkodzi 
wpadaniom ban-d bułgarskich w granice pa(J
stwa tureckiego. Oddziałami tYllli d-owodzą na
""\v et oficerzy bu!garscy. 

Telegramy. 
Rotter d a m. I tutaj wybuchł strejk ro

botników portowych, który staje się coraz po
' wsze.cbniej. - Na wielu liniach ruch kolejówy 

z powodu bezrobocia słabnie. 
L i l l e. \V nocy, 1v pół godziny po przed

stawieniu wszcząt się pożar w teatrze miejskim. 
Spłonął · doszczętnie. Z ludzi nikt nie uległ 
szwankowi. 

L i z b o n a. Król angieisłd ~t:dward przyj ... 
mował w ambasadzie angielskiej deputacye an
~lików zamieszkałych w Portugalii. Na cześć 
Jeg.o dano w teatrze przedstawienie. Po potu
dulU był król angiełsłd Wyjechaf z .królem Car
losem do Cascacs. 

B i a ł o g r ó d. Donoszą~ że rada ministrów 
odroczyła na pewien czas wzmocnienie załóg 
wojskowych pogranicznych i zwotanie rezer· 
wy pod broń. 

/Polacy na obczyinit. 
Wiec przedwyborczy w Horst nad Ruhrą 

odbyt się w ubiegłą niedzielę pod przewodni
ctwem p. Ludwika I(rusze·wskiego z Bochum. 
W sprawie wyborów przemawiali prócz prze
\Vo.dniczącego Rodacy: Rataiczak, Siemienow
ski i Tworovvski. 

a 

Mowa posła 
dr. Zygmunta J)ziembowskiego. 
Mości panO\\·ie! \V krótkich słowach uzasa

dnię mój wniosek, a zechciejcie mnie wysłuchać 
z uwagą. Chodzi o JJaZ\viska polskie, kOJ1czące 
się na ski. Naz\;viska o.w~. deklinuht się i d.b te-
go zachodzi różnica w koócówkach. Tak na
przykład mężczyzna piszę się Dziembowski a 
kobieta Dziembo\\·ska, podobnie jak po Łacinic 
bonus, bona. 

dnoglośnic \\'raz z komisarzami rz<1dowymi zgo
dziła się na to, 

ze paragraf 1594 ani żonie ani córkom 
polskiego ojca nie zabrania pisać nazwisk z 
koikówką a; tak samo nie zabrania urzQdni
kom stanu cywilnego. zapisywać w tej formie 
naz\visk do ksiąg a tem mniej uprawnia urzęd
nika do niezapisyvvania nazw·isk z ko!'1có-· 
\vką a. 

M. p., na mocy tego autentycznego Tłoma-

J 
czenia, które stwierdzone zostało w referacie 
kolegi dr. Bachema, zabowiązani są urzędnicy 
stanu cywilnego zapisywać nazwiska z końcó .. 
wką a, skoro tego żądają interesowane osoby. 
Porównajcie panowie z tem, co wam dopiero 
przeczytałem, tenor naszego \Vniosl<u, a prze
konacie się, że nasz ·wniosek jest tylko dosło
wnem odzwierciedleniem uch\vat które komi
sya jednogłośnie powzięła. Zniewoleni byliśmy 
wystąpić z naszym \vnioskiem, bo, jak pano
,,-ie wiecie, każdego roku wytaczams tu skargi, 
że 11rzędnicy stmm cy\vilncgoJ wbrew uchw1lc 
parlamentu zapisui~t nazwiska żeńskie z ko!'J
cówk~;, i, zamiast a. JV1am przeto nadzieję, że 
\vysoki parlament nasz wniosek przyjmie . .Nic 
żądamy przecież niczego nowego, pragnien~y 
tylko, aby uszanowano i uznano za nra\\·o to 

• Y 

na co cz.tonkowie parlamentu i komisyi jedno-
Mości panO\\ ie. nic to nowego pO\\'Statego 

może w ostatnim czasie - nie, to właściwość l 
istni~jąca. ta.k dawno . . jak istnieją ·polskie nazwi
ska t polska gramatyka. Możecie się o tem 
przekonać, skoro zajrzecie do akt archi\vów 
pa(Istwowych. Dowiecie się z nich. że nazwiska 
polskie pisano w ten sposób już przed setkami 
lat. Ponie\vaż nie marny dziś pod rc;ką dowo
dów, pos.tużę się historyą. Córka króla polskie
go Stanisla ,,.a Leszczyliskiego poślnbila róla 
francuskiego, a więc córka Leszczyóskiego na
zywała się Leszczyr'1ska. gdyż była kobietą. 

gŁośnie się zgo-dzili i co potwicrlza także re
p re-L e!! tan t rządu. 

M. p., mam nadzieję, że poprze nas rÓ\\'lliei.. 
i pra\:~.' ica. Przypominam., że poseł baron Stumll! 
miał poc.zątkow·o pewne wątpli\vośc.i. skoro je
dnak porozumial się ze swoim kolegą frakcy.i-

Mości panowie, po przydzieleniu CZGści Pol
ski do Prus, nic siG pod tym względem nie 
zmieniło. Tak \\" księgach kościelnych, jak w 
sądach i wszystkich urzędach pisano nazwiska 
że{Iskie za\\'sze z kotkówką a nie i. Po ustano
wieniu nrzędó\Y stann CY\Yilnego, również nie 
zarządzono żadnej zmiany . .Jeszcze przed kilku 
laty nie po\vaży-1 się żaden urzędnik stanu cy
wilnego pisać nazwiska żctJskie z koócówką i. 
A przecież już wówczas obo\\ iQZY\\ aro pruskie 
praw o kraj O\\ e! Tak w pruski cm prawie kra
jawem, jak w kodeksie cywilnym i w każdej cy
wilizowanej kodyfikacyi p.-zyjęto zasaclQ, że żo
na nosi nazwisko męża a dziecko nazwisko ojca. 

Mości panowie, .ieszcze przed siedmiu laty 
zgtositem w nrzQdzic stann narodziny mej ćór
reczki. a urzędnik stanu nie wzbrania! się zapi
sać nazwisko z ko11cówh1 a. Naraz dowicdzia
l!O się z pewnego antypolskiego pisma poznafi
skiego o gorliwym urzędnika. Pan ten zrobiŁ 
cieknwe odkrycie, że od sru lat zapisuje się fał
szywie potski c nazwiska. Ponic\\ aż żona 11osi 
nazw·isko męża, wioc powinno się je zapiSY\Yać 
w księgach 11ie k01kówką ska, lecz ski. vVkrótce 
dnwicdziakm się, ze różni urzędnicy st::11m w 
ten sposób zaczęli zapisywać nazwiska polskie. 
Skorzystalent z tej sposobności i poruszyłem 
to nowatorstwo w komis~' i, która zajmowała 
się zrcformmvaniem kodck')u cy\rilnego, ponie
waż chodziło mi o to, a.hy pisownia nazwisk by
la za1· warantowan4 \\ lwclcksic CY\\ ilnvm. Ko
misya, .iak to wykaznje strorw 2071 druicó\\, je-

nym panem v. Dziernbowskim, PO\\'iedziat ba
ron Stu mm: "na.izupcłniej godzę się na to·' - _ 
i przyłączyt się do zapatrywania kornisyi, któ
ra tem samem jednogłośnie przyjęła znaną u
chwalę. Zwracam dalej panom z prawicy uv,·a
gę na to, że Jego Mość cesarz 4 września w Po
znaniu wyraźnic powieclziat, że właściw-ości 
szczepowe muszą być zachowane. W tym przy
padkir chodzi o właściwości naroclo\Ye. Niechże 
w~atr polityczny :\'ieje, jak mu się podoba, my 
musimy pozostać ·wierni zasadzie: ro. co par!C:
ment uzna za prawo, mnsi prawem pozostać! 

Brawq! u Polaków). 

Napaść na posł6v; połsldcb. 
.. Koln. Volkszlg:' zamieściła artvkuł o ru

chu wyborczym Polakó\v. w którym- sarkat'J na 
- radykalnych Polakl>w nic mało. Jeden ustęp 
podajemy doslawnie: 

.,I~()\\ niei daje SiG zradykaliZO\\·anie Poia
kó\\" spostrzegać w Poznańskicm. Z PO\\ odu 
występowania rząd11 przeciw Polakom umysly 
S'l tak rozjątrzone, iż każda mowa jest im nie
dosyć ciętą. Ludzje. którym parlamentarne wv
rażenia takich Jażdżcwskich i Dżiembo'\ ' Ski~h 
dawniej wystarczaly. występuj<{ przcci\\ trm 
wypróbowanym szermierzom i ż~tdają Judzi po
dobnych takiemu Chrzanowskicnm i Glęboc
kiemn. PomiQdzy Polakami wybnc:hl rod;,:ai tc
ro ryz m u narodo\v ościO\\· e g· o, które go os tate
czny cel oznaczyć trudno. ,.rfomincs novi .. (no
wi ludzie), o ciemnej przesztości, nicp:~\i · nycl~ za 
~a~ac!I, .bez wyksztalcenia i zdolności. wystGPU 
Ją JJ}o b1czc ,.ugodO\.\"CÓ\\'", krzycz:.\ : o nL·miara 
i zwalczają każdego, który im niewyg~ dny. \Vo
bec takie.i anarchii, która i \\' prasie· zn::llazła 
przyst~p, nstępują z widowni osobnik;, k.l (i re do 



p()lity..:znc.i dziatalności !laj\\·it;ccjby miały zdol- ' 
JliJŚCi . 

Tai\ czytallly \\ ... Kt)ln. Volksztg." 
Oczy\\ iście autor arrykuht uważa za rzecz 

ruzsądn<t tylko, jeżcli na róu polski i wobec naj
\\ iQkszych szykan i ucieniiGżC(l miałby tempe
ralitent ugodowca, clla którego żadna krzyvvcla 
nic p m\ in11a ludu ob11 rzać. Gdyby lud nic sarka t 
i g-azety r<h1 nicż. na obecny kicrunek rządu pru
skiego, toby rzeczy bodaj czy nic gorzej stały. 

.lak haniebnem jest zestawienic \\. artykule 
"1\ć)ln. Volksztg.'' naszych zasłużonych p~)S{Ó\\ . 
ChrzanO\\·skicgo i Olębockiego z ludźmi no
Wyllli, o ,,ciemnej przcszlości, niepcwuych zasa 
ciach, bez \\'yksztatcenia i zdolności" osądzą na
si Polacy na obczyźnie 1\tórzy rozstrzygają o lo 
sic katJdydatur centro\\ y...:h ''·T pewnycli okrG
gacl!. 

Alkohol 1 zbrodni a. 
Za.i rzymy do w iGzict1. Ó\\i zły duch, który 

l1rdzi na manowce prowadzi, to najczęściej truil·· 
ki goqce. Alkohol nie POZ\\·ala rnysleć 1 odczu-
" <cu~ po ludzku. Dla tego też \\' stanic oi.;unym 
gnie\\. zJe namiętności, chwilowe uniesienie, 
kt6rc pokonalibyśmy na trzeźwo, prowadzą do 
?:brodni. Skoro z pija(Jstwcm połączy się bieda, 
brak wykształcenia i rozum11, krzywdy, któ
rrc!I każdy, Z\\· laszcza ubogi, tyle znieść musi • 
- cz{O\\·iek morduje, kradnie, rozbija i staję się l 
plag<.t dla spoleczc(Jstwa i rodziny. 

. Sc;dziowie i u r.~ę~lnicy \\·i~z!el1l:i ~wic rdzą, i 
ze ze \Yzrostem rmanstwa ros111e l!czoa prze- 1 
sH:~psh,· i przestc~pcc'lw. 

\Vc \\ ·szystkich krajach kobiety znacznic 
mniej popełniają występków od mężczyzn. bo i 
ll1nicj też nżywają tru!lk(l\\ ·. 

\Nymysi. ' , obrazy, zniewagi, a·wantu r·y nlj
czne, pobicia, podpalania s'1 prawic dzidem 
\\ óc.lki. Zaró\\ no pijacy nałogowi, jak alkoholi
cy stale używający trunków lub przypadkowo l 
pi;iani, spotykają się licznic \\· śród tych przestt~p
CO\V . 
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Ziende polskie. 
Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. 

Brodnica. Ma.iątck Kruszyny w t11tejszym 
powiecie nabyt \\ ' celach pal'cclacyjnych p. Da-
11iel Tilsiter z Bydgoszczy. 

- W pobliskicll Rnbrownikach spaliło się 
kilka zabudO\\·a{J gospodarskich IIależących do 
fohvarku. 

Borzyszlwwy. 'N cZ\vartek, dnia 26 marca 
oclprawH \\ . naszym kościele pierwszą mszą św. 
nowo wyświecony ks. Wojciech Oliszczy(lski z 
Modzie la. 

Lubawa. Vv' śrociQ wybuchł gwałtowny o
gicii u posicdzicicla Patalona w Proniko\vie, 
który w krótkim czasie zamienił stodołG i chlew 
w zgliszcza. 

Działdowo. ·Założono t11 Towarzystwo ku 
popieraniu niemczyzny na kresach wschodnich. 
W tym celn zjechal tu dr. · 13ovenschen, który 
wygłosil nwwt; na i.ctnat o niebczpiecze(Jstwie 
polskim, po Jdórel zaraz przystąpiło aż 50 
c:z1onkó\v. Do zarząd11 obrano: inspektora szkol
nego Moslchilcra, duc:hownego Barczc\vskiego 
i adwokata v. Zalewskiego. Ostatuic dwa na
zwiska "praniemieckie" dosadnio \\ · ykazuią, jak 
to ci Polacy tę biedn<l niemczyznę "uciskaj;:('. 

Nowacerl<iew. Polak p. H.assc z Oogołewa 
kupif fol\\·ark od p. Klugo\vej 780 mórg za 246 
tysięcy marcle Ma.iątek ten byt długie lata w 
rQlm niemiecku. Nowemu naby\\'CY .. SzczGść 
Doże". 

Toruń. Strejk 11111 rarzy \\·ybuchJ przy bn
dowie nO\\ ego zboru protestanckiego na Mo·
k rem. Budowniczy f~ichter chce murarzom 
podwyższyć płacę, lecz ci ostatni nie chcą się 
na jego 1\'arunki zgodzić i żądają dalszych u
stQpSt\\' , 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. · 
Poznar1. \Voźnica Alltkowiak wioz~tc glin<;. 

posaclzil na wozie 4-letniego synka. - Wóz na 
nierównej drodze się pochyli t a ch !opiec spad.t
szy pod kola, pognieciony na miejscu żyć prze-

Jest jesz·cze jeden rodzaj przest~pstw, do stał. 
kt(Jrcgo trunek doprowadza, t. .i. wykroczenia Gniezno. Ksiądz Podkomorski, \Yikaryusz 

_ i przestGpstwa przeciw moralności; pogvvake- przy gnieźnie(Jskim tumie, objął , z polecenia wła 
nic dzieci i małoletnich, dokonywane bywa wy- dzy clttcho\\.IJcj administracyę parafii w 0Qbnie, 
J;tcznie prawic pod wpŁywem trunków. Zam- gdzie \1 . tych dniach um~u·t nagle śp. ks. pro-
L 11i,;my karczmy, a nasze dzieci i dziewczęta w . · boszcz Kempii1ski. 
dzic(J i w nocy bezpiecznie po ulicy chodzić f Śrem. Powóz poczto\,·y, jadący do Dolska, 

· b~d<.t · mogl'y! Polowę nierZ<ldnic stanowią pi- skutkiem rozbiegania się koni, v\·padt w rów 
jaczki. przy Żv\· iró\Ycc. Jechał nim \\'YŻszy urzędnik 

·w i al 1.18 H s Y •. 
{' P(t,,vieś~ W·acłti!~'a Masła•.t~t\ł~l1ł ~ 

(Ciąg dalszy.) 

XL 
O inilę od Temir-Chan-Szury. na brzegil 

n\ <.t..::cj rzeki, gdzie garstka ogromnych cisów 
t\Hlrzyla zieloną i cienistą wysepkę wśród ró
''' niny spalonej skwarnymi prornieniaini sJo(Jca, 
rozbżyło się na murawie liczne tcnvarzyst\\ o 
pa(I i panc'Jw. Panic były '"" amazonkach, pan o
\\ ie \\ pcłth~m uzbrojeniu, jak gdyby szli do bo-
.itr. • 

Na pi <1\\·o i na lewo od cisowego gaju sta- l 
1}· d\\ a dragb(rskic szwadrony, wyciągnięte w 
długie lini c. jakby skrzydła ptaka gotowego 
do lotu. Żolnicrze, posiadłszy do ziemi, karmili 
koni z rQki, przez mundsztuk. 

Pt?cd gajem na podł11żnym pagórlw, usz:v
KO\\·aly siG górskie armatki ~ rakietnic:e, wyce
lowane k11 czerkieskiej stronic, sk<FI \.\. każdej 
ch\\·ili, jak z pod ziemi, wypaść mógł nicprzy
jCJcicl. 

Dalej - hen, aż ku wzg(>rzom i odwiecz
Jtym Jasorn, nwi.iały się po równinic patrole ko
zackie. 

11yl'a to zwyczajna wyprawa na swawolne 
kupy Czerkiesów. jedna z tych wojskowych 
rozrywek mało niebezpiecznych a podniecają
cych, \\ których panie zaz\vyczaj bra.fy uclziaL 
zostahlc w razie potyczl\i w czworoboku rczcr
·wy. \V 6wczas, choć za ŻY\\ ' cl ścianą piersi żoł
llicrskiclt nic im złego stać się nie mogło, jednak 
piskiem, nenvowym śmiechem i płaczem na
pcłniaty powietrze, od czego konie tuliły uszy, 
a żołnierze niccierpliwie ruszali wąsami. 

Ty1n razem wyprawa miała jeszcze cel je
den: odprowadzano pana Wtadysła\va. 

Ocl prowadzono go aż do tej rwącej rzeki 
Sutaku. Stamtcj jego strony była zicmiapotut-
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nych Kirgizów, za nnm Kumycy siedzieli, zda· 
\\na na pos-tuchu nagięci przez pMnocnych pa
nów ,a dalc.i ci<lgnęły się stanice kozackie aż ku 
czarnmnorskirn brzegOllJ. - Idąc tedy od Suła
ku na zachód, w g1ąb przedkaukazkich stepÓ\Y, 
coraz mniej by?o nicbezpieczM1sh\.ft. chyba że 
'Wataha czecze(1ska, ingulska, albo kozacki do
bytek. rozle\\-ała dokola siebi~ strumienie knvi 
przy świetle pożarów. Ale i to mogło- się trafić 
tylko na pobrzeżu stcpowcm. gdzie w gJębokich 
jarach spotkać można byio 11bogic ułusy. Lecz 
i tl.l czujny jeżdzicc, wprawny "'. zacieraniu śla
dów, mógł · siG przez taką ~,YatahG prześliznąć 
bez szwanku. 

. Był to jednak kraj bezdrożny, pokryty ja
rami, miejscami · całkiem bezwodny i bezludny, 
~ wszGdzie popi<:!tany urwistemi górami. Obce
mu nie łatwo w nim było bez przewodnika, więc 
i pan \Vtadysf.aw naj;:.tf go vv Temir-Chan-Szu
rz c, - t<;giego ch.form. by\\ alca nazwis::iem AU
ago\v, któremu powierzył zarazem troskę o ko
nie . i sakwy. Kupi t zaś dwa tęgie bachmaty, je
dnego pod juki, drugiego wicrzcl10\\ ca, bo Ju
rna Tyrzc zostawił. jako \Vłasność jej męża. 

Aliagów wzorowym był przewodnikiem: 
lJSinżnym, bacznym na wszystko, czujnym jak 
żóra\\', choć się zda\vało, że ciągle śpi. Oto wła
śnie i teraz, gdy całe towarzystwo, żegnające 
pana \V laclys{a\\'2' bawiło się na murawie pod 
cisami, on oddawał się słodkiej drzemce. Przer
\\'ai ją jednak, a zmierzywszy długość w tasne
go cienia, aż się za głowę schwycił: do wieczo
ra było zaledwie kilka godzin. Więc żwa\YO za
czął s1ę przygotowywać do przeprawy przez 
rzekę i co kilka min u t woJa f śpiewnym g lo
sem: 

- Gospodynie, w drogę czas! 
Posłyszawszy to wołanie. pan Władysław 

drgnąt. lecz siG nic ruszy[, ieno posępnie za
czął w ziemię patrzeć. Annłka trochę zbladla i 
źt•euice jej rozszerzyły się, jakby w przestra-

pocztowy· T.:;-ricsc. SzczQśli\\'ie uszedł potfu·.::ze
nia - ale pocztarek \\·pad1 pomiędzy konie, z 
których jeden się poraniL Paczki poczto\ve 
wpadły \\' rÓ\\-, ale się IJic uszkodziły. 

Gostyń. \Ve \Vielkich Strzelcach u dzierża
wcy pau a Głowackiego spali t się wielki stóg
słomy. Przyczyna ognia nic znana. 

Jarocin. 'vV niedzielę, dnia 29 marca r. b. 
za wi,~,zalo s i Q tutaj To·warzystwo Młodzieży 

polsko-katoli:::kici. W skład 7.a rządu \Vchodzą: 
ks. proboszcz Niklewski, patron; J. filipiak, pre
zes; A. Rvd!cwski, wiceprezes; M. Nowak, se
kretarz; Sawiski, zastc;pca sekretarza; Tuczy11-
ski, bibliotekarz; Kaliszak. zastGpca biblioteka
rza, Sniatecki, skarbnik. 

Murowana Gośtina. \V nbiegly wtorek are
sztowany tu zoStfił asystent pocztowy Jocobs, 
który zdefraudował z powierzonych sobie pie
niędzy 440 marek. 

Skoki. W c wsi G ross. łiauland ( ?) postrze
li .t niebezpiecznie, przy nieostrożnem obchodze
niu się z broni<1 14-letni syn gospodarza Elier
manna, swego dopiero ocl wo-jska przybytego, 
22-letniego brata. Stan rannego, któremu kula 
tr\v·ięzła w głowie, jest beznadziejny. 

Rogowo. Tutejszy burmistrz p. łiLibner, 
który dotychczas tylko komisarycznie swój u
rząd sprawował, został obecnie przez prezesa 
rcgenc:yi zatwierdzony. 

Bydgoszcz. Strejk 11111 rarzy i cieśli \Y Byd
goszczy jeszcze nie skot1czony. Po ostatnich 
wykroczcniach odjechali trzej przywódcy z 
.liamburga i Gda(Isl-;:a. Majstrowie spodziewają 

siG. że teraz pn~dzcj nastąpi porozumienie. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Zabr.ze. W środę w południc poldóciiy się 

z sob<l dwie sąsiadki przy ulicy św. Pa\\ la, a 
wreszcie jedna z nich chwyciła garnek z \vrzc.tcą 
wodt:-t, kt(H4 ·wylata u a swą przeciwniczkę, tak 
że odniosla znaczne poparzenia. Dalszy ciąg tej 
sprawy nastąpi naturalnie .icszcze przeJ sądem . 

Zaborze. Robotnik f~obert Lott z Doroty 
skracH swemu tutejszemu kamrato\Yi Paszkowi 
zegarek w czasie \vesotei pogawGdki w jednej 
z tutejszych oberży. Nierzetelnego kamrata po
dano już r.a PGlicyę do ukarania. 

Biskupice. Przymusową kąpiel wzią{ w 
tych d!liach robotnik Tornasz Stęchlik, który 
przechodząc przez łąki do Rndy, \:l.' padl do sta
wu i tylko z pomocą kilku ludzi zdołał wydo·
być się z \\·ody. 

Z Opolskiego. ''V../ calym tu tejszyrn po\viecie, 
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c hu. Siedząca obok niej pani Julia żyvvo podnio
sła się, ~trzepnę-ta spodniczki i rzekŁa: 

- Choć Annfko, n1am ci coś po'\Yicdzieć ... 
Kto z panów zechce nam to\\ ·arzyszyć? 

Mówiąc to, patrzyła na pana \Vtadyslawa 
i Mirskiego, vvięc obaj ·wnet po\;vsta1i. 

Podochocone jak zwykle i gwarne towa- t 

rzystwo wcale nie zwróci .Jo U\Yagi na oddalenie \ 
się tych par, które rychlo skryły się za drze- \ 
wami i nierÓ\\ · nościanzi gruntu. Wtedy pani Ju- s 
lia, przywclawszy 1\'Urskicgo, pobiegła naprzód. 

-- Niech s1ę przecie pożegnaJ<-t jak Pan ! 
Bóg przykazal! - mówiła zdyszanym głosem. 1 
- Książę, powiedz-że mnie piękllY kompliment, f 
bom doprawdy \rarta. 

- - Jesteś pani najpiękniejszym komplimen- l 

tern, jaki natura mogła zrobić ludziom, ale za c 
co się przymawiasz o nagrodę? 

- Za co?- śmiej<:lC się powtórzyła. - Jak 
pa11 myśli, pocałują się oni? 

-- Jak pani myśli, - odrzekł on - Olgero
de gdy się dow·ie o tym epizodzie, a dowie się 
z pewnością, czy podziękuje pani? l.; 

- Oho L. Ale mniejsza o to! Parniętasz pan r 
co było wczóraj przy obiedzie? Niedobra je-

1
. 

stem? Skrzywdziłam Anulkę i pana Stoboja i 1~ 
tę poczwiwą Tyrę ... Doprawdy nie wiem, jalc t 
się stało! Przecie nie jestem roztrzepana!.. 3t 
Niech Olgerode się zemści, będę miała karę L :-;r 

Uderzyła piąstką o dłot'1 i mnillda, lecz tyl 11 1 
ko na chwilkę. \\ 

- Ale czy tylko oni się dobrze pożegnają. 
- zaczęła znowu. -- Ach, żeby tu gdzie byl '\ 
dziurka od . klucza! rl. 

Zaśmial się Mirski, a pani Julia1 bez długie ~t 
go namysłu, uxoniła chusteczkG. podnosząc za ; :~" 
ją, obejrzała się szybko. 

- Panie! - szepnę{a. - Ich nie widać! 
- vVidać, że kotzystają z pomysłu pani. 
- Myśli pan? Ach, ucałujQ za to Anulkę!.. l ·( 

A my, tymczasem. co? 



7 harctzo matymi tylko wyjątkami, ~~~z.poczęto l 
·icjbQ jarzyn już około 20 marca. BltzeJ Opola 
11 ż i !a \\ ·et jęczmieli się zieleni, i zaczynają już 

•.;adzić ziemniaki. Tak wcześnej i łagodnej 
\Yiosny już dawnośmy tutaj nie mieli. 

Głogówek. W poniedziałek opuścił na zaw
:zc oddział artyleryi miasto nasze, które od ro
ł\tl JH18 stale miaJ.o załogę wojskową. 

Król. Huta. \V nicdzielę w południe zapaliła 
siG od iskier wyrzucanych przez lokomotywę 
pospiesznego · pociągu trawa na szkarpie toru 
ko!ejov\·ego za urzędem hutniczym przy ulicy 
f<ichtcra. Nadbiegła prędko hutnicza straż po-
7~a rna, której u dato się też wnet przez przeko
pywanie i zasypywanie . ziemią ogiet1 przyUH
mić. Znaczniejszej szkody pożar nie wyrządzi-L 
C:.palila się trawa na przestrzeni 100 metrów. 

Lipiny. vV środę rano znaleziono na podwó
rztt właściciela Gorszeza trupa nowonarodzone·
go d%iecka. Prawdobodobnie zachodzi tutaj 
zbrodnia, lecz dotychczas jeszcze \vyrodnei 
ma t ki nie wykryto. 

Łagiewnil{i. Na kopalni ,,Florentyny' ' przy-
yp.=dy spadające węgle gómika floryana Tykę 

i strzaskały mu zupełnie kość pacierzową. Od
wieziono go do lazaretu w Król. Hucie, lecz nie 
ma nadziei utrzymania go przy życiu. 

Wiadomości ze świata. 
Z Austryi. Znowu plama v.:szechniemców 

" . Austryi. W Ora:..:u wyszly na jaw nadużycia 
·)icuiężne. których się dopuści ,t posel narodowo
niemiecki Ornigg jako burmistrz w Pettau. Nad
ll7~ycia sięgają sumy 800,000 koron. 

Z Egiptu.' Niemiecki następca tronu podczas 
pobytu w Kairze zaprosił l-chedywa do Berlina. 
\\.ładca Egiptu zaproszenia przyjął przybę

dz ie do Berlina prawdapodobnie w pierwszej 
polo~' ie lipca rolm bieżącego. 

Z Ameryki. Za naganę floty niemieckiej De
\\ c y zewsząd odbiera on powody uznania; w 
tl cpcszach, listach, adresach. obywatele Stan
nfJ\\ ' wyrażają zado·wolenia, że taki znawca ma
rynarki, jak Dewey, umiejętnie przytoczył ze
rcfJ~ powod6w \VVższości marynarza ameryka!l
.El\:icgo nad nicm-iedcim. Inteligencya i samo
dzielność, świadomość tego co należy robić, i 
dr) h 1adne zadawanie sobie sprawy z ch\viłi, w 
ktc'1rej należy daną rzecz zrobić - oto źródło 
w~ 'ższości marynarza amerykańskiego. 

Słowa De\\·cya wywarły w Berlinie przy
kre \vrażenie. 

Z Danii. vV piątek o godzinie 5 przy huku 
1..l1iat fortecznych przybył tn na jachcie ,,tiohen
?o !tern" cesarz \Vilhelm. \V przystani powitała 
'[.':(r rodzina królewska. Przy okrzykach tLumu 
ncl .icchal powóz z królem l(rystyanem i ce a
r żcm Wilhelmem na zamek Amalienborg. 

Z Turcyi. Bit\\'a między A1bat1czykami i 
"~\ niskami rządowemi, stoczona pod Nlitro\vicą, 
t)r~tz zamach na konsula rosyjskiego wywołały 
\\ tutejszych kołach rządzących povvażne oba
\\· :,-. 16 batalionów redyfów- z wilajetu smyrneit
skicgo otrzymato rozkaz udania się do Saloniki. 

Z Bułgaryi. Oczekują nominacyi jenerała 
Paprikovva na inspektora jeneralnego armii. 
1\~i~~żę wystoso\val bardzo serdecznv list do 
Papriko\va. -

Uralsic Nocy pewnej obserwO\vano nie-
z wylde zjaWisk o :__ błyskawice i grzmoty, pod
ct: as gdy pola s~1 pokryte głębnkim śniegiem. 
~c::nna trwa dale.i. 

Z różnych stron. 
. Essen. Przed kilku dniami rewido\vano urzędni

l\ O\V kopalni "Beust" na chorobę od robaków. Cho
rych nie znaleziono. 

Gelsenkirchen. \V \va'gonie tramwaju z Gelsen
. k:rchctt do Essen zmar.fo szesnastomiesięczne dziecko 

na Jonie matki. 
- Pewnemu obywatelowi skradziono z domu 

3UtJ marek gotówki, zbiór monet i kilka drobuycll 
:-:;p, /,Gtów. 

. Borbeck. Pod kota tramwaju dostal się pewien 
n~..; ;czyzna. l( ola przeszły po nodze, którą lekarze 
\\ iccznicy choremu zapewnie ujmią. 

frintrop. Zastrzeli.ł się tutaj w sobotę rano pe
\\ h . n kupiec. Powody dotychczas nieznane. 

Heisen. Pewna szwaczka pol!męla iglę. Leka
r;.y. miejscowych nie by lo, później przybyty lekarz 
S t\\ 1erdzil kurcz mózgu. Szwaczkę O\vą umieszcw
;:o w lecznicy. Zostanie operowaną~ 

. Oto przestroga dla paii, aby nie braly przy pracy 
t;net w usta. 
. . St~ele. W farze tutciszej odprawi \v drugie 
-.wtęto Wielkanocne pryrnicye ks. Heuryk Steinberg, 
· O\\ro wyświęcony w Kolonii kaplan. 

· W szyby domu inspektora \vięziennego kilku 

lobuzów rzucaro kamieniami poczem zbiegli. Po-. 
znano ich wszak%c. Nic ujdą przeto kary. 

Kupierdreh. 'vV pobliżu Beuhelshofu znaleziotto 
wisielca. Osobistość stwierdzono. .Jest to robotnik 
Kaiser. W kieszeni znaleziono u niego .30 mrk. go
tó\vki. 

Ueckendorf. Dnia 8 kwietnia świętowano w ko
palni "Aima'· z powodu zastoju zbytu pfodów kopal
uianych. 

Rozmaitości. 
Polak o Chińczykach. Do Wieclilia przybyf 

za urlopem inżynier budowniczy ambasady au
snyackiej w Pekinie, p. K.owarski. Między in
ncrni opowiada rodak nasz, co następuje: , Chi(J
czycy są z natury grzeczni i skromni, mają śre
dnie, nawet dosyć wysokie wyksztakenie, ale 
bardzo jednostronne, bo klasyczno-filozoficzne. 
O sztuce i nauce techniki pojęcia nie maj<:t, pod 
wp!yv1·em ostatnich klęsk zaczynają już i w in
nych naukach się ksztakić, udając się w tym 
celu do zakładów europejskich. W Chinach pól
nocnych każdy prawic wf a da językiem francu
skim i rosyjskim; na poludnie jQzyk angielski 
jest najbardziej rozpowszechniony, język nie
miecki zaś jest najmniej znany, jak w ogóle 
Niemców tam nienawidzq. Tylko \\. Pekinie 
znajdzie się kilku ChirJczyków, mówiących po 
niemiecku." \V Pekinie- przebywa stale, oprócz 
p. K.owarsgiego jeszcze 2 Polakó\v: p. Iiy
siak. urzędnik Tow. \\agonów sypialnycll, oraz 
puU<:o\nlik lYluźnicki. 

Dziwny zbieg okoliczności. Ojciec św. po
stano wiJ wyposażyć \Vszystkie dzieci, urodzone 
\ V dniu Jego jubileuszu, t. L dnia 3 marca. Sre
dnia liczba urodzin v;, I~zymie ·wynosi 35 dzien
nie. Tymczasem 3 marca dzi\vnym. zbiegiem o
koliczności przyszlo na świat 95 dzieci, t. j, ty-. 
le, ileż Papicż liczy lat. Śród nO\\·orodków tych, 
zdarzyły się dwie pary bliźniąt-chłopców, któ
rym nadamo imiona Romulusa i Remusa, oraz 
trojaczki: dwóch chłopców i dze\vczynka. 
Chłopcom nadano także imiona I<omulusa i Re
nwsa, dziewczynka otrzymała imię I~omy. 

Nowe wagony kolejowe 4 klasy zaprowa
dzono od niejakiegoś czasu. Mają one z boku 
drzwi wchodowe i S<l podobne do wagonów 3 
klasy. Nov.·e wagony mają te dogodność, iż w 
razie wypadkn mogą pasażerowic prędko je o
puścić. W każdym wagonic znajdujq się \\'ygo
dnc ławki do siedzenia. 

Przepowiednie pogody. K:vviecie(J w przeci
\Yie11St\Yie do dwóch miesięcy poprzednich od
znaczyać się powinien, według .Falba, niezwy
kłą ilością opadów atmosferycznych; zwłaszcza 
\\- pierwszych dziesięciu dniach tego miesiąca 
spodziewać się należy nieprzerwanych prawic 
deszczów pomimo, że temperatura wyższa bę
d .ie od normalnej, Dla tej właśnie " ·ysokicj 
temperatury nie można się spodzie ·wać śniegu. 
Druga część kwietnia, od dnia 11 do 20 mniej ob
fitować ma w deszcze, a natomiast dr. fa.lb 
przepo\viada częste burze. Temperatura nic 
spadnie jednak i teraz jeszcze poniżej normy. 

DopierO' koniec miesiąca, od dnia 21 pocz<t
wszy, odznaczac SiG ma pogodą, chociaż nie 
wyłączone są deszcze lżejsze i burze przemija
jące. 

K \viecie1J posiada jeden tylko dzie(J kryty
czny, ale będzie to dziet'1 pierwszego rzędu. Nie
bezpieczeflstwo \\·zmacnia ta okoliczność. iż 
l·ównocześnie łączy się z nim zaćmienie księży
ca. Tym dniem krytycznym będzie 12 k\-.."ietnia. 

Szczegó-łowo przepowiednie pogo-dy na 
kwiecie11 przedstawiają siG w ten sposób: 

Od dnia l do 9 deszcz, temperatura wyso
ka, skłonność do burz i grzmotów. 

Od dnia l O do 13 deszcze się zwiększają, t11 

i owdzie burze i lekki śnieg; temperatttra siQ ob
niża. 

09 dnia 14 do 22 opady atmosferyczne 
zmniejszą siG nieco, resztki śnicgó\\' zniknął, 
temperatura po licznych wahaniach podniesie
się znacznie. 

Od' dnia 23 do 26 deszcze bęcl::t nieliczne . 
temperatura jednak spadnie daleko poniżej nor
my. Miejscami ukażą się śniegi. 

Od dnia 27 do 30 znów opady atmosfery
czne się powiGkszą, zdarza się też burza. Tem
peratura podniesie się i wyższa będzie od nor
malnej, 

A więc spodziewamy się przedcwszystkiem 
ciepłych deszczów wiosennych. 

Poczta bociania. Bociany są teraz na porzą
dku dziennym, nie od rzeczy więc będzie przy
toczyć wyjątek ze starej kroniki jednego z kla-

sztoró\\ na \Vołyniu. Przed paruset laty pewien 
szlachcic, pragnąc siG przekonać, czy istomie 
ptactwo \Yędrowne wraca na miejsca, w któ~ 

rych się wylGgfo, złapal bociana gnieżdżącego 
SiG na stodole i przyczepił mu na szyi tabliczkę 
z napisem: "Haec ciconia ex Polonia" (Ten bo
cian z Polski). Na wiosnę dostrzeżono bociana 
na gnieździe z tabliczkct, pod którą wisiały r(>ż
nokolorowe świecidełka i kosztowne kamienie. 
Zarzucono sieć, złapano bociana i dostrzeżono, 
że na drugiej stronie byt napis także laciński: 
.,India cum donis remitti Polonis" (Indye i po
darunkami odsyłają go Polakom). 

Osłalnie wiadomości. 
C a r o g r ó d. Porta otrzymała wiadomość, że 

R. osy a wspólnie z Austro-Węgrami poczynią energi
czne kroki w sprawie komitetu macedońsldego. 

B i a ł o g r ó d. Powstała bójka uliczna pomię
dzy połicyą z jednej a demonstrującemi pomocnikami 
kupieckiemi z dru~:iej strony. Liczba rannych spora, 
również raniono kilku żandarmów. 

M a d r y t • \V miastach uniwersyteckich ogół 
studentów burzy się, syka na policyę w SoJamannie i 
lży rodzinę królewską. Ruch przybiera charakter 
rewolucyJny. Robotnicy podtrzymują zaburzenia. 

M a r s y l i a. Robotnicy portowi zastrejkowaU. 
Bezrobocie będzie długie i burzliwerui scenami prze
płatane, bo roz~oryczenie po obu stronach jest ~ie 
małe. 

OD REDAI\CYI. 
Panom Waszakowi w Dortmundzie i P:a

rzybokowi w Horde. List wręczyliśmy wydzia
lO\\'i komitetu gtównego, który jedynie o tej 
spra \Y i e rozstrzygać może. 
·~.,!!! ..... ... 

Nabożex1sfwo polskie. 

Misya ś ·w. w kościele klasztornym 
w Bochum. 

Pierwszę kazanie w nicdzielę przewodnią 19 
kwietnia o /j 12 . II. kazanie po por. o Yz4. W tygo
dniu codziennie l kazanie rano o godz. Yz9, II kaza
nie po po!. o godz. 6. Zakończenie w piątek 24 kwie
tnia na wieczór, Sposobność do spowiedzi św. co
dziennie od ran::t do ·wieczora. Zaprasza się uprzejmie 
wszystkich w f3ochum i w okolicy mieszkających. 

DiisseldorL 
Dla wietkanocnej spowiedzi odbędzie się nabo

żet'tstwo polskie w drugie Ś\vięto Wielkanocne, to 
jest w poniedziaJek 13 k\\'ictnia o zwyklym czasie, 
zamiast w pierwsze święto. O. K ----·-··-"-·--·· ·- - ·~ -- --11!.~--- -· ~~.......-...-- ...... _ .. .. _,_ 

j 

W niedziele rano po długich i ciężkich cierpie-
niach zasnęla '" Bo~u żotla 11aszcgo czlonl<a '\ 

Stanisła._..va Górnego. j. 

Pogrzch odbędzie się vv środę. dnia 8 kwietnia o 
godz. 8 rano z domu żalohy (Leusbcrgstr. 3234 / . 
Czfonkowic \vinni się stawić o godz. 7 rano w lokalu 
zwyklych posicdze1i. O liczne i punktualne stawieni~:: 
się wszystkich członków prosi Zarząd. • ; •••m '1 a • 

Towarzystwo św . .Jacka w Bismarcl\ 
W Wielkanoc dnia 12 kwietnia po poJudniu o 

godz. 4 odbGd~ie się święconka. W \\r icJką sobotę pu 
potudniu o gouz. 3 bQdzic świQconka święcona. O jak 
najliczniejsz:r udzial uprasza Zarząd. 

----------------------------·-----------
Towarzystwo św. Ignacego w Oberhausen. 
Donoszę Rodakom 'vV Oberhausen i okolicy, iż 

we wi9lki czwartek przed poludniem od godz. 9 do 10. 
będzie polskie nabożet1stwo. We wielki piątek po pol. 
o godz. 0 3 "Gorzkie 2ale" z kazauiem, na którem 
ksi~1clz ogfosi. kiedy i o której godzinie będzie święci! 
po trawy wi cJl.;a11ocne. W pierwsze świQto Wielkano
cne obchodzimy w Towarzystwie wspóluie święcon
kę, !la którą się cz.lonków z rodzinami zaprasza. 
którz.r nie zaleg-ają \vięccj jak 3 miesiące ze sld'adka
mi miesięczncini. O liczny udzia! uprasza w imieniu 
zarzadu .lózei Szulc. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Hoentrop • 
Donosi sic czronkom, iż w nicdzielę 12 kwietnia 

t. j. w pierwsze święto Wielkanocue o godz. 1 po poL 
odbędzie się kwartalne walne zebranie, na które 
wszyscy cztonkowie zebrać siQ powinni, gdyi przyj
d<! ważne sprawy pod obrady. 

Zarząd i rewizorawie kasy zechcą. się zebrać we 
wielki piątek o godzinie 5 po pol. O liczny udzial u-
tHasza się. Z ar z ą d. 

U w a g a: Poświęcenie jajka wielkanocnego od
będzie się we wielką sobotę po pol. o godz. 3 w lo
kalu towarzyskim. Wszystlde Rodaczki z Ho'ntrop 
powinny z tego korzystać. A. Kukła. 

·---·~Mo·-·-...... ---..... 
Tow. Serca .Jezusowego w Recklingbaosea. 

Donosimr wszystkim Rodakom, it święcenie 
święconki będzie we \.vielką sobotę po poludniu o 
godz. 2. Towarzystwo będzie święconkę spożywać
w nic~lzielę wielką, o godz. 4 po pol., na co się wszy
stkich czlonków wraz z rodzinami zaprasza. 

Z ar z ą d. "'' 



Na s·wJęeeln.l~ę. 
Każdy dobry Polak nie będzie używaJ ob

cych napoi, tylko polskie wina i miody. 

lg. Kwaśniewski w Bóchum, 
przy klasztorze, I(aiser-Priedrichplatz nr. 2, 
naj\viększy polski hurtowny sklad. win, "miodó\V, 
likierów, koniaków, cygar i papier9sów 
,Westfalii i Nadrenii. · 

Spi·zedaż I 
Mój najlepiej urządzon~; i dobrze się rozwna.Jący 

skład cyf;!ar, papierosów i win. 
którv posiada wiele polskich odbiot~có.w, mani z po
wodu innych przedsiębiorstw zan1iar w krót.kim cza
sie sprzedać pod korzystnymi warunkan~L 

Teofil Gregrowic:z, Oberhausen, 
Rynek 98, w domu (.,Aschinp;er Bierquelle") 

·-~ B~~ś·ć ·-R·;.tac~r ;--Oberh;~t;;;·-;·~kołi~y! --
t.)olecam szan. Rodakom mój 

SKŁAD RZEŹNICI(I, . . 
któ1·v otwieram w czwartek, dnia <) ' kwietuia. Pole
cam· polską kiełbasę i kiszki, z dobrą przyprawą na 
święta \Vielhmocne. Pro.szę sza!IOW1l)'Ch Rodaków t1 
pop<l rei e mego interesu. · · " 

Józef Pat0ka, 
rz:cźnik polsld w Oberhause~. KircltwegsU. nr. 2_§. 

BACZNOśC POLACY! 
Sza n. Rodakom w B attlwu 'i ·;*~·ffcy Poledń{' ~nói 

-dobrze zaopatrzony .. · · · 

skład towarów k.ólonialnych. 
Szczeg-ółnie zwracam uwagę, iż na po~t mam na 

~kladzie czyste polskie śliwkowe powidta; czysty 
ttiemienny olej do kraszenia, róine,~-,gątunki,;-S~.rJt, ... :twą· 
róg, śledzie wędzone i opiekane. - Dał ej polecam: 
połskie wina żółte i czerwone, rozmaite gatunki CY· 
ttar i papierosów, li tylko z polskich fabryk, oraz 
wszelkje . .'a.rtykuly tluszczowe,margarynę w różnych 
aatunkad~~ ·~ cenach. Polski smalec bardzo smaczny 
a: n:ie~QJ®zy jak gdzie indziej. Us.fuga polska i rze-
te.lna ... ,.,.,., . . 

w·aie'nty Laboch \V Baukau 
, pr~y ulicy Oststraise 22. 

t. ''/ ~ 

BACZNOść RODACY Z HERNE I OKOLICY! 
Największa i najstarsza 

księgarnia polska \V Herne 
znajduje się przy ulicy Dworcmvej, Bahnhofstr. 52 w 
domu p. Hinkenfend. Polecam rodakom mój bogato 
zaopattzor{y sldad książek do nabożeftstwa, bistory
cznvch, śpiewnilców narodowych i kościelnych, figu
ry Swiętych we wielkim wyborze_ po bardzo niskich 
cenach. \Vielki wybór obrazów Swiętych i narodo
wyc.h '\V różnych wielkościach. Oprawiam także wią
zarki, ślubne korony, żałobne;· obrazy weselne we 
,·vtasnyin warsztacie na poczekaniu, .radnie, prędko i 
tanio. \V1elki wybór dobrych ' odleialych cygar, pa
pierosów 'polskich, tabaki do ·zazyvvania i palenia. 

u w a g a: Dla dzieci, które przystępują do pier
wszej Kmnunii św. polecam wielki wybór książek do 
nabożeństwa z napisem: .,Pamiątłs.a pierwszej l( o
m unii św~" "Sursum corda" w każdej c.enie. Obrazki 
z pamiątką' dla chłopców i dziewcząt, krzyżyki i łafi· 
cuszki n?at:5.żyje w każdej cenie. 

F:.·a•••~iszek . .. J ózt~f4lSkl~ 
Herne, Bahnhofstr. 52, naprzeci\vko nowel uticy. 

~-Baczność Itod~;;-;-·----W-tbol:~-;-».-;'i1i':{iJ.o.-.. H . l. f ' tOWJ' najlep~:>ZJ1 Ch srnu-
l : e,rne .. t oko.1cy. f cznych 

:\I a~zkar:n od l kwie ~ • j ł '] · l 
ria p:r.;,y, ulicy ltf.'in.~icb j pOViH e S JWKOW. 
Str. nr • .l. Dllrożuik ul- w-ysyła 'ztl. Mli(~,zk4 a,5t> m. 
cy Dw"rcowt'j, i fr:lnko. .· ' · 

gola1.•z polski i i A i b e--1~ :t . J:an e'i.j;·s: 
te~~p~ai!,a~l~:~yb~~~~~ ł )\: 1~ai~:Ue~· .. 
ł'1\ię, Ul.truw:~m i n~·ię be~ i naprzeci\v kc>Śeioła ewao-
b6lu. 1 ' geHckiego: . 

Paweł Nawrocki, łr. Saczu.osć J 
d 'rtysta i eyreliJr. 

H Sz:uit>wnvm Rodatt..vm w .,rlfie .. Heinrichstr n1' l, ł ~ 
nn1·ożntk DworcO\'I'ej uliey· ! Wa:nne i o40licy pole-

, cum nAi · · · 

Dom m\eB'lkaluy, eblew, 
stodoła, 31/ 2 rM~góN I k!n
s ~wei złenn. tanio dJ nf>
byd;. Biisz~rch •~illUltffiOŚci 
udzieli 

WaJ. Frankowial,, 
IUiłlerheide, 

I; i 1 d:e n s tra a s e 3. 

Slużąca 

wa:t··sztat 
l{ra wtf~Cki 

w którym wykQrJb.)ę wsr.el
kie prnce hrawieckie. Pro
t;?.ę 0 JH·plucie mego przed
sięhior.Stl' a 
Jl!iotr JiaczinaJ•el~ 

krawiec me~ki, 
Wanne II, ul. D vvore<)wa 88 

Foszu.H ujt; zat" z 
duróe-h. czeladzi · 

k:r.ta~~wi~ckioh 

Fabryki w Berlinie, Wrocławiu, Heilbronnie i Viersen. 

Ski y Kaiser'a 
N&jwięksity skład. w Nie%a.c~ech impertują~~y kawę 

w b e ~ Jl o li r e d n i m z w i fi z k u z p l a :a. t e. t o r a mi. 

o o o o PRZESZLO 750 FILII,. o o o o 
Polecn. 

K tl. .WE 
1 . ( 1 dobrfł po f :roi~szn.nki po l mi~;.r.anki najlepole najleps~e ~atun:\d 

p.a )U\ ( ił. ':0, 841,, 90 f<>n. ł 1,00) 1,20 m~. · 1 140, 1,60 m1·. 1,80 2,00, 2',10 mt'. 

Perłet~t a~kłUł'a P~•lom-. wyb6r l niepa.ltJJH~ od 0.\rO do J. 60 mr. za funt. 
zu. mr. 0:80, O 90, 1,- 1,20 zn funt. ' ) · 

K ~\. K .. L\. O 
z własneJ fabry~i, pod gw,u·anllyą czy~t€, łalwo rolllmarc.ztJlne i pożywne . 

l funt mr. 1,60, 11. SO, 2,.4~- Kakao owsiane luźflo l fJJnt tntl;rkę, 
1/r. funta fen. 30, 36, ':l§ w pac:~,,=aetJ 1(2 t'. 30 

w pa.~zk!lch \ 1f1~ funta 
1 . '1 ;.) fun1a 

40, 
8D~ 

160, 

bO. 65 f\mygów, l{ałuao l;ro;einowe luźne 1.20 •J:;r. v.a 1ut.~t 
100; 130 f .·nygów, 

pu -zkach ~ 1 ; f1mG 200, 26tJ.. fen~'gów. .1/;ruota -f.J{~----------

(JZJ~KOLADl". 
z własn-ej :fahr;yłd, czysty kakao i cukier. 

Ye.n. Czekolada w tabliczkar:h cd 5 rio 50 fen. ł Oi'zechowa uekol. ~ilys.t& :!{5 futta 40 f.- 11 • 

ff. 1j 4 funt &O fen. Ktemow~ :' :, tr4 fuat& .:!U f r:l J· . 

czysta. 1f5 funta. 18 fen. Na.pelita.in " " 1j 4 f'unt w puczk. u() 7:J f. 
1h fun a :w fen. "'rhnler" " n 1f'ł funt puszki 50 ten. 
t h funta .JO fen. ,:Ka.t..eenzungea"' czek. czys. z złotem 114 funta 

.Mleezna m~ekol. w t.abl. po 10, :25 i 1:0 fon. pudełko 100 f"n. 
Migdała.wa ,. (lzyst.a 1/ 5 funta · 2:5 fen. bęz złota '/4 funt pu ti. 1i'5 fen. 
Praliny, Fonda1At i t. tł. w najleJtSzyeh gat.unkaeh. 

H E R B ... "-. ~' ... i\. 
najświeżgzy tlOiór, wprJat iQlportowana.~ najleps~e mieszanki. 

~ź::::_ 1 funt 1,50.- 2,- 2,50,- 3,- 3,t)O,- 4,- 5 mr. l w ( od 10, 20, 30~ 45 do 2,10 f~.n 
;;~:;h:; · :- 1j 10 tunW~~ ló. :&i, 25~ bO, 3b, 40, óO fen· paczkach ( podh1g jakoś~. i iL ś i. 
Berbata cejlońska po 1,60 i 2, O mr. ~a funt, luźno i w ps.ookach. 

. BISZKOP.TY 
t:rwer &wieży i \V3borowy. 

Biszkopty ludowe 1/;, funt 10 fen. l Bil'skopty Ku-li!(.'mt miesz-anita I 1/ 4 funta 83 fen. 
Kn.i5t>ra wanHowe )l 15 ., Biszkops:y Mixed I . 

mieezankn II " 15 " Bist:k.opty :.Xlon!al ~ ctzkol~dl\ 
33 " ., 

" J.5 " ,, ,, 
" 20 " Biszkopty Champagn.er . 
" :!1. " Biszko ~ty makronowe 

4·8 ~" 
48 " 

Biszkopty Albert 
Biszkopty Cołonia! . 
Biszkopty Demi-lune 
Biszkopty Mix~d II . 

" 
" :' :!3 " Biszkopty mi0::~zu.uka wiedeń~!s. 
" 

44 l) 

" .)0 ,, 
rol1 a 85 " 

1/ft funt 10 :~ 
paezkr., 10 ~' 

w pAezk~c.b po 18 f·~n 

Bisz ~opty waniiJwe p e celki 
Biszko?ty Leibniz 
Bisz.kopty ruski chleb 
Kaisera sncha.rki 

:!.'J ,, BiS2llOpty zw!Jau.e. 
,~ ;:;; " Bi3•kopty ptot.eino~~te 
" 25 ,~ Bis&k{lpty k ·.:ke.5 kołownik 
,, 30 :' Bis~ko?ty kakos 

' ..... 
DODATKI DO KA\VY 

z 't"J' ł s. s u e i f tJ. tl r y k i. 
li.aisera ~&w a ~!·odo t.\1~' 25 fen za fuDt. 

Esencye kawowe w puszkMb 20 fen., v,; filiiankach: nzkl~nkaeh, beczułkach 25 fw. 

.J~.".jka włełkt~..tloe.rae 
sztuka po 5 i 10 fe::t. z (,zekoh~dy, ma.rcypa.uu i ~ulnu. Z cukru Dragee 1,'4 funt 20 i ;2j fe n. . 

F i l i e: 
Beellunt, H.óg n He Hocl1- i Bóngardstr. 
He1•ne, ulica Bahnhofst.. 5t.. 
Reeklinghausen, Hob:markt 2 . 
Liitgetuloi~tmun{l, ul. \Vilhelą1str. 20. 
Langeutlreer, uL Kaiserstr. 201. 
lVanne, ul. Bahnhofstr. lOa. 
:ł~iekel, ul. Kaiserstr. a. 
Gelsenkirelłen, ul. Bahnhof::;tr. 10. 
Gełsenkirehen, ul. Bochumerstr. 13. 
BottrOJl, ul. Hauptstr. 0:3. 
Cnte1•nbe1•g·, ul. .\Iittelstr. 4. 

Pos?ukuje się od uraz 
do Hruksel; porzq.dnej 

służąc·ej polskiej, 
2) tr miesięcmeJ pensy i i 
przyłł\czenie <lo familii. Po 
pół roka słu~by zwrot kf
twtów podróty (t>ruJi Polka). 
Qf~rty O ile ffiOŹ\:lOŚCi Z fo
t grsfilł n::.leży zasłać do 
M-ma Arend rue de 
lu smste 43. 

-----

Własna fabryka czekolady. 

Księgarnia "Wiarusa Polskiego'' 
poleca różne pouezaja~ee książki. 

Baczność! 
Jioim Szanownym Rodakom polecam mój bogato w do~ 

to\Y~11' .z;aopatr.zouy 

Polka, poszulm.i~ miejsca 
od l!> b. m. w polskieJ ro
dzinie. 

11a stde HLtruonienis i do~ . polecam mój 

hr!ł :}~eJ~· Gawron . ·.·.~kład rzeźnicki, 

--~-- skład cygar 1 papierosów. 
Również polecam na 'vesoła, chrzciny i pr.:r.yszłe świ~tn. 

\Vielkanocne wszelkie Wader. FaUlowslta, 
B o c n u m, Alleeat.r. 62. 

Lotos 
bardzo dobre cyparo 5 fe
ny$owe po•ooa 

F. Schnettelker, 
w ll&stropie. 

mistrz krawiecki 
Bt·uch, Matyańeka 224/2, 

prmy ~ości.eje katol ckim. 

~ ()zeladnikÓ'R' 
krA"ęVi.Głckich. 

na ~ta.łe zatrudnienie i wy~ 
E'Ok!l 7.apłat~ przyjmi.e 

Jan :Dentel. 
mi s t r z k r fJ. w i e e ki, 

Bottrop, ul. Dworcowa 2 

zaopatrzony zawsre w świe
!.e mięso i wstelkie towa
ry mlęsoe. 

Jak:) specyalnoM p c• le
cam 
})OlsJ.:ą kiełbasę 

l 

])Ols lt:ie kiszld. 
Jan Sommerkamp, 

Herne, ul. Bahnbofstr. 90. 

·m_.. polskie likiery oraz wina 
nizkich, jak wiadomo~ (~ena.eh. 

r_rt.~ołil Grer:rt:.wiez, 
najwir.kszy pohki skład cygar i win w całej :Nadrenii i \VestfnJii. 

Obł'łrhaurt)n ulica ltlarkt.Stl~ .. nr .. 9§. 
· ._ · .V,. • w d')mu l.Asohinger Bietque1le". 
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• adzieone pismo ludowa dla Polaków na obczytnia, poświęcona sprawom narodowym, poHt~r~znym 1 zarobkowym; 
IWt"dtodzl codziennie z wyJ•tkiem dni poświątecznych 
1 tledatkiem religijnym p. t.: "Nauka Katolicka" z ty
•••ikiem spolecznym p. t.: .,Glos górników i hutni
łlw", oraz pisemkiem literackiem p. t. .. Zwierciadle" 
h•adplata kwartalna na pocz~ie i u listowych wynosi 
l •r. 50 fen., a z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen. 
..liiarus Polski" zapisany jest w cennika pocztowym 

pod znakiem ,.t oolnisch" nr. 1~. 

Módl się i praeuj l 

~e łililtdY ołact !~t za :miejsce rzi!dka drobnea:o draki 
li fel! .• & za odo!ztnia zamieszczone przed in!erataml 
~~ ten. Kto czesto o~lasza. otrzyma odpowiedni opust 
II'Yll rabat. Za tlemaczenie z obcych jf'zyków na pol· 
lk~ nic sie nie p!aci. - List:st do redakcyi. Drukarni 
~ Kaic2arni należy oplacić i podać w nich dekladny 
11ł.r•1 ois.zącel!o. Rekopisów s;e nie zwraca. Nazwisk 
*t•raapoodentów bez ich upoważnienia nie wskazuje sie. 

ll'r.l7i. Bochum (W es1fal1a), · c1warłek, 30-ao lipca 1903. Bok 13. 
---- RedakcyA.~ Drnharnia i KsięłlD.rnia znajduje siQ przy !faltheserstrasse 17 na dole. -· Adres: Wiarus Polski, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie azleci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
jest Po akiem, kto potomstwu swemu 
Diemczyć się pozwoli! 

Z wypadków dniao 
Nie dzwoniono z powodu śmierci Ojca św. 
Zadziwiająca wiadomość nadchodzi z Ba

waryi. .. Augsburger Abendzeitung'' pisze: O
gólnie podpadaJ o. że z pO\\ octu zgonu Papieża 
Leona XIII nie dzwoniono w kościołach. Otóż 
dowiedzieliśmy się, że dzieje się to na mocy za
kazu rz~dO\\ ego. \V roku 1878 po zgonie Pa
pieża Piusa JX minister dla spraw kościelnych 
i szkolnych oraz minister spraw wewnętrznych 
rozporządzili, że nie wolno dzwonić we wszyst
kich kościolach tak, jak to się dzieje po zgonie 
panującego. A \\ ięc rozporzc1dzenie to zastoso
wano i teraz. 

"Oennania" strasznie oburzona, że coś po
rlobnE.·(Yo Ll?iaC sit;' może \\ pat1St\' ir katrdicki··Jlt. 

Powódź na Śląsku. 
Szkod.r powodzi na Śląsku nie są jeszcze 

dokładnie obliczone. Przypuszczalne obliczenie 
wykazało. że szkody \\- powiecie raciborskim 
wynosz~l daleko ponad d\\'a miliony marek. 
'Osiem miejsco\\, ości w tym powiecie zostało zu
pełnie zalan:ych '"odą, a mianowicie Lęg, Zawa
da Ksictżęca, SzychO\\ i c e, Turze, Plonia, Niebo
czowy i Kamieri. Częściowo zalane zostały: 
Małe i \\1iclkie Iiościce, Niemiecki Kra\\ arz. 
l(uty, Zabrzeg. Bieniszó", Kośmice, t1ulczyn, 
Hosialkm' icc. Lig-ota łiulczyJ]ska. Pietrzkowice 
I(obló\V, Chałupki, ZabelkÓ\\r, Olza, Odra, Krzy~ 
żanO\\ icc, Lasoki, T~uda. Budziska - czyli że 
c~ę$ciO\\ · o zalanych było 27 miejsco\\~ości. 

W Kozielskiem szkody f}{)\\ pclzi obliczają 
przypuszcnl11ie na przeszlo milion marek. - \V 
Opolskiem r6wnicż przeszlo milion marek. - W 
Głupczyckicm S7kocly \\ " }·nosić mają przeszło 
p6ł miliona marek. 

Voda zatopib \\ T~aciborskicm przeszlo 
40 000 morg-Ó\\ htk i pól \\ Opolskiem okota 
60 000 morg{J\\" - \\ Kozielskiem około 15 000 
mon;ów. 

Ponadto \\ ielkie szkody wyrz<ldzily nowo
dzle \\ Nyskiem, .. 1iemodiiJL kiem. Strzeleckim 1 
I(luczborskicm - mówi~1c ju~~ tylko o Ot>rnym 
S1ą ku. \\, szędzie \\·oda oozak\\ ała tysiące 
morgów gruntu. 

Znęcanie się nad żołnierzami. 
O procesach z powodu znęcania się nad 

!żołnierzami pra\\ ie codziennie czytamy w g-a
zetach niemieckich. S<td \\ ojskowy w Ak\Yiz
granie knzał zno\\·u feldwebla D., który już 12 
r?k pełni! służbę \\ ojskm\ ą, na 7 tygodni \\ ię
~Jema, a reld\'. ebla K. na i dni a re ztu . .Jeden ze 
swiadkćm· zezna t. że pe :v n ego razu ield\v-ebei 
I(. bił go karabinem po twarzy, a prócz tego 
Przytkmtł mu do ust bntelkę z naftą i zmusił go 
~o ~Y picia J O do l~ kropli. 1 

1 astępnie wołał do 
zo!mer~y: .,Drab~. nie zbliżajcie się do tego, 
ktory 1ę napiJ. nafty, bo może nastąpić eksplo
zya". Tegoż dnia świadek uciekl z O'ba·vvy przed 
daL zcm ZllGcaniem. Ody go po dw6ch tygo-

dniach paliera dosta\\ ila, fcld\\ ebel K. prze
strzegł go, aby przed S({dem nie mÓ\\ ił ani s! o
\\a o tem) że go zniJiSil do picia nafty. 

1 ·owa sprzedaż z'iemi polskiej. 
Kurczenie oJczyzny nie ustaje, mimo 

ostrych artyku!Ó\\ prasy polskiej, Złoty cielec 
bierze górę nad polskiem sumieniem. ,.Lech'' 
otrzymuje z \\·iarogodnego, jak pO\\ iada, źródla 
\\ · iadomość, że p. GintrO\\ icz sprzedał S\vój fol
\\·ark PrzJ'borO\\ o. przcchrzcony na Fiirstenau, 
za 190.000 marek adminisrratorO\\ i Malych Ouł
tÓ\Y p. liugonO\\ i \Yitte, niemco\Yi. Onieźnie(Jski 
.,Anzeiger·· zaś donosi, że p. Leszczy!lski \\. Ma
rzeninie pod Czerniejewem sprzeda! S\\ oją oj
cowiznę, która przez kilka wiekó\\ byta w rę
kach polskich i zalicza się tamże do naj\\ i~k
szych posiadlości, nicrnco\\·i p. Vierlin~CJ\\ i, 
dziedzica\\ i Oulczc\\ ka. 

jak nas nieme} uczą? 
\Yiadomo. ja l\ i · to h łasr \\szczę to \\ pra

sie po7n-.r·, ki c' ;; Pr la~ r ~ na ur czyźnie, że nit 
. li · ue z > 1! k· .. Teraz 
ci. sam t ludzie przycli'Jdz .• po wol i do przekona
ma. ż e Pnlacy na (jbCZ J>i: 1ie byli ~luszności, 
bo ce ntrowcom ufa0 ni ~ można. Naszych l~o
dak{)\ \\ Pulsce n:t: llll.;y sami dopiero nauczyć 
mu ~it:l 1. że '-entrO\\ com ufać nie można. Tak 
jak \ Lesznie chciauo. aby Polacy bez\\ zglę
u.me, bez zastrze7~e(J g!osO\\ al i za \\'SZe na cen
trowca, ażeby po prostu zlużyii za ,.bydelko 
wyborcze" dajczkatolikó\\, tak sarno chcieli tt
go centrowcy na obczyźqie. Polacy na obczy
źnie jednak znając cemrO\\ c(J\\ nic od dziś , nie 
uwierzyli \\ ich obłudne słó\\ ka. 

.,?ostęp" piszl o SI sunkach \\ LeszczYI1-
skiem: .. Ks. proboszcz Tasch ~ni z siebie a1~i z 
katolicko-niemieckich \\ yborcÓ\\ nie zmyje wi
ny. że \\·olano zaprz epaścić l~atolicki interes ani
żeli głosO\\ ać na Polaka a \\szelki c.: llSpra \\ ic
dli\\ ienia tego rodzaju. jakie siq PO\\ itały w 
.. Kuryerze Pozn." nic zdcjmi<t tego odium. Po
znaliśmy się aż. nadto 1 a tamtejszych katrJ!ik<tch 
niemieckich! 

M\ moż~my JJ(Jprz ' tać na 11\\ ~t dze: Tacy 
· oni \\ sz~dzie! 

Telegramy, 
I< o b u r g. K~iążę erdyna11d bułgarski u

d2je się do Monachium. a potem na "·~~ry dD 
swych dóbr. \Vidocznie w Btttgaryi czuje się 
niepewnym. 

M o n a c h i u m. ra zebraniu soc,·aiistóvv· 
przemawiał ich poset VoHmar za pozy.skaniem 
miejsca w prez~rdrum parlamentu, aby uzyskać 
wpływ na bieg rozpraw. źe wiceprezvdeut sa .. 
cyalistyczn~r musiałbr b~ ć na posłucha-niu 11 ce
sarza, toby zdaniem Volłmara sprawie socyali
stycznej bynajmniej szkodzić nie mogło. 

ParYż. Po sko11czonem nabożeństwie ża
łobnem za Ojca św. w kościele ! ot re- Dam e. za
częli sacraliści przed kościotem gwizdać. Kitka 
osób aresztowano. Tak wygfąda u soc alistów 
wolnośćr 

L i z b o n a. Na króla angielskiego E d'' ark 
da przygotowrwarr \. Lizbonie zamach d~ na. 
mitow~·. 

folacv na obczyźnie •. 
. J 

Z \\'anne 
pisz~! nam: Tutejszy ks. \\i kary Solin u s, który 
się trochę nauczył po polsku, jest. jak się zdaje 
agemem p. Lambena Lensinga z Dortmundu, bo 
dzieciom polskim. kt(>rym udziela nauki religii 
rozdaje centrO\\ ego .,Prze\\ odnika", aby go roz
niosły po domach. Do zarządu kościelnego' za
noszę pro,śbę. aby PO\\' iGkszyć dochody ks. S., 
ażeby nie potrzebo\\'a{ się trnclnić agentur~ p. 
Lensinga. 

Chodzi tu n atu rainie o w, aby się spełniło 
życzen i ę niemiecko-katolickich germanizatorów, 
t.i. chodzi o zrnarno\\ ani e .,\J./iarusa Polskiego", 
aby nas 11ie miat kto uronić przed germanizato
rami, szczególnie przed tymi \\ sutannie, bo oni 
najszkodli\\ si i najniebezpiecznicjsi. 

I(odacy! Teraz czas dobry, ·aby pokazać 
germanizatorom, że my Polacy na obczyźnie 
\\ iemy. kto nam dobrze życzy, a ktc)t 11~m chce 
~zkod?ir:·. a pukdż. n~ m. g'ć.Iy każdy z nas po~ 
zyska ,.\ViaruSG\\ i Poiskiemu·· na sierpień i 
\\ rzesi<..!'t dtf:lć tyłku jcune~o aixmenta. To k 
żdy z nas uczynić może. Bracia! ,.\Viarus PoJ .. 
ski" og!asza to, co nas boli, pisze, co my my
ślimy, a \\ ięc kto .,\Viar. Po!.'' prześladuje, to 
prztśladuje nas. jest naszym \\rogiem. Rodacy! 
Chodzi tu o nasz honor. brOiimy go \Vięc agitu
jąc za ,.\Viarusem Polskim", a stro·niąc od cen· 
trO\H:go wilczka. Pilny. 

\Viec ,,Zjednoczenia" w Marten 
odbył i~ \\ ubieglq niecizitlę pod przewodni
ctwem druha ~ibilskicgo. Przemawiali o spra
" ach robotniczych prócz przc"rodniczącego 
druho" ie: Szafrai1ski. Jankowski Patelka i 
Brejski. 1 ·a cz!onkó\\' ,.Zjednoczen'ia" zglosifo 
się kilkudziesięciu J~odak(}\\- . Na tern miejscu 
zach((cić tylko możemy l~oc.lak (n\ ' na obczyźnie 
ab~' \\ szy~c.y ię org~nizo\\ ali zawodowo, wstę~ 
PllJ<..tC do ,.Z.tednoczcl!J<:t za\\ odm' ego polskiego'". 
Szczęść Beże! · 

G~adhec~;. Dzi\\ nie .iakoś nickt(Jrzy niemcy 
z nam1 post<;.puj<.t. Cc';ż bo\\ iem p(J\\·iedzieć kie
dy nam k . \\ ikarY po\'. iedzia!. że nie mam'y iść 
do kościola z cłwr~tgWi<{, a ks. prob. ZllÓ\\ mó
\\.il. ~e nic o em nit \\ ie. Czyż. m}'Śl~ księża 
me_m.Ieccy, h gdy nam choqg-\\·ie \Yyrzuc~l z 
koscw!a. w 7.<:-.rc-.z pr~dko zu. aniemr niemcami? 
O. myl<~ się bardzo, bo \\ · Jaśnie oni tak nas prze
śladujcle UlZ~. m1. [J\; pro~tn· rozumu, pol<azują 
11am. że rylw r~a ~ i t-bic samych licz:rć możemy. 

Ndody Po!ak. 
Z Bachum p·sz4 nam: Czytuję dzier1 w dzień 

.. \.\. ' ia~-us~ P()!skiego··. i co dzie11 I!lemal doczy
tuJ<: Się, ze ~UJ !1af;, stniki cl1C<l zmarnować, chcę 
P~zew z !11ych mlodych lat mc;im \\ spókzytel
mkom co- J)(Jdobnev,o opisać: Przed 2.5 laty wę
dro\\ alem W> ~,, iede .iako czeladnik kowalski 
szukaj.:~ c - c bic prc:cy. I<.azu j(dnego przy\\ ę
drO\\ a!c.·m du pc \"Tl ej wiu .. ki a ' yto to latem 

. . . ' 
~\ i.~c ZllHzon~· • ~ prag-nifJJJY \ szedlem do go-
scntca. aby . ~.,; ue Lo no~ilić. Y 1 tern nadchodzi 
de. mnie go.'cinny i zapytuje :ni ię, co ja za je
den i j8kieg-u rze mi rJ la. J;; odp(l\\ iedzfalem mu 
na to. żem ·pul ~ ·· kO\\ al. Gdy on to usłyszał 
że~n ~()\\al pols :i. po'\ itdział mi. że w sąsie
dmm Jolwarku poszuK-uJą ko ała. ponieważ tam 
KOV: ~l um~r . Tan~ bym m (•ff.i pracę dostać. Ja, 
p.c.slł l l<:m ~ ~~ tr r: ~ i Z[ raz } ~ zcdlem, aby tam 



iść gdzie mi Ćl\\ gcśdnny \\ skazat . Odym 
wchodzi! w bramG O\\ ego ioł\\ arku. nagle usty
szałem szczekan1e pSÓ\\". Obcirza1cm si{i, i ui
,r-zalem d vva Dgromne p'siska. które wprost na 
mnie _pędziły. Chcialcm sic schronić, ale cóż 
kiedy jeden z nich już przede mną a drugi za 
mną i zaczęty mnie szarpać. Ja. nie' vl'iele my
śląc, dobyłem mój kij dGbO\\ y z le\\·cj ręki do 
prawej i zacząlcm mych napastnikÓ\\· . okładać, 
aż tu ·naraz stróż nadszedł i z ich paszczęk mnie 
·wydarL l( ochani J<ndacy 1 \V cźmy z te g p prz·Y
klad i wytężmy też o ile możności nasze siły, 
aby i· naszych napastnikó\\ od mis od~g11ać . a 
naszemu stróżowi, którym Jest .,Wi.ą.rus Polski" 
nasze :mijszczersze dziGki oddać, takze p. reda
ktorowi, który wpra\Ydzie nie kiicm dębowym, 
ale pióremnas broni w swej ~azccic. Teraz ko
chani l(odacy po trzykroć za\\·olajmy: Nasz 
dzielny obrońca .,Wiarus Polski" niech żyje, a 
echo 1iiech gtns nasz po ca.tvrn świecie roznie-
sie. Czytelnik .. \V1arusa Polskiego". 

Nabytki komisyi kolonizacyjnej. 
Posener Neueste ·Nachrichtcn" pod na

g~ó\\:ldem "Riesenankaufc der Ansiedelungs
kommision'·. podają ·wykaz dób i·. ,, . . os ratnim 
czasie przez komisyę kolonizacyjną zakupio
nych. - ·Zais.te jest to nabytek olbrzymi, -
zwlaszcza, jeżeli się zważy czas, \\ . którym go 
dokonano. Świadczy on prz:vtcJn \1 yrnownic. z 
jakim pospiechem i z jak prędką decyzyą biorą 
się teraz do rzeczy, - i z jaką {atwością' prz-y
chodzi im -vvydawać setki milionów na cele -
co najmniej• wytpli\\-e. 

Od Landbanku przejęła komisya w ostatnim · 
czasie Stai·e Boiano\YO 4000 ha. od ks. Birona 
kurlandzkiego, Pilę z Rodusev .. ·em 1772 ha. od 
.ks. sasko-altenburskiego, Morasko ·i Glirmo J700 · 
ha .. od O. reskó\\a, Pakos.lavv 14.30 ha . . od hr. 
Czarneckiego. · 

Oprócz tego HabyJa Jwmisya kolonizacyjna 
wprost od wJaścicieii w tych dniach Marganin 
4000 ha. od fundacyi klasztornej \\· łianO\\ ·erze, 
Eroniszewice 1336 ha. w PO\\. plesze\\·skim od 
braci .tlrandt za 1 525 000 ur., Ch1udowo 969 h~. 
w po\c wschodnio-poznal·lskim i Zieiątkowo 
.560 ha. w pow. ebornickim od p. Almy TreskO\\ '. 
.Wielką \Vieś 1870 ha. w pow. babimaiskim od 
Kiema z Zalesia, Bia!ężyn 482 ha. w pow. obor
nickim, Iwno 1100 ha. w po\\ . szubińskim, Sar
cin 820 ha., Rodziszewke 590 ha., obydwa w 
pow. żnióskim, Małe Spkolniki 460 ha. w pow. 
szamotulskim. Albertyn owo \\ pow. wągrowiec .. 

. \ Cł a~ dtiuY. i 

Zaczęła się podróż. J etkom źle było \>v ko- . 
lebce, przykryter budką pl ócienną. Nie widzieli,. 
kędy ich \\·iozą, domyślali si ę tylko , że droga 
idzie clągle to z góry, to ,na górę, bo albo głową 
wisieh .w dóŁ, albo znó w· nogami. Sznury wci_. 
snęły śię im \Ą/ cia.to i za lada po ruszeniem spra
wiały ból dotkliwy. Baktan()\Vski burz.ył się, 
klął. czasami rzęził z bólu. 

-· Ta jazda \Yypędzi ze mn ie duszę, -
rzek L - Ale niech tam! I pod z i emią doczekam!· 
się, że .tego_ ł?tr~ rozen\ c\ ~a~ i. ... Octy-bym d~- , 
stal go na p1ęc mm ut L. no, Juzby 1 Mahome-t me 

\VIARUS POL5t(l. 

kim, I(obylniki 198 t ha. w po w. strzelińskim. od 
byłego naczelnego ·prezesa p . . \Villamowitza
N\oellendorfa. (!! !) \V tym {)Statnim majątku 
placila kolonizacya za lekką ziemię 900 m., za 
dobnt J 800 m. za ha. 

Ogólem wyncsz<l z::1kupione te obszary oko
lo 100 000 mórg .. Ceny zaś kolonizacya placi tak . 
wysokie, ·że na wet fiskus. rządowy nie jest w 
stanie z nią konkurować i nic · dzi\\ n ego, pienię
dzmi wolno jej szafować, sejm z rachunkó\Y po
k\Yituje, a: że szkoda wyniknie już nie dla sa
mych Polakó\\-, ale dla -vyszystkich mieszkaócó-vv 
vV. Ks. Poznańskicgo, cóż ją to. obchodzi. Na to 
przecież jest, żeby WY\\70łać stosunki nienor
malne i niszczyć kraj materyalnie o ile się da, 
byle niemczyzn{-; podnieść. "Deufschland, 
Deutschland, iiber alles !' · 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. 

Toruń. "Gazeta Toruf1ska" pisze: ,,Poseł 
cbcłmir1sko.-tonti1sko-wąbrzeski p. Jan · Breiski 
opuścit w ubiegłą niedzielę z rana więz ienie go
lubskie, v\ którem przesiedział d\Ya miesie:tce za 
znaną sp,ra\.vę szkol11_ą 'i za rzekomą obrazę sę
dziów pruskich. 

Na d\\·'orcach w Golubiu i Kowale\\·ie przyj
mowano naszego posła bardzo owacyjnie. Do 
Torunia przybyt p. Brejski po poludniu o godzi
nic 5 i póL \Vielka liczba rodakó'v\' i rodaczek 
zebrata się na, dworcu, aby zrobić p. Brejskie
mtl owacyę. Skoro się pojawi! rozległ się na · 
peronie głośny okrzYk radosny na jego cześć. 
Następnie· udał się \Y doróżce do redakcyi. pię
knie przybranej \\ gitlandy i napisY: powitalne. 

I tu czekały nasz-~go posta różne 0\Yacye,. 
Kilka dzie·wcząt "" bieli wręczyło mu piękne bu
kiety~ )edn·a z nich wygłosiła stósov,·ny wier
szyk. Rozrzewniającym był widok, gdy zaczę-_ 
,jy napły\vać tlumy Rodakó\\ do redakcyi i ,ze 
łzami w oczach zaczęli witać 11 0 \\ ego pcsła. 
Pan Breiski bardzo by ł tern \\ sz ~ystki em \\'zru
szony. 

Daremnie wi c gaz . ' hakatystyczne ude
rzyiy na alarm. i Z\\ óci ly policyi U\\-agę na 
przygotowujctce się rz I e demonstracye; ca- · 
~e prz~'jęcie naszego 11 , ła odbyto ~ię we \\ ·szy
stkich miastach, prze ...... 1: tóre przejeżdżał bardzo 
s pokoinie i PO\\ ażnic. 

Pogłoski .. Danz ... Nachr." jakoby Polacy 
mieli \\. Golnbiu chęć urządzenia wielkiej de
monstracyj i jakoby zamierzali powoztm w 
cz-wórkę zajechać przed \Yięzienie okaz<dy się 

\\u szły stc;pią, a oni \Y kolebce leżeti z zam
knięte-mi oczami, jak nieprzytomni. 

· Po dl.wili uchyli?· się koniec · p{acht:s: nad. 
kolebką i - \.\ ; e\vnątrz zajrzala hYarz zbója. Jel1-
cy się nic poruszyli, więc płachta znowu opadła 
i jednocieśnie ozwa.t się glos Aliagawa: 

-------" No. co tam? 
-. Śpią, jak borsuki \Y jamie. 
- To i dobrze. Żeby jaką· czarownicę spo-

tkać, tobyśmy '1\ ' Zięli Od niej usypiah1cego na
poju. Niechby te psy nieczyste spaly aż do sa
mego Chunzaku. 

Pan Władysław ścisnął BakJanowskiego za 
n~kę i obaj leżeli, dech zaparłszy, jak mart\Yi. 
~lu chali. T 1'\\ a la cisza. lecz po ch\\ ·ili znÓ\\-
glos 'siG odezwa t: · 

- Za Ass-Bniata imam zapłaci tysiąc aba
zów, podług umO\\Y. 

- Żeby jeno nic skrewil. - rzekł Kara-Na
si·m. -~ Bo i to być może. 

~ Nie skrewi, - odrzekł Aliagów. - Prę
Pan \Vfadyslaw mruknąt coś nie\\ yraźnic. dzej się spodziewam, że guz brylantowy {)de-
- Co prawda sam chdalem bunt podnieść. . n\ ·ie od kołpaka i nam rzuci. Jmam tylko cha-

pos~zywa1 mu sk?ry! Ze też_ to zief!lia takiego l 
rws1! Aj pluga\nec!. .. Ale. 1 ty, \Vładku, do
bryś! ·po co go draźnilcś! 

- ciągnął Baklanowski. - a teraz narzekam na nó:w nie cierpi i agó\,- i różnych beków, a z 
ciebie. Glupiec jestem l i to mnie tylko· pocie- nami wiernie ·trzyma, bo my prości ludzie. 
sz.a, że pod tym względem naJeżę do najwięk- __ Zacny pan! Niech mu AHa ch daje szczę-
szego · związku na świecie. W rad ku .. o -.:z cm śli\.\ ;e pano\\:anie! 
myślisz. ? · - Już że zacny, to zacny! Nigdyśmy nie 

-. O tern, że przecie zdarliśmy maskę z tego . mieli tyle roboty, co teraz. Bardzo piękne czasy, 
draba AJiagowa. Zgubę on nam gotuJe. ale ja- · a to wszystko iinarn zrobit. Nie można się ska·r-
ką, tego się domyśleć nie mogę. , żyć. 

- Wszystko już mi jedno! -· mrukmil Ra- - A ktoby tam się skarżył? Babska rzecz. 
kłanowski. · Pc)\viadas~. tysiąc abaZÓ\\- za Ass-Bulata? 

Rozmowa urwała się, bo zbóje uderzyli po ~,Tysiąc. Przecie tak kazał imam otrąbić. · 
koniach, które ·z miejsca poszly wyciągniętym l Okrutnie on ,~(ę zawziął na nieg-ó, a to za owych 
klusem. Dla leżących w kolebce byla ta jażda posiekanych abrek(rw pod I(argulem. A zna
istną męczarnią, od której o labll, jak na tortu~ l wtti o Bak łan_-beju wspomnieć przy nim nie mo- · 
rach. Bolały ich W'Szystkie koścL w głowach 'żna; bo zaraz · się. ·wścieka i toporkiem ciska~ 
mieli żar, a w piersiach takie uczucie, jak \.V Myślę, że tu nam się okroi drugi tysiączek aha
morskiej chorobie. Po jakimś . czasie konie zno- . zów, jeśli nie więcej. 

tylko wymyslem owe] gazety. Tak ,amo nie 
sprawdziła się tJOgłoska, jakoby nasze~o posla t 
mi~mo wyv.rieść krótko przed opuszczeniem ka
żni' do innego więzienia. I tę wieść, jak się zda-
je rozpuszczono z \vrogiej Bam strony, aby tyl-
ko l~odaków odwieść od przyjęcia. l( 

W Oolubiu bylo 8 żandarmów z komisarzem; 
kryminalnym p. \Veigtem na czele! 

W rzeczy samej zamierzano w Toruniu ucz
cić naszego posła jeszcze w inny sposób ,lecz 
z powodu zgonu Ojca · św. odłożono tę uroczy
stość 11a później. 

· Po panu Brejskim ~nać, że pobyt w więzie
niu golubskiem nie nałeżal do przyjemności. 

Sztum. 16-Ietni parrobczak Andrzej Bilt
ehen włamał się do kościoła ewangielickiego, 
polamał krucyfiks i potrzaskał i11ne jeszcze rze
czy. Aresztowano go obecnie w Griinhagen.( ?) 

Brodnica. Srosze\vo przez\\rano u rzędowo 
"Schlossau '·. 

Lewino. Dwie dzie·wczynk:i znalazły tmpa 
3-!etniego chłopca, kowala Klebbera, który swe
gn czasu bawi! się nad stromym brzegiem, 
wpadł do -wody i utopił się. 

Kościerzyna. Głowę psa. który pokąsał 14 
osób w Czernikawie posłano do zakładu dr. Pa- . 
steura w Berlinil. Tam stwierdzono u owego 
psa wściekliznę v\" najwyższym stopniu. \Vobec 
tego osoby pokąsane \\-szystkie odesiano do 
Berlina, gdzie przez 21 dni będą musieli tam_ po
zostać . . 

Olsztyn. Budowa tutejs·zego nowego ko
ściota . katolickiego pod wez\\'aniem Naislodsze-; 
go Serca Jezusowego zbliża się ku koLkowi. 
\~ispaniałe okna koloro\ve zostały iuż 'vprawio- a 

ne. Nadzwyczaj pięknie wykoóczone są okna 
w kaplicy Ś\V. Józefa i w chrzcielnicy, które 
przedstav:iają ucieczkę do Egiptu i śmierć Ś\V. 
Jozefa, Śv\ · . Franciszka i śvv. Notburgę. 

Rastembork. O strasznym nieszczęściu do
noszą z \:..·i oski PUlz: Właściciel dóbr p. Olszyń
ski wyjechat z kilku gośćmi na spacer, przyczem 
spłoszyły się konie~ a siedzący \\. \Yozie wypadli 
z niego. Podczas gdy pani Olszyflska lekkie 
tylko odniosła rany łamał jej mąż obie nogi, 
pewna mloda pani jednę nogę, a pe\Yien pan z ., 
Bydgoszczy zastal na miejscu zabity. Nieszczę
śli\\ ych na no-?zacb odsrawiono do domu. 

Toruń. W Golubiu urządzili opuszczające
mu \Yięźnio\vi p. Brejskienm niespodziankę żan- ·s 
darmi w liczbie coś około 8 z komisarzem poli
cyjnym na czeie. Otaczali oni naszego posla 
,..,-ie1ką pieczoŁowitością prawie na każdym kro
ku. Foslano ich tamdotąd celem utrzymywania 
porządku. Atoli gorliwość ich Dkazala się zu-

. - Slicżna rzecz, warto się namozolić. To 
na każdego z nas wypadnie po cztery etki aba- ' 
zów? Czy tak? 

· - Hm! -,- mruknął Aliagó\\-. - Da 
widzieć. Później o tem pogadamy. 

Rozmowa urwala się Ila ch\\· ilę. 
nucili półgłosem. 

- A co in1am z nimi zrobi? - zagadnął \\ 
Kara-Nasim. . \\ 

- Ze skóry obedrze, a ścienvo rzuci rako1m, r 
- 'octrzek! Allagó\\~ . 

I znown zamilkli. Aliagów, 
się · na siodle, krzyknąŁ: 

- \\' konie l . 
vVięc pomknęli \Vichrem, ale że droga W 11 

tem miejscu była równa, przeto zb:rt do tkliwie a 
nie dala się jetkom ,,-e znaki. '\log!i myśleć. ·a l'. 

miell o czem. Oto rozwiały się w·szelkie z!udze- :· 
nia, które tworzy każda niepewność. i nie byto j 

już wątpliwości, jaki koniec ich czeka. I rzecz 
dziwna J. Razem ze świ·actomością, że wyjścia nie : 
ma i że ratunek byJby chyba cudem, spłynął na lt 
nich spokój, którego podstawą nie był~ jednak ; 
poddanie się, bo właśnie od tej chwili zaczęli 
pracować głową nad znalezieniem ratunku. W : 
tym iednyrn punkcie zestrzeliły się ich umysło- c 

we wladze, przybyla na pomoc energia, do- ~ 
świadczenie, śmiałość, z jaką za\'rsze patrzyli z 
śmierci \\- oczy, wreszcie dowcip, wypróbowa- l 

ny nieraz, - ale wszystko napróżno, bo nie by
ło nic realnego, o coby się dało zaczepić myśl 1 
i z niej plan rozwinąć. Oto, leżeli \V kolebce, 
spowici jak niemowlęta, przykryci płachtą, któ- \' 
ra zakrywała im świat Boży, strzeżeni przez h 
czterech czujnych opry-szkó\\', a piąty, baczny 
na vvsżystko, jechal naprzód, l)ilnie rozglądając i 
się ·po qko:licy. n 

( Chuz dalszy •astaol). "" . x 



WIARUS POLSKL 
... 
e ilelnie zbyreczną. bo dzielnym tamtejszym \Via
a n.IS{)m ani się śniio {) jakichś tam rozruchach. 
- \:Vidząc p. Brejski taką gwardY't pozasob~t po
. - stanowił sobie z nich zażartować . \\-ięc naumy-

ko stała załoga 15 pulk drago;ló\v-, który dot~1d (4 

jest w Hagenau w Alzacyi nad irancuzką grani- l 
cą . Koszary maji:l ~>tanąć przy strzelnicy, za 
koszarami piechoty . 

Z rói~ych stron. 
fulda. " Poczci\\"e niemieckie baranki". Wi 

okolicy g,ór hes.ko~f ranko{lskich "Rh'on", . ·w są
siedztwie Puldy; ias~edl wypadek, prz.ejmujący 
gr oz q, tamtejszych · mieszka{Iców. .Krawiec 
Schaefer z · Poppenłiausen, odstawiający także 
robotę do Fuldy . przei1iósł się z matką i siostrą, 
aby być ·blisko stacyi kolejowej do miejscowo
ści Liitter w· powiecie gersdorfskim, gdzie na
pi·zeciw oberży nabył dom z ogrodem. Schae
f~ró\\· · brara - ludność tamtejsza, chodząca do 
oberży, · jako obcych, często za cel dotkliwych 
żartów i przycinków, ·a Schaeferowie odcinali 
się jak mogli . Ztąd po-wstała obopólna niena
wiść, która dopro·wadziła do napadu i gwaHów . 
15 mieszkaf1ców , uzbroionych \V palki, łopaty i 
ka1nienie . urządzilo napad na dom Schaefera, a 
rodzinę w niem mieszkającą powalili na ziemię 
i znęcali się nad 11ią w· nieludzki sposób.· . Schae-

ślnie wyszedŁ z pewnego składu nieznacznie. 
-Gorliwi wykona-wcy prawa uczuli się naraz w 

tJ; kłopocie. · Ody spostrzegli, że pan Breiski opu-
ści! miasto, galopem podążyli na dworzec w mi

- ł ei nadziei , iż gn tam znów ujrzą, lecz sp·otkał 
rz; kh tam gorzki zawód. Pa'n Breiski bowiem 
- ii.!dal się umyślnie na dworzec najbliższy Ostro

\\ ite i ztamtąd udał się do Torunia. Ażeby je
- d n ak okazać S\.Vą w ladzę, kontroiowali żandarmi 

!bilety \Vszystkich pasażerów znajdujących się 
- n.a peronie , czego c:lotychczas w Golubiu nie by
., !.o . bo czynność tę wykony\\·ali zaz\vyczaj u-
- rzJctnicy kolejowi. Józef .Kawaler. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 

.- ,.Beuthener ZeHung'' pisze, że Bytom nie 
dostanie nowego garnizonu, gdyż władze o tem 
nic 11ic wiedzą; 

Być może , że \\-skutek nO\\-ego pomnożenia 
wojska . jakie parlament ma uchwalić , minister 
wojny móglby . pułk dragonó\\ przesiedlić z n2d 
francuzkie-j granicy na pogranicze nasze. Ale po
mnożenie wojska pe\Ynie nie nastąpi . \\' Berli
nie jest tyle wojska, że nie wiedzą . gdzie je po
mieścić. 

Wiadomości ze świata .• 
Berlin. Prasa polska za granicą zajmuje się 

tenorem kondolencyi cesarza \Vilhelma, prze-
"Vrzę,śnia. Jak z jednej strony serce się kra- słanej do Watykanu z okazyi zgonu Leona XIIL 

i~ i smutek napełnia serca nasze. gdy czytamy Prasa mianowicie porÓ\\rmJie ją z wyrazami 
- ,\.- gazetach, jak. jeden szmat polskiej ziemi po " -spMczucia innych monarchów i czyni przy tej 
, d rugim przechoclzl w ręce obce i niepowrotnie spósobności U\\-agi, któr3lch tylko części kolico-

przepada dla nas, tak z drugiej strony radość we ze względu na ustawę prasową powtói-zy~ 
\\ stępuje do serca naszego, gdy Polak nabędzie możemy. Koniec ten brzmi \\- paru gazetach ró-

- majątek. przez długi czas w rękach niemieckid~ wno i to jak następuje: 
s ię znajdujący . Otóż gospodarz pan Jan Pawela ,.\Vilhelm II chciał oczywiście wywołać 

~ ze Szemborowa nabyl 220 morgowe gospodar- mniemanie, że jego. polityka nie byia sprzeczna 
snvo od niemea f.łeinemanna w Szemborowie. z zasadami zmarłego Papieża. Nikt _iednak \Y to 

- Praco\x·ity ten gospodarz ma w Szemborowic nie n\vierzy. Próbowano wpra\\·dzi e w Niem-
tvdasne gospodarstwo 250 morgowe i jest przy- czech użyć katolicyzmu dla zgniębienia pol sko-

- tem dzierżawcą probostwa szemborov\'skiego, ści, ale te usito\vania speJzly na niczem, głóv, · nie ' 
-:- obejmującego 280 morgÓ\\-. Wszystkie trz go- dla tego, bo nie znalazły poparcia ·w 'Natykanie 

spodarstwa są \\/ ostatnich czasach wydrenowa- a jeżeli tu i ·owdzie powsta-ło jakie balamuctwo. 
- ne. Nabywcy pracowitemu i skrzętnemu to ,, · inę ponosZfl stosunki i starcia lokalne. tu-

., .=zczęść Boże". dzież blędy niektórych katolickich .niemieckich 
Kargowa. Panna Hermann sprzedała S\\-o- hierarchó\Y i polityków·, którzy albo byli olśnie -

• j~ kamienicę za 2750 mr. pe\vnemu Polakowi. ' ni frazeologią od. tronu płynącą, albo daii si-ę u- · 
Niemcy biadają, że coraz więcej Polakó"'T spro- nieść namiętnościom polityczn;vm. albo wreszcie 

- \\ adza się do· Kar~ovvy. pozorem katolicyzmu osłaniali najz\vyczaJmeJ- · 
Ostrów. Wieś Slabarowice w powiecie na- sze karyerowtczoshvo. Po za tem jednak nie 

.szym, kupiła komisya kolonizacyjna za 300 000 udało się hakatyzmo\vi \V bić klina pomiędzy ka-

. f era zabili, rozbijając mu łopatą czaszkę; matkę 
jego i siostrę poranili i zdeptaii, tak że obie ko
biety walczą ze śmiercią . vV końcu zdemnlo
lvali caly dom, porąbali okna, drz~v·i · i meble, 
a nienasyceni jeszcze zemstą, do-brali się do in
wentarza, zatlukli d\vie świnie i kozę, nare!
szcie wpadli do ogrodu, zniszczyli go i rozebra
li otaczający go plot. Czterech - głównych 
spra\VCÓ\\ ohydnego napadu areszto\Vano jnż i 
zamknięto w więzieniu śledczem. 

Bochum. Syn pięcioletni stolarza \Volfa zostal 
przejechany przez wóz ciężarowy. By.! na miejscu 
trupem. 

Ostatni~ wiadomości. 
B er 1 i n. Zamierzają ~,ttworzyć państwowe. ubez

. pieczenie przeciw szkodom powodzi. 
T re w i r. I(s. biskup l(orum podczas wizyta

cyi w Neunkirchen wspomniał o swym zatargu .. szkol
nym z rządem pruskim. Naturalnie, że masońskie 
gazety oburzają się bardzo na to. 

R z Y m. . Kardynatowie codziennie odbywają po
siedzenia wspólne · w celu · narad. Naptyw obcych do 
R.zymu jest znaczny. 
Mi!!!!!!?..- _:::-,.:.~ -~._.-:23.llf9.G1 • -=- ·-

Baczność - Herne! ma rek. . . . . l tolicyzm i Polaków, ani też osłabić w nich 
Wągrow1ec. Robotmk Tafe1skl, wraeając z wiarę, ż.e na calym świecie liczyć mogLl, jedynie 

~iężko nalado\Yanym wozem z miasta do Lęgo- na wlasn. e sily i na, PiotrQ\\-ą Sto.licę··. I 
.,\a . zasnął i spadŁ z \Voza g l ową na kami eń i 

t 1 b l Rzym. \V sr p tę od l-:do s tę CZ\Yarte po-

SzanO\vnym czlorikom K:ota muzycznego w łierne 
denwsi się, iż w niedzielę 2 sierpu1a chcemy omówić 
sprawę cu się tyczy instrumentów, w lokalu p. Krayat 
V. d. Heyd, o godz. 7h po p0łt~'C!nii1. '!.? r z. ą d, - po~os a · ez przytomności. Nauczyciel p. Ki.ihn, . d l 

Jcto ry go znalazł, opatrzył go i zaprowadzić ka- t s te _zenie ś,, .. kOl -·· t. !Tll pdy- udziale 40 kardy~ 
- z;:d .ct.o ~?mu. Przywolany lekarz mógł tylko ł nałow . Od..:zytano na nim testament Ojca św. 
-l shnerdzic śmierć. Zmarły pozostawia żonę z l« Testament ten w wyjątkach brzmi: 

4 matemi dziećmi. ,.Ponieważ cznjemy_ zbliżający się kres 
Ze Slą ka r St . p l l.S i ziems.kie.i piel~rzymki spisujemy \\. tym testa-a 

~ Z czy l are) ~ Sw. \ me~c1e ost~tmą Nasz~ wol ę. Przedew zy-
a Bytom. Bytomski ,,Związek wzajemnej po- i s tklem prosimy w pokorze nieskof1czenie dobro. 
- n~OcY_ chrześcia11skich robotników" wybrał na ~li\Y.ego i litości \\-ego Bega, aby · błędy naszego 

medzielnem walnem zgromadzeni n zarząd . do- z~cla raczył przebaczyć i duszę Naszą łaska-
o ty8hczasowy, a więc pp. K.alusa, posla ·Królika 1 wre prz;yjąć zechciał do szczęśli\vośc i wieczne i 

D.ąbr?\YSkiego· . Mańkę, Wieczorka, Piechę i So~ l a mamy nadzieję tę. pomni na zasługę J czus;~ 
b!eraJa (ostatniego po ściślejszym \vyborze z p . . C~rystu~a, Zbawiciela naszego, polcgaje:lc na li

G Rz~pką. ;\1ajątek _ "Związku". w_zró~ł do 107 000 1 
toscl NaJsłodszego Serca Jego, tego niewyczer

'mar ck. \\ 228 \\ ypadkach SIDlerei \Yypłacono l panego źródła milości i zbawienia ludzkości. . 
e rzesz lo 7000 marek wsparcia pogrzebowego. l ~łag~my ta~że o przyczynę aj, więtszej Pa-

~ L przeprowadzenie strejku ·\V I(olonnowskiei ~ menki, ~1atk_t !3oskiei. a naszej uci eczki. oraz 
t \\ ?·dono przeszło 3000 marek, na proces w spra~ j wsz~s~kich s:nętych, a Z\\ - Jasz~za świętych pa-

\\ !e kasy lll\\-alidzkiej .Redenbnckiej również pa- , tronow na~z~ch. ·, . . 
rę tysięcy marek. J . R?zpor ZcldZaJąc naszenn dobrami familii n e-

' :rzewoduiczący p. l(alus polecał \\ ybrać l mr, ~1Ianuj_emy spadkobiorcą Naszym bran;nka . 
lro~1syę z 5 czlonkó-w, któraby się zajęla z ba- 1 hra~tego. Lud \\-!ka Pecci. Z dóbr odchodzą 

Y iam er!ł spra\I'Y zalożenia kasy na wypadek bez~ l prz}nalęzn_e dzta!y drugiego bratanka, hr. RY-
,.oboCia. szarda. kt~re mu z PO'.\-odu zaślubin przekaza-

Poslo\•, i P . .Królik O\\ i udzieliło V\ alne zgro- 1 ~·rn. ?~leJ z dób_r ty..::lł odchodzą \'\'Szystkie po- · 
nadzcrlle urlopu na czas wszelkich obrad par- ' :ta?~o~cl w Co.rpmetto jako \\'Jasn ość Stolicv 

.e amen tarnych. Na ko!'tcn zebrania przemawia{ ~w-JęteJ ~v myś_l \dasnoręczn ego naszego rnzpo~-
~ :·~ pose~ K,rólik ,go~rąco za ?·rg~nizacyą i zavhę- 1 ządzem.a z ?ma lutego 1900. \ V niniejszym te-

·~1 1 o.?ecn} ch. d-o -meustanneJ agitacyi za ,.Zwi.<lZ- stan~ en cLe .me zapisujemy ni.::: naszemu b rat:tn-
o .tem . Przebieg obrad byl poważny i spoko·ny ko.wl ~amlllo, naszym bratankom Annie i Ala-
z Huta Laur.Y. Proces osb1rżonych o ro~ru~ ryi, _am syno_m i_ ..::.ó~kom ·brata Giovann!ego l 

e :hy prze~ sąd.em przysięglych rozpocznie si~ ~~t~Isty, P?mewaz JUZ za życia przy sposobno- . 
a lll!a 21 SJerp!lla rb . w Rytornitt na sali o· imna- SCI Jch ~w~~zków małżel'Jskich odpo\\ iednio ich l 

k ·yum. b \\-yposazyhsmy. 

li Rudy. 100-letni jubileusz kościola w Stoni- Oświadczamy, że nikt z I 7aszei familii nie 
:ach odbędzie się dnia 23-go sierpnia; w ~oku n:a. P.rawa ro.ścić sobie pretencyi do- tego, co w 

- 810 zostat skasowany klasztor Cysrersów w mmeJsz~ dokumencie ich nie dotyczy lub w 
~~udach .. lecz przedtem 1801- 1803 zakonnicy je- czem o mch v. · zmiank~ nie ma, ponieważ '' szy-
li zc~e Plękn:y kościół w Stonicy, w parafialHej stkn to, co w przeciągu Naszego pontyfikatu 
- l l, pobudowali. Pl'Z~było, ma być dobrem nietykalnem Ś\Yiętei 

B Stolicy. · • - yczyna~ Szczęśliwi obywatele tutejsi nie 
sl Iacą podatkó\,- do kasy miejskiej. \Vykonanie NaszeJ \Voli przekazujemy kar-
:' ,. Bytom. .Na zatopionej kopalni Szczęście dyn~ło~ _Rampolliemu, Mocenniemu i Creto-nie-
z \hi1!1elma (Wdhelmsgliick) rozpoczęto z wierz- mu I OS\VJadczan:y. że jest to ostatnią Na~zą \\o-
~ tli ch pakladach pracę. lą. R~ym, we W atykani e, · 5 lipca 190 l. Giovanii 
~ . RobotnikonJ· zatopionej kopaln i łieleny pła- Pecci , Leo pp XIII" . 

' ~a rząd ·kopalni po lo,.wę . zarobku tak długo aż . ~estame~t po~vyższy· pLa! Pap.ież \Y ·łasno~ 
no\v będą mogli pracować . ' ręcznte na wtelkim arkuszu papieru. Pismo jest 

__ :t - - Aż do roku 1904 ma tudotvd przybvc' J·a- drobn ~, lecz nader wyraźne, regularne i zd·ra-
•t .} dza Wielką pewność umyslu. 

----~-Koło śpi;;;·:,wand;'~~-;ternh-;;;---~ 
do~ws~ s~an. ?zfonkom .w ~aiernbergu, iż w niedzielę, 
d.ma _, Sierpnia o_dbędz~e s1ę ~ałne zebranie. Uprasza 
Się sza.n. cz!onkow, azeby Się punktualnie stawili o 
godz. J po po./ndniu. O ilczny udzial prosi z ar z ą d. 

Uwaga. Proszę tych czlonków którzv · bvli obra
nl re:1:izorami : ka~y i k?misyą od ioteryjki, a-~eby si ę 
Stawl1t punktualme .() poi do 12 na salę p. Linhóie ra. 

St. ~pik; s~kretarz. 

Towarzystwo św. Barbary w Apłerbeck . 
~zau . cz.fonkom Tow. św. Barbary w Apletbeck 

f'OdaJe. s1ę do wiadomość!, lź w niedzielęł dnia l"'go 
S1~rpn1~ o godz-. 12 w poJudnie odbędzie się \Valne 
zeorame. . Upr_asza się ·~vszystkich czlo<'nków o h.:. 
cznr udzl~f l punktualne stawienit się, ponie
w~z są _wazne sprawy. do za!atwienia. Zarazem bę
dzte . obor. nowego przewodniczącego i zastępcy jego 
gd:n on1 d?browolnie urząd skradają z ważJlYc~~ 
przyczyn, J·tore w Tow. zachodzą. 

~'::!~ . J:-:::~~~vod_r::__l3~!;~~żo~!-~:~!al\_:,_ za~~:--P!~e -~. 
Disteln. ~( 

. Zwyc.zajne_ z~branle. K~la śpiewu ,;Wandy'' w 
Distein oabędzJe srę \V medz1elę. dnia 2 sierpnia w lo
kalu p. tlestermanna o godz. 4 po po.I., im które s ię 
zap ra_s~a _c~J~nkó\V. Goście mile widziani. Cze' ć 
P~Sk~eJ_~_teSill! L. \Voźniak, przew. 

.Tow. św. Piotra i Pawła w B-;;ckh-;u-;en _ _ _ 
donost swym czfonkom i wszystkim Rodakom w 
Bruckh~usen, i ż :v ~iątek 31 lipca rano o godz. 7-mej 
odprawiOne będz1e z.alobne nabożełtst\vo za OJca św 
Leu:1 a XIII, które zamówiio wyżej wymienione Tow: 
O l iczny udział' \\ - naboże(J.S t,.vie pr Ł, si 

_____ \Voi. Strzelczyk, prze1Yodn~ 

W1ec polski-w--iiamborn 
o dbę~zie się dnia 2 sierpnia po poludniu o godz. 4 
11asal1 P: ~larego w. sprawie ścisl"ych wyborÓw do
zoru l~oscteln~go, ktore odbędą się 5 sierpnia. Tak 
samo, 1~111e w~zne spra:vy są do omówienia. Prosimy 
R<]d3J<OW o ltczny _udztał, a osobliwie z Neumiihl, aby 
tez 'Rodacy na Wlec przybyli. Kom i t e t. 

\Viec polski \\1 Marxloh 
?d?ędz!e się dni~ 2 sierpnia, zaraz po wielkiem nabo
L:enstv;r.te na sal! pana Rosenthala w celu omówienia 
w~-b?ro:v do d?zoru kościelnego i ważnych spraw . 
P1 o~rm:y Roda.kow z B~uckhausen i Marxloh .i Ober
MaJ xloh. O liczn~r udztat prosi K o m i t e t. 

Oł•e ł =-ę 
rzucon~ na Francis7.ka· 
RatajtzaL.a nlniej&zem 
cofam . . 
Fr. Briiggemann, 

Horaterma.rk . 

M l o d z i e rii e e 
~9 lat ~.tary, poszuku
Je w Zakonie a!lJow inny:n 
~a kładzie horych · mie,jaea 
za s tug~ domowego. lub ża 
L istono 3Za. Zgł.oszenia przyj 
mu.}e Ek~pedycys. ,.Wiaru
sa Pobkiego" w Bochum. 



.. ~ .................... .. 
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1 wrzesJen 
lapisywać można już teraz na każdej poczcie 

,~WIARUSA POLSKIEGO", 
,~Naukę Katolicką''. 

"Glos górników i hutników'' 
i ,~Zwiereiadło" 

Prenumerata dwumiesięczna ti. za sierpień 
l wrzesień wynosi za powyższe cztery pisma 

-~~ ~ l markę, -ł~ • 
• z odnoszeniem do domu 28 fen. więcej. 

Rodaliów prosimy, aby gorliwie agitowali 
w celu pozyskania licznych abonentów na te 
dwa miesiące. Polakożercy chcą zniszczyć 
,,Wiarusa Polskiego", więc obowiązkiem Roda
ków jest rozszerzać "Wiarusa Połskiego", iałw 
pismo szczerze polskie i katolickie, narodowe i 
ludowe. ' 

Chcą centrowcy niemczyć Polaków, więc 
temu trzeba się opierać starając się, aby w domu 
każdym na obczyźnie znajdowało się pismo 
szczerze narodowe, jakiem jest "Wiarus Por. 
lki". 

4 Tysiące Rodaków na obczyźnie zamiast pi-
sma polskiego ma "blaty" polakożercze. Starać 
się trzeba, aby ich miejsce zajęło pismo połs~o
katoliclde. 
as•••_.~_. .. _._.._._.__._. .. 

Nabożeństwo polskie. 
Szanownym Rodal-.om tlancweru, Linden, 1\"i.is

burg;a oraz okolicy daię do \viadomości, iż ksiądz pol
ski przyjedzie do Linden dnia l sierpnia i zabawi do 
9 sierpnia w kościele św. Godeharda, Posthornstr. 
Msza św. odbędzie si w niedzielę. dnia 2 sierpnia 
o godz. 8 rano. Oba;\\ 1ązkiem jest każdego Polaka, 
aby z tej okazyi skorzystaL 

Nabożeńst\vo polskie i spowiedż 
dla Polaków. 

Ksiądz polski odprawiać będzie polskie 11abożeń- . 
stwa i sluchać będzie spowiedzi świętej Polaków w 
następujących miejscowościach: 

W' Bornig od 29 Upca do 5 sierpnia. 
W Horsthausen od 5 sierpnia do 12 sierpnia. 
W Annen od 12 sierpnia do 19 sierpnia. 
'" I(astropie cd 19 sierpnia do 26 sierpnia. 
\V Huckarde od 26 sierpnia do 2 września. 
W Lutgendortmund od 2 września do 9 września. 
W Aplerbeck 9 września do 13 września. 
W Assełn od 13 września do 16 września. 
W Mengede od 16 września do 21 września. 
W Courł od 21 września do 23 września. 
W Horde od 23 września do 30 września. 
W l(astropie od 30 września do 7 października. 

Towarzystwo 5w. lRnaceg.o w Oberhausen 
donosi S\vvm czXonkom. iż w piatek 31 lipca rano o 
~odz .. kwa-d.rans po 8 odprawi się msza Ś\V. na inten
cyę Towarzystwa jako w d.zier1 naszeg-o Patrona i 
zarazem dOIJJOSi Towarz:ystwo wszystkim polskim 
parafianom od kościota Naiśw. Maryi P::mny i z oko-
1icy, co się przyczynili do spnl.\vienia obrazu do ncsze
nia w uroczystościach procesyjnych . i wszystl\im tylil, 

coby Jeszcze .iaką m<:.!ą ofiarę ,chcie:li zJożyć na ten 
obraz, a ktoby go chciat obejrzeć. niech ip.zie \V nie
dzielę 2 sierpnia 11?. salę posiedze.(J. a tam będzie ten 
obraz uroczyście wystawi01i v już rano o god1". 7 aż 
do \Yieczora, tam może kaź.dy go sobie dokladnie o
bejrzeć, tam zawsze jede!i z członków będzie obecąr 
na sali. 

Uwaga. Tak samo o godz. 3 po pol. będzie posie
dzenie zarządu. potem polskie ne1bo·żeństwo, po na
boże(tstwie nadzwyczajne uroczyste zebranie. A ~dy 
by nas jaka niespodzianka miala spotkać, to się spo
kojnie zachO\ 'aĆ na tem zetr2niu . A więc o jak ńaj
l.iczniejszy udział Rodaków \Ve mszy św. w piątek i 
zebraniu prosi Z a rząd. ---·-- ·--

J(omftet zależenia Sokołów w Men~ede: 
Piotr Gruszka, Antoni Kędziora. Andrzej Szymczak, 
Antoni Styś, Antoni Adamski, Jakub Szulczewski, Jó
zef Rybarczyk. Ludwik Cicho\viak, Józef Król, Stani
slaw Wolniak, Stanistaw Styś, tefan Cześlicki, \Va-

lenty Bartnik. Józef Michalski, Jan Rybarczyk. 

Towarz. św. Jana Chrz.c. w Vieoenburg-Wiedelab 
Walne zebranie odbędzie się 2 sierpnia o godz. 4 

po pol. na sali p. Sechting we Yienenburgu. Dzienny 
porządek obrad: 1) sprawozdanie kasowe z drugiego 
pólrocza; 2) wybór nowe~o zarządu; 3) sprawa \VY-
cieczki latowej. O liczny udziai uprasza Zarząd. 

Koio śpiewu ,,Lutnia" \v Unden n. R. 
donosi sw:rm czlonkom, iż w niedzielę 2 sierpnia od
hędzie się miesięczne zebrauic o godz. 11 przed poL 

, O liczny udziat cztonków czynnych i niecz:ynnych się 
11prasza, ponieważ są \\~a:~ne sprawy do zalat\vieuia. 
Goście mile \Vidziani. Cześć polskiej pieśni! 

Z ar z ą d. 
----~------------------

Wiec polski w Holz\veisig p. Bitter~ 
felctern 

odbędzie się na sali p. Palmig:a w niedzielę 2 sierpnia 
o g-odz. 3 po pol. Omawiane będą spra\liry: 

1} Opieka duchmvna. 
2) List pasterski kardynała Koppa. 
.3) Spraw:-,· za\\'odowe robotnicze. 
O Iiczn:r udział prosi "Związek Polaków ... 
Szan. Rodakom donosi się, iż zebranie odbędzie 

się 2 sierpnia w lokalu p. Schulte-Selmik o godz. 4 
p<; pokudniu przy łiausemannstr. 

\V iec polski w Cour1"'Hussen 
odbędzie się w miesiącu sierpniu. Bliższe szczegóJy 
zostaną później ogloszone. 

W1ee w Rotthausen 
odbędzie się w przyszłą niedzielę 2 sierpnia o godz. 
wpó! do 12 w poludnie na sali p. Schmitza. O liczny 
udzial szan. Rodaków z Rotthausen i caJej okolicy 
uprasza się. 

.,Zjednoczenie zawodowe ooiskie" "" Bochum. -------- ···---------------

-----··---·--··· 

a 

BACZNOŚĆ! 
D~!lD0Vi!J t\ O'll'lwm po-.walam sobie nrz:v-

pomuiM .rr.ój od killra lat istn,ie)f\CY ~ • 

i nr er~ s s% e"' s k ;. 
Wl'zelk'ł mi Z\eeonfł pracę ,, :ykonywt~-m 

ns.ji:1taranntej, od najtańszych do .aj wykwint
niejszych .H:epan:ję w woj>:'m waraztucie kat
de obu·"' ie, prę ,ko i tanio. Ceny umia,kowA
ne. Ueługa skora i lZI-telna 

--- thJi.' Oj do swe;o! ~~~
Z c;.ztJ.cU k e.n 

łJ I g n a c y M i s i a k, 
S ITect~erHłorfs Bocturner Stras~e 26. 
fil, Buhnke filia) Wanne:r Stra~ae nr 6U. 

-e 
Ił • e • !l -e e 

----lJfł -·-łł···--· Poszukuje się Tomasza Wojtkawiaka, rodem z 
Huta werdy. Ktoby wir.dzial, gdzie obecnie się znaj
duje pro zę, aby adres jeg-o doniósl do 

franciszka Krajni~l-:a, Rcchum, Castroper Str. 
~olte Ziegelei. 

Um~zno§ć Roda~y 
w Ueckendorf • GeJsen kirch en! 

Donoszę !iza.n Rcda.llom, it cd daWnj~ch 
;at po~iacif.:,m 

Inte:tes 
kolon ... tłuszczowo· warzywny. 

Staraniet:.l mojem ;1 est odd ać jakniijlepszy 
towar p() cena,:}}:, JHk nsjtans2.ycb 

Po1l:!carn tab: sa 10 u1< ją fonnankę do 
zwoienia węgli i mebli. 

I.Tsłu;a r~etełna i pobka, 
~· v. "'lęc swój do swe~a% ~ 

Jan Skraburski. 

Zadziwrająca nowość! Niezbędne dla każde2'c! 
Przez cesarski urząd patentowy, przeciw naś~a. 

downictwu zabezpieczony nóż powszechny z 8 (1( 

zmiany w każdej familii codziennie potrzebnymi przto 
miotami. z piękną torebką skórzaną. kosztuje 1 
marefi: - (na porto 50 ien. osobno). - Z powodu ko. 
rzyści i taniości tych przedmiotów, niechaj nikt l; 
ona tych przedmiotów nie zaniedba. 

Jedynie do nabycia za nadesłaniem naprzód 
Alberta Baumeistra, Barmen. 

P:~·zez noc 
uschnie moja prawdziwa bursztynowa iarba r~. 
kowa na podł'ogi. Takowa będzie stalowo twar . 
da i jest nieograniczenie wytrwalą. - Cena 2' 

l puszkę, wystarczającą do~ jednej izby, wyno~ 
1.25 mr. Do nabycia tylko u aptekarza 

Pawła Schulte, 
drogerya \\~ \Vattenscherd, przy kościele kaw! 

,~Samos·· flaszka l ,00 m. 
,;n1 gna;J" - l :5f\-6 m. 
:,Rum' - l 00-3 m. 
.,Bergmanstro~<t': iit l,OO m. 
~,Cognac'' i ~,Rum" esencya> 
,,wyskos: wiuny1

; i suk ma
linowy poleca a ptekarr~ 

P.. Scsrul t$, drogerya 
w W attenst!beid, 

przy Jro~CJeJe kBtnJkldm 

2 czeladników 
szewskich 

maidz!"' etałr. zatrLtdn\enie. 
tylko Dt~o n()v:ą robotę. · 

Mare. Fabiańezyk, 
mistrz s~ew!!ki. 

"\Va.nne, Karlstr. 7 b. 

l z !!~~~~i~ 
fen. za sztukę poczlł!wazy, n: 
do najpiękniejszych polee 
we wielkim wyborze 

Ksi~;garnia , \Viarusa Po!. 
skiego" w Bochum. 

Olej lnianJ 
liter 60 fen. 

olej terpetyno1v 
s i ok a t i r, . wszelkie far· 
by. pinzle, bronzy do na 
bycia u a p t e k a r z a 

Pawła Scbulte. 
drogcrya Watt.enscłlei 

przy kc ściel s katolickim. 

Za inseraty ] rekJamy redakcya wobec pubłi
zności nie odpowiada. 

Postbestellungs-Formular. 
Ich besteHe hiermit bei deiń I(aiserliche 

Postam e in Exemplar der Zeitung "Wiara! 
Poiski" aus Bochum (ZeitunĘ"spreisliste 128) fu 
die f\,1onate August u. September· 1903 und zahl 
an Abonnement und BestelJgeld 1,28 Mk. 
~. 

!'O Q! 

.e~~ 
~N~ 
"C! en~ 
-; Q-~-

~~·~ 
~g! 

Obige 128 Mk. erhałten zu haben c€ 
scheinigt 

. . ~ ... , d. . . . . . . . 1903. 

Zaboje:ą 'RI'iosnego zdro11ia jest ten. kto pije likiery z olej- l 
ków i essettc)'i oter)'CZDJ ch, które naJwięcej w Niem· 

czech są. fnbrykowane. 

·-~---. .................................... ~~j 1; J"e::tyna w- kraju 

f parowa fabryka likworów i. eseneyj 
f Gapskie=-o & Ponieckie=-o 
1 w Lidzbaru (Lautenburg (W. Pr) 
f 
'r & .... zestawia swoje wyroby, po dług·•letnie} praktyce 

'r 
1 
~ 
'r 

1-: "'4~ 

00000000 

EKSPORT 
1i0 

.. ,\.mery ki 

tlolaridyi. 

00000000 

df>świadczeniach. nahytych we b"'raJJ.cyi. Ho

lanrtyi, Szwajcaryi, Włslf.lZech, Au~t.ni i Rosyi, 

ze ziół medycynalnych. lta.sion, kwiecia, ow{)ców; 

mięsa, jaj i mleka. Napoje na"łzej fabryki pod-

ntecają. apetyt. w z ma cni& Ją :tołąch~k. uła-
twtają. tra~·ienłe. 

l i Żądajcie we wsz.,s~kicb hotelach,. win=acb,.cukiel"niach, l 
l restauracyacłl i oberżach, a •dzie nie moina dostać, 

zakupcie wprost z firmy. 



• Codzienhe ~~smn ludowe dla Polakór na obczyinie~ potwięcona sprawom narodowyn1, poHtycznvm i zarobkowym~ 
i'Jg,d:odzi codziennie z wYłltkiem dni poświątecznych 
.l:ł !łodatkiem religijnym p. t.: .. Nauka Ka~olicka." z t~
l4:&~nlkiem spolecznym p. t.: ,,Glos górmków 1 hutm
a'&6w''. oraz pisemkiem literackiero p. t ... Zwierciadle" 
~'~~l.iMlłOPiata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
~ ~$:t. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 rnr. 92 fen. 
,$/łarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowYm 

!11 łaiarat:v ola.ci sł~ za miejset rzadka drobn_t20 druki 
li łn .. a za 02los.zenia zamieszczone przed. m~~ ratarot 
fi fen. Kto czesto ogłasza; otrzyma odpow1edm opus~ 
e:r.y!i rabat. Za tlomaczenie z obcycl1 jf'ZYk.ów na pol .. 
1kl me sie nie placi. - Listy do redakcYl. Drukarat 
t lbicszarni należy opladć i podać w nich doklaa.n:v 
łłlłtal oiszacea:o. Rekopisów s:e nie zwraca. Nazw1~k 
*•rnoondentów bez ich upoważnienia nie wskazuje s1e. 

______ ~'_o_d_z.""!'n_a_ki_e_rn_ •• t_p_ol_.n_is_c_h_'·_n_r_. _12_8~·--------·8--,- -------------

~.175. BocłnUH (tfeslfllia), \łiło .rek, 4~go sierpnia 1903. Rok 13. 

Rodzice polscy! Uczcie azleci swe 
m6wić, czytać i pisać po polsku! Nie 
Jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
Diemczyć się J)Ozwoli! 

Iiakatyzm pocztowy. 
OtrzymaHśmy - pisze "Dzien. Pozn." -

dziś dopiero list, nadany dnia 27 b. m. \V Roso
czycach. A więc pięć dni ( !) trwała kwarantan
na na biurze tłomaczeń. Naturalnie. że adres 
pokreślon:sr jest oiówkiem niebieskim i czerwo
nym dla tego, że brzmiał: · "Szanowna Redak
cya Dziennika PoznaJ1skiego - Poznaf1 (Po
sen)." Dziwna rzecz, że ró\vnocześnie z tym li
stem otrzymaliśmy inny z Francyi, z czysto pol
skim adresem, - bez najmniejszej zmiany! 

Kiedyż wreszcie przestanie się ośmieszać 
poczta poznańska? 

Car Mikołaj a Polacy. 
Pisma \Varszawskie ogłaszają co następuje: 

,,Cesarz biorąc seroeczny miziai w losach 
ludności kraju Nadwiś1w1skiego, która ucierpia
ła skutkiem niezwykłego wylewu \.Visły, wyslat 
adiutanta księcia Oboleńskiego do miejscowości, 
najbardziej dotkniętych klęską, celem bezpo
średniego rozdania mieszka11corn \V !mieniu jego 
pomocy pienięinej w ilości 200,000 rubli. 

Potożenre w Azyi 'Vschodniej. 

Do •. Koeln. Ztg." piszą z Petersburga: \;V e
dług wiadomoścł ze strony chii1s}\;iej rządowi w 
Pekinie doniesiono z Tybetu, że Rosyanie wy
słali tam kilka set kozaków, twierdząc, iż ma~ą 
na to pozwolenie ze strony Chin, rzekomo w 
ce]u badań geologicznych. Rząd cłtiński uwia
domi! S\vojego reprezentanta w Tybecie, że nic 
dał Rosyanom odnośnego poz\volenia i że on 
w inien dokładnie śledzić ich ruch, ale wstrzy
mać się od wszelkich zarzc1dzel1 g\val'townych. 

Prześladowanie kościota we Prancyi. 
Czlonków kongregacyj maryańskie.i ska78) 

sąd na karę pieniężną, i to każdego na zapłace
nie 16 ir. za przekroczenie ustawy o kongrega
cyach. 

Sprzedawczyk ziemi p()lskiej skarży o obrazę. 
Pan Nepomucen Kierski skarży "Dziennik 

Berliński" o obrazę z p0wodu artykułu w nume
rze 146 tegoż pisma, z dnia l lipca r. b., w któ
rym jest mowa o sprzedaży dóbr rycerskich Pa
koslawia przez hr. Czarneckiego 'v ręce komisyi 
kolonizacyjnej, o przejściu z rąk polskich w ręce 
niemieckie wsi Ostrowitego i o sprzedaży Pol
skiego Brzezia kolonizacyi. Powód oświadcza, 
iż on nie pośredniczył ':v sprzedaży Ostrowitego 
i PakDsfawia komisyi kolonizacyjnej i że jej 
swej wiasnej wsi Polskiego Brzezia n.ie sprze
daJ. 

Na zaproszenie ks. prob. Skovnońskieg·o z 
Ligaty pod Białą przybyło okola JOO obywateli 
z polskich okolic Slązka Górnego i Średniego, i 
pra\\'ie wszyscy wstąpili do towarzystwa i za
płacili zaraz składki roczne. Celem towarzy
stwa jest obrona praw ludu polskiego na wszy
stkich polach życia publicznego, a także prze
prowadzanie posłów polskich, zakładanie towa
rzystw, czytelni, spóJek, bankÓ\V itd. 

Do zarządu należą pp.: ks. prob. Skowroń
ski z Ligaty jako przewodniczący, dr. Parczew
ski, adwokat Czapla, budowniczy Sobociński i 
dyrektor banku Szaflik z Bytomia, górnik Fran
ciszek Gracek z Niemieckich Piekar, hutnik Jan 
Mateja z Królewskiej fiuty, majster ślusarski 
Antoni Siero(l z I~udy, gospodarz Tomasz Ba
ron z Wójtowejwsi pod Opolem, dr. Jaworo\~· icz 
z Rybnika, kupiec Aleksander Lewandowski i 
kasyer banku dr. Iiylla z Katowic, dyrektor ban
ku Eckert (sekretarz), adwakat dr. Różański i 
kupiec Piechowski (k~tsyer) z OJi\vic. Niebawem 
zostanie wydana odezwa z liczneroi podpisami, 
która powiadomi spoleczer1stwo polskie bliżej z 
·celami to\varzystwa''. _ · 

) . 

Skutki hakat~ zmu odc•zuwaią niemcy także. 

Katowice, gniazdo hakatystów, zaczyna u
CZU\Yać, iż jego handel jest po wielkiej części 
zaieżny od Polakó\v tak Górnego Ślązka, iak 
Królestwa PoJskiego. Żydo\Yski wolnomyślny 
.,Oberschi.Tageblatt" pisze w numerze 178, że 
w ·ostatnich pięciu kwartalach nie mała liczba 
handli zbankrutowała. Czytamy w tej kore
spondencyi dalej: ,.Niestety nie ulega wątpli\vo
ści, że polityczne podszczuwanie , agitacya za
ciekŁych i zagorzałych ludzi, tak z IeweL jak z 
prawej strony, przyczyniła się do podkopania 
niejednego handlu. Będzie trzeba wielkiego 
i rzetelnego wysiłku, aby ludność znów spokoj
nie pomiędzy sobą żyła, a wtedy handel (nie
mieckich) knpców pójdzie znów w górę. (Naj
więcej skarża_ się kupcy na to, że KrMestwo Pol-
skie nadzwyczaj mało kupuje. 1 

Rzeczywiście kupcy .niemieccy mogą po
dziękować hakatystom za ich podszczuwanic 
przeciw ludn ości polskiej! 

1~elegram.~~, 

RzYm. Kardynałowie odbywają codzien
nie dwa posiedzenia. l(ażd.e trwa 2 godziny. W 
sobot~ o godz. 11 pokazał się po raz pie;wszy 
dym - "Sfumata" - nad kaplicą sykstyńską: 
znak to, że odbyło się pien:vsze głosowanie, a 
żaden kardynał nie otrzymał potrzebnej więk
szości. Po potudniu odbyło się głosowanie po
wtórne, ale to widocznie nie przyniosło osta-· 
tecznego rezultatu, gdyż już byśmy mieli wiad·o
mość o dokonanym wyborze. 

M ar i e n b a d. Król angielski Edward 
przybędzie 15 bm. do wód marienbadzJdch na 
trzy tygodnie. Sprawdzi się więc też pewnie 
wiadomość o spotkaniu się jego z cesarzem au-

. stryackim. 

;,T owe towarzystwo. B u d a Pesz t. Obrady sejmu \V~gierskie.-
1,PDiskie towarzystwo polityczne dla śią- go bywają ter·az bardzo burzliwe. 

.zka" pisze ,,Katolik", zostało zawiązane w B ar c e I o n a. 62 towarzystw robotniczych 
czwarte.k wie.czorem na sali domu katoBekiego przygotowuje bezrohocfe. \V niedziefe ndbvto 
;w Bytomiu. . .się ' te.i sprawie wielkie zebranie. · · 

Prześladowania Polaków ze strony księży nie-
miecfdclt 

mnożą się, jak nam z różnych stron donoszą. 
Wszystko to dzieje się dla tego, że Polacy gło
soswali na: polskiego kandydata. Niechęć szcze
gólną okazują z te~o powodu niektórzy księ
ża niemieccy towarzystwom po-lskim. 

Zapytać musimy, czy takie postępowanie 
nie zasługuje na najsurowsze potępienie'? 
Zapewne, że tak, bo rozgorycza tylko lud polski 
i zniechęca do cluchowie{Jstwa, co przecie dla 
sprawy katolickiej nie może być pożądanem. 

Zemsty, zemsty! Vvołaią centrowcy, i nie 
mogąc inaczej Polakom dokuczyć, rzucili się na 
nasze towarzystwa polskie, nie poz\valają na 
przynoszenie chorągwi do kościóla, co dotąd się 
działo, i w ro·zmaity inny sposób starają się ktuć 
Polaków śpilkami. 

Co· za przewrotność, co za nierozsądek!! 
Osięgną też el zupełnie przeciw·ny temu, jaki O-· 

sięgnąć pragną, bo lud po-lski umie dziś już ro·:.-J
różnić plewę od ziarna, l11d 1 waża nietylk~J J1a 

to, łdo mówi. lecz też na to, co rnó\vi,. to też księ
ża niemieccy szykanuj<{c Polaków na obczyźnie 
w podobny sposób nic zgoła nie osięgną - a 
szkodzą spra\-vie katoiickiej tak bardzo, że trud
no im będzie za to przed Panem Bogiem odpo
wiedzieć. 

Niech się nie łudzą! Lud czuje, lud wie, że 
nadużywają Ko-ścioła do spraw politycznych~ 
Lud widzi, że za to, iż Polacy zamiast na niem
ca-centrowca,, glosowali na Polaka-katolika, te
raz niektórzy księża niemieccy ,lkracają mu je
go prawa w kościele. 

Zresztą towarzysh\·a z \\·yborami nic zgoła 
nie miały i nie mają \VspóJnego. O tem każdy 
wie, wiedzą szczególnie też cztonkO\\'ie towa
rzystw, nie dziw, że o b n rzenie JW takich księży 
germanizatorrów jest ogromne. 

Księża, którzy dla wyborów dokuczaJą to
warzyst\VOlTl polskim postępują bardzo nie~m
miennie: \Vyzysku.i:.t oni bowiem przywiązanie 
ludu J]61skiego do Kościoła dla celów politycz
nych. Chcą oni po\viedzieć niejako: Widzicie, 
ci Poiacy, którzy agitowali za kandydatem pol
skim, oni sq winni, że chorągiew wasza nie mo
że brać udzialu · \V kościele. w pielgrzymce, od 
tyc:h Po1aków powinniście się odwrócić, a znów 
chorqgicw wpuszczą do kościoła. Próżne je
dnak trudy, bo ogói PoJaków wie dobrze, że to 
sztuczki germanizatoró\L 

Mówj4 niektórzy księża: Tyle starałem o 
Polaków. tyle razy sprowadziłem \\·am księdza 
polskiego, a teraz tak mi się od\Y'dzięczyliście? 

To ciekawe rzuca światło na usposobienie 
ichwobec PoJaków! A więc chcą oni, aby Po
Iacy za to, źe postarają się o polskiego spowie
dnika. aby Polac:s' im wyslugiwali się przy \-\Y
borach. To' ciekawe! Na to mamy tylko taką od
powiedź: O~owiązkiem każdego proboszcza 
jest, aby się staraf dla Poiaków swej param o 
wystarczającą spnsobność do spowiedzi i o ka
zania poh;kie, nie żąda]ąc za to w~~sługiwania się 
z.e s.trony Po!aków przy wyborach~ bo staranie 
~ię o to, to święty obo\viijzek duszpasterski każ
de--~o proboszcza, · który cfuce zasługiwać na na
zwę sługi Bożego· . O tern księża niemieccy po
winni pamiętać. Lud poJski 'i e także o tern, że 
nie łaskę 'vyśw iadczają PolaKom, dając im s po-



sob'ność do s po\\ iedzi. lecz j~dynic S\~ rlj obo
wi<lZCk spełniają, od którego im nic \~.-ołno siG 
pod żadnym \\ arunkicm uchylać. 

Nic udadzą się wiGc sztuczki z \\ yrzuca
niem chorąg,,- j z kościoła, jak nic udaly siG 
przed 8 laty. Polacy ,,.· icdz~. że chorąg:ie\\, to 
wprawdzie rzecz piękna, ale nic to stanowi o 
wartości towarzyst\\ a. czy jaki g-ermanizator 
raczy pozwolić, aby ją przynicc;;iono do kościola 
czy nie, tem '' ięccj, że \\ _yrzucają chorą~wic z 
kościoła '' celu przcprO\Yadzcnia niegcdzi\\ ych 
zamiaró\\·. 

Rodacy! Z tego, cośmy napisali, każdy ja-
sno widzieć może, w jakicłl celach niektórzy 
dajczkatoliccy germanizatorzy usuwają ,,·asze 
chorągwie z kościoła, to też każdy pO\\:inicn .po
\\ iedzieć sobie: Nic chcecie 1;}lieć chorągwt w . 
kościele to zostawimy ją '' szafie. ale nic po
zwolimy, aby tO\Yarzystw polskich naduż~' " ali 
ludzie ,,·rogo dla Polakó\\· usposobieni! 

Zaznaczamy w k01ku '' yrażnie, że mamy 
też takich księży, którzy \\- obce Polakó\Y spra
·wiedliwie postępują. Ci też i te raz żadnych 
przykrości Polakom nic sprawiają. Takim ka~ 
planom cześć i uznanie! Oby \\ szyscy poszl1 
ich ślady, a \\net znikłoby nicporozumienic 
v. zajemne niechęci. 

Ambona przeciw "Wiarusowi Połskiemu". 
z Rotthausen donosz4 nam, że ''" nicdziclG 

ksiądz tamtejszy ?.acząl na kazaniu wymyślać 
na Polaków i na "Wiarusa Polskiego". Dopiero 
gdy spostrzegł. iż Polacy zaczynają \\ · ychodzić 
z kościoła, cokohdck sic; opamiętał. 

Uwagi tu zbyteczne. bo każdy \\·ic, co o 
takiern post<;PO\\·aniu ·•1dzić. 

Zgubne skutki alk(•holu. 
Skutki pija11stwa tak dla ciała jak i dla du

szy są tak straszne, że powinniśmy je sobie jak 
najczęściej up rzytomniać. \Vtaści\\ ic to nic po
trzebaby nawet osobnych rozmyślaiJ, bo dość 
oczyma rzucić tub uszu nastawić, aby te skutki 
zobaczyć albo o nich uslyszcć; tylko że widzimy 
je, a nie zdajemy sobie sprawy z ich okropności; 
słyszymy o nich ciągle, a nic pamiętamy. 

Umarł na suchoty galop~tiące - z pijail
stwa · umarł na kamic(1 !t,lb raka w żołądku -
z pij~ństwa: umarł na \\·ątrobę z pijatistwa; 
umarł na serce - z pija(lstwa; umarł na zapalc
nie płuc, kiszek, mózgu, tkuiGtY apopleksyą itd. 
- wszystko z pija(lSt\\ a. Alkohol bO\\·iem jest 
trucizną, która działa na caly organizm ludzki 
niszcząco i "sucha śmiortka" ma obfite żniwo w 
okolicach, ,,. których gorzałka pannie. A tych 
wybrat1có\V śmierci znaczy alkohol już na długo 
naprzód. nim ich dobije; temu trzęsą się ręce i 
głowa z pijaf1stwa. ów· pctno ma ropieni na cie
le, inny cały opuchły, tamten patrzy głupkowa
to ciągle zaczerwicnionemi oczyma. 

Pewien stawny lekarz nazywa alkohol słu
sznie "żmiją, ukrytą pod k\\ iatami''. Alkohol 
przyśpiesza sztucznie obieg krwi i podnieca 
nerwy; przyśpieszony obi eg krwi rozszerza na
czynia krwionośne, a sztuczne podniccenie osła
bia perwy . Widzimy to u tych. którzy za ,,·icle 
naraz alkoholu użyją i ulegną zatruciu. Czło
wiek pijany źle widzi i źle słyszy, nie może u
trzymać się na nogach. bo całe ciało ogarnia 
bezw·ladność. Najbardzie j cie rpi żołądek.' w któ
rym alkohol niszczy sok żołądkowy, do trawie
nia koniecznie potrzebny, ''skutek czego nastę
pują wymioty i inne objawy, a \\ dalszym ciągu 
7.npelny brak apetytu. To samo zaś, co \\'idzimy 
przy nagłem zatmciu się alkoholem. odby\\ a się 
\\" organizmie człowieka pr7.y pO\\ oluem używa
niu tej trucizny, tylko że odby\\·a się stopniowo 
z roku na rok. dopokąd sił żywotnych nic zmo-
że. 

A dusza? - a umysł? Coraz częściej sły
szymy o v.. aryatach zupełnyc h, którzy "vypeł
niają zakłady dla obłąkanych i o chwilowych 
11apadach szału, w których człowiek pop~łnia 
straszne zbrodnie. U człowieka zapitego widzi
my utratę pamięci, porywczość. drażliwość, u:
pór, mściwość, ni stąd ni zowąd rozbudzoną. 
Trucizna zaś pozostaje za\\ szc trucizną; w 
większej dawce skutkuje od razu. a używana po 
trosze, ale często, sprowadza te same skutki po
·woli, a więc: utratę pamiGci, brak \\o li i chGci 
do pracy i t d. i t d. 

Dodajemy do tego, że organizm. os1abiony 
użyciem alkoholu. łatwiei też ulega innym cl:lo
r~bom, szczególnie zaraźliwym. Pewien lekarz 
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• który w czasie cholery obsługiwat szpital \ · Bo
. chni. opowiadat, że się do\\ odnie przekonał, ja
ko cholera ch\\ ytała naj\\·ięcej używaJą.:ych al
koholu, a żaden pra\\ i e choroby nie przebyt 

Jednego tylko mnsi dziwić każde~o roz
sądnego czło\\"ieka. Oto sprzedaż mnych tru
cizn, dżiałających podobnie całkiem. jak alkohol, 
jest wzbroniona; - alkohol zaś gospodaruje 
calkiem swobodnie, skraca do połO\\ y życie 
ludzkie, oslabia cale pokolenia. spro :•:adza nie
szczęścia i zbrodnie, a nie można się doczekać 
zakazu rozpowszechniania tak zabójczej truciz
ny. rzeba więc ·otwierać oczy ludziom, trzeba 
ci4tglc o strasznych jej skutkach przekonywać, 
trzeba nawoływać do walki z tym wrogiem 
szczęścia i zdrO\\ ia caiej ludzkości. 

Ziemie polskie. 

tucyi na po\vierzchni i być na nowo pro\vody
rami ludu polskiego. 

Korupcya i demora!izacya wcisnęła się 
dziś już glęboko \V szeregi naszego społeczeći
stwa, a skorumpowane te ,kreatury, które po u
licach Poznania. Gniezna, Inowrocławia i in
nych miast szlifują bruki. stawiły sobie za dewi
zyę .. zarobić!". a jaki sposób. to im za jedno, 
a choćby swą rodzoną matkę. brata lub siostrę 
sprzedać miały. Takich łotrów każdy z nas dziś 
piętnovv ać musi, takich łajdakó\\. , jako judaszów 
i zgniliznę moralną z pośród nas usuwać konie- r 
cznie musimy, jeżeli nie chcemy zginąć razem 
z tem łotrowstwem w ogólnym zalewie. 

Precz więc z ludźmi, którzy · jako zdrajcy 
ojczyzny utracili prawa honoro\\ e i obywatel
skie narodu pol kie;go. Precz z tym motłochem!" 

Ze Slązka czyli Starej Polskt 
Żory. Oospo\iarz Jan Śledziona ze Stu-

dzionki powracał na wozie z ŻorÓ\\ . do mu. Wóz 
Pelpłin. Do\Yiadujemy się, że prczentG od był naładowany trocinami. Razem ze Śledzio-

naczelnego prezesa na Grutę dostał ks. Kukliń- ną znajdywali się na wozie 16-letni parobczak 

Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. 

ski ze Stężycy. Filipiec oraz chałupnik Gola. Na szosie opodal 
- W tvm roku obchodzili, odnośnię obcho-

dzić będą 25-tą rocznicę kapłar1srwa: Ks. prof. Pawłowie konie wylękły się przejeżdżającego 
wozu meblarskiego i zaczęły szalonym pędem 

dr. Romuald fryd ryc ho\\ icz z Pelplina 2 k\Yie- biedz naprzód. wskutek czego \\·szyscy trzej 
tnia, 23 czenvca ks. prob. Rudolf SchwinkO\YSki wyżej "yrnienieni spadli z woza. filipiec zo-
w Dąbrówce pod Kamieniem, 28 lipca ks. prob. stał przeJechany i zmarł \\- d\\·ie godziny potem. 
dr. Wojciech Po~lock~ "' Nied~\\· iedziu, 3l lipc~' Siedziona i Gola są ciężko pokaleczeni. 
ks. pro?·. dr. Feliks 1 hokarskt ~\- . s.ub~owa5h 1 Bytom. Sąd bytomski orzekł. że "Pieśni 
~s. WoJctech Kluck. proboszcz Sil\\ leki a lJ-go 

1 
Narodowe", z muzyką, wydanie IV z r. 1902, ze

h.stopada ks. prob .. \Vładysław Reymann \V Pru-~ szyt II. i "Sfowa do pieśni narodowych", wyda-
szczn pod Tu~holą. . nie X z r. 1903 ma policya zabierać w księgar-

- Ks. wtkaryusza Pyszorę przestectlono 7 niach, handlach itd. -Każdy może jednak ,,Pie-
Czersk~ d? Frydlądu. . . _ . p l śni Narodowe·' mieć w domu do swojego uży-

Ś"":"tecJe. . vV tutcJszyc_h w z mach stt as~n~ tku. Prywatnej własności zabierać nikomu nie 
po~zym~a Wt~la. spu~to~ze~w.. Jak ~~- Iko mozna wolno. Jeżeliby policyant łub żandarm zabrał 
oktem s~ęgnąc me :nd~c me. Jak po~ołk!e t.ra,:·y przypadkiem pry\\ ' atną książkę. trzeba \\T tej 
z~szlam1~ne, v~ · ydzielaJąc.c ,·~- szerz 1. w d~uz me- chwili stawić ·wniosek, aby ją zwrócił. 
tmłą \\·~n, ktor~ .PrędzeJ me vstame, az nowa Zabrze. Vl kopalni \Vołfgang w Zabrzu 
trawa n1e podrosn 1 ~· • , _ _. :\ ,.. _ zwaliło się \\. jednem miejscu \\·iele węgla i ka-

Chełm~o. Wozmca Buczka\\ ski z bro\ ctt u mieni. Jeden górnik i jeden nasypacz (szle per) 
w _Chefmme. wracat z Szynychu d~ ~hełmn~ ł zostali zasypani i zabici. Obaj byli żonaci. a
n:a!ąc 4-lctme?"o S\\ ·ego. synka na \\ ?Zie. Ody ~ zywają si~ · Leopold Grabowski i Józef Laweta. ~1 
OJCJe.c n~ WOZI~ s pat dzteck~ upad! btcz; prze- j W \tVielkiej Dąbrówce kaza! ks. proboszcz · 
chy!~ł~ st.ę :.a nm1• :"YP~dło 1 ~ak Sl,ę potrzaska- i V/idera wybudować klasztorek. w którym bę- r 
lo, IZ snw:rc nast~ptł: \\ ~.o mm~tach: _ _ ! dą mieszkaty siostry z Trzebnicy. Te też prze- ~ · 

Dąbrowo~. Vv Uz.dO\VJe spaliły stę ~\e :'t?- ~ znaczyły l l 000 m r. na budo\\·ę. 1 

rek po poludniu trzy gospodarst\\ a z dzicwtęcm ~ Zabrze Na kopalni , , · · L d ··k·" 
b d k · '1{-/" J b 'l · l · - · · ~ • .. ~z~..:zę Cle U \v l l r 
d u Y~ .amk1. d 1 ~ c l J.-< 1 . a.~~mę 0 

' og~llU, ~~e-.~ przygniotły spadające węgle górnika -tefa a 
no , Zlec o. o 111 0~ o Clęz te p'r)parzenm. !e- 1 1 1alepę tak nieszczęśliwie, że wvdob·vto fJ" Q itiż 

szkancy bylt pra\\ le \\ szyscy na polu. ~ nieży\: 'ego Z pod rl.lll10\\"iSk?. 1 r. lic;yl d~pie ro t l 

z Wiei. Ks. Poznańskiego. l 36 lat 1 pozo ta·wia żonę i 3 drobne dzieci. 6 

l, Wiadomości .ze świata. ~ Bydgoszcz. Nowy kolonizator i nowi a
genci komisyi kolonizacyjnej. \V tych dniach 
poda t "Dzien. Pozn. '' następującą wiadomość: 

.,Pan Michałowski z Bydgoszczy kLtpił ma
jątek ziemski okolo 7-00 mórg Albertynowo pod 
Wągrówccm od pana Karlowskiego za 175 ty ię
cy marek za pośrednictwem Apolinarego Ko
złowskiego z Czerlcinka". 

Tymczasem \\ bydgoskiej "Ostd. Rund
schan'· na środę. dnia 29 lipca 1903 (nr. 175) czy
tamy: 

"Z powiatu \Vągrowieckiego, 28 lipca. W 
pobliżu Pol. Brzeżna. należącego do komisyi ko
lonizacyj położony folwark Albertyna\\ o około 
700 mórg. \dasność von Karlowskiego, nabyla 
komL ya kolonizacyjna za 175 000 marek. fol
wark ten, który należał do obwodu dominialnego 
Zelicc. zostanie teraz przydzielony do przyle
gtego Pol. Brzeżna. które przed rokiem nabyła 
komisya kolonizacyjna". 

,,A więc od razu aż trzech nowych szach
rajców ziemią ojczystą mamy przed sobą, pi
sze "Lech", i to p. von Karłowskiego jako 
sprzedawczyka i dwóch agentów komisyi kolo
nizacyjnej zasnych panów Michalo\\ skiego z 
Bydgoszczy i Apolinarego Kozłowskiego z 
Czcr1ejnka pod Krotoszynem. 

Coraz to widoczniej się okazuje, że wyrzu
tki społecze11stwa polskiego rekrutują się niby 
grzyby po deszczu ,,. szeregach zdemoralizowa
nej szlachty, dla k tórcj dziś tylko jeszcze o
krzyk: "Ratuj się kto może" ma walor, a czyni 
ona· to tcm pohopniei. bo dla niej od dawna już 

, ,.ideały pordzewiały". 
Będą teraz naturalnie tlómaczenia, uniewin

niania, składania winy z jednego na drugiego, 
aby jeszcze tumanić publiczną opinię, a potem, 
z · ty. iącami \\" kieszeni znikną te sprzedawczy
ki z widowni, aby potem gdzieindziej wypłynąć 
jako dyrektorowie banków, bazarów itp. insty-

l 
Bertin. Do .,Voss. Zrg." clono ·zą z Medyo- r 

łanu, że trybunał genuei1ski uchwalił wydać lL 
Niemcom by lego oficera \,Y essela. oskarżonego , 
o szpiegostwo, i przesłał tę uch\\ a!ę rządowi d 
do za t\\ i e rdzenia. , 

Pętersburg. \\t celu ukladów \\ stępnych "" 
do re"\\rizyi traktatu handlowego z I~osyą udadzą d 
się w sobotę odnośni komisarze niemieccy do p 
Petersburga. :n 

Rzym. W piątek rano - jak już donosiliś
my - rozpoczęły się w Rzymie jako_ wstęp do je 
konklawe przepi ane usta\\ ami Kościoła św. u- .t 
roczystości. Kardynał Serafino Vannutelli. ce - d 
lebrO\\ al w kaplicy Ś\v· . Paw la mszę św .. w któ
rej to uczestniczyli kardyna tO\\ ie " liczbie 61. 'C 

Następnie odczytał msgr. Sardi lacil1ską ode- c 
Z\\ ę, wzy,,·ając<-t kardynaJó\\. aby pobożną, u- k 
czoną i miłosierną osobistość wybrali na pa- l u 
pieża. Około południa ceremonia się skof1czyla. SL 

Przed godziną 5 po potudniu przybędą znów 
kardynałowie do \Vatykanu, którego nie opu-
szczą prędzej, niż jeden z nich całemu Ś\\ ·iatu nie l i 
zwiastuje wesoh.~ nowinę, że jest znów pasterz 
nad osieroconerui owieczkami. 

Od godziny 3 rozpoczął się ŻY\\ y ruch do- · 
kola \Vatykanu. Kardynałc)\vie '' otoczeniu li
cznych dygnitarzy, urzQdników dwon1 i służbY g 
zajeżdżają przed pałac papie ·ki. Wszystkie ok
na w \Vatykanie są szczelnie pozamykane, silne b 
oddziały \\ ojska strzegą \\ szystkich bram i ni 
przejść do olbrzymiego gmachu. wreszcie zajeż· 
dża marszalek konklawe, k~. Chigi, który urząd zł 
ten piastuje dziedzicznie. 

Zebrani punktualnie o godzinie 5 kardynało· -91 
\Vie \V kaplicy św. Pawła udali się w uroczy· a 
stym pochodzie do kaplicy sykstyflskiej. Przed 
nimi niesiono krzyż, a kapela. zaintonowata d 
pieś1i: "Veni c.reator, s{Jiritus". Mistrz cere· 
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ly- onii i pralaci. kiórym poruczono porządek 
,dczas konkla-we. postępowali za nimi. 

w Hongkong na ' pokład 260 chit1skich pasaże- - ••••llll!l•••••••••••••n 
s ię \V kaplicy sykstyr1skie.i usta\\,"iono krzesła 
~ń- oznaczeniem zasiadającego w nim kardynała 
u- tym porządku, w jakim zostali mianowanymi. 

in- !szcze przez Piusa IX ozdobi·ony czen,-onym 
ri- 1peluszem Oreglia ma zielony fotel, wszyscy 

ni, którym dał godność kardynalską Leon XIII. 
1siadają w krzesłach fioletowych. Po zajęciu 
iejsc wicedziekan kardyna1ó,,· odmówił mo
itwę: ,,Deus corda fidelium" i zwróci t się w 
rótkich slowach do zebranych, aby przy odda
u głosu tylko dobro kościola mieli na oku. po
~em odczytał konstytucyjne ustawy przy kon
lawe, na które kardy:nałO\\ i e kolejno składali 
rzysięgę. \V oroczeniu oficerów g\\ ardyi pa

!" ieskiej "stąpił teraz do kaplicy ks. Chigi, u-
ląkł przed o4tarzem i odczytał przysięgę, w 
tórei obiecuje \derność dla Ś\\. kolegium i 

u- zujność w czu\•;aniu nad jego nietykalnością. 
10 nim przysięgali kolejno zobo\\ iązani do stra
Y nad bezpieczeństwem kardynaló\\ parrya r
howie, arcybiskupi, prałaci. wojskO\\ i, wre
zde cata slużba. Wreszcie wydat prefekt ce
emonii rozkaz rozejścia się!, poczem kardyna
)\Vie udali się do przeznaczonych im pokoi. Z 
adejściem nocy szambelan kardynalski w oto
zeniu przełożonych trzech wydziałów św. ko
~gium szczegóło\YO przej rzał caly pałac, aby 

· rzekonać się, czy czasem nie znajduje się w 
'ni ·im niepowolana osoba, któraby mogła zakłó-

1 
ić porządek obrad. Następnie oddal klucze obu ' e-

a- : łównych bram ze\Ynętrznych marszalkowi ks. , 
:higi, który zamknął je własnoręczn ie . ł 

r - l e- Drzw! wewnętrzne zaryg lO\\ a~ sza mbelaH-
1
. 

ró\V, z których sześciu w drodze do Singapore 
zachorowalo wśród obja\vów, podobnych jak u 
zadżumionych. Czterech z nich zmarło. Pozo
stafych dwóch z O\\ ych chorych oraz resztę 
Chirkzyków wysadzono w Singapore na ląd. 
Parowiec odbywał tam kwarantanne. Od tego 
czasu nie zdarzy! się podobny przypadek choro
by. 

W Wiirgsdorf pod Bolesławicami na Slą
zku obwiesiła się w sobotę para malżonkÓ\\, li
cząca lat 80. której życie zbrzydło się z powodu 
choroby. 

Monachium. Na \\ schodzie i poludniu Ba
waryi wystąpiły rzeki i zalały sąsiednie okolice. 
Drogi i tory kolejowe w wielu miejscach są po
przerywane. Woda w Dunaju i jego przypły
wach \\~zrasta \v, zastraszający sposób. Jedno 
oben\·anie chmur następuje po drugiem. Straty 
są olbrzymie. 

__ 2!!!2! - -

Osłatnie wiadomości. 
R z y m. Cztery razy już ukazał się dym 

"Sfumata" ze spalonych kartek wyborczych w 
konklawe, widocznie więc cztery już razy od
były się wybory, bez ostatecznego wyniku. 

R z y m. Liczne rzesze ludu zbierają się 
przed \Vatykanem, czekając na chwilę oglosze
nia wyboru nowego Papieża. 

P i t t s b u r g. Związek przedsiębiorców 
budowJi postanowił wypowiedzieć pracę 25 ty
siącom robotników. 

Car o gr ó.d. Rozruchy w Macedonii nie 
ustają. Umysły bardzo wzburzone. Można się 
spodziewać najgorszych rzeczy. :ardynat 1 zatrzymał klucz przy sobi e. \\' pic r

ie szej bramie umieszczone jesi małe okienko. ł 
at l rzez które kardynalO\\-ie porozumiewać się ' N' . . . ,. . wr·ze~I· en" 
ej nogą z posł_ami obcych mocarst\Y. Po do~ład- i a Sierpten l 

t~m . zb~danru cał~go yałacu na_ zewnątrz 1. o ?- ł c a pisywać można już teraz na każdej poczcie 

u ~ l ~\\ Jemu. go stra_za~. 1l ceremomal _odosobmema 1 WIARUSA PQLSKJEGO" 
~ \\. kolegmm od sw~ata został ukonczony. \ 

\\ ' 1 "d . . 36- ' b 6 " ' · pa acu znaJ U.! e stę ;:, {)SO : 2 kardv- ~ - · 
- 1ał Ó\Y_, 62 konkl~\ViStÓ\\. 62 gw~rdzistów szl~-, "Naukę Katolicka/'. 

~heck1ch, 62 sluzących kardynałow. 40 arcyb1- G l ' • k ' · h • k; '' 
' kupów i biskupó\v, 20 sekretarzy, l-t kucha- ; ,, tOS gorni OW l U.tnl OW 

~ rzy. i pobocz,_m slużba. Na trzech placach o ta- i i Z 'Viereiadlo" 
... za.!ących \Vatykan scoją oddzialv \\ -oiska w ł '' · 

- - ile 300 ludzi. ~ · ł Prenumerata dwumiesięczna tj. za sierpień 
'" ;\1iejsca na wewnętrznej i zewnętrznej loO"- . ł wrzesień wynosi za powyższe cztery pisma 
1 

rj j kościola Ś\\·. Piotra, z których now:r papi;ż J ~~ 4 l ..... ar1-~ ~~~ *" 
a t l · l d ~~ ~ ..... A1111P._. ' "'1,~ , 1>-. . ogos a\.n n O\\ i, zostały zaraz przygotowane. i 

lZ Pekin. \Vladze rosyjskie zabraniają poby- t z odnoszeniem do domu 28 fen. więcej . . 
0 

t u ob-.:okraj_O\\-com w J'vlandżyryi. Dopiero po 
6 latach, ktedy pokój i porządek zapro\\ adzo
nym zostanie, granice będą otworzone dla cu
d zoziemców. 

_ Z Persy~ nadchodzą wiadomości niepakoją-
ć ce. , _Den~-J~ze. mahometar1scy podburzają 

l ~dn o sc. \\ Schtras cale jedno pokolenie chwy
~ c tfo za brot1. Pomiędzy -.:alą mahometa(Jską lu-
1 dności<{ nienawiść się \\ zmogla i grozi ,rybu-

h \: hem.. . 
ą . B~łogr?d: Rad~ minister:ralna rozparzą-
o dz~ia .. ze d_zi~n urodzm następcy tronu 27 sier-

pma Jako S\VIęto narado\\ e ma być obchodzo-
• nym. 

~ ~ Ate~y. W całej Grecyi ogólnie poż~daną 
_ Jest _rew~zya konstytucyi. W tym celu utworzy
- lo s1ę kilka Z\,·iązków. z któ(ych jeden wysłał 

• _ depu.tacyę do króla. Lądania ich król wszakże 
l. ~d:zucił \~-~kazując n~ to, że zmiana konstytu
- -....y1 nastąpie tylko moze na powszechne żądanie 

"'_ cal_ego narodu. Związki przygotowują adres do 
_ k1~ola w kraju, który \\- dosadnich barwach ma

htJe rozpaczliwe polażenie wewnętrznych sto
. sunków Grecyi. 
_ ~aryż. ·Przy odjeździe zakonników i za-

. ~onmc \\" Rennes, 'Lille :i Toulonie przyszto do 
1~ hcznych aresztowań · punriczn{)ści. 

. Z różnych stron. 
l· D J .,auxe. \Vyło" i ono tu z kanatu z w loki 
Y górnika Aug. Schneidera z tlerne. 
; Hoistede. \V fabryce Schulz'a nastąpi! wy
i b~ch koHa smolnego. 5 robotników odniosło 

ntebezpieczne rany. 

d ~lt.enbochum. Na probostwo zakradli się 
złodzteJe, ale zostali sploszeni. 

. w Ge~se~kirch~n.. \Vakacye szkó~ ludowych 

. po;v1ecte tuteJszym rozpoczną się 5 sierpnia 
d a skonczą 10 \t. · rześn~a. 
a Try.est. Paro\viec "Melpornene" należący 
;·..r.ło ,.lloyda", który tu przybył z Cobe, przyjął 

Baczność! 
\Yszystkich Rodakó\\·, którzy z polecenia 

komitetó\\' miejscowych stali z kartkami na kan
dydata polskiego w dniu 16 czerwca, a jeszcze 
wynagrodzenia nie otrzymali, uprasza się, aby 
zaraz, a najpóźniej do przyszłego czwartku 
zgłosili się do prze\\-odniczącego komitetu miej
scowego odnośnej miejscowo' ci z podaniem 
swego żądania. 

Panów przewodniczących zaś powiatowyc~ 
proszę, aby najpóźniej do przyszlej soboty 8-go 
sierpnia wszystkie o~rz}rmanc rachunki przesia
li na ręce kasyera komitetu głównego pod adre
sem: Piotr Sztul. Giinnigfeld, łiauptstr. 2 p. 
Wattenscheid. . 

l(to się do. powyższego ogłoszenia nie za
stosuje, nie może później żadnych żądar1 sta
·wiać, albowiem czynność komitetÓ\\ wybor
czych ię kot1czyla i tylko jeszcze ta sprawa 
jest do załatwienia. 

Tak samo proszę komitety, które \\c ,, ła
snej miejsco\vości popłacili mężom zaufania. abv 
dokładne obrachunki także na ręce p. Sztul~ 
przestali. 

Rodacy, którzy otrzymali bony, \\inni także 
zaraz nadesłać reszty bonó\\ i pieniądze. 

Spodziewam się, iż każdy do po\\, yższej 
prośby prz:rch:rlić się zechce. Z szacunkiem 

7'"':-:-:-~----------.:.T. Kubiak. 
Komdet wycieczek latowych w Bochum. 
.\V przyszlą. środę, dnia 5 sierpnia {) godz. 

8 wteczorem odbędzie się posiedzenie \\ lokalu 
p. Schmiebuscha przy kla ·ztorze. \Vszystkich 
~zlonkó~- oraz Rodakó\\-, którzy się tą sprawą · 
mteresuJą. uprasza się o liczny udzial. Prosimy 
też Rodaczki o liczne przybycie, aby v.: tej spra
wie, mającej na celu z.drowie nasze i naszych · 
rodzin wspólnie się porozumieć. Spooziewarny 
się, iż wszystkie Rodaczki chętnie przybędą. 

Wyd z i a. l. 

l 

T 
Towarzystwo św. Michała w B ruchu 

podaje swym członkom do wiadomości, iż w 
'niedzielę rano o godz. 9 zasnęła w Bogu o pa
trzona śś. Sakramentami 

ś. p. Maryanna Karpińska, 
żona członka Walentego Karpińskiego. Pogrzeb 
odbędzie się w środę, dnia 5 sierpnia o godz. 8 
rano z domu żaloby Rohlinghausen 43/14 przy 
kopalni l(onik Ludwig. Czlonkowie winni sit: 
sta\vić o godz. 634. rano w lokalu towarzyskim. 
O liczny udział członków w pogrzebie pro i 

Z ar z ą d. 
ao .......................... .. 

Baczność :Rodacy! 
l(omitet wycieczek w Essen udządza w nie

dzielę 9 sierpnia o godz. 2 po pol. wycieczkę la
tową do lasku przy Rellinghausen, Orliner Wald 
u " ·dowy li. l(eienburg, S min. od dworca Rel
linghausen. Bilet zwrotni z głównego dworca 
kosztuje tylko 20 fen. Odbędą się rozmaite gry 
i rozrywki dla dzieci i dorosłych o nagrody. O. 
godz. 7 wieczorem będzie puszczony duży balon 
powietrzny, jakiego mato kto widzial, a z które.:. 
go z pewnej wysokości spuści się osoba na zie
mię. Szan. Rodacy, którzy chcą chwil kilka mile 
przepędzić i pragną swym dziatkom spra\Yić u
ciechę, oraz pokrzepić je świeżem powietrzem, 
prosimy o jak nailiczniejsze przybycie a z pe
wnością niepożałują tego. Taksamo Rodaków 
z R.ellinghausen, Steele, Katernberg, Altenessen, 
Prohnhausen, Altendorf i Essen oraz dalszej o
kolicy uprzejmie zapraszamy. 

Komitet wycieczek lato\vych. 

Towarzystwo gimn. "Sokół" w Dellwig 
podaje swym druhom do wiadomości, iż w nie
dzielę, dnia 9 sierpnia o godz. 2 po pot odbę
dzie się walne zęb.ranie. O liczny udzial upra-
sza się. \Vydział. 

Uwaga. Kochani Bracia Rodacy! \V zdr~ 
\\-em ciele silny duch! Oto hasko na~~e. \\-ska
zujące jasno, że ćwicząc ..-:itt1{) rozwijamy ducha. 
Tu każdy nabiera hartu i sprężystośCi, tu u nas 
przyzwyczaja się do karności r posłuszeiistwa~ 
Nie rzucam w koło siebie szumnych haseł, tyl
ko \\ola m do was mlodzieżo: Krzepcie cia~o i 
ducha! Wstępujcie do "Sokola" i wytrwajcie w 
nim. Gzolem! M. Soltysiak, preze . 

O g ó l n y w i' e c p o l s k i 
w Rast.J•ople 

odbędzie się w niedzielę, dnia 9 sierpnia o godz. 
4 po poł. w sali p. Schulte-Becker. Porządek o
brad: I) Stosunek Polaków do niemców w o
g.óle, ~ w szc~ególności do partyi centrowej i 
socyahstyczneJ. -2) Sprawa opieki duchownej w 
języku ojczystym. 3) Sprawa wychowania d~ie
ci polskich na obczyźnie. 4) Protest przeciw 
germanizatorskim zachciankom rożnych cen
trowców. 5) .Rozmaite sprawy. 

O liczny udział Rodal{óW uprasza się, bo 
sprawy, jakie mają zostać omawiane, są bardzo 
ważne. Szczególnie zaś Rodacy z I(astropu, 
l(ottenburga, Rauxel, Habinghorstu, Sodingen, 
Gerthe, Mengede, itd. winni się licznie zebrać. 

,,Związek Połaków" . 

------~---~--~~--Towarzystwo św. Aloizego w l(ottenburgu 
zasyla szanownemu czlonkowi 

Janowi ŚłotaJe 
oraz jego narzeczonej pannie 

Jadwidze Sadziesz 
\1.~ d1~in ślubu 4 sierpnia najserdeczniejsze życze-
11la 1 \Vykrzykujemy wraz z calem. Towarzy
s~wem po trzykroć: Niech młoda para żyje! a~ 
s1ę echo po calem Oberkastrop odbije. · 

Z ar z ą d. 

~~~~~m~~~~~~~~~~~ 
· Poszukuje Jana Ciesielskiego z Duch. Górki 

. Kto by z_ szanownych Rodaków wiedzial, 
gdzie obecme przebywa, proszę, aby mi iego· 
adres wskazał. , . · -

: · . Jan Teklik, 
W i e m e l h a u s . e n, p. Bochum. Zechenstr. 11. 

1 ~ Baczność Rodacy w B ruchu! . . 
' , Z P_OWOdU ,po\~rócenia do rodzinnych· stron 
,sp t zedaJę ~~zys.tk1e moje sprzęty domowe po 
bardzo tameJ cenie. ·. · 

.. · · Ignacy Cieśłarczyk, · 
B r. u c h • .Engelbertstr. nr. 368/3. ~· · · 

' ,. ~ . ; .J 



Odezwa 
do szan. członków Tow. św . .Jacka i św. Stanisława 

l(ostki w Bottropie w Westfalii. 
Jak wam szan. czlonkowie ,,·iadomo, tutejsi obe

rzyści, centrowcy, odmówili nam swych lokali na 
zgromadzenia a to z tej przyczyny, że tutejsi Roda
cy glosowali za kandydatem polskim. Więc urządzi
ty zarządy obu towarz)·stw miejsca, gdzie chwilow 
czlonkowie swe skladki miesięczne placić mogą. 
Czlonkowie Tow. św. Jacka mogą placić l) u sekr. p. 
Macieja Mika, Arenbergstr. 6; 2) u mistrza krawiec
kiego p. Fr. Ta tarczyka, Prosperstr.; 3) u mistrza 
krawieckiego p. Jana Demela, Bahnhofstr., na prze
ch~.· szynko\\"ni p. Reidika; 4) u kupca Jerzego Kloso
ka; 5) u mistrza krawicekiego p. Jana Swobody, 
re!dstr. Zaś członkowie Tow. św. Stanistawa Kostki 
mogą placić: 1) u sekr. p. Józefa Szczotoka, Bottrop, 
Ring III nr. 1211; 2 )u czlonka p. Jana Wainera. Tyl
ko na wyżej wspomnianych miejscach mogą czlonko
wie S\Ve skladki piacić każdego czasu, lecz uprasza
my, ażcb:r każdy do ostatniej niedzieli każdego mie
siąca swe skladki uregulowaJ, ażebyśmy w ostatnich 
dniach książkę główną do porządku przywieść mo
~Ii. Na wyżej wspomnianych miejscach można Się 
także na członka d.tć zapisać. 

.~zanowni czlon kowie! Upraszamy was gorąco, 
żecyście wiernie stali przy sztandarach swych, choć 
nam nie można się zgromadzać na sali. Te szykany 
są na to urządzone, ażeby Towarzystwa nasze u
padły, lecz uie zrażajcie się tern, a -skladki tern regu
larniej płaćcie, a ufajmy w Bogu, że jeszcze i dla nas 
nastaną lepsze czasy. 

Trzymajmy się wiernie naszych ustaw i pro
wadźmy życie przyklaclne, a żadna moc świecka 
nie jest w stanie nas pokonać. 

Co się dotyczy spra\vy pogrzebowej, to i nadal 
się trzymać chcemy, ażeby Towarzystwo braro u
dzial w pogrzebie i wedle uchwa!y udzielać wspar
cia pogrzebowego. 
Zarząd Tow. św. Jacka i św. Stanisława l(ostid. 

Polecam Rodakom z Herne i okolicy mój bogato 
~aopatrzony 

skład towarów krótkich i galanteryjnych, 
wielki wybór łtarmoników duż~rch i malych, skrzypce 
we wielkim wyborze począwszy od 5 mr. ze smy
czkięm i droższe, klarnet3·, piszczalki i inne instru
menta muzyczne. Fajki krótkie i dlugie, mucki. ta-

"bakierk' iogowe i inne z ołowiu, na życzenie mogą 
być zamó :vione z nazwiskiem, tabliczki na drzwi por
celanowe i inne, cygarniczki z śpiany morskiej, 
(Merschamspitze) bursztynu, rogu, wislówek i drze
wa. rowość za 10 fen., cygarniczka z muz~'ką. Wiel
ki wybór portrnonetków z pieniędzmi i próżne, noże 
kieszonkowe, brzytwy pod g\Varancyą dobrego ga
tunku, każdy może sobie do swojej brody stosowną 
dobrać, laski, parasole. - \Vielki wybór korali po
cząwszy od 25 ien. za sznurkę, korale pra\vdziwe 
okrągie 6 sznurków począwszy od 12 mr. i droższe. 
- Cygary odleiate we wielkiem wyborze. Papiero
sy, tytonie, masz~rnki do papierosów, gilzy 100 sztuk 
20 fen. Tabaka do zażywania we wielkim wyborze. 
.Kto chce dobrej tabaki za~~yć, musi od franciszka Jó
zefoskiego z łierne nab3'Ć. 

Franciszel\ Józefoski, Heme, 
~l. Kolejo,,·a ::52. (Bahphoistr.) naprzeciwko ul. Nowej. ·-- ------§;o8oo~oog~ogoo~oggogoo~~8oogo~ 
2 NH~e.1 poo~pi .. ~:~ni dónoszft. uprzejmie. Że na- g 
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F olakom ' r Bottrop i okolicy 
up!·zeJmle donoszę, iż z ko1icem lipca otworzylem 
przy ulicy \Vortmannstr. 28 przy nowym kościele 

interes krawiecki. 
\Vykonuje się ubrania podłu~ miary pod ~waran

cyą za dobre leżenie. - Przy prowadzeniu tego inte
resu jest i pozo tanie mą zasadą: rzetelna i punktual
na usluga dla mych odbiorców. 

Polecając się niniej zem lask. względom Szan. 
publiczności, upraszam zarazem mych znajomych i 
Z\volenników o skuteczne polecenie mego przedsię
biorstwa w kolach swych znajomych. 

Pozostaię z wysc)kim szacunkiem 
K. Bracha. 

11 III 1111111111 
Baczność Rodacy w Herne i okolicy! 

i. ·aiwiększa i najstarsza księgarnia polska znai
duje się w Herne, l(olejna ulica nr. 52, (Bahnhofstr.), 
naprzeciwko ulicy Nowej. 

Polecam mój bogato zaopatrzony skład obrazów 
św. i narodowych, wielki wybór figur św. w róż
nych wielkościach, po bardzo niskich cenach. - Po
lecam korony ślubne, welon~r, korony żałobne i 
wstążki do !wron z polskimi napisami. Książki do 
nabożeństwa, powinszowania, papier do pisania z pol
skimi napisami, wiązarki polskie, wybór książek hi
storyczny~h do czytania, do śmiechu i do pJ.aczu. 

Przyjmuje cJlbrazy do opra\\"Y i tako\\·e we wla
sn:nn \\·a rsztacie prędko, Jadnie i tanio opra\\ iam. 

franciszek .Tózefoski, 
księgarnia polska, Herne, ul. Kolejowa, 

li 
H y n s i ę_ g n ą ć 
sprzedaję t~ni.ej niz niejedne fabryki. 

Wszystkie moje zegarki są starannie obciągniet• 
na minutę ureguiowane. Za każdy zegarek daje 5 

:!łt piśmienne! gwarancyę. Obawy nie ma żadnej, bo 
!o coby się podobać nie mialo, przyjmuję z powrotern 
l zwracam pieniądze. Trzeba się koniecznie przeko· 
1~ć. a kto nie kupi, toć trudno, ten sam sobie szkodzi. 
lamówieni:. i podziękowania codziennie nadchodza. 
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OlbrzytXti WJ'bór! 
Czysto srebrne najpiękniejsze zegarki z .Matką 

Boską, z 2 zloconemi brzegami i z najlepszem pri
ma werkami na 10 kamieniach po 12, 14, 16, 18 i 20 
marek. 

Najwspanialszy z .Matką Boską ze~arek, zloconc 
lit~ry, i najozdo.bniejs~ymi zloconymi brzegami, cie
tki w s~ebrze 1 z naJlepszym na 10 kamieni pri
ma werkiem tylko 26 mr. Zegarka tego z pe·wnością 
:aikt ieszcze nie widzial. 

?egarek niklowy cyl. kluczykowy 5,40 i 8 mr. 
Zegarek posrebrzany kluczykowy 5,90 mr. 
Zegarek posrebrzany najlepszy na 6 kamieniach 

duczykowy 7,75 mr. 
Zegarek czys{o srebrny cyl. na 6 kamieni klucz. 

:ub remon. z 2 zloconemi brzegami prima werk 10 
mr. - Ten sam na 10 kamieniach po 12 marek. 

Lańcuszki po G~, 30, 50, 85 fen., lepsze niklowt 
!)O 1, }.25, 1,50, 1175 t11f, 

Cennild boa·ate na. 500 ilnsti·acyj 
u zegarki, łańcuszki, biżuterye, także skrzypce, fle
ty, klarnety, harmoniki, oraz noże, brzytwy, portmo
aetki i różne okolicznościowe podarki wysylam ka
tdemu darmo i franko. 

M. DANECKI, l\łiejska Górka, 
{Gorchen Bez. Posen.) 
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oooooocooooooooooocooccccccccc 
Baczność! 

Sz. nownym Rodakom \\- Herne i okolicy d 
sze, ż otwier2.m z dniem 2 lipca J 90.3 

księg-arnię polską w Herne, ul. Now 
Donoszę tak samo, iż mam ·w;.asną praco 

opraw ram do obrazów, wianków, \\·iązarkó\\, 
~ek itd. _ \\ sz!lkfe zan!(;\\·icnia \\-ykoJIY\\ a się szy 
1 rzetelme. Cen)· umiarkowane. Liczę na pop 
rodaków Pozostaję uniżony 

Henryk Gardo. 
oooooooooooooooooooocoooooooooo 

Baczność! - Uecl(endorf! 
Szanownym Rodakom donosię, iż z powodu 

jazdu w _trony rodzinne mam zamiar sprzedać w 
stkie meble, po umi2.rkowanej cenie. Korzystna 
sobność dla młodego małżei'lstwa. 

Uecll.enqori, Bochumer '-'tr. 70. 
Julian Murawski, 

Dlaczego są u Jana i Franciszka Błoch 
Essen Thurmstr. nr. 14 ubiory, paletoty, spo 
itd. n aj t a ń s z e? - Bo robotę tych kra\vc 
poznać na pierwszy rzut oka! No\vy króL 
bra robota. j~dnem słowem żeczy leżą elega 
ko! l(ilku odbiorców z Oberhause 

Ko~Ty przew·odnik Vl języku 
kim i niemieckim. 

Książeczka ta jest w z~rabnym iormacie kies 
kO\vym i zawiera: _ 

Rozmowy zwyczajne i poufale. rozmowy o 
dróżach, drogach żelaznych i statkach paro~ 
wraz z dodatkiem kilku wzorów do pisania listó 
ięzy ku polskim i niemieckim . 

Cena tej książeczki już w oprawie jest 1,50 
• 

1a portoryum trzeba 10 fen. dołączyć, jeżeli się 
mówienie w liście z znaczkami wyśle. 

Adres: Wiarus Polski. Bochum. 

Postb~stellungs~ Formular. 
I h bestelle hiermit bei dem Kaiserlic 

Po_tam ein Exemplar der Zeitung "v,·i 
Połski~' ans Bochum (Zeitungspreisliste 128) 
die 1\~onate August u. Septernber 1903 und z 
an Abonnement und Bestellgeld 1.2S .Mk. 
~. 
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Obige 1,28 1\lk. erhalten zu haben 

scheinigt. 

...... , d .•....•. 1903. 

Zab~jcą vłasne&o zda·owia jest ten, kto piJe likiery z olej- l 
kóur i essencyi oteryczf~-,. ~h, 1t.1óre najłl'ięcej w Niem· 

Cl.ecb są fabrykowane. _ 

l 

J'e.:iyx..a w kraju 

parowa fabryka likworów i esencyj 
Gaps.kie;;o ~ Oltieekie;;o 

00000000 

EKSPORT 
do 

Amervki 
•' 

Holandyi. 

00000000 

w Lidzbaru (Lautenburg (vV. Pr.) 

zestawia swoje wyroby, po długz,letniej praktyce 

doświaciczeniach nahytycb we B"rancyi, Ho-

lanrlyi, Szwajcaryi, \\'ł(1szech. Austn i i Rosyi, 

ze ziół medycynalnych, nasion, kwiecia, owoców, 

mięsa, jaj i mleka. ~apoje na~zej fabryki ooti-

niecają apetyt, wzmacniają tołą.dek, uła
twłają trawienie. 

Żądajde we wu,stkieh hotełaeh, winiarniach, eukierniaek, 
rt-stauraeyach i oberiaeh, a adde nie mo:ina dostać, 

zakupcie wprost z fłrmy. 



• Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie, poświęcone sprawom narodowym, politycznym i zarobko Nym. 

W ychotlzi codziennie z wyiqtkiem dni poświąteczn~vch 
z dodatkiem religijnym p. t.: .,Nauka Katolicka" z ty-

Za inseraty pJaci się za mic.iscc rządka drobnego druku 
15 fen., a za ogłoszenia zamieszczone przed inseratami 
4 Oien. Kto często ogłasza. otrzyma odpowiedni opust 
'ZYli rabat. Za Homaczen!e z cbcych .ięzyków 11a pol
ski nic się nie p!aci. - Listy do redakcyi, Drukarni 
i Księgarni należy opfacić i podać w nich dokJadny 
adres piszącego. RękopiStJ \\' się nie zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ich upo\\ a:l,11ienia nie wskazuje sic;. 

od ni kiem społecznym p. t.: .. Glbs górników i hutni
kó w", oraz pisemkiem literackiem p. t. .. Zwierciad.!o'' 
Przelipłata l.;;wartalna na poczcie i u listowych wynosi 
l mr. 50 fen .. a z odnoszeniem do domu l mr. 92 fe11. 
,,\\'iarus P olski" zapisany jest w cenniku poczto\vym 

Mli~l się · ra u1 l 
• pod znakiem "t polnisch" nr. 128. 

Nr .. 176. Boohum (Wesłfalia), śroQ.a 5-go sierpnia 1903. Bok 13. 
Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy uliey l\1altheserstrat:se nr. 17 na dole. ·- Adie_: "VViarus Po1ski", Bochum. 
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Taką wesołą nowinę przyniósł ·z BZJJUU telegram W· połud

D ·e we wtorek 4 sierpnia& 
ybrany został papieżem 

pat1 yarcha z W enecyi. 
Wybrany urodził się · 

roku-· 893 . 
rokn 1835, a ardynałem jest od 

. za az po wyborze ogłoszono 1· oznie p·rze a ykanem ze ra-
nemu Indowi na kogo padł wybór, poozem , y· papież udzie ił 
po raz pieA?sz:v zebranym rzeszom apostolskiego błogosławieńst a. 

s • 
am więc znów zastępcę brysusa na ziemi! D'ając · wyraz 

uczno·om adości, zawołajm z· pełnej p·ers·: 

Ojciec Swięty Pius X. niech żyje! 

,,..~::;~...-: 



Rodzice polscy! Uezeie azleci swe 
m6wie, czytać i pisać po polsku! Nie 
Jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
ałemezyć się pozwoli ! 

Z wypadków dnia. 
Co się dzieje w szkole prusklej z katoUckiemi 

dziećml. · 
Z Pleszewskiego piszą do .,Dziennika Ber

JR1skiego' ': 
Katoliccy ucznio\\ ie pararii sowi{Iskiej zmu

szeni są uczęszczać do szko~y protestanckiej, 
m~jącej dwóch nauczycieli tegoż \\ yznania. Z 
przykrością twierdził ksiądz proboszcz, że w 
szkole owej są zmuszone katolickie jego owiecz
ki stale odma wiać razem z protestanckiemi 
dziećmi protestancki pacierz. Spisawszy z tego 
protokól, poprosił pierwszego nauczyciela \\ 
uprzejmym prywatnym liście o spowodov..-anie 
zmiany. 

W sądzie jednakże. że delikatny ten sposób 
odniesie żądany skutek. pomylił s ię . v.,r intert 
sa szkoły protestanckiej ni e wolno się mięszać 
księdzu katolickiemu. pomyślano sobie, i lekce
ważono zupdnie owe życzen ia. 

Trzymając się dalej drogi prywatnej, udal 
się ksiądz proboszcz ze S\\ em życzeniem do in
spektora powiatowego; lecz i z te j s trony nie 
doczekat się dotąd odpO\\-iedzi. 

Ponieważ to sprawa zasadnicza i doniosła. 
dla tego jestem zdania, że użycie tutaj formy 
prywatnej nie bylo na miejscu. Nie tylko urzt;;
do\YO do rejcncyi ale i do wladzy arcybiskupiej 
należy w przypadkach takich pisać. Powaga 
wladzy kościelnej, władzy arcybiskupiej za\\-a
żyłaby na szali i zniewoliłaby re i encyę do wej
rzenia w te sprawy i ·wydania odnośnie przypo
mnienia ogólnego rozporządzen ia, zabraniające
go werbO\\ wia bezprawnym \\"pły\\ em szkol
nym na rzecz protestantyzmu prozelitów. 

Biskup z PoJski pod Moskalem kardynałem. 
,.No\vosti'' donoszą, że pomiędzy rządem 

rosyjskim a Watykanem toczyły się układy o 
mianowanie na stanowisko kardynała jednego z 
biskupÓ\\ polskich w J~osy i . Miało być zade
cydowanem podobno, że kardynałem zo ·tanie 
arcybiskup warszawski, ks. Popiel. 

Słuszn~r krok! 
Zarząd kopalni ,Xónig-Lud\vig ·' ogłasza, że 

od l sierpnia chorym na robaki górnikom pod
czas leczenia się \Y domu chorych, kopalnia do 

Wiarusy. 
Powieść Wacława Masłowtkł .. •~ 

t Clall rta,luv. : 
Po chwili szelest znów się pO\\ tórzył już 

v. yraźniej. 
- Jadą. - zcicha rzekł Aliagów, któremu 

na twarz wybił się wewnętrzny niepokój. -
Niech im dyabeł \Y ślepie napluje ! Gaście ogieil, 
żwawo! 

Lecz już byto zapóźno . Na wzgórz u poka
zały się ruchome cienie, któ re zbliżały tę 1 ro
sły. Wzduż calej pochylości staczały się one 
\V dół, jak ciemne kule. 

- Abrecy! - syknął przez zęby Aliagów. 
- Gotowi nam je!Iców odebrać . 

Bakłanowski trącit pana \Vładysława . 

- Słyszy z? - rzek ł. 
- Wszystko mi ju:i jedno, - odrzek ł pan 

Wladyslaw. - Jeden czeka koniec, nieuniknio
ny. I żeby nic troska o Anulkę, byłbym nawet 
·wesół. 

~ Masz babo kubrak! \Vlaśnie w porę 
\.vesolość! A ja teraz dopie ro widzę, że ~1ę JUZ 

nie wykręcim. Brrru! Glupio się robi.. . Co ty 
tam mruczysz? 

- Modlę się.... I tobie radzę . Chcesz, sam 
po swojenm się módl, chcesz. za mną powtarzaj .. 
Kto się w· opiekę poda Panu swemu. .. 

Rotmistrz słowo \\" słowo powtarzaL . 
Tymczasem nieznajomi jeźdzcy półkolem 

otoczyli oboZO\\ isko. \\' przygasającetn świetle 
rozrzuconego stosu widać bylo głowy końskie 
z rozdęterui chrapami, a dalej ciemne twarze, 
pochylane naprzód i wpatrujące się ostro z pod 
stożkowatych bermic, nasuniętych na oczy. 

wsparcia z kasy chorych będzie dopłacała, aby 
żadnej straty nie ponieśli. Za pierwsze trzy dni 
otrzymają także swój caty zarobek. 

\\' po\\iccie .Ruhrort już da\\]liej kopałnie 
tak postąpUy. 

Sluszne to zarządzenie, lecz powinno stać 
siG ogólnem, a wtedy zniknie powstale wśród 
górników niezadowolenie, a socyaliści trac<l je
den ze środków agitacyjnych. 

Co u siebie chwalą, to u innych ganią. 
\Viadomo, że pisma vYszechniemieckie 

ch\\ ·alą \\ szystkie zarządzenia antypolskie rządu 
pruskiego, szczcg6Jnie też dotyczące sprawt po
cztO\\ ych. Gdy teraz \\. Czechach postąpiono 
podobnie, gdy chodzi o język niemiecki. to na
zywają to fanatyzmem. Przecież za granicą 
uczą sio tego wszystkiego od was pano·vVie pru
sacy. Jakimże pra\\"em ganicie u innych to, co 
u siebie pochwalacie? Zresztą zbytnio się temu 
dzi\dć nie należy, bo to przecież Z\Yykly sposób 
krzyżacki! 

Telegramy. 
M a dr y t. Król zwierlziwszy różne okoli

ce Hiszpanii, zamyśla odwiedzić teraz kilka 
dworów europejskich. 

W i e d eń. Król rumuński odwiedzi cesarza 
austryackiego w Ischlu. 

L o n dyn. Król angielski :Edward wróci
wszy z objazdu Jrlandyi. wystósował do Irland
czyków orędzie, w Jaórem dziękuje za gorące 
przyj,ęcie,, jakiego doznał wraz z królową i ży. 
czy, aby dni najświetniejsze zawitahr dla Irłan
dyi, gdzie kraj tak nęcący a lud tak uzdolniony. 

R z y m. W poniedziałek przed południem 
pokazał się dym .. Sfumata" po raz piąty nad ka
plicą sykstyńską, a dnia tegoż po południu po 
raz ó. Dotąd więc żaden z kardynałów nie o
trzymał potrzebnej do wyboru liczby głosów. 

B a r c e l o n a. Rozpoczęto tu ogólne bez
robocie. Przyszło do starcia między żandarmi)
ryą a strcj,kującymi. \V Aleala zburzono ratusz 
i dużo domów prywatnych. 

Polacv na obczyźnie. 
Wieme.JJlausen. J \.:O nas przy\\~ ędrowat po 

polsku drukowany .. fuhr er in der fre1ńde". aby 
nas przerabiać na centrO\"\-ców. Nasz ks. kape
lan rozsyła to pismo po Polakach. .Mó\\"ił też 
mojemu chłopcu, aby gazetę 0\\.,1 roznosił, ale 
mu tego surowo zakazałem, bo nie chcę, aby 
moje dziecko miało się przyczyniać do germani-

- Kto " -y i skąd? - odez\\ -ał się z ich sze
regu glos mJody i dźwięczny. 

, Wystąpił naprzód Aliagów, ręce złożył na 
piersi i w pas się uklonił . 

- Podróżni my, - rzekł, - z daleka, aż 
od kirgiskiego stepu. 

- Dzi\\'no mi. że \\as aż tu zaniosło! A do
kąd jedziecie? 

- Każdy ma 5\\-oje sprawy i byłe nikomu 
w drogę nie wchodzi.!, wolno mu .... 

- Tu jedna jest wola, - przerwał jeździec. 
- lmamO\\·a! A my rękodajn i imama. Z jego 
rozkazu przetrząsamy tę okolicę. Każdy nam 
musi się oznajmić! 

- A kiedy tak. - zawołał Aliagów. - To 
niech A tłachowi będą dzięki! My najwierniej
sze slugi słav. nego imama. \Vieziem mu dwóch 
jego zbunto\\·anych rabów. 

- I od h:irgiskicgo stepu jedziecie? - za
wolał czerkies podniesionym głosem. - Od u
ruskich stron? .Jacy tam mogą być rabowie 
imama? l( to wy? 

l(iedy tak gromko mÓ\\ ił jeździec, z łąki się 
odez\\·ało długie, wesolc rżenie i Jum z rozwia
ną grzywą jak burza wpadł w półkole, staną! 
przed czerkiesem i ob,wąchując go, rżal cicho, 
radośnie, jak gdyby się witał. 

- Jum! Jmn! - wolał jeździec \\ zruszo
nym głosem. - Druhu najmilszy! 

Zeskoczył z siodła. objął Juma za szyję, ca
łował go, gładził po głowie, klepał po wygię
tym karkn, a koń ciągle rżał cicho i miękkiemi 
wargami ch\\-yta! go za ramię i tal'1czyl, jak 
gdyby z radości nie mógł ustać na miejscu. 

Lecz czerkies ud e rzyl się ręką po czole, po
tem wziął z ogniska płonące polano i poszedl 
ku jeńcom. Stanął nad nimi i patrzył im \V tw·a
rze, ściągając brwi coraz mocniej, Nagle rzucił 

zacyi Polaków. Precz z U\\·odzicielami! Niech 
żyje ,,\Viarus Polski'·. 

Stary czytelnik ,.\Viarusa Pol." 
Herne. Przynoszono nam darmo dort-

mundzkiego przewo'dnika i stało tam, że przez 
lipi'ec dostanie każdy darmo, ale już siG pokazuje, 
że to nieprawda, bo w ostatnie dni już dostali go 
tylko abonenci ,.łicrner Tageblattu". Był on 
\\- środek tej gazety niemieckiej \\·łożony. To 
bardzo ciekawe, że gazeta niemiecka agituje za 
gazetą "polską". Każdy z tego widzi. że dort
mundzkie pismo stoi na gruncie niemieckim. bo 
w~adomo. że tutejszy .,Tageblatt", to polako
żercza bibuła. DO\\"Odem tego np., że pismo to 
pisało, że gdzieś tam Polak wyprosit mov\ ę po 
niemiecku: Oeehrte Kameraden, fes te Versamm
lung itd., co jest tylko na drwiny z Polaków wy
myślone. Już przed dwoma czy trzema laty 
jakiś inny ,,blat" centrowy szydzil w ten sam 
sposób z nas Polaków, jak to ówczas "\Viarus . 
Poiski" donosił, i owej gazecie należytą dal od- \ 
prawę. Taka polakożercza bibn/a rozsyła 
"Prze\\'Odnika na obczyźnie". No. \Yinszuję ta
kiego towarzysrwa i takiej przyjaźni braterskiej. 
Nie ma sję iednak czemu dzi\\ ić, bo jedno i dru
gie jest pisn1em centrowem, dawniej nabożeń
stwa polskie ogłaszano tylko z ambony, teraz 
także w ,.Przewodniku··. Dla czego w naszym 
.,\Viarusie Polskim" nie ogłaszają? Czy może 
nie chcą, abyśmy my, czytelnicy ,,\Viar. Pol.'" 
nie chodzili na nabożd1stwa polskie? No, wte
dy kościół świeciłby pustkami. Z tego wszy- · 
stkiego każdy widzi, że dortmundzki organ cen
trO\\-y, druko\vany po polsku nie jest dla nas. 
My mamy "\Viarusa Polskiego" i dużo innych 
gazet polskich, które stoją na stanowisku naro-
dowem. Te czytajmy gorli\\·ie. · Cz. P. 

Przybycie Sióstr Fełicyanek cło kolonii polskiej 
w Bośni. 

Dnia 19 maja r. b. wyjechały trzy Siostry 
Felicyanki do Bośni do IvlartyfJca. osady pol
skiej, w celu poświęcenia się dla ubogiej dziatwy 
ucząc je w zkóke, służąc chorym ubogim. 
Droga odbyła się szczęśliwie, z bardzo dobrem 
usposobieni·em; przyjechawszy do Den\-entu , 
sracyi, z której miały już koi1mi udać się na miej
sce, zastały ludzi polskich, czekających z dwóch 
kolonij, t. L z Martyńca i Rakowacza. myśleli 
bowiem, że odrazu do obydwóch kolonij przyja- J' 

dą. Plakali z radości poczciwi ludziska. gdy:. 
Siostry zobaczyli, a z Rakowacza płakali z żalu , · 
że do nich Siostry nie przyjechaly. W Pmia
worze spędziły święto \Vniebowstąpienia, a na-: 
stępnie wieczorem dobiły do kresu swej podró- :i 
ży, to jest do Martyf1ca. Ponieważ przygoto-:: 

żagie\\" , przykląkł i począl sztyletem rozcinać · t 
więzy, a czynił to szybko. niecierpliwie,· jak P 
gdyby go paliła gorączka. \\ 

Aliag6w, spostrzegłszy na co się zanosi,~~· 
chciał dać nura, lecz jeden z jeźdzców za kark~ 
go chycil, jakby żelaznemi kleszczami, i przy· 
gniótł do ziemi, a inni otoczyli resztę drabów, ~
którzy napróżno klęli, szamotali się. grozili gnie
wem imama, wreszcie na: klęczkach prosić za
częli. 

Tymczasem czerkies. rozcinając więzy, mó_i 
\Vił do jer1c()\v: \\" 

- Jeden Bóg! Po\\-iem wam. ktom jest,= 
wtedy zrozumiecie wszystko, lecz. imienia mego4, 
nie wolno nikomu wymó\Yić! Parniętajcie więc !te 
Otom - łiadżi-Murat! d 

- Ach! - wyrwa lo się panu \Vładysla~ 
\\ O\v i. O 

Baktanowski ujął Awara za rękę, twarzP· 
swoję zbliżyf do jego twarzy i patrząc mu wst 
oczy, mówił wzruszonym głosem: 

- Ty?... Ty jesteś liadzi-Murat?... Ten,rz 
który przychodził do oblężonego' I(argu.tu? Na2 

Boga, nie poznaję! Czy to prawda? Nie żartu~~ 
czrowieku !... I ty nam wracasz życie? 1 

- Ja więcej \\·am zawdzięczam, niż życie. k 
- rzekl Awar drżącym głosem. - Nie mogę os 
tem mówić .... zaraz porywa mnie żałość ... alf2 

wywiecie, o czem myślę. Na. kogo Allach bar·'' 
dzo laska\\r temu pozwala być \Ydzięcznym. O 
jakże wielki jest Ałłach! c 

W gtosie jego czuć bylo łkanie, v.' oczacbm 
lzy btysnyty., ale się wnet opanowat ~z 

- Chodźmy, - rzekt,- sąd czynić z opry· t 

szkami. Trzeba będzie kłamać, co mi bardzl 
\Vstrętne, ale już ja ciągle żyję kłamstwem! ~ 

Uśmiechnął się gorzko, boleśnie i west 
chnąl. (C. d. n.) 



ano ~m nocleg w chacie za lasem ?ddalo~ej o 
kiłometry od kaplicy. Si.~stt·~· fełlcyan~t. ~a
ragnęly wpierw pon~odll~ stę prz~d NaJS\\. 
akramentem. Udaly się \\ tęc do ka?łt~y z ~ro.-. 
szczem miejscowym i wszystknm lud~n~t. 
iry był \\·idok tej proccsyi przez las o godzmte 

J0 '":·nOCY- -- Kaplicz~a. była peł~a ludu, a 
apłan na .Pc\\itanie ud7,teltł wszystkim b ·łogo
tawielrstwa Przenajświętszym Sakramentem 
'śród śpiewu Tantum ergo. 

Siostry zastały domek dla nich budowany 
ic nkOJiczony; mnóstwo tutaj serc rozjaśnia to 
a ich przybyciem. wiele prostoty i pog~dy du
howej spotykają na każdym kroku. 'vVtele ra
ości i w sercach Sióstr, bo widzą zdała przyby
r ających, aby je zobaczyć. Ch~ta Sióstr feli
yanek nic \\ yk01kzona, bez konn.na, szpar_Y dn
e w ścianach, tak, iż wszelka zrntana po\netrza 
lk na dworze ucząć się daje. Mi!emi są te nie
\'ygody dla usposobienia Sióstr. lecz nie rnożli
• e dla zachO\\ ania zdrowia! - \V podłodze 
zpan· tak duże, iż dobrze można niemi \Yidzieć 
. odę-znajduic.lCt.t się w ph\·nicy. Zadnych sprzę
Jv\' tu Siosery nie zastały, a wynikający stąd 
poczynek na zkmL nastręczat towarzystwu 
cznvch żyjątek wszelkiego rodzaju. Wszystko 
) jednak przemawia do serca i rozbudza U\\·iel
ienie Boga. bo ludek arzeje S\\ q miłością. swem 
at,faniem, ludek polski zawsze ten sarn, szcze
y, poczci\Yy, pełen wiary i tern szczęśli\YY. a 
ięc i miGdzy niemi trudno czuć się inaczej! 

·apliczka ma~a - to ich Ś\\ · iątynia i r<)\\·nież 
·romnic jak dom Sióstr zbudO\\·ana, lecz ileż 

3.il1 serc. gorących ciśnie się z modlitwą na li

ta ch. zdają się niebo zbliżać do ziemi! Dzied, 
.orDśli i starcy cisną się do Sióstr o rana do 
ocy, a korzystając, iż nie ma jeszcze nigdzie 
,iejsca na klauzurę, pełno ich wszędzie, chorzy 

• : :uną się, dla proszenia o obsługę; dzieci już 200 
apisanych na naukę regularną, lecz dla braku 
iejsca szkoły prowadzić na razie nie można, 

_ ylko pry\v a tnie garną się dla nauki katechizmu. 
("Mis. }\atol.") 

Ziemie polskie. 
- Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. 

Starogard. Posiedziciel lVlehsel z Kierwał
jechał wozem naładowanym słomą do Pr. 

y _tarogardu. Naraz przejeżdżał tamtędy komi-
·iarz na welocypedzie, którego się konie prze

~ traszyły i poczęły biedz jak szalone. Podczas 
_:ej jazdy spad l M. z woza i dlugi ka wat wlókł 
_ :ię po dro-dze, lecz w kotku lejce pękty, a nie
- ~ zczęśliwemu przeszły koła ci~żkiego \\'OZU 

_ rzez piersi i gło-wę. Konie pobiegły dalei. a 
ć _ trasznie poraniony z o stal na żwirówce bez 
kprzytomności, aż wraszcie sołtys gminy Pącze-

v.:a odesial go do lekarza do Skurcza, który o 
i \vyzdrowieniu nieszczęśli\\ ego słabą ma na
'·l .. 

·k~zteJę. 

Czersk. Piorun uderzył tu w dom mieszkat
Y posiedziciela .Redzii1skiego i zapalił. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. e-
a-

Chodzież. Gospodarstwo z. rąk niemieckich 
ó) to od pana Bussego, kupił w Soko~owie, w po

\\ iecie chodziesldm, pan Palacz z Obornik. Oo
t ::podarstwo obejmuje 278 mórg; cena wynosi 

g~40,650 rnr. Gazety niemieckie ubole\\·ają nad 
c!t m. że pierwszy gospodarz polski już wtargm11 

do tej \VSi. 

a~ Krotoszyn. K.omisya kolonizacyjna kupiła 
od braci Col111ów w Kratoszynie majętność ich 

rzPOd miastem \\· raz z d \\'Orkiem przy ulicy 0-
w~ro\v ski ej. 

Kruszwica. Onegdaj przeciągata tutaj bu
en rza z grzmotem i błyskawicami. Deszcz lal jak 
Ni cebra. - Krowę p. P. w Zloto\vie, powracają
tuf4 w ten dzieti z pastwiska, porazit piorun i za-

bit na miejscu. 
ie, Gniezno. Skazany \\ procesie gnieźniert-
0skim byly uczer1, obecnie kleryk w Lwowie, J ó

alezef Janiszewski rozpocz<lł odsiadywać karę swą 
ar·''" tutejszem więzieniu. 
o, Strzełno. Jubileusz '' swoim rodzaju ob-

chodzit wczoraj tutaj kupiec p. Skowrollski, a 
cttnianowicie 23-tą rocznicę zastępo\\ ania To\\ a

rzyst\va magdeburskiego zabezpieczenia od gra
rY'du i ognia. 

Z( Pozna1i. Sekretarza regencyjnego p. \Vló-
darskiego z Poznania posiedlono do regencyi '" 

stDyseloorfie. 
Srem. Pa~tu ha Pytlewskiego \\ Grzybnie 

rzucił stadnik tak silnie o płot, że dwa żebra 
ma złamane. 

Poznań. Nauczyciel l(uzdro'\Yicz z Lusowic 
zmienił swe nazwisko \\·raz z rodzimt na .,Kiis
ner". 

Września. Robotuik Anioła w Orzechowie 
skoczył przez rów, maj,lc kosę w ręku, o ktą
rą tak się skaleczył na szyi, iż trzeba było przy
we-łać lekarza. -Szkody wyrządzone przez po
wódź we \Vsiach Czeszewie, Szczodrzejewie i 
Orzechowie oszacO'\\·ano na 50,000 rnr. Z tych 
przypada na Czeszewo 17,500, na Szczodrzeje
wo 10,000. na Orzechowo 22,500 mr. - Na sra
cyi Sokolniki zbrodnicza ręka usunęła śruby, 
powybijala drzevvo i kamienie pomiędzy zwrot
nice w celu spowodowania wykolejenta pociągu 
kolejki idącej W' \Vrześni do Borzykowa. Dy
rekcya kolejki wyznaczyta 20 mr. nagrody za 
wykrycie zbrodniarza. 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. · 
Prudnik. 12-letni chtopiec Józef Marks zsu

\Vał się po poręczy schodów, w sposób ulubiony 
przez dzieci, przyczem nagle stracU rÓ\.\ ·no\vagę, 
spadt i odniósł tak ciężkie obrażenia wewnętrz-
ne, że wątpią o jego życiu. · 

l(atowice. Dwuch rosyjskich handlarzy 
dziewcząt, którzy d woje rosyjskich dzie\\·cząt 
\\ieźli do K.rakowa. arcsztO\\·ano \\" DLibrówce 
pod Katowicami. \V trzecim arcsztO\\ anym po
dejrzywają odbiorcę ,.ŻY\\·ego to\varu.'' 

l(atowice. "OórnoślLlZak'' donosi: Jak czy
telnikom naszym wiadomo, skazany został re
daktor ,.Oórnoślązaka" p. Bednarski, za obraz~ 
ks. Lisska \\" vVielkim Chełmie na 4 miesi;.l\;C 
więzienia. P. Bednarski zaioży! przeci\,- temu 
\\ yrokowi rewizyę; sąd .Rzeszy odrzuci{ ją atoli. 
P. Bednarski, który odsiaduje obecnie \\ więzie
niu bytomskim kan~ S-miesięczną, będzie razem 
r-ok cały. 

Wiadomości ze świata. 
Londyn. Podczas \Yizyty króla Edwarda 

VII w Paryżu i Loubeta w Londynie przyszlo 
do porozumienia między Anglią a francY~\ w 
spra\\ -- ie \v-schodnie' -azyaryckiej, 

Oba państwa postanO\\"ilY o ile możności 
przeszkodzić zatargom \V Azyi wschodniej 
i w tym celu wpłyn<lĆ łagodząco na swojego 
sprzymierzeńca, aby \Vojny \\ Azyi zaniechał. 

\V tym celu rozpoczęła francya z Rosyą a 
Anglia z Japonią roko\vania, aby zapobiedz \Voj
nie --:.v Azyi. Jak się zdaje, rokowania te y-~,·yda
ly pomyślny rezultat i w ten sposób 11dało się 

układowi francusko-angielskiemu zażegnać za
tai g wschodnio-azyatycki'. 

Budapeszt. Sprawaprzekupsh\' a, wytoczo
na w ostatnich dniach w parlamencie węgier
skim, nabrała ogromnego znaczenia ze względu 
na osobę przekupuj<1cego. Otóż osobistości<l 
ową, która byłemu posłowi Dienesowi ofiaro
wala 12,000 komn celem przekupienia za tę su
mę posła Pappa, należącego do stronnictwa nie
zależnego i stojącego w opozycyi do rządu, był 
gubernator .Rieki, hr. vV. Szapary, szwagier pre
zesa ministrów hr. Khuen-łiedervary'ego, na 
którego ztąd spada podejrzenie, że on jest wła
ściwyn1 sprawcą przekupstwa. lir. Szapary 
przyznał się do niegodnego kroku, jaki uczynil, 
tłomacząc się, że zrobił to jedynie, aby polożyć 
kres nieznośnym stosunkom w kraju, następ
nie podat się do clymisyi i \\" ko1ku oświadczył 
pod słowem honoru. że hr. liedervary o całej 
akcyi nie D\ia? 11ajmniejszego pojęcia. Pomimo 
to poseł Koszut oś\vladczy! \.V parlamencie, żt: 
na prezesa mitlistrów spada podejrzenie i że po
winien on z urzędu ustąpić. 

Następnie marszałek Apponyi \Vnosi, aby 
wybrano w tej sprawie komisyę śledczą i odro
czono obrady sejmu, ażby owa komisya mogla 
izbie zdać sprawę. Ten wniosek przyjęto z a
graniczeniem, że obrady nie mają być odroczone 
dtużej jak d01 10 sierpnia. Prezydent ministró\V 
hr. Khuen-fiedervary oświadcza, że sta\vi się 
przed komisyą śledczą (ogólne objawy zado\Ytr 
lenia), następnie mówi: I(oszut powiedziat, że 
nie chce mnie podejrzywać w sprawie przekup
stwa a jednak rrmie wzywa, abym opuścił swoje 
stanowisko. J\llojem zdaniem zgrzeszyJbym nie 
tylko przeciwko s0bic samemu, lecz także prze
ci\v krajo\vi, gdybym ustnehal tego \\·ez\vania. 
(2ywe oklaskr na pra\vicy, poruszenie na lewi
cy). 

W następnie odbytej konferencyi stronni
chva niezależnego franciszka l(oszuta w-ybrano 

znowu prezydentem. On przyjrd wybór i pod
niósL że stronnictwo jednomyślnie ię oświad
czyło za cn-crgicznem prowadzeniem walki prze
ci\\·ko obecnemu rzqdowi. 

Pośrednik hr. Szaparego, Dienes. zbieał; 
\ ·ystano za nim listy g01kze, gdyż okazało si _, 
że fałszował weksle. 

Z różnych stron. 
Bochum. Oórnik Temper zostat skazany 

na S lat i 2 miesiące więzienia za bezustanne 
poniewieranie swej żony. Gdy zasądzony opu
ścił salę sądową i dzieci zaczęły się z nim pie
ścić, które żona przyprowadzi-ta, aby ojca zoba
czyły, widocz.nie szlachetniejsze uczucia w nim 
się wzbudziły, albowiem omdla~. - Wyrok po
wyższy to przestroga dla [ych, co lubią swe 
małżonki ponie\\ierać. 

Bocbum. Bezrobocie mularzy trwa nadal. 
Mularze bojkotują tylko niektórych przedsię
biorcÓ\\·, którzy na ich żądania nie przystali i 
zmusili już kilku do przyjęcia żądatL 

Dortmund. W kopalni ,,Preussen I·' ·zostal 
zabity górnik Backer. 

Laar. Żona mieszka(tca tutejszego fring a 
po\\"Ha [rojęta. 

Hamborn. Centrowa Oberhausener Volks
zeitung·· pisze, że na ul. alejowej pe\den mlody 
cziO\\ iek zostat bez powodu napadnięty przez 
Polaka i sponiewierany. 

,.Blar' centro·wy \vskazuje na narodowość 
napastnika, aby przypiąć ratkę Polakom. Pew
nie ma to być też znak jej ,.przychylności·· ku 
Polakom. Czemu pismo to nie pisze że to lub 
owo zbroi! niemiec? Przecież codziennie w niej 
czytać można o różnych wykroczeniach jej 
"landsmanów". 

Oberhausen. \V przeszhl niedzielę odbyło 
się uroczyste wprowadzenie nowego prob. pa
raiii Serca Jezusowego ks. Jacquorie. 

Ueberruhr. Do. zakrystyi tutejszego kościo.-. 
ła katolickiego· wfamali się złodzieje i zabrali 
kilka drobnych przedmiotó\\' bo uic więcej war
tcścio\\·ego nie znaleźli. 

Metz. Bójka pomiędzy żołnierzami a ludno
scią. W Langeville. przedmieściu iYletzu po
wstała bójka krwa\\'a pomiędzy żołnierzami a 
ludności~. MlodzierlCÓ\\- \Yychodzących z ja
kiejś zabawy, zaczęli podoficerowie niemieccy 
lżyć wyrazami ,,Schlingel, franzosenkopf itp.'', 
ci zaś nie pozwolili insultować siG bezkarnie, 
pobiegli do sąsiednich domó\\ 1 i powrócili uzbro
jeni w widły i kosy. Zaczęła się bójka ogólna .. 
Podoficerowie d{)byli broni i zaczęli rąbać cy
\\-ilnych. ale i ci nie żartowali; jeden z podofi
cerów otrzymal takie cięcie w głowę, że padl 
trupem na miejscu, drugiemu odcięto rękę, trze
ciego \Yidtami w żołądek ich pchnięto; obydwaj 
umarli ,,- lazarecie dokąd ich przewieziono. Re
szta wojskowych lżej rannych rozbiegła się po 
mieście, zaczęła wpadać do domów i plądrować 
je. ku \\"ielkiemu przerażeniu mieszkańców na
gle \\.nocy zbudzonych. 

Z po\\ od u tego nastąpi ty liczne aresztowa
nia, większa część jednakże ,winnych uszta po
dobno za granicę. 

Berłin. Studenci medycyny, którzy po l 
października br. zlożą egzamin pa(Istwo\vy, bę
dą zmuszeni po uko(Iczeniu studyi jeszcze rok 
praktykować w domu chorych, zanim wolno im 
będzie się osiedlić. 

Kilonia. Królowa-matka Małgorzata wlo
ska przybyla dotąd i v,·yjechala zaraz na pokta
dzie angielskiego okrętu .,Jolanthe" \\ podróż d'o 
Nonvegi i. 

Rzym. Biorący 11dziat \\ konklawe kardy
nar łierrerD~Espinosa jest umierający. Otwarto 
\Vielką bramę konklawe, aby \\puścić krewnych 
kardynata. Także kardynał Serafino Cretoni 
zaniemógł ciężko w konkla\ve. 

Rarcełona. Podczas \Yalki bykó\v areszto
wal o tu anarchistę, u którego znaleziono dwie 
bomby dynamito\ve. 

Osłalnie wiadomości. 
\\' r o c ł a w. Rząd pruski zamyśla uregu

lować rzeki na Ślązku, aby zapobiedz powodzi. 
Da wnn już należało to uczynić. ale rząd ma za
wsze pieniądze na cele antypolskie, ale gdy 
chodzi o dobro Judności, to stęka, że pustki w 
kasie~ 

P e k i n. Zamek królowej cłlińskiej napa
dnięto i ograbiono. Z 200 rabusiów 6 tylko po .. 
Cła W)'C()JlO. 



Rozmaitości. 
ł(iedy wynaleziono papier? le papier chir1-

skim jest \Vynaiazkiem a rozpowszechnił się w 
Europie w czasie wojen krzyżo\v-ych w Niem
czech okolo 1190 roku, we Prancyi około 1259 
roku , znanym jest faktem. Uczonemu Sven-lie- · 
din'owi bylo danem na potwierdzenie historycz
nego tego faktu znaleźć papier chiński, w do
brym stanie zachowany, pochodzący z drugiej 
polowy III ·wieku po Chrystusie . Sven tledin 
odkryl mianowicie w piasku pustyni Gobi, w 
pobliżu cia\vniejszego pobrzeża w Lop Nooin 
ruiny miasta., a w jednym z największych do
lnów wielką ilość· manuskryptów starochii1skie
·go, pisma, przeważnie na drewnianych sztabach. 
a częściowo pisane na papierze. 

Pienvsze można byto odczytać, drugie by
Jy w stanie fragmentów niezmiernie ''; ażnych~ 
jako chi11ski papier, który przetn,·al 1650 Jat. U
czeni wzięli się do odcyfrowania manuskryptów 
świetny znawca starochil1skieg0l ięzyka liimly 
w Vviesbadenie twierdzi, że pochodzą z 265-
260 roku po Chrystusie. \Vedług źródeł chiń
skich papier miał być wynaleziony ,,~ .. drugim 
wieku przed Narodzeniem Chrystusa. · Ja,kość 
papieru znalezionego w pustyni Gobi, d<:.svJ_qdla .. 
że w III stuleciu naszej chronologii, wyrabianie 
papieru z substancyi roślinnej byto już znanem. 

Nieznana choroba. \V Swanseatal w Anglii 
wybuchla choroba, wobec której lekarze stoją 
bezradni, i która zaczęta już panować i w Cam
bridge. Zrazu, gdy zachorował pierwszy ,Pa- ·. 
cyent, określono chorobę jako o·spę i przeniesio
no go do senatoryum. Po kiJku dniach ,, ·sza,kże 
]ekarze oznaJmili, że to bynajmniej nie ospa, lecz 
choroba do1ąd zupełnie nieznana. Od pewnego 
czasu wypadki podobne zdarzaią się c.oraz czę
ściej i choroba przybiera charakter epidernj
.czny. 
· I<el ~.wie chińskie. Skradzione podczas o
statniej wojny chil1skiej z pałacu królewskiego 
w Pekinie tablice z kamienia, na których wyry
:te są orędzia zmarłych przed setkami lat cesa
rzy paiJstwa chińskiego, dostały się następnie do 
San Francisco, gdzie je sprzedano. Relikvlie 
te, - tablic jedenaście - nabył za 4,250 f. szterl. 
londyński handlarz osobliwości Christie. \Vta
ścicielem tych jedenastu tablic byt urzędnik to
warzystwa handlo\v. ego Pacific Orientał, który 
je S\vegn czasu nabył na licytacyi w jednym z 
obozów euroJJejskich w" świętem mieście" w 
Pekinie. 

Na • e " ·s1erp1en • 
l 

. .,. wrzes1en 
.tapisywać moźna już· teraz na każdej pocz~_le::. 

,,WIARUSA POLSKIEGO", ··.·· 
"Naukę Katoliek~/· , 

"Głos górników i hutników'' 
i ,,Zwiereiadło" (. · 

Prenumerata dwumiesięczna tj. za . si~rpfe·ń . 
l wrzesień wynosi za powyższe cztery PiSl1Ja , 

~~ * lxnarkę, * * 
• z odnoszeniem do domu 28 fen. więcej, 

:++++ 
Ogólny wiec polski 

w RastJ•OJł ie 
odbędzie się w niedzielę, dnia 9 sierpiria o godz. 
4 po pot. w sali p. SchuJte-Becker. Porządek o
brad: l) Stosunek Połaków do niemców w o
góle, a w szczególności do partyi centrowej i 
socyalistycznej. 2) Sprawa opieki duchownej w 
ięzyku ojczystym. 3) Sprawa wychowania dzie
ci polskich na obczyźnie. 4) Protest przeciw 
germanizatorskim zachciankom różnych cen-
trowców. 5) Rozmaite sprawy. . 

O liczny udział Rodaków uprasza się, bo 
sprawy, jakie mają zostać omawiane, są bardzo 
ważne. Szczegółnie zaś Rodacy z l(astropu, 
Kottenburga, Rauxel, Habinghorstu, · S{)dingen, 
{iertbe, Mengede, itd. winni się licznie zebrać. 

HZwiązek Polakówu. 

Baeznoś~! 
\\'sz:rstkich Rodak6w, którzy z polecenia 

ko 1itetów miejsco\vych stali z kartkami na kan
dydata p-olskiego w dniu 16 czerwca, a jeszcze 
\J.·ynagrodzenia nie otrzymali, uprasza się, aby 
zaraz, a najpóźniej do przyszłego czwartku 
zglosili się do przewodn i czącego komitetu mte]
scowego odnośnej miejscowości z podaniem 
S\Yego żądan·ia. 

Panów przewodniczących zaś powiatowycQ 
proszę, aby najpóźniej do przyszlej soboty 8-go 
sierpnia \YSzystkie otrzymane rachunki przesła
li na ręce kasyera komitetu giównego pod adre
sem: Piotr Sztul, Oiinnigfeld, Iiauptstr. 2 p. 
'J\7 attenscheid. 

Kto się dn powyższego ogloszcnia nie za
stosuje, nie może później żadnych żądal1 sta
wiać, albo\viem czynność komitetó\V wybor
czych się skoilczyia i tylko jeszcze ta sprawa 
jest do załatwienia. 

Tak samo proszę koniitety, które \Ye wła
snej miejscowości popłacili męż·om zanfania, aby 
dokładne obrachunki także na ręce p. Sztula 
przesłali. 

Rodacy, którzy otrzymali bony, winni także 
zaraz nadesłać reszty bonów i pieniądze. 

Spodziewam się, iż każdy do powyższej 
prośby przychylić się zechce. Z szacunkiem 

T. Kubiak. 

Koło śpiewu "Llra" w Oberhausen 
donosi \vszystkim swym członkom, oraz \\-szy
stkim Rodakom i J(oiClaczkom w Oberhausen i 
oko-licy, iż w• niedzielę dnia 9 sierpnia urz~-tdza:my 
bardzo pięlmie urozmaiconą zabawę. Z wraca 
się szan . członkom wszystkich towarzystw u
wagę, ażeby każdy zabral ze sobą książkę kwi
to\\ ·ą, aby się mógl wylegitymować jako czło
nek. Początek zabawy o godz. 5. Będzie 
strzelanie do tarczy o nagrody, i wiele tnnych 
rzeczy. Na powyższą, zabawę najuprzejmiej za-
praszamy. Cześć pieśni polskiej! Z9-rząd. 

Tow. "Zgoda" pod wezw. św. Stanisława 
w :Elberfełdzie 

donosi \.vszystkim Rodakom w EJberfeldzie i o
kolicy, iż ponieważ w rocznicę (26 lipca rb.) z 
powodu śmierci Ojca św. taniec na później od
łożyliśmy, że zabawa z taó.cem dnia 23 sierpnia 
r. b. na sali p. Berle , :narożnik Nord i Carnap 
Str., się odbędzie. R.ó\vnież na wielokro~ne ży
czenia PDWtórzonym Z{)Stanie teatr p. t. .,Wigilia 
Ś\V. Andrzeja". Poniew·aż zaproszeń nigdzie nie 
·wysyłamy, prosimy szan. Tov,:arzystwa sąsied
nie ninieiszem o liczne p.rzybycie. \Vstęp dla 
członków' 20 fen ., dla go-ści, którzy nie są nigdzie 
czlo,nkami· 35 fen. Z ar z ą· d'. 

--· -·---- -------- -----
I(omitet wycieczek łatowych w Bochum. 

W przyszlą środ·ę, dnia 5 sierpnia o godz. 
8 \Vieczorern odbędzie się posiedzenie w lokalu 
p. Schmiebuscha pr:0y klasztorze~ Wszystkich 
członków oraz Rodaków , którzy się tą sprawą 
interesuią, uprasza się o liczny udział. Prosimy 
też Rodaczki o liczne· przybycie, aby w tej spra
wie, mającej na celu zdrowie nasze i naszych 
rodzin ·wspólnie się porozumieć. Spodziewamy 
się, iż wszystkie Rodaczki chętnie przybędą. 

Wydział. 

Sirocco! 
Najlepszy środek do czyszczenia i ochrony 

skóry! 
dla lepszego obuwia, iako to: Box-Calf, Chevreaux, 
Lakcerek, obu\via z skórki cielęcej oraz dla wszyst
kich. ~~·zyborów ~kórzanych. Nieprawdziwe należy 
zwrocrc. - Zactac należy w skladach obuwia i ~· 
skladach skór wyraźnl e: 

\\t" i e c polski '\\:~ D·ell'wig.· dla· Bottroi 
odbędzie s.ię w }.1iedzi'elę dnia 9 sierpnia o godz. l 
przed poludniem na sali p. liU!senbuscha naprze, 
kopalni ,.Neue Kol\1''. Na porządku dziennem będ1 
1) po!'ożenie Polaków po wyborach na · obczyźnie. 
Sprawa polska \V Bottr.opie .. 3) Jak nam postąpić 1 

!eży, chcąc pozostać Po!akami i katolikami. . Na· 'Y 
ren zaprasza się \Vszystkich Polaków z . Bott 
pu i okolicy. "Z\viązek Polakóv, 

Bacznoś·ć Rodaoy! . 
Komitet wycieczek w :Essen . udządza \Y n 

dzielę 9 sierpnia o godz. 2 po poL wycieczkę 
t.ową do lasku przy Rellinghausen, Griiner V/c 
u wdowy łi. Keienburg, 5 min. od d\vorca R: 
linghausen. Bilet zwrotni z głównego dwor 
kosztuje tylko 20 fen. Odbędą się rozmaite g 
i rozry\vki dla dzieci i dorosłych o nagrody. 
godz. 7 wieczorem będzie puszczony duży bal 
powietrzny, jakiego maro kto widzial, a z któ 
go z pe\>.:nej \vysokości spuści się osoba na z 
mię. Szan. Rodacy, którzy chcą chvłil kitka 111 

przepędzić i pragną S\vym dziatkom sprawić 
ciechę, oraz pokrzepić j;e świeżem powietrze; 
prosimy o jak najliczniejsze przybycie a z p 
wno·ścią niepożalują tego. Taksamo R.odakć 
z Rellinghausen, Steele, Katernberg, Altenesse 
Frohnhausen,. Altendorf i Essen oraz dalszej 
koHcy uprzejmie zapraszamy. 

I\omitet wycieczek Jato\vych. 

Baczność! - Ueckendorf! 
Szanownym Rodakom donoszę, iż z powodu w 

jazdu w strony rodzinne mam zamiar sprzedać wsz 
stkie mebłe, po umiarkowanej cenie. Korzystna sr 
sabność dla mlodego malżeństwa. 

lJeckendod, Bochumer Str. 70. 
Julian 1\'lurawski, 

Dwucb 

Czel. krawieckich 
na duże sztuki prz;yjmnje 
zarsr. 

Fr. Słoma 
mistrz li rawieclij 

Laar b. Ruh1ort. Kaiser~tr 9ł 

Gościniec 
z kuinią. 

i 6 mórg zitmi (1ub też bez 
kuźni) Jest oo l. 10. n. do 
wydzieJŻ&.wien i a. 0s•>biste 
rgłoszenia majta pierwszeń • 
stwo. Bliżate warunki u~ 
dziela się ustnit> lub pi
smiennie Gen. Agenoya 

B. Plucińsld, 
Poznań-Posen, ulicB. 

Bre1testr. 16. 

2 czeladnikó1 
s:ewakich 

znnjdzie stnłe zatrudnien 
tylko na nOWfl robotę. 

Marc. Fabiańczył 
mhdt·z szewski, 

Wanne, Ka.rlstr. 7 

25 do 30 robotD 
ków i jeden pr~ 

downik 
za dobrem zarobkiem 
przerobienia dróg 

Zgłosić się mogą, 
szacb mistrza 

Plewińfdiiego 
w Ban:xf'l•Habio;ł 

Wegeanbau. 

Postbestellungs-F ormular. 
Ich .besteHe hiennit bei dem . Kaiserlicht 

Postamt ein Exemplar der Zeitung "Wian 
Polski" aus Bochum (Zeitungspreisliste 128) f\ 

die Monate August u. Septernber 1903 und zah 
an Abonnement und Bestellgeld 1)28 Mk. 

Obige 1,28 Mk. erhalten zu haben b1 

scheinigt 

.... . . , a. . . . · 1903, 

Baczn-ość Rodacy! 
Polecam ~ 

2 Czeladzi 
kt•awieckieh 

przy str.ł?.m ?fl.ttudnieniu i 
dobrei tl&płade mogą się 
zgłosić, leM. t~Lo tacy, 
którzy \aku.ratnie i punktu
alnie sztukę odstawić mogJł. 

Zgłnszenia przyjmuje 

A dam Słoma 
L aar-Rub rort 

Cessra a uL ( K ... i:: et s t · ) 91. 

Popierajcie przemysł 
polski! 

>J~r-:~ 

Antoni Ziajka, 
W aune II Bahnhofstrasse Si 

Obok kośc1oła katolickiego. 

Za druk, nakład ! r-edakeyę odpowięddaln1J: A D t o n 1 B r{e j s~k i w: .Bochum. - NaklaclND l ar.clonk&m1 Wydawnictwa n WWus.a Polskf6go" w Boohum. 



• Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie, poś"rięcone sprawom narodowym, politycznym i zarobko ,;ym. 

Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecznych 
z dodatkiem religijnym p. t.: .,Nauka Katolicka" z ty
srodnikiem społecznym p, t.: .. W os górników j hutni
ków". o raz pisemkiem literackicm p. t. ,.Zwierciad.to'' 
Frzedpłata kwartalila na poczcie i u listowych wynosi 
1 mr. 50 ien .. a z odnoszeniem do domu l mr. 92 ten. 
,.\Viarus Polski'' zapisany jest w cenniku poczto·wym 

pod znakiem "t polnisch" nr. 128. 

Mód! słę . i pracuj. 

Za inseraty placi się za miejsce rządka drobnego druku 
15 ien., a za ogł'oszenia zamieszczone przed inseratami 
4 Ofen. Kto często C1g-iasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tlomaczcnie z obc~"ch języków na pol-

ki nic się nie placi. - Listy do redakcyi, Drukarni 
i Księgarni należy ()płacić i podać w nich dokladny 
adres piszącego. Rę k opisów się nie zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ich upoważnienia nie wskazuje się. 

Nr~ !77. Bochum (\Vestfalia), czwartek 6-go sierpnia 1903. :R;>K 13. 
:R.edn.kcya.~ Drukl:trnia i Księgarnia znajduje się przy ulicy l\lalthe~erstra~se nr. 17 na. dole./ Ad re ::< : "'v\"'iaru~ Polski ", Bo cli urn., 

Rodzice polscy! Uczcie azleci swe 
m6wió, czytać i pisać po polsku! Nie 
~est Polakiem, kto potomstwu swemu 
aiemczyć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
Znęcanie się nad żołnierzami. 

Mamy dziś do zanotowania aż trzy wypad
ki zasądzenia przełożonych wojsko\vych za znę
canie się nad podkomendnymi. W Ludwigs
bu rgu stawał przed sądem wojskowym porucz- · 
nik Meyer z pulku artyleryi nr. 65, oskarzony 
o znęcanie się nad podkomendnymi w 11 ,,·ypad
kach i ciężką obrazę 3 }JDdoficerÓ\V. . Oskarży
ciel wniósł dla Meyera o 4 miesiące fonecy, sąd 
skazal go tylko na 6 tygodni - aresztu domo
wego. 

Drugi wypadek dotyczy porucznika v. 
Schradera z pulku piechoty nr. 27 w lialber
stad t. Ten tak katO\Yał żołnierzy, że kilku z 
nich o mało nie postradało życia. Proces to
czył się z wykluczeniem publiczności. Schrader 
skazany ZO§ltai na - 2 miesiące i 1 dni fortecy. 

Wreszcie w Morchingen, jak czytamy w 
"Beri. Tageblacie'\ sądził sąd woi'skowy podofi
cera Dunkela, oskarżonego o znęcanie się nad 
podkomendnymi \V 568 wypadkach. Skazano 
go na 2!12 roku wi ęzienia oraz degradacyę. 

Polityka w związkach wojackich. 
\V czasie między gló\\il1emi a ściślejszemi 

wyborami do parlamentu, dnia 19 czerwca, land
rat pow iatu Neustadt a. R.bge. p. \Voyna wezwał 
d'o siebie, - jak donosi "Deutsche Volkszei
tung", \\· ychodząca w flano\verze, - sekretarza 
związku wojackiego \\ Mardorfie Fryderyka 
l(ahlego, który \V swojej miejscowości był mę
żem zaufania stronnictwa łiano·werskiego i w 
nader ostrych slo\ ach mu wymawiat jego sta
now isko polityczne. Wybrany w okręgu Nien
bu rg faliingbostel hanowerski posd do parla
mentu, baron Scheele \Vunstorff użali{ się z tego 
pow odu u prezesa rejencyi Philippsborna w lia
now erze i otrzymał poniższą odpowiedź: .,Po
dzielam zdanie króle'\,-skiego landrata w ' Neu
stadt a. I? .. że agitacya dla stronnictwa han.o
w ·erskiego nie zgadza się z obowiązkami członka 
związku wojackiego. Nawmiast nie pochwa
lam sposobu. w jaki landrat wystąpił przeciwko 
Fryderykowi Kahlemu w 1\1ardorfie. z tej przy
cz,yny zarządzifem, czego potrzeba." 

Zakaz mówienia po polsku .. 
Prze\vodniczący stacyi ko-lejowej p. E. w 

l(obylernpolu na torze kolejki powiatowej z Głó
wny do Środy, zakazal, jak się dow\adujcmy, 
podwładnym sobie urzędnikom rozmawiać po 
polsku w lokalach kolejki i '\Varsztatach. 

Tajny związek niemieckich uczniów. 

Z Ornety donoszą do gazet niemieckich. że 
tam rozwiąza11o 'v tych dniach tajny związek 

. ch.fopców szkolnych. którzy, wybrawszy z po
mjędzy siebie naczelnika połączyli się w celu 
okradywania rodziców. Skradzione kwoty wy
nosiły, prócz mniejszych, 5 do 42 marek i sluży
ly na wspólne używani e piwa, ygar itd. 

Czy młodzież nierni e.cką wydaJono także ze 

szkoły, \\·ytoczono iej proces, odebrano upraw
nienie do służby jednorocznej, jak to postąpiono 
w obec młodzieży polskiej? Gazety niemieckie;: 
nic o tem nie piszą! 

Związek woiaków przeciwko Polakom. 
Po,,·iatowy związek woiakó\v w l(oźlu na 

Slązku uchwali! wykluczyć wszystkich człon
ków, którzyby abonowali narodowo polską ga
zetę albo byli członkami zalożonego w l(oźlu no
wego banku polskiego, który jest rzekomo no
wym środkiem ruchu naradO\\ o-polskiego. 

Nowa pruska nazwa "kulturna". 
Piękną nazwę miejscowości Stanisławki w 

powiecie wąbrzeskim zamieniono na ,.Berg\val
de". 

Ciekawa wiadomość z Górnego Śłązka, charak
terystyczne rzucająca światto na tamtejsze sto

sunki. 
,.Katolik" bytomski pisze: Z \V i elkiego 

Chel:mu donoszą do blizko masonów stojącego 
raciborskiego "Ancajgra" (172), że ,..Kriegerfe
ra'jn'' mianowat ks. prob. Liska ,.honorowym 
gościem··. 

O ile wiemy. żaden Z\Yiązek na całym Ś\\'ie
cie nie miano\val jeszcze ,.honorowego gościa". 
Taki honor - to chyba wynalazek chełmskiego 
"Kriegerferainu". 

. Korespondent ,.Ancaigra" pisze. że ks. 
prob. Lisek kilkakrotnie bezpłatnie udzielił . .ie
rajno\Yi'' swojej muzyki, z!ożonei z chtopców, 
aby przygry\\' a~a przy uroczystościach. Dalej 
ks. prob. Lisek przeznaczyi 500 nu. dla kasy po
grzebo·wej ,,Kriegerferajnu", jest patryotycznym 
i sprzyjającym ,.Kriegerferajnowi" probo
szczem. Dla tego ,,ferajn" z 100 członków sic.; 
składający, jednogŁośnie postanowił go miano
wać .,honorov·;ym gościem'' a w sobotę wręczy
li mu członkowie zarządu oznaki honorowe i 
dyplom na pro-bostwie. Ks. proboszcz \\ zru
szonemi slowami przyjął ,,godność" i Z\\ raca! 
uwagę na to. że wlaśnie tutaj na \YSchodnich 
kresach wszyscy powinni się łączyć. aby utrzy
mać religię i ratować ojczyznę (niemiecką). 

Nie wiemy, czy ks. prob. Lisek jako hono
rowy gość będzie brał udział także w pocho
dach - może na konin na przedzie, albo razem 
z panem komendantem. 

W każdym razie jest to "niezwykla" god
ność, którą ksiądz przyjmuje . . 

.,Kriegerferajn" według naszegu. zdauia 
\\"cale się nie przyczynia do utrzymania religii 
katolickieJ. Kościól św. jego pomocy nie po
trzebuje, bo jako u rządzony przez Boga, chyba 
nie jest wskazany na pomoc .. Kriegerferajnó\v". 
Jeżeliby religijność np. w Chełmskiej parafii po
mocy p-otrzebowała tamtejszego .. Kriegcrferaj
nu", byłoby smutnie. \Niemy, że tak nie jest. 
Dla tego twierdzimy, że ks. prob. nie potrzebo
wa~ przy przyjmowaniu godności . .ferajnow
skiej" \VSpominać o utrzymy\\ aniLt religii. 

Co zaś do niemieckiej ojczyzny, toć tej chy
ba "l(riegerferajn" nie utrzyma. Jeżeli grozi 
rriebezpieczeństwo ze strony Austryaka Iub Mo
skala, to niechaj czemprędzej sprowadzą ile po
trzeba wojska z Berlina. bo go tam aż zanadto. 
Stary .,ferainista'' i tak z flintą na wojnę nit pój
dzie, bo niejeden nie wie, jak z niej trze lać . 

Telegramy. 
R z y m. \V e wiecznem mieście zapał nie do opi

sania z powodu. dokonanych wyborów nowe2o pa
pieża. \V gazetach pełno domysłów, jakie będą rzą
dy nowej Głowy Kościoła katolickiego, ale ogólnie 
nazywają Go ,.papieżem pojednawczym". 

Car ogród. \Vykonano zamach na dworcu w 
Ekszyfu i Ba nicy, pomimo, że strzeżono toru kolejo
wego. 

l( i i e w. Robotnicy w warsztatach kolejowych 
zawiesili pracę. 

Polacy na obczyźnie. 
Walka przeciw Polakom w I(aternbergu ze stro

ny księży niemieckich nie ustaje. 
Oto co nam donoszą: .. W niedzielę 26 lipca 

odbyła się pielgrzymka parafialna do l(evelaer 
\V której wzięli także Polacy udziat Zawsze 
brato udział w pielgrzymce także Towarzystwo 
polskie i Bractwo J~óżańco\ve, naturalnie ze 
swymi sztandarami. W tym roku nie pozwolo
no ze strony duchownej. aby polskie chorągwie 
miQżna zabrać z pie-lgrzymką. 

Nie dzi\\·, że takie dziwne postępo·wanie do 
żywego Dbu'rza Pnlakń\\ ,,,- Katernbergu. tem 
więcej, że każ y widzi, że to się dzieje nie ze 
względów religiJ rych, lecz politycznych. Dzi
wi mnie bardzo, że oasi księża tak postępują, bo 
wiedzieć ''inni , · .. · nas od towarzystwa ani od 
Bractwa tern nie odstręczą, ale zniechęcają przez 
to dużo Polaków do duchowieństwa. 

Dzieje się to wszystko ze zemsty, że Polacy 
samodzielnie wystąpili przy wyborach, że glo
sowaJi na Polaka. Czy zemsta przystoi kapła
nowi katolickiemu? Czyż księża sądzą, że prze
śladując w ten sposób Polaków, pozyskają ich 
dla partyi centrum? Tacy nai\. ni przecież być 
nie mogą! Sprawiedliwości chcą Polacy, rów
nouprawnienia w kościele. a swobody W · spra
wach narodowych i politycznych. Tych praw 
swych Iud polski na obczyźnie bronić będzie aż 
do - skutku. 

Pyram też te gazety polskie w kraju, któ
re tak gorąco .stawały po stronie centrowców w 
czasie wyborów. pytamy znanych misyonarzy, 
czy może poch\\ alają postępo\\ ani e takie w obec 
Polakó\\ ? 

CentrO\\ c(m trzeba znać! U \Vielkiej licz: 
by z nich zasada: Albo będziesz mo jem powul
nem narzGdziem, albo znajdziesz 'Ye mnie tyra
na, który nie przebiera w środkach, aby zgnę
bić swego przechn1ika! Tej zasady trzymają 
się także niektÓ'rzy księża niemieccy. Smutne 
to, ale niestety prawdziwe! 

Przeciw takim zachciankom bronić się trze
ba koniecznie, ale bronić się z powagą. Prze
dewszystkiem na takich księży wyslać należy 
zażalenie do wladz duchownych. Jestem zaś 
pewny, że wl·adze duchu.\\ ne rzecz dokladnie 
zbadają i ·O-dnośnych księży powołają do po
rządku. Nie podobna. aby \\ladze duchowne 
pozwolić miaty na to, iżby ze względów poli
tycznych. szkodę ponosić miała spraw·a katoli
cka i tysiące dn z polskich. \V to stanowczo nie 

- wierzę. jestem racze j zdania, że gdyby księża 
biskupi \\ l\'lonasterze , Kolonii i Paderbornie 
na{}cznie poznali brak opitki duchownej w j-ę
zyku polskim .. t e bezw arunkowo postaraliby się 
o z.mianę. Po legają o ni na donosach księży nie
m·ieckich , którzy ze swego stanowiska sprawę 
przedsta'W i a ią. przez o w !adz.e duchowne nie 



znają istotnego: stanu rzeczy. O bo\\ ia,zkkm Po
łaków· samych. dostarczy': lepszych informacyj. 
To rzecz ważna, nad którą warto pomyśleć. 
Może ,,Z Wliązek · Połakó\\_.. ujmie sprawę tę .w · 
swe ręce·? Michał Skowronek: 

'vVIARUS POLSKI. 

·nie mają nic wspólnego. niech \\'i.Qc księża nie 
mszczą się na nich za głosowanie Połaków na 
Rodaka. a rozgoryczenie pomiędzy Polakami · 
zniknie, a zgoda zapanuje. Red.) 

z Katembergu. otrzymujemy list, gdzie pi- p· apież Pi us X 
szą, iż w K.aternbergu opieka duchO\\·na jes't te-· · . · ' 
raz lepszą, niż by la da\Yiliej, bo 1}.1ieszka . tam· o którego wyborze .j11ż w przeszłym numerze 
stale kaplan, \\-iadający jęz:rk.iem polskim, a jesC ·donieśliśmy, urodził się dnia 2 czerwca 1835 r. 
nim ks .. · Nachtsheim, który każdej ch\vili gotó\v: \\- -Riese \Y dyecezyi Treviso, która to miejsco- · 
Polakori1 spieszyć z pocic~ham{ religijnemi.. Ks. _wość wówczas należała politycznie do Austryi. 
prob. urząd'zil też misyę dla nas , i odno\vieriie . ·Dnia 10 listopada zostat Pius X. mianowany b i- . 

. misyi, ~rięc pod tym wz,ględcrn w , Katernbergu · skupem lV\antui a i2 czer·vvca 1893 zostal kardy
jest pewnie lepieJ, niż we \Yie'!LJ innych parafiac11.. ·nalem, dnia zaś 4 sieronia br. zasiadł na Stolicy 

Ubolewąć z tego powodu tcm bardziej trze- św. Piotra. · 
ba, ....:..:. pisżą- że ta:kie nicporozumienie powsta- Dopiero w siódmem głosowaniu w przeszły 
lo pomiędzy Polakami a duchowiet'1stwem ... Do- \darek przed południem pad'ła na kardynała 
"'nodem. tego, że w dniu 26 lipca. gdyśmy \\ 'ysz!i. Sario potrzebna do \\·yboru liczba· głosów. Za
·z kościola na dworzec, aby się udać z piel- . ·raz też dziekan kolegium kardynalskiego zarzą
grzymką do Kevelaer, wszystkie d10rąg\vie sta- dził wszystko, co potrzebne \V celu objęcia przez 
ly w -szeregu do Ddiazdu na miejsce św .. , każde · · papieża wysokiej godności. Prze.t0żeni trzech 
towad·zystwo szto za swą chorig,vią, śpiewauąc stopni kardynalskich wystąpili przed nowego 
hymn na cześć Matki Boskiej, Jakże jednak bo-· papieża a dziekan zapytał: Przyjmtiiesz wybór 
leść ściskała nasze serca, gdy rn~· Polki· _ujrza- na Oto\yę Kościoła katolickiego? Wybrany ad
lyśmy liczne chorągwie, a naszych_ polskich .thb- pO\\riedziaL że nie czuje się godnym takiej "\vyso
rągwi nie! Pytamy się wszystki~h - Rodaków i kiei godności, lecz że Bogu _podobaŁo się głnsy 
Rodaczki z Katernbergu. czy. te chorąg\,;ie za- kolegium na niego zwrócić, przeto poddaje się 
służyły na to? Pewnie nic l To· wszystkQ. s.ię . woli Jeg.o ufny ,,, pomoc Pana Boga. Teraz 
dzieję. dla tego, · że Polacy prz~· w.yborach rtic zapytał dziekan: Jakie imię pragniesz nosić? 
popa,rli centrowca, lecz gtosowa;łi :na Polaka. · Papi"eż . odpowiedział: Pjus X. Następnie usunię-

Ubolewać trzeba, . że dla te.gQ takie rzeczy to baldachimy z nad krzeseł kardynałów z wy- · 
się dzieją. • My pragniemy, aby: pom.ię<:lzy nami . jątkiem papieskiego a wszyscy kardynałowie u
Polakami a duchowieC1stwem zapano~wała zgoda· · klękli, -aby otrżymać pierwsze b.togoslavv'iefl
i z naszej strony do tego dążyć b~dzieri1y; (Bar- stwo 110\Yego papieża. Apostolski protonatyusz 
dzo słusznie. że pomiędzy ducho\\·i~11st)\ ·em .. a,: · sp~sal protokół z przyjęcia wyboru. 
paraf,ianami '\Vinna panO\\ "ać zgoda i d.0:1 tego: d<:t~·~ : . Teraz ubrano noweg'o papieża \V szaty pa
żyć trzeba. Dążyć winni do tego jednak nietyl- ·· ·pieskie w zakrystyi kaplicy syksty!'1skiej. 
ko Po1acy, lecz także duchowni, a \Y tyr.n :celu. ' Po · powrocie do kaplicy oddali kardyna!:o
powinn~ uni~.ać mieszania po!itykt, · sr)raw. ,,:-y_ · · wię , hołd ·nowe m n zwierzchniko,~·i ucaio\x.'aniem 
borczych ze sprawami religijnemL . -: .. ręki i nog.i' i z ażeniem pocałunku na obu poli-

Po\vinniśmy kochać· naszą wia·n~ :ś,\· .,''ate też ckach Oica śvv. Papież brat każdego '" S\\·e 
narodowość miłować powinniśmy, bo i ięz:vk objęcia i składał pocałunek pokoju. 
i wiara są darami Pana Boga. \Vybory, to rzecz Po złożeniu Papieżowi holdu przez resztę 

. świecka, polityczna, a solidarność, czyli zgoda osób, zamkniętych '"" konklawe, udał się Pius Jr 
przy wyborach zawsze jest konieczną. O taką do kościoła św. Piotra, aby licznie zebranemu 
solidarność starają się centrow:.cy, a Polakom ludowi udzielić pienvszego błogosła\vieństwa 
jest ona też konieczną, icżeti majq-coś znaczyć. Apostolskiego. . . 
Solidarność narodowa, to cnota, a nie \\.- ystępek. Swiat cały dziś już powiadomiony o wybo-

Jak zawsze, tak i dziś po\vtarzamy: Prze- rze. cieszy się, że jest j uż nowy st~rnik łodzi 
ci w zachciankom germanizacyjnym trzeba się · P.iotrowej. 
bronić, bez względu na osobę, ale trzeba pam~ę- My Polacy, jako awsze gorąco przywią-
tać, ąby, przy tej obronie nikomu nie ubliżyć.- . zani do Stoli~y św. nie zach\,·ianie stać będzie-

Wybory z towarzystwem ani ,c~ Bractwem my przy Ojcu św. 
' ""' 

tCialZ dalu.:·y. '1 1 ,, -~ .. 

~ Lecz to dla świętej zemsty, - dod~f':pb 
ch"\viU.; ......_ Prorok pozwala ... Chodźmy.! 

Zb,óje drżeli na catem ciele, jeden. tylko· .A-
liagów trzymał się hardo. ' . 
~ Nie wiem, kto jesteś 1 -'- .. rzucił Mu ratowi 

zuchw~le, - lecz to widzę i w oczy oi mówię, 
żeś wróg imamowi, \Vróg ca~emu . miurydztwq! 

- Tak sądzisz? - szyderczo odezwał s~ę 
Awar. - Głęboko sięgasz wzrokiem! Ale ty 
m•nie nie sądź, boś sam przed mojm sądem. Co 
ci złego .uczynili owi zacni ryce rze? 

Allag6w głośno i złośliwie się zaśmiaL 
-Zacni! - wykrzyknął. -- Jeden Ass-Bu

lat... o:! bardzo zacny l... D rug[ Bakłałl-bej ... 
cha.~ · ~ha... cha .. jeszcze . zacniciszy! Na ich 
gło\vy imam nałożył cenę. Tacy zacni! 

I:ecz .Hadżi-Murat, nadchmurz.y\vszy się · 
groźnie, nogą tupnąL . . 
~· Szczekasz, łotrze! - krzyknął. -·To ani 

Ass-B~tat, ani Ba_klan-bcj. Ja tych rycerzy 
znam. : Oni z drużyny potężnego Dzika.:chana. 
Porwa,łeś dobrych przyjaciół mjurydztwa, ·wy
dajesz · iCh za tych, którymi .nie są, aby wiąć mi
grod_ę za ich gtowy. Chciałeś skraść miurydz
·kie pieniąd~e, ale to jeszcze ni'c: ty . nam nie
szczęście goto\\vałeś, ty chciałeś poruszyć . ze
mstę_ groźnych orłów z Kamiennego Pnia! 

Ąliagów zbladł, począł, że pod nim. ttsuwa 
się zJemia,· ale szarpnął się i krzyknąl' : 
~· Jako żywo; fałsz! Ty się mylisz (To Ass

Bul~t, a tb Bakłan-bej! 
~: Cz·y mÓgę się mylić?. ~ . od~·~ekl Mu rat. 

- 0\sądźcie .to\\rarzysze! Komu daje '. się konia? : 
Bratu, druhowi. A czy można brata, albo di-lt- : 
ba nie pOtznać? Przecie widzieliśde, że ten koń 

do mnie nie wołamy przybiegł, mnie poznał, l:>o 
on ' był mój, jam go vvychn\vał, a potem daro
\vałe.m ·go memu · bratul oto temu rycerzowi . .A!- . 
łach Ś\'dadkiem! 

· - .Co jam ci zr ··biL że nastaje'sz na mnie! 
-::-- żałośnie za\~H).fat Aliagów. - Prowadź mnie 
prz'ed imama. Czołem mu uderzę, niech on mnie 
sądzi! Ja prawy miuryd. · 

- A odkąd to zbóje mianują się minrycta
mi? - krzyknął Mu rat. 

· - Lotr! Wisielec! A1-cybies jakiś l Koltun 
dyabelski! - zahuczało vv gromadzie. 

Aliagów ręce załamał, r.ozpaczliw·ie patrząc 
wokoło. 

· - Aha! psie podły! - odezwał się Bak Ja
nowski. - Nie -vvyszczekasz się! A kto nas wie
szat dla zabarwy? Ty! 

. ~- Jakto? - spytał M~nat. - Na męki . v\·as 
b ra·l ? w iesza.f? 

Bakłanow·ski szerokor pierś odkrył, ręce ob
nażył. 

~ Oto patrzcie! - zawolat - Takie całe 
ciało! Jedna rana, jeden strup! Pierwej nam 
zgrzebłami darli skórę, potem powiesili n<łl ręce. 
A za co? Uciec chcieliśmy -- to cala nasz~ 
wina'! Stąd niedaleko, _w sąsiedniej puszczy 
Dzik-chan poluje z calą drużyną orłów z Ka~ 
miennego Pnia. Więc raz tak było, że prawie 
natknęliśmy się na nich. Cóż te draby zrobili.?. 
Scho'\va·wszy się w dół pod · głazami, zabić nas 
·chcieli, zabić Z\viązanych i prawie zduszonych 
kneblami. 

. . Między rniurydami groźny szmer powstaL 
Wjadotność, że Dzik z. drużyną znajduje się 
bli.zk~, · serawiła silne wrażenie. BaH się jego. 

·zemsty.. · · 

- · T·o"vvarzysze! ~ rzekł łiadżi-Murat. --=-:-

-J akCll 'A·-asza· wola? 
· · -· P()~~esić! ~ huknęli miurydzi. rzucając· 
się na opryszków. 

Głosy gazet w sprawie ks. Tascba. 
· ,.'vViefkopolanin" pisze: "Sprawa ks. dzie

kana Tascha. proboszcza leszcz.yńskiego, wy
wola.ta ·wiele rozgoryczenia, szczególniej w od
nośnym okręgu wyborczym. W tej sprawie na
pisano już są.żniste artykuły dO' wielkich naszych 
dzienników. Jeden znich pisał sam niedoszły 
poseł, ks. Tasch, a drugie byfy odpowiedzią na 

· niefortunną obronę autora. ale przytem na nie
zwykły styl jego, w którym się roiło od najroz
maitszych wyzwisk i nieparlamentarnych wy
rażetJ, których ks. Tasch zapożyczył sobi·e pe
wnie z re~eratów posied'ze{l austryackiego parla
hTentu. - Były tam w ·, tym artykule .,piękne"· 
wyrażenia: oszczerstwo,' bezczelność, kalumnia, 
podłość itp. 'vV.ierzymy, że ks. Tasch, nawykł
szy przez Jat pięć do życia parlamentarnego, u
czuł wielkie rozgoryczenie, iż dni pięknego a
ranżuezu się skończyły. Atoli powinien byt to . 
rozgoryt.zenie zamknąć w swem sercu, a bylby, 
skutkiem ko.mprom!su, którego is~:~icnia zaprze
cza, zn6"\v po latach pięciu, gdy ich dożyje, za
siąść na krześle poselskiem. Ale trzeba by też 
działać po temu i W ' imie sprawiedliwości, a 
szczególniej owołania kapła(lskiego pracować 
dla dobra katolik~w, czy ulubionych niemców t 
czy nieulubionych Polakó\v. Tego ks. eksposel 
Tasch · nie uczyni{, więc odwrócił od siebie u- , 
mysły dotąd życzlivvych n'lu wyborców i tego 

. co zrządził, pewnie już nie zapomną.'' 

,, ak pisze "Wielkopolanin", który niedaw
no . jeszcze wymawiał redaktorowi ,,Wiarusa 
Po,lskiego", że niedosyć slnvapliwie starał si~ 
o doprowadzenie do zgody między Polakami a 

, centro\vcami na obczyźnie. Do doprowadzenia 
ukladów do skutku, bez zdania się na łaskę i ! 

niełaskę, byłby tu nawet ,.wielki zmysł połitycz- , 
ny" ,,Wielkopolanina" nie starczył, jak nic nie 

· pomogły ukJ'ady z centrO\\ camis w Leszczyń

skiem, bo, bo - bo Polacy nie mogą wykazać 
czarne na· białem, że kompromis istniał. Powo- ) 
ly\vał się ks. Tasch wyraznie na to, że Polacy 
nie mogą się wykazać pisanym ukladem. Moż- ~ 
naby zapytać, dla czego ., \Vielkopolanin" nie 
·dopilnowaf tego? Przecież "zmysł polityczny" l 

byłby tak nakazywat Innym fraszka odma
·vviać ,.zmysłu" politycznego! 

Nlając teraz na U\Vadze, że w Westfalii cen
trowcy nie dotrzymali nawet na piśmie danych 
przyrzeczel1, bacząc, że latoś do żadnych zobo- r 
wiązań nie można ich było nakłonić, czyż dzi
wić się można, że Polacy nie poparli centrum? 
Za:rzucano komitetowi, że pro\\·adzit niewlaści-

- Po\Yiesić! - po\\rtórzyl Mu rat i ręką l 
skinąL r 

Zaczęła się straszna, rozpaczliwa walka 
opryszków z miurydami. Aliagów rzucał się jak k 
zwierz dziki, osaczony złają zajadłych ogarów. a 
Czerwone iskry sypały mu się z. oczu, pianę z 

1 

ust toczyl, kopal nogami, gryzł ręce miurydów, 
- ostanią rozpaczą rozżarty, ryczał, przekli
nal i bluźniŁ.. Jednych pokonał, wnet inni wy- v~ 
ciągali do niego żylaste ramiona. WaJkru roz- r 
grzała, zahvardzila vvszystkich. W chrapliwych 1 

g}osach, w sapruniu, w• ca:mem powietrzu czuć~ 
było wścieklość. Nadzwyczajnej siły Kara-Na- 1 

sim otrząsał z siebie napastników i podnosił się n 
krwawy, ryczący, jak niedźwiedź, lecz znów 
upadat pod Humem strasznych postaci. Inni s 
zbóje szamotali się w rękach rozszalałej ciżb y, ·~ 
jęczą i wyjąc nieludzkimi glosami. Zapamięta- _r 
.~,..~ ~;.; cgana,;;a ·,;., SL}' .Si:ki-:;L J L:L: ui..: myśleli o co 
walcz q, widzieli tylko krew, słyszeli zwierzęce 
wrzaski, czuli wściekłość w sobie, w drugich, r 
w powietrzu - i szaleli. Nareszcie zgnieciono .l 
opryszków i okrwawionych, drgających kon- rt~ 
wulsyjnie, na pól nieprzytomnych powleczono k 
pod drze'\va; Tam, prz.y dynmych żagwiach, za
częta się egzekucya. 

A między trzema rycerzami tnvrało ponure 
n11ikzenie. · 

- Mają, na co zasłużyli, --'- odezwał się na
reszcie Baktanowski, jakby tłumiąc w sobie li- c· 
tość. "-'-- Nie st~ła się im krZY\Yda, bo przecie 0 
na stryczek pracowali. i'"i 

łiadżi-h.lurat spojrzał nail takiemi oczami t 
Jak ?dyby .się teraż obudzil z głębokiej zadumy; l, 
obeJrzał stę w okolo i pochylił do ucha panu 
Wta!dysławowi.. :z 

. - Zdr~vaż ona, spokojna? . ""'- szepnąt !·o 
'vzruszonym głosem. 

--.:. Zdro'va 'catkiem i spokojna? - ·ale po-'a 
smutniata., jak ptaszek w jesieni. 



e układy. z centro\\·cami. Może zajścia w Le-
l. :::zyr1skiem. posłużą \\- tym ,,·zględzie za naukę 
~- -yjaśnietaie. 
'- Co się zaś tyczy redakcyi .,Wiarusa Pol-
1- iegQ", to ona inaczej postąpić nie mogla, jak 
L- , 5tąpHa. · My nie ch~emy i nie możemy dopn-
h ić. aby. lud polski na obczyźnie wyslugiwal się 
Y :zmyślnie centrO\\ com. Polacy na obczyźnie 
a ~ są dziećmi politycznemi, więc muszą i chcą 
:- iedzieć. dla czego tak lub owak mają postąpić 
. - zv \\JTborach. "Wiarus Polski" zawsze po
,_ ia-da: Niechże centrov\'cy się postarają, aby 
:- ary ich partyi spełniły s!uszne i usprawieclli
L- [one żądania ludu polskiego na obczyźnie, a 
'~ tedy, \\tedy - możnaby z nimi pomówić \\" tej 
1, rra wie ... 
' Przypuszczamy, że dziś już i ,,\Vielkopola
:- n" "poznaJ' się" trochę na panach centrowych! 
L- łbo czyby może chciał, aby lud polski na ob
o ~-żnie ,,. obec dzisiejszych prześladowa(J, ja
r, ego właśnie ze strony centro-vvcó\V _spotykają, 
:- ·zek1 się z góry samodzielnego działania przy 
L- yborach. ze strachu może przed centrowcami? 
ż .e chcielibyśmy tego o ,,Wielkopolaniuie" 
a ·~ypuszczać, możemy go zaś zapewnić, że Po
ć ... y na obczyźnie nigdy tego nie zrobi<-l. Ukla
rt r z centrO\\·cami możliwe , ale kapitulacya 
:l -zed nimi nigdy, przenigdy! Tak sądzi cały 
l- rot Polaków na obczyźnie, a "\Viarus Polski'' 
o \· aża takie stanowisko za słuszne, to też Roda-

r zawsze liczyć mogą na to, że "\Viarus Pol.
,_ :i" śmialo i energicznie bronić będzie S\\ ·obód 
a amodzielności ludu, choćby na niego jeszcze 
ę iększe spaść miały prześladowania. 
a Uwydatnianie, budzenie odrębności llarodo
a " j potrzebne \\' celu rato-vvania Polaków przed 

1iemczeniem. Utrzymanie zaś \\ Polakach na
,- ,dowości ich, s!uży sprawie katolickiej, bo stu
e ~r;t'ie P<Ywiedzial baron Schorlemer-Alst, że kto 
r- clakó\v germanizuje, ten ich tem samem do Iu
.ć ~ rstwa pro'\vadzi, bo germar1izacya zhaczy tyle, 
,_ J protestantyzacya. 
y Będąc więc święcie przekonani, że służymy 
~- Jrawie katolickiej i polskiej równQcześnie, nic 
e barny o to, co o nas myślą i mówią centrowcy, 
-" )· też na. tej drodze i nadal kroczyć będziemy, 
l - czas pokaże, że słuszność byla po naszej stro-

ie . 

1- Drugie pismo pozna(Jskie .,Goniec", \\'Sporu
h ia\vszy o wyjaśnieniu p. Jana ChłapowskiegQ 
>- r sprawie ks. Tascha, które to pismo. \Y przesz
i- vm numerze zamieściliśmy, pisze tak: 
? ,,l w jakiem świetle wobec tego przedsta-
i- 1 la się ks. Tasch, który mial <Jdwagę twierdzić 
~ ~ kompromisu nie by!o, przypuszczając, iż nikt 
: ą HI nieprawdy nie do-vviedzie, gdyż umarli z 

robu na świadectwa nie wstaną. 
:a . Na\~~et hakatystyczny "Tageblatt" pozna{J
tk ki skwitował z obrony księdza Tascha i napi
v. ~~ w~~oraj, iż ks. Tasch zapewne nie zdoła się 
z oromc wobec do1wodu! 
v Nas bo już nic nie dziwi. \N centrum zani
li~ a _c_oraz więcej has-ło za praw o i sprawiedli
V"- ,-osc. - .czasY_ Windthorsta minęly, a dążności 
z- rzyzackic wztęły górę. Są w centrum jeszcze 
;h 1ężo"'~ie wyjątkowi, jak byli i pomiędzy krzy
IĆ ~k~rru swego czasu, którzy się na takie porząd
a- i me godzą - ale ilu ich jest i co ich glos dziś 
ię nac~y? . . 
w ~en.trum zatraciło swoje ideały i poszlo w 
ni ~u~J s1ly materyalnej - a któż może przewi
Y ~1ec, na czem jegn polityka się sk01kzy _ czy 
a~ .1e czasem na przejściu na protestantyzm, jak 
:o ę St~ID Z ~\rL:.yż.akarni. 
:e NI~chaJb~ proroctwo Ś\V. Brygidy na cen
h, :um n_re odbiło się tak, jak na krzyżakach, we-
10 1: ktorego.. pra:va ręka odjętą im została, gdy 

11 _ ·t zebrala s1ę mrara nieprawości ich i ręka Bo-
10 ka na nich za wisla." 

a-

re z Ziemie polskie. 
Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. 

~- . Sztum .. P_rzy przebudowaniu tutejszego-ko
t:- CiOla katoheloego przed trzema latmi odnowio
le ·~ także dach, który b. r. wicher wiosenny w 

\-1ęks.zej części zniszczyt Obecnie kościół zo-. t . . 
u, .ame na nowo krytym. Koszta wynoszą 5000 
V; arek, które \V trzeciej części rząd pokrywa. 
tU Skurcz. Lekarz. którego tu dotąd sprowa~-

;zono dla poparcia niemczyzny, . wyniósl się. po
ąt ;·n b no do NU_ędzyrz.ecza. 

. Gdaiisk. (Ciekawe wykopalisko). Pi·zy ko
o-'amu rowów napotkali robotnicy na jakiś przed-

\VIARGS POLSKI. 

miot, w którym po dok{adniejszem ·zbad':miu· od
kryto monstrancyę, która w O\\··em miejscu za
pe\\·ne od kilku set lat się znajdowała. Cala 
monstrancya jest ze zlota i dosyć dobrze za~..:ho~ 
""·ana, brakuje tylko drzwiczek, którerni się za
myka hostyę. W jaki sposób się tu monstra:ncy.i 
znaleźć mogła, nie wiadomo. 

Ządzbork. \V pobliżu Bronikowa utopił się 
w jeziorze zeszlej środy gospodarz. Posdziech 
ztąd. \Vracat on z Mikołajek furmanką, zasnąl 
widocznie na wozie, a konie wjechały w jezioro . 
Podczas gdy konie dopłynęły do brzegu, spadl 
zapewne P. 'z \Voza i utopiŁ 'się. Po długim 
szukaniu znaleziono jego cialo wieczorem. 

Purda. Od dtuższego już czasu toczc.i się 
nklady pomiędŻy \\-ladzą duchowną ,,-e Prom
borku a prezesem regencyjnym w Królcwc'4 o 
od!ączenie wioski \V rand od kościota w !(Ie\\
kach, a przylącz.enie do tutejszej parafii. z PO\YO
du wielkiego oddalenia. Do kościoła w Ke\vkach 
ma za to być przyłączoną wioska Linowo. któ- · 
ra obecnie ·należy do Banęga. 

Świętalipka. Jak głoszą. ma się tu. osiedlić 
klasztor Benedyktynó\Y z Marią Lach. \\ . r:rm 
c~lu toczą się podobno układy pomiędz-y regen- · 
cyą, a kapitułą warmi!'1ską. - Opróżnione przez 
śmierć śp. ks. prob. Iiarder probostwo tutejsze 
nie ma już być \\-ięcej obsadzone · przez 'wiec
kiego ducho\vnego. 

Z Wiei. ·Ks. Poznańskiego. 
Oborniki. Niemiec \Verk w olędrach uszep

tykowskich sprzeda! S\\·oje gospodarst\\·o Poia
kO\d. - \V Polajewie zawiązało się .Kó!ko rol
nicze pod prze\\~odnictwem ks. proboszcza Ck
orge. Do nowego towarzystwa przystąpito za
raz 30 czŁonków. 

Poznań. ·Ks. Brunon Koszn.ik, \\i kary w 
Samostrze lu, pochodzący z No\\ egod\\ oru pod 
Pelplinem, został od 1 sierpnia b. r. powołany . 
na _profesorR. religii . pfzy gimnazyum Ś\\. lvlaryi 
Magdaleny v.- Poznaniu. 

l(rotoszyn. Komisya kolonizacyjna kupiła 
Wyki w po\viecie krowszyflskim od p. Oloystei-
na. 

Poznań. Ogiel1 \\·ybuchl na Mia teczku. 
Spalił się dom i b 11 Jynek restauraq:jny re tau
ratora Kantorowicza. Straż ognio\\·a wprawdzie 
przybyła, ale nie mogąc dostać dosyć wodr o
graniczyć się musiala na zlokalizo\\ aniu ognia, 
co też jej się udało. 

Poznań. Urzędo\\'IIie zaprzeczają donie-
sieniom dziennikó\v, jakoby cesarz \Vilhelm 
przybyć mial ,,. jesieni do Poznania. 

Poznań. Utonęli niedaleko mostu Chwali
szewskiego, wypadłszy z łodzi, czeladnicy bla
.chnierscy Stefan Bidowski i Józef I(arle\\icz. 
Dwie inne osoby ocalono. 

Mogilno. Pomiędzy robotnikami zatrudnio
nymi tutaj przy wodociągach \\·ybuch1 strejk; 
nie są bowiem zadowoleni z płacy 35 fen. za 
metr bieżący przy pracach ziemnych. 

Ze Śląz~a czy li Starej Polski. 
Głogówek. łirabia Oppersdorff otrzymał 

<Jd westfalskieg_o związku włościańskiego (go
spodarzy.) 1000 mr. dla po·wodzią dotkniętych 
gospodarzy śląskich. 

l(ról. Huta. Na kopalni ,,I(onig·· \\" zybie 
. "l( rug I''. w nocy na sobotę sztygar Oapoń, 

d\\Óch górnikó\V· i jeden praktykant rewidowali 
tamę, przedzielającą stary ganek. chcąc się prze
konać, czy poza tamą nie ma zlych gazów. Gdy 
w tamie zrobili dziurę, gazy g\\ at:o\\ . 1J ~ c zal:z~
ły wychodzić, że wymieniony sztygar i górnik 
Bartoś zaczadzeni upadli na ziemię. Dwóch in
nych ratowala się uciczką. Zanim pomoc nad<:
szla, Oapoń i Bartoś byli już bez ducha. Obaj 
zabici byli żonaci i ojcami rodzin. 

Studzion.ka. Na szosie ku Pawto\\·icom 
sploszyly się konie pewnego gospodarza. który 
wiózł trociny z Zoró\v. Siedzący na wozie trzej 
ludzie spadli tak nieszczęśliwie. że koła prze·
szy po nich. Ciężko pokaleczonych opatrzy: 
ks. Loss na miejscu ostatnimi Sakramentami św. 

l'lysłowiec. \V ubregtą niedzielę zawiąza
ło się tutaj nowe gniazdo nSokote". iódme w 
okręgu śląskim. 

Nowem_u gniazdu·: Szczęść Boże; ·. 

Wiadomości ze ·śwtała. 
Rzym. · l(oronacya Ojca św. odbędzie się 

prawdopodobnie już w niedzielę, aby· za miej;. 
scowi kardynaławie mog_ti· \x.· niej '"'; zią" udzi?..!. 

- --:"" Ka:rdyna! Sarto otrzymał 50 gtosów, Rampol
łĘt lO, a Ootti 2 przy slódmern glosp\\t·anln: 

Berlin. Pism·a angielski donoszą o mającym 
stę ·odbyć tego· rokt.l zjeździe panujących~ jakie
go c-d· cza~u kongresu \Viedeflskiego jeszcze nie 
byio. Na· uroczystość ślubną księcia Andrzeja 
greckiego z księżnkzką Alicyą batenbergską w 
Dannsztacie, zjechać się mają cesarz niemiecki, 
car Mikołaj, król angielski Edward i królowie 
grecki ,i duński. Oprócz tego mauą przybyć do 
Wiednia król angielski .Ed\\ ard i- cesarz Wil
helm w od\\iedziny do cesarza Franciszka Jó
zefa. Cesarz Wilhelm nda się stamtąd - jak 
pisze .. Neue· f r. Presse" - do arcyksięcia Fry
deryka . austryacl\iego do Belly na \V ęgrzech, 
gdzie prze·z 4 dni odbywać się b~dą polo\Fania 
dworskie. 

.z :różnych stron. 
· Dortmund.' · Antoni Olsza rek, zatntdniony 

przy budowie domu przy ul. Burg\\·aH zostat tak 
· ilnie w głow·ę uderzony kawałem dt;ze\Ya że 
. ' tllebawem umarł. Zmarty pochodził· z Polski 

pod Moskalem. 
Stynim. · Pożar zni'szczyl tu dom obywate

la Ilanda, 
Alstaden. Uro-czyste w-prowadzenie nowe

go prob. ks. liamm'els'a odbędzie się w niedzielę 
16 sierpnia. - · . 

QsterfeJd liczy 15 tysięcy 220 mieszkańców. 
Rotthausen. .Rzeźnik Loeven thal strzelil do 

S\vej szwagierki i niebezpiecznie ją poraniL Na
stępnie przerznąt sobie gardło nożem rzeznickim 

O$lafnie wiadomości. 
· l( r ·a k ów. Na torze pomiędzy suchą a 

· i(ałwaryą.- wydarzyło się wielkie nieszczęście 
kołejowe. 30 osób poniosło śmierć, 52 osoby są 
ranne. ·, . . · · . · . ' . . 
·. R z Y .tm_~ .- ."Qsservatore Romano" pis.że że 
Piusa X obran·o jednogłośnie, "Voce de la Veri ... 
~a", że otrzymał 42 głosów, "Giornale d'ItaUa",. 
ze 52, a "Tribuna" że 49 głosów. 

L o n d Y n. W Perth zawaliła się trybuna 
dla widzów. ZnajdQwało się na niej 600 osób. 
Nikt się nie zabił, tylko dużo osób odniosło rany. 

~o,~arzystwo srimn. ..Sokół" w Steele. 
. Ćwt_ercroczne walne zebranie odbędzie się dnia 

9 s1erpma o godz. 10 przed poludniem na sali p. Dres 
\\" R~tt. Z Powodu ważnych uchwal prosi się szan. 
druh?\Y? punktualne przybycie. - Rewizya kasy od
b~d_z~e ~lę O gf!~Z .. Y2 10; dla tego rewi'zorowfe kasy 
Wlnm · s1ę stawtc_ punktualnie. Goście mile widziani. 

Czo.łem! - \Vojciech Józiako\vski. 

. _ Koro:ŚJ>iew-u _"Mickiewicz" w Obe.rhaus(m 
donosi swym czionkom, oraz wszystkim R.odakom w 
O~erhausen, iż 1ekcye śpiewu odbywaja się co nie
dZI~lę u ~·. I(l~i~a (Dreif~aisersaal) o godz. 2 po pol. 
O Jflk naJhcznteJszy udz1ai w lekcyach uprasza 
___ ;...__ ___ · _____ Z a rząd. 

. To~arzystwo św. Jana Chrzc~ w Ueck;;;-d;tf~ . P 

~od_aJe . ~wym .czloQk?m do wiadomości, iż w sobotę 
. sterpma, p:z:rs,tępuJe T~w. ~\Y. Jana Chrzc. wspól

rue do sp~.w~edzl .. a w medztelę 9 sierpnia wspólnie 
do f(omunn sw., Jak zwykle o godz. 7 rano, Zacten 
c~_ło_nek nie powinien pozostać bez spowiedzi i Komu-
1111 ·sw. Z ar z ą d. 

Towarzystwo Św. Kazimierza w Baukau 
podaje do wiadomości czronkom, iż zebranie, które 
przypa~~ na dziet1 ·9 sierpnia nie odbędzie się, z po
wodu, tz towarzystwo nasze bierze udział "" pieł
grzyn~ce do ~evelaer w dniu 9 sierpnia. Pociąg od
chodzr o godztnie 7· rano. Msza św. dla pielgrzymów 
o ~odz. 6. Spowiednika polskiego w Baukau nie bę
dz!e, przybędzi.e w niedzielę po pot Proszę tych. co 
. ~ dn cl!O~-agw1. 7ehy sie 8t?Wili nM rr0::1?;;m: prędzej. 
~t!ety .~10zr~a. dostać tyłkOl w piatd do wieczora. O 
Jak na]llcztlleJszy udział w pielg-rzymce uprasza 

Z ar z a d. 

'.fowarzystwą św. Marcina w Ktąy. 
\V n_tedzi_el~ dnia 9 sierpnia po poJ. o godz. 4 od

będzt_e s1ę mrestęczne zebranie, zarazem też i walne. 
~ędz1e ?d~zytany dochód i rozchód z· tego kwartatu 
1 rozma1to c1. Szan. członkowie jako też i nieczlon
kowi~ i ci. którzy się do Tow. chcą dać wpisać, upra
sza SI~, aby s~ę ja!~ najliczniej zgromadzili. - Rewi
?:orow_t~ kasy Jak_o .1 za:ząd muszą się stawić godzine 
D!"ę.dzeJ. -Kocha111 Bracta, gromadźmy się jak najlicz
Pt~~unktu<>. lne_ pr_rybyc_ie _ uprasz~ Z ar z ą d. 

Koło śpiewu "Fiołek" w Bruchu ·· 
z:votuje wszystki_cłi .czlonków iak czynnych tak i 
ntecz:Y~nnych na medzte_lę 9 sierpnia o godz. 3 po pol. 
na mtesu~czne zebr-ame, ponieważ p.rzyjdą jeszcze 
sora':vy tyczące zjazd~ po~ obrady. Zatem. prosi s ię, 
aby zadnegq z czlonkow me brakowalo. 

· z a~ z ą ct. 
. Baczność Brucb! 

. Kola,. ~tore ;Z~Pr?szenia odebraly i które chcą 
· udztal wztąc w ZJezdzre, a jeszcze się nie zg.łosily do 

tego czasu •. pr:<>Szę. a b~- się .Jak najprędŻej t tą spra
wą zalatw1c raczyly, bo czas uchodzi. 

Józef Jęsiek. przew. ) 



Nabożeństwo polskie i spo\\·iedż 
dla Polaków. 

Ksiądz polski odprawiać będzie polskie nabożeń
ltwa i siuchać będzie spowiedzi świętej Po!aków w 
mastępujących miejscowościach: 

W Horsthausen od 5 sierpnia do 12 sierpnia. 
W Annen od 12 sierpnia do 19 sierpnia. 
W Kastropie od 19 sierpnia do 26 sierpnia. 
W Huckarde od 26 sierpnia do 2 września. 
·w Lutgendortmund od 2 września do 9 września. 
W Aplerbeck 9 września do 13 września. 
W Asseln od 13 września do 16 września. 
W Mengede od 16 września do 21 września. 
W Courl od 21 września do 23 września. 
W Horde od 23 września do 30 września. 
W Kastropie od 30 września do 7 października. 

Baczność Osteriełd! 
Oznajmia się szan. Rodakom w Osterielei i o}wli

:cy, iż zebranie To\v. gimnastycznego odbędzie się. w 
niedzielę dnia 9 sierpnia o godz. 3Yz po pot na sah p. 
Rupiepra, ut. łiauptsu. nr. 56. Będzie wpis czlonków 
i obór zarządu. 

Uwaga. Uprasza się szan. Komitet, aby się sta-
wiK o swojej godzinie. Czolem! 

Baczność Ałtenbocbum. 
Towarzystwo św. Józefa w Altenbochum uwia

damia szan. ·czlonków, iż rocznica tow. z po\vodów od 
nas niezależnych na przyszlą niedzielę . od
być się nie może, dla tego odbędzie się zebranie w 
ten sam dzie!'1 9 bm. o godz. 4 po poL Rocznica jest 
od!ożona na 13 września. - Zebranie zarządu odbę
dzie się zaraz po sumie o ~odz. 11 -;4 . O Jak najlicz- . 
~iej~~.:_~-~-z~~!-~P_r~_~z~ Z a r z ą ~ .. _ 

Baczność - Alstaden - Czołem! 
Szan. R.odakoni z Alstaden i okolicy, a przede

wszystkiem ml'odzieży naszej oznajmiamy, iż \V nie
dzielę dnia 9 sierpnia odbędzie się zebranie, aby za
łożyć "Gniazdo Sokoiów" na sali p. Grotloh przy 
Rubr. Zaprasza się szczególnie szan. druhów, którzy 
z przyjaźnią i zapalem w tern pracują, aby pomogli 
nam swa osobistością obudzić ospalych i gnuśnych, 
dodać sil, aby \Y Alstaden ,:Sokól'' gniazdo 'uslal, 
ożyl i żyt C zolem! 

.....,.. Komitet: 
J ózef Lazarewicz, Ignacy Podeszwa, Stanisław \Vii

czak. 

1 owa.rzystwo św. \Valentego w Wanne 
donosi Sl an. członkom i Towarzystwom, iż w nie
dzielę duia 9 sierpnia odbędzie się na sali p. Unter
schemana 13.. rocznica istnienia Tow. Po poł'udniu o 
godz. 5 odbędzie się pochód z chorągwią do kościola 
na nabożeństwo, po nabożeństwie będzie zabawa ze 
śpiewem, deklamacyami i bardzo piękny teatr p. t.: 
"Dzieci w jaskini zbójców'". Zarazem uprasza się 
szan. czlonków, aby się jak najliczniej zgromadzili. 
Także uprasza się szan. Towarzystv.ra, które zapro
szenia odebrat}' i które dla braku adresów zaproszeń 
nie odebraty i wszystkich Rodaków, aby nas S\\-o,ią 
obecnością zaszczycić raczyli. Obce Towarzystwa 
winne przybyć bez chorągwi, ponieważ policya na to 
nie pozwolila. \Vstępne dla nieczlonków 50 fen., dla 
wszystkich czlonków 25 fen., a ci są zobowiązani 
książkę towarzyską przedstawi~. 

Uwaga: Po teatrze odbędzie się dalsza zaba\Ya. 
Sekretarz. ------------------------------·---------

Towarzystwo św. Marcina w Derne 
podaje swym czlonkom, i szan. Rodakom zamieszka
Kym w Derne i okolicy do wiadomości, iż od sobotr 
godz. 5 po poL aż do niedzieli poludnia przebywa tu

~taj w Derne spowiednik polsld! \V niedzielę .rano· o 
godz. 8:4 .Msza św. z polskim śpiewem, może także 1 
kazanie polskie. Gdyby byla zmiana, będzie ogłoszo
ne w kościele. Uprasza się z tei sposobności lwrzy
stać. 

Uwaga; Po poludniu o godz. 3% odbędzie się 
zwyczajne posiedzenie towarzystwa naszego na sali 
posiedzeń, na które się wszystkich czlonków zapra-
sza. Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Au~ustyna w Rotthausen 
donosi szan. cz.fonkom i wszystkiem Rodakom za
mieszkafem w Rotthauscn i okolicy, iż w sobotę ~ 
sierpnia pr·zybędzie polski spowiednik. \V sobotę 
po pol. i w niedzielę sposobność do spowiedzi Ś\,-. 
W niedzielę rano o godz. 8 przystępuje towarzystwo 
wspólnie do Komunii św. Czl'onkowie powinni s:ę sta
wić w oznakach to\\'. O liczny udział prosi 

Zarz<td.. 
Uwaga. Jv1iesięczne posiedzenie odbęd.z:ie s(ę w 

~ę samą niedzielę po pot o godz. 4. 

Towarzyshvo św. Wojciecha w Duisburgu 
donosi \VSzystkim czlonkom, oraz wszystkim Pola
kom tu zamieszkałym, że \\' przyszlą sobotę \\' ho
ściele Ś\v. Józefa po pot od 4 godz. sposobność do 
spowiedzi i \V niedzielę rano. \V niedzielę rano o 
s;odz. 8 wspólna Komunia św. Tow. św. Wojc.iech2. 
Czlonkowie winni się w oznakach stawić. \V niedzie
lę po pot o godz. 3!;; nabożerist\\-o z kazaniem. Po 
na.bożei1stwie zebranie Tmv. Uprasza się o liczny u-
dzial w na.boże11stwie i zebraniu. Z a r z ą d . 

Towarzystwo ~w. 'Wojciecha w Rohłingbausen 
donosi swym czlonkom i Rodakom, iż · w niedzielę 
9 sierpnia po pol. o godz. 3 odbędzie się miesięczne 
posiedzenie. Po posiedzeniu tj. o godz. 5 odbędzie się 
wygrywka. Przy odbiorze statka wygrawczego' po
winien się każdy okazać losem czyli kartą \\'Jrgraw
~zą, inaczej nie może otrzymać wygrywki. Prosi 
się tyc.h także, którzy jeszcze nie zwrócili pieniędzy 
za. karty wygrawcze, aby tą rzecz zaiatwHi przed 
wygrywką, inaczej będą te karty uznane za nieważ-
ne. Z ar z ą d. 

Uwaga. Rewizorawie kasy winni się stawić o 
~odz. 2 po pol. Z a r z ą d. 

Baczność Rodacy! 
Towarzystwo gimn. "S~kór' w Herne. 

Zabawę zamknięta\ urządza nasze gniazdo \'~: nie
dzielę w dniu 9 sierpnia 1903 r. Zapraszamy wszy-
stkie g:niazda z okoliq· tutejszej i nadrcflskiei, a.b)~ ra
czyli nas swą obecnością zaszczycić. Osobne list?~ 
wne zaproszenia nie będą wysylane, z powodu, 1z 
czas iest za krótki. Zwracamy uwagę druhom nasze
..-ro g1;iazda, iż w ten sam dzień o godz. 3 po pol. jest 
;osiedzenie. Prosimy, aby się licznie i punktualnie 
\YSta\\7 ili. Goście mile \Vidziani. Czolem! 

----------------~------------\~VY~!~ 
Towarzystwo św. Macieja w Holsterhausen. 

Donosimy swym czlonkom, iż w niedzielę 9 sier
onia o godz. 4 po poL odbędzie się miesięczne zebra
i1ie. Po zebraniu o godz. 6 po pol. urządza to"-arzy
stwo wspólną zabawę polączoną . z tańcem i polską 
mu.zyką p. Kuika. Czl'onkowie, którzy są niewplat
ni, ·winni się stawić na zebranie. Z gości może tylko 
na ' zabawę przybyć ten, kto się na członka d? tow"=
rzystwa da \Vpisać, a \.Vpis wynosi 75 fen. O Jak_ na)
liczni<tjszy udział w zebraniu i w spólnej~ zabaw1e u-
przejmie uprasza Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. Piotra w Steele 
podaje do wiadomości członkom, iż nadzwyczaj
ne ze:brani'e odbędzie się w niedzielę 9 sierpnia 
o godz. 4 po poL, na które się szan. członkó\v za
prasza, ponieważ będzie obór nowego prz.e.wo
dniczącego i proszę, aby się wszyscy sta\Vlh. 

Piotr Macek, sekr. 

Baczność parafianie .1\łcbowscy pod Xiążem. 
Jeszcze raz się do was odz\vywam w imieniu ca

lego komitetu. Szanowni bracia, byście się trochę po
spieszyli .z waszymi składkami n~ tę ch?r~Ri:w, któ
iak my sę umówili, na św. Marcma chcwltbysmy ko
Ściolowi naszemu odes.ł'ać, ale szanowni bracia. jak 
tak opieszale pójdzie, to •na ten czas tej chorągwi od
stawić nie będziemy mogli, bo czas uchodzi, a nam 
pieniędzy mało pr~ybywa. Szanowni ~racia. 1~ie ~aj
my się zawstydzić, i co my przyrzekli, to tez mech 
się w cz:--n zamieni, i raz się uko6cz)', na tylu co .nas 
tu iest to b\·lib)-śrn:sr też \V jednym roku mo~h te 
skl~dki ukoi'1czyć. a tu już drugi rok zchcxizi, i jeszcze 
się na to nie tęgo niesie, żebyśmy w tym roku ukOI'!
cz}rli, więc was wszystldch szan. parafianie bardzo 
proszę, byście się też sami do tego poczuwali, bo to 
będzie parniątka na cale życie i jak nam miło patrzeć 
będzie na ten dar. jak raz kiedyś zajedziemy w ro
dzinne strony i pójdziemy do kościola naszego, . w 
którem my tyle błogich chwil spędzili, jak nam m1lo 
patrzeć będzie na ten sztandar, na który my tu na ob
czyźnie skJ.adali, to zaś sami się nalepiej o tem prze
kotlamy. Zarazem proszę wszystkich parafian \V i
mieniu Józefa Buli(Jskiego, aby się wszyscy raczyli 
sta\Yić w niedzielę 9 sierpnia do restauracyi p. Piepra, 
• 1eustr. o g-odz. 4 po pot na zaręczyny, na które Jó
zef Bulil1ski z panną Józeią Iiyżówną \vszystliich 
parafian mile zaprasza. 

St. Nowacki. Baukau. Herne Str. nr. 3. 

Koto śpiewu "Lira" w Oberhausen 
donosi \vszystkim swym czł'onkom, oraz wszy
stkim Rodakom i Rodaczkom \V Obe.rhausen 1 
okolicy, iż w· niedzielę dnia 9 sierpnia urządzamy 
bardzo p-ięknie urozmaiconą zabawę. Zwraca 
się szan. członkom wszystkich tm\.'arzystw u
wagę, ażeby każdy zabrał ze sobą książkę kwi
to.\\'ą, aby się mógł w-ylegitymować jako czlo
nek. Początek zabawy o godz. 5. Będzie 
strzelanie do tarczy o nagrody, i wiele innych 
rze.cz:v. Na po;,, · yższą zabawę najuprzejmiej za-
praszamy. Cześć pieśni polskiej! Zarząd. 

Komitet wycieczek latowych w Bochum. 
\V przyszlą środę, dnia 5 sierpnia o godz. 

8 ·\vieczorem odbędzie się posiedzenie w lokalu 
p. Schmiebuscha przy klasztorze. Wszystkich 
czlonkó\v oraz Rodakó\\-, którzy się tą sprawą 
interesują. uprasza si ę G liczny udziaL Prosimy 
też Rodaczki o liczne przybycie, aby w tej spra
\Yie, mającej na celu zdrowie nasze i naszych 
rodzin wspólnie się porozumieć. Spodziewamy 
się, iż wszysikie Ro daczki chętnie przybęd~. 

Wy dział. 

Ogólny wiec polski 
",{ K ast,r«lpie 

odbędzie się w niedz.ie.ię, dnia 9 sierpnia o godz. 
4. po pot. w san p. Schułte-Becker. Porządek O· 

brad: t) Stosunek Polaków do niemców w o~ 
góle., a w szczególności do partyi centrowej i 
socyaiis.tyc2:.nej. 2) Sp.rawa opieki duchownej w 
języku ojczystym. 3) Sprawa wychowania dzie
ci polsldch na obczyźnie. 4) Protest przeciw 
germanizatorskim zachciankom różnych cen
trowców. 5) Rozmaite sprawy. 

O liczny udział . Rodaków uprasza się, bo 
sprawy, jakie mają zostać omawiane, są bardzo 
ważne. Szczegółnie zaś Rodacy z Kastropu, 
Kottenburga, RauxeD, Habinghorstu, Sodingen, 
Gerthe, Mengede, itd. winni się licznie zebrać. 

"Związek Polaków". 

Baczność Rodacy w Bruckhausen r okolicy r 
Towarzystwo Przemysłowców polskich urza 

w niedzielę dnia 9 bm. zabawę latową. na sali p 
Brinka \\' Bruckhausen, Albrechtstr. Niniejszym 
praszamy w~zystkie nam życzliwe towarzystwa, 
nieważ osobnych zaproszeń nie wysyŁamy 

p r o g r a m: o godz. 4 rozpo.czyna się zaba~ . 
urozmaicona monolog-ami, deklamacyami. śpiewe: 
ta(Jcem. \Vstępne przed czasem 75 fen., przy k; 
J markę. · Z ar z ą t 

B • .t_C.ZNOŚĆ! 
s~e.nown. t1.odt~kom por.walam sobie przy

pomniec xr.ój od kilka Jat istoie.1ący 

i n t e re s s .z e w s k i. 
Wszelką, mi z!econfti pracę •J ykonywam 

na.jstarann;ej , od najtań~zych do :ajwykwint
njejsr.ycb Reparuję w m0j .m warsztacie kał
de ohuv. ie. pręoko i tanio. Ceny umiarkowa
ne. Uoługa skora i rzrtelna 

--==- §woj do Slł'ego! -
Z szJ.<:u k; e m 

I g n a c y M i s i a k, 
1Jec~ endo:rf, Bocnumer Stras&e 26. 

Bnłntke 1 filia) Wanoer St.ra~se nr 6U. 

oaooooooooooooooooocooccocooccc 
Baczność! 

Szanownym .Rodakom w Herne i okolicy do 
szę, iż otwieram z dniem 2 lipca 1903 

księgarnię polską w Herne, ul. Now1 
Donoszę tak samo, iż mam wlasną praco\\ 

opraw ram do obrazów, wianków, wiązarków, l\~ 
żek itd. \Vszelkie zamówienia wykonywa się szy 
i rzetelnie. Cem.' umiarko\vane. Liczę na popa 
rodaków Pozosta_ię uniżony 

tlenrvk Gardo. 
oooooooooooooooooooąoooooooooco 

--··----------11. Obrazy przedsta\viające 

l Ojca świętego Leona XIII 
8 ułożonego w Trumnie po 25 fen., 
• w oprąwie po 1,00 -- 1,50 mrk. 
ł1 egz. poleca · za poprzedniem nadesła
• niem gotówki (większe także za po
IJ braniem pocztowern ). 

• SI. Warczyński 
• w Tczewie (Dirschau ,V. Pr) 

••••eeeeeeeeeetl 
Dwu ch 

Czet krawieckich 
na duże sztuki przyjmnje 
zaraz 

Fr. Słoma 
mistrz k ·rawiecki 

Las.r b. RubJort Kaiseretr 9t 

Gościniec 
• kuinią 

i 6 mórg ziemi (Jub teł be'z 
kutni) jest oo 1. 10. n. do 
wvdzieibwienia Oibbiste 
vg.bszema mają. pierwazeń • 
r;tw·J. Bliższe wnrunki u· 
dziela się ustniE> lub p:
&miennie Gen. A~encva 

8. Pluciftski. 
PoUlań-Posen, ulica. 

Bre1testr. 16. 

2 Ozelad2 
kt•awieckic1t 

przy stałem zatrudniet 
dobrei !apłacie mo~~ 
zgłoaić, lecz tylko t 
kt<'n:zy ~kuratnie i pu~ 
alnie sztukę odstawić 111 

~głoszenia przyjmu) 
A'Clam Słomz 
Laar-Ruhrort 

Cesars!ra ul. ( Ka.iserstr 

25 do 30 robol 
ków i jeden pr 

downik 
za dobrem zarobkiem 
przerobienia dróg. 

Zgłosić się mog
szaehmistrza 

Plewijtsk i e~ 
w Rauxel•HabiPI 

Wegeanbau. 

Postbestellungs .. Formular. 
Ich bestelie hiennit bei dem Kaiserlicl 

Postamt ein :Exemplar der Zeitung "Wia 
Połski" aus Bochum (Zęitungspreisliste 128) 
die Monate August u. September 1903 und Zl 

an Abo~nnement und Besteilgeld 1 ~28 Mk. 
l 

O~ige 1,28 Mk. erhalten zu haben 
scheinigt 

...... , d. • . . . . . . 1903, 



Podob11ież nie dopuścil Syn Najmilszy, aby 
cialo Ś\\' ięte Matki, z której po<..:zęlo się Żydc, 
miał-Q się zepsować w grobie, ale do życia 
-wskrzeszone dnia trz·ecicgo, znowu z duszą złą- · 

czone, przez Aniołów przeniesione zostało do 
Nieba. 

O! piQkna! o święta, o! złota Arko Przymie. 
rza, Maryo! k.tóż zdolen wysłowić Twe piękno-

·· śd, twe dzieje, kto g.odnie wypowiedzieć sku
teczność T\,rcj przyczyuy. Bądź pozdrowiolla 
.uadiieju 1iasza, Tarczo i Chlubo nasza! Nie o-
· puszczaj nas Arko Swięta, ellociażeśmy nicgodni 
dhł grzcc.hów naszych! Póki Ty między nami, 
póty i nas! My tułacze po tej bezwodnej pu
szczy życia! Prosimy, prowadź nas do kraju o
bięcancgo. Do Ciebie wzdychamy, do Ciebie 
wolamy i nie przestaniem t«sknić, wzdychać i 
:wołać, aż. Ciebie oglądać będziemy w szczęśli
wym górnytri Sionie. 

"Bramo niebieska, módl siQ za nami!" Kie
dy Jakób uciekal przed bratem .Ezawem do Me
zopotamii i noc go w drodze zapadla, pod!ożyl 
kamień pod g l owę i zasnął. ""' c śnie widzial 
drabinę do nieba sięgającą i pó niej Aniołów 
\\"stępujących. Przebudziwszy się ze snu, za
wol'al: To miejsce jest straszne; zaiste dom to 
Boży i brama niebieska. Gen. 28,· 17. Co Jakób 
widział we śuie, to my \\ ~ictzimy na jawie: dra
biną do nieba sięgającą, to cnoty Maryi, to 
szczeble prowadzące do nieba, a bramą niebie
ską, to Marya sama, bo Jako brama otwiera 
wstęp do przybytku, tak Marya dając nam 
Chrystusa, otwarła zamknięte niebo. Przez Ma
ryę Chrystus wszecH na .ziemię; a ponieważ Je
zus jest źródtem laski, więc przez .l\1aryą przY:
l:h.odzi wszystko, co tylko z łask Bożych przy
szlo z nieba· na ziemię. Ona jesf drzwiamj da
rów niebieskich, bramą niebieską, · szafarką łask 

--· ··- -swych: ·Do--· Niej, jako ·cto Skrzyni · Bożej i 
·:. sp.raw Patrouki \vszyscy zwracają . swe oczy. 
· (Bernard): · Każdy, kto sdwdząc ze świata wcho

'dzł do nieba, prz~z Nią .iako przez bramQ wcho
dzi. (Sw. Antonin}. Nikt n.ic będzie zbawionym; 
jedno przez . Ciebie, Najśw. Pauno! (Sv .. -. Gcr
m~m). 

św. Karol Borrhomcusz . biskup Mcdyolafi
skL postalJO\\ il na iednyru synodzie, ai)y w ca-. 
tej jego dyecezyi nad drz,dami kościol6w far
.nvch umieszczano obraz .Maryi Pan1~y. Chciał 
p~zez to okazać, że Ona jest bramą clo '1ask i da
rów niebieskich, że nam przystęp do Boga jc
·dna, a przeto na}}fZÓd. do Niej uciekać się potrze
ba, jeśli chcemy od Boga co z pe\n10ścią otrzy
mać . . 

· !(to mial uieszczQścic siedzi-eć kiedy w wię
:zieniu, osamotniony, jak gdyby za życia pogrzc-

R~aktor odpowleddalń.y ·ka:-- pro l-. dr. Lłss w Rum.J&nłe. 
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bany, za kim żelazną bramę więzienną z chrzę
stem zamknięto, i tyle tylko tła niebieskiego o
glądar, ile mu krata więzienna zasłonięta ko
szem dozwalała , ten pojmie znaczenie bramy, 
która go pozba\Yiła wolności i licznych dóbr i 
przyjemności. A czemże to życie, jeśli 11ie wy
gnaniem, więzieniem? Jęczymy w więzadi 
grzechowych, cialo dąży do panowania nad du
chem; wśród rozlicznych tn'>sk doczesnych jak 
maly promyk światła niebieskiego pada niekie- . 
dy do duszy. A więc tęsknimy do owej Bramy 
niebieskiej -- do Maryi! Do Niej wznosimy 
gorące blaganic: Bramo niebieska, módl się za 
nami! l(ogo nędza i g !ód zmusily żebrać pod 
cudzym progiem o jałmużnę i wsparcie, .ten 
wie, jak blogic znaczenie ma brama, kiedy ją li
tośn<t ręką otworzy i miłosiernym datkiem nę
dzQ zaopatrzy! l( to może już patrzał śmierci w 
oczy i nic mu nie pozostawało, jak umrzeć i 
wieczność, ten gorąco, ze lzami wzywat Maryi: 
Bramo-niebieska, módl się za nami! Amen. 

Swiętujózafaeie 
~-t::;,- l! ;ok(t!ld.lr~,~ nł! u hogtc.b atad.entów ka:,oliclw-pojU;.i~.b. 

A kute (co~. nr 31) niedobór 361 48 ro. 

Na chnciparh u Ji'ar.)la 1\H .:ha.łka w Alste(leu 
(1 a-i t słał J. L·uore~ icz) . • . . . • . 2 50 " 

Ne .hrzci ach u Kaimiercza.ka w Laęr : M. 
K' źmierezak z żo Jl\ l mr ~ nowou.a:~odzo'.ly 
syn l mr, .L Błaszc~yk z !oną, l mr, J. 
Jr-zit Jski l mr., W. Wosiek l mr., Fr. 
Andt·zejewski z . ż wą, l mr, A. Wa~rzy
nia.k l mr , J nef De mny l mr., l wręczył 
w. w , stck) ... : . . . . . . . 7 .50 .. 

Razem 10,00 ... 
Nledohór 3&\,48 01 . 

Niedobór 331.~8 m. 
pro Kfs. L i i31!1 

A. DrejPkt, BMtnun, Malt.beserstr. l 'i. 
B · g ~~:apłsć l Ś v. Jozafaeie módl s ę za nami· 

fL 8. 1903. - · - ····-~~ -- --

Zbiór modlitw i pif'Śni, ksl,.tka . do nabop 
le6stw~ ~ w piękne,i oprawie ze zł9tym bnegiem. Cena l 
11 ·., ~ przea. 1, l O mr. 

Adres: · "\Viarus. Pols-ki". Bochum. 

* + 11 4 ' 
Książki . religijne i pouezająee. 

\ł' ' kład Ofiary Msz)· Śł'' . ks. M~troi.na z Ko
hern. Cena za Pgz. t)prswny 1,50 mr., z przes. 1,70 mr. 

Ratujdł' dusze w czyścn, czyli rłlłne mo· 
lJitwy i t;posohy wspierania dusz w czyścu się znajdujlł
~ych. Cena 10 fen .. z przes. 13 fen. 

0 t>Zci n a tki Boskiej w Pols~e. N;apisaj 
u. \'lrowitl>:~ki T. J. Cena 20 fen., 7 przesyłk'ł 2, fen. 

Adf~s · ,,Wiaru~ t•olski", Bo~hum. 

Nakłf.dem l C.!C ' oJJhmf V ydawn. ,,"Wiarusa Pc!sk!ego". 

(PO S LA~IEC.) 
n --o 
l )"Nauka Kat.olicka.H wycbodm eo czwar .. l 

tek w Boe.hum w '\Veetfalli jako bezpła- l 
tny dodatek do "Wiarusa. Pot~kiego". 
Oaobno "Nauki Katolickiej" prenum.cro
ws.~ nie można.. Kto więc chce ją, otrzy
mać, niech sobie zapi13ze na poczcie 
"Wiarusa Polskicgo". 

0----------------------------0 

t 
o o l . n Wi " r u a P o l ski ~', pismo polity.ezne_ 

wychodzi ęześć razy tygodniowo ! "Nauklł 
Katolicktf', ja.ko bezpłatnym dodatkiem. 
Prenumerata na poczcie wynosi l markę · 
~O fenygów kwartalnie, a z odnoszeniem 
do domu przez Ustowego l markę 92 j 

0 
fenygów. G 

MÓDL SIĘ I PRACUJ ! 

* Dodatek tygollniowy do "Wiarusa Polskiegil'' i "Robotnika Polskiegv''. ~ 

Nr 32. Bochnm, dnJa 6 słe•·puia 1903. Rok 12. 

Na niedzielę 10 po Swiątkach. 

Lekcya. 1 Kor. XII. 2-11. 

Bracia! \Viccie iż gdyŚcie pogany byli, do 
niemych bałwanów jako was prowadzono szli
ście. Przetoż oznajmuję wam, iż żaden w Duchu 
Bożym lllÓ\\r·ąc, nie mó,vi przeklc{Jctwa Jezuso
wj; a żaden nie. może rzec: Pan Jezus, tylko w 
Dućlw · śwfęty1n. Roznoś ci darów są, Je ci ten
że duch.· I są różności poslug, ale tenże Pan. 
I są różnośct spraw, ale tenże Bóg, który spra
wuje wszystko we wszystkich. A każdemu by
wa dane okazanie ducha ku pożytko\vi. Jedne-

. mu przez Ducha bywa dana mowa mądrości, a 
drugiemu mowa umiejętności według tegoż Du
cha; inszemu wiara w tymże Duchu. Drugiemu 
taska uzdrawiania w tymże duchu. Drugiemu 
czynienie cudów, drugiemu proroctwo; drugic
mu rozeznanie. duchów, inszemu rozmaitość jG
zyków, a drugiemu tłómacze11ie l11Ó\,~. A to 
·wszystKo sprawuje jeden a tenże Du<..:h, udziela
ią~..: z osobna każdemu jako chce. 

Ewangelia. Luk. XVIII. 9- 14. 

Onego czasu: Mówił Jezus do JJicktórych, 
którzy ufali sarni w sobie, jakoby sprawiedliwi, 
a · inszymi gardzili, to podobieństwo: Dwoje lu-

dzi wstąpiło do kościot a, aby się modlili; jeden 
FaryzellSZ a drugi Celnik. Faryzeusz stojąc, tak 
się sam u siebie modlit: Bo~e dz.iękujQ tobie, 
żem nic jest jako· inni ludzie, drapieżni, niespra
wiedliwi, cudzolożnicy jako i ten Celnik. Po
szczQ dwakroć w tydziel1, da\vam dziesię'Ciny ze 
wszystkiego co- mam. A Celnik stojąc zdalcka, 
nie chciał ani oczu podnieść w niebo; ak bił 
piersi swoje, mówąc; Boże bądź milośchv mn_ic 
grzesznemu! Po·wiadam \Vam, zstąpil ten uspra- • 
wiedliwianym do dómu _swego: .. od - Tiiego~ - Al
bowiem ktokolwiek się podwyższa, będzie tuti
żon: a kto się uniża, będzie podwyższon. · · 

K a z a. n i e. 
Jest to zadanie nasze, abyśmy stą.li się świę

tymi, j;.Jko świętym jest Fan i Zbawiciel riasz. 
Nie miał on żadnej innej woli nad '' olę tego, 
ldóry go po.slal, pdnić zaś tę wo!Q Ojca swo.ie
g-o Niebieskiego było .l'v\u jakoby chlebem po
wszednim. i dla tego też przyszedł, nic iżby .l\1u 
s1użono, lecz aby drugim służył; aby służył Oi
cu, który Mu dal polecenie, aby stużyf ludziom, 
których zbawieniem się zajmowal. Kiedy siG 
przeto zapytam was: co czynicie? wtedy lcp.si 
z was gotowi mi odpowiedzieć: "Nam także o 
to. chodzi, nie . iżby nam służono, lecz abyśmy 
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służyli Bogu i bliźnim . I dla tego też z zaprza
niem się samych sieb'e ubiegamy się codziennie 
wśród pożytecznej uaszei dla ogółu pracy nic 
tyle o naszą korzyść, ile o to, co przynosi błogo
sła wiefJstwo bliźnim naszym; dla tego wyrzeka·
my się \Yszelkich zabaw i rozryvvek, abyśmy 
tcm ~odniej i wierniej odpowiedzieć mogli za
~ar!iu. powołania naszego; dla tego do-pełniamy 
S\\ a;cte wszystkich powinno-ści naszych z gnrli
"· ością, której nam nawet przeciwnicy nasi za
przeczyć nic mogą. Pracujemy zarówno dla 
wszystkich, tak wielkich, jak małych tego świa
ta, tak dla tych, co siG nam niewdzięcznością 
za to wypłacaj,\, jak dla tych, którzy usilawania 
Jtasze umieją uznać i ocenić." Dobre jest zaiste 
to świadectwo, Najmilsi! które o sobie składa- · 
cic, lecz po.JJieważ je sam( o sobie wydajecie 
p~·zct_o te~ .może jeszcze nic jesteście ·takimi, ja~ 
klettli byscte być powinni, lub być mogli; a na
\\:ct lękam .siG, czyście już za to zapłaty waszej 
lite odebraJL A chociażby też na\:..'et ludzie ob
cy o was podobnie świadczyli, _ jeszcze to nie 
"?'sta~cza \\·cale, aby wszystkie wasze" sprawy 
1111ah: Jltż być dobremi i petnemi zasług w obli
c::u Boga .. Jako bowiem znajdują siQ ludzie pei
JJI pychy 1 zarozumiałości ze wzglGdu na dobra 
S\\O.ic i majątki: jako są pyszni i nadęci ze 
\\ 'ZgiG~n ~w skarby swoich nauk i umieiGtności. 
lak tez _llle mało· jest takich wylliosJych w <.lu
dlll. ktorzy pys;;r;nią się z dobrych S\YOich u
czynków. Tymczasem jak naJwyraźniej prze
~trzcg-~1 nas Apostól: że chociażbym m·iał wiarę 
tak ,, . Jełką, iżbym góry przenosił z miejsca na 
ll!li~J~ce, chociażbym wszystek mój majątek roz
dZteltł pomiGdzy ubogich; chociażbvm nawet 
ciało swoje podał na spalenie, na 11i~hy mi siQ 
to ""szystko przydało, gdybym nie miał miłości. 

Z pr~estrog~ tej wynika ta niezaprzeczona praw
da, z~ doptero wtedy wszystkie sprawy i u
czynk! ~asze i cale postępowanic nasze llabiera 
chr~esnańskie~o namaszczenia, gdy przejęci je
~tesm:v na wskroś duchem miłości, która wszy
~tkn do Bog~ odnosi, " -szystko dla Boga -czy11i, 
w~ ''.S7,?'st~1cn~ Boga szuka, Jego ch\\-ały i u
\\ t~lhienia, Jak 1 zbcndenia bli źnich i gdy wśród 
~akH:~ g~l ~ostępo\Yani8 pełni pokory wyznajemy: 
7 E'~l me ;a to zrobił, ułomny i grzeszny, ale sam 
Rog-, ktory sprawuje w nas jak chcenic tak i 
\vyko.r~an~c i że przeto jedynie w Pauu u'aszym 
chl~1b~c. s1ę możemy. Teraz zastanó-wcie się. 
N:-i .1111ll~l! ~.:zy te~ pobudką do czynów i postGP
km\ \\· aszych me byly wam jakie przcmijaiące 
''}~.dę~iy Ś\~' i~t?we, jakie ziemskie korzyś~i i 
"Jdo~t? a Jezh zaprzeczyć tego nie będziecie 
mogh,. o~ \Vyrznćcie z serca swojego chociażby 
sa!n c1cn pychy i próżności i wyznajcie że sa
nu przez się niczem jesteście, że sami ~ siebi~ 

ttic nie możecie, że wszystko dobro wypływem 
Jes t taski Bożej, a taka pokora uświęci całe ży
cie ''as ze i ż ·yc ia tego sprawy i czynu ości. 

Pokora pra\vdziwa uświQca cierpienia na
sz,c. Spojrzyjcie na Chrystusa, na tego nai
przcdnieiszego, a zarazem najpokorniejszego 
wodza i hetmana wszystkich tych, którzy kiedy
kolwiek na tej ziemi walcząc i ścierając się, po
nieśli prz'eśladmvani e dla spra\viedliwości. On 
jest jednorodzonym Synem Ojca Przcd~Niecznc
go, a jednak poniża się i staje siG postusznym 
aż do śmierci , a na.wet śmierci krzyżowej. Po·
dejmuje kr1vawą i bolesną walkę w Ogrojcu, a 
jednak pełen ulegl.ości wo-la: "Ojcze, wszakże 
nie moja, ale twoja niech się stanie wola." Sta
wa otoczo'ny swoimi nieprzyjaciółmi i podbu
rzonym· przez nich ludem, który w zaślepieniu 
swojem \.Voła nie\vdzięczny: ukrzyżuj go, u
krzyżuj! I .iuż uczuwa w członkacll swoich zim
ny dreszcz śmierci, czekającej Go na Oolgodc, 
a jednak mówi: ,,Jżali kielicha, który mi dał Oj ~ 
ciec, pić nie bGdę ?" Otóż tal\im siQ Zbawiciel 
pokazuje, nic żeby musiał, lecz że sam chce do
bro,volnic poddać siG temu wszystkiemu, czego 
spra 'Yiedli\\ · ość Ojca wy111aga po Nim, dla od
kupienia rodu l11dzkiego. Czy w podobny spo
sób pełni pokory pastepujecie po tej drodze 
cierniem i -kolcami najeżonej, nic z przymusu, 
ale z dobrej woli, z miłości Boga, który sam ie
dcn wie najlcp·iej, co może postużyć do waszego 
zba\vienia? Czy nie szemrzecie, czy nic wyrze
kacie, czy prz.ypadldcm nawet nie bluźnicie 
przeciw Opatrzności Bożej i jej Ś\ViGtCill zrzą
dzeniom? O, jeź.li chcecie, aby wszelkie cier
picllia i dolegli-wości wasze mogły poJobać się 
Bogu, trzeba \Vam nauczyć się znosić takowe 
w pokorze i w prawdzi\vem poddaniu się \voli 
Bożej! Nie trzeba w-yrzekać wcale, gdy was 
dostojnych spotka poniżenie, was bogatych u
bóstvv-o, was zdrowych choroba: gdy nawet sa
ma okrutna śmierć prz.ekroczy próg domn wa
szego i wydrze wam osoby najdroższe serc u 
waszemu; ale wojać z Jobem sprawiedliwym: 
"Pan d<:tL Pan wziął, niech będzie imię Jego bło
gosławwne !'' .Nlocllić siG z J ezusern: bądż wola 
h_Yoja, ~a~o TY chcesz Ojcze., tak niech się sta
~He! I~ali_ w e mam się z tego kielicha goryczy 
1 11trarJ1ema, ·smntku i boleści, który mi Ojciec 
poelai e ?'' Takie bowiem petne pokory serca 

-u~poso~icnie go~ najdotklhvsze nawet r~ny, po
ciesza 1 uspokaJa, podnosi i krzepi, i prowadzi 
nas po dr~dz~ krzyża, jakoby przez ogie(I czyś 
CO\Y Y za zycta, sposobi nas na obywatcli nieba. 

An "11. 

Arka przymierza była u Zydów praw dziwą 
świętośc i<t; nikt nie śmiał zuch\\·ale się jej do 
tknąć, ani do1 niej siG zbliżyć lulr na nię spoglą
dnąć; albowiem Bóg w obłoku zstępow ał n ::.t 
skrzydla Cherubinów, przyjmowal prośby ludv 
i elawar z tarntąd swoje wyroki. 

1\tliejsce to zwane bylo ublagalnią. 
Po wybudowaniu kościola w Jerozolimie 

przez Salamona, arkę przeniesiono tamże i zo ... 
stawała aż do zburzenia kościola przez króla 
Babilonu. Wtenczas Jeremiasz prorok:, arkę u
krył w tajemnem miejseu, którego dotąd nie od
naleziono. 

Arka S. T. była figurą czyli obrazem Najśw. 
M~ryi Panny. Marya nazwana jest Ark<1 Przy~ 
nucrza, lecz daleko zacniejszą jest od onej arki 
Starego Zakonu. 

Tamta bowiem mieściła w sobie tvlko ta
jemnice przykazań boskich: Ta samego Pra
wodawcę Nowego, doskonalszego Zakonu, Je
zusa Chrystusa w swoim żywocie nosiła. 

Tamta miała laskę Aaronową, Marya zaś 
piastowala samego Arcykapłana N. T. wędług 
porzqdku Mclchizedeka. Tam było zlote na-
czynie z manną, która była cielesnym pokar
mem Zyd~~v w cz~sie ich tułactwa na puszczy; 
M_arya. zas porodziła Chrystusa, który nam dal 
~1ało 1 Kre\V swoję na pokarm duszy na czas 
pielgrzymowania naszego do żywota wi eczne
go. Tamta arka była świadkiem przymierza bo
jaźni: . .J\~aJ:ya rękojmią i zwiastunem przymie-
rza 11llłOSCI. . 

I dlatego Bóg przyozuobiJ Maryę nie zlo
tem, ale najdroższą Łaską nadprzyrodzollą i da
rami ~~ch~ ~w. w całej pclni, która Ją uczyni 
la nawtę~me]szą , n ajświętszą i czci twjgodtJiej
szą. b? me. w obroku, ale w postaci czlowiek4-l 
przemt:szl~l\val w Niej Bóg Syn, na Jej ręku 
pozwolił się n-osić. Jak więc tamta arka bvla 
chwałą . Izraela, tak Mary a jest pociechą świ~ta 
całego .1 _chwałą Nieba. Gdy z arką Testamentu 
kaplam zydowscy \Vstąpili w wodę rzeki Jor
danu - \vody natychmiast przed nią ustąpiły; 
skoro Marya poczęta została, ustąpić musiah· 
wody- zm~zy grzechu picr'Worodnego i nie śmi;
ły s1ę J e.1 dotknąć. Odziekolwiek przeniesiono 
ar.k~, wszędzie szty za nią radość i błogosła
w~ens~wo; kogokolwiek M.arya nawiedziła i na
w_r~~zt, przynos.i mu zaraz radość, \Vesele, po
koJ 1 błogosla wteflstw'o.. 

W cza.si~ bitwy mając arkę przymierza z 
sobą Izraehcr, byli mQżni, uważali ją bowiem za 
haslo, znak zwycięstwa; za jej zbliżeniem się 

mur~ Jerycha ~p~dly. (Żyd. 11, 30. Joz. 6, 20). 
Tak 1 nas, ~·opoki trzymamy się Maryi, nie po
kona n~s m czart srogi, ni świat zly, ni ciało. 
Lecz k~edy po przegranej bitwie IzraeUtów z 

filistynami dla grzechów synów Helego, wpad
ła arka w ręce nieprzyjaciół, trzydzieści tysię
cy Izraela legło trupem, Heli, arcykaptan i sę
dzia ludu, na wieść o strasznej klęsce z przera
żenia sp,adl ze stotka i złamawszy szyję, umarł 
nagłą śmiercią, a syn0wa jego umierając przy 
porodzie syna, wołała: Odjęta jest chwała Izra
ela, bo •\VZięta jest Boża. Podobnie dzieje się 
tam, gdzie się utraci Maryę; tam zamęt, prze
rażenie, rozpaczliwa trwoga i klęska. Sko~ro 
Filistyno\Yie arkę świętą postawili w bahvo
chwalnicy bo-żka Dagona, nazajutrz ujrzeli Da
gona zdruzgotanego na ziemi przed skrzynią. 
Nie dosyć na tern, na Azotczykó\v za zabranie 
arki przyszły straszne choroby i inne plagi. O
desłali więc skrzynię świętą na nowym wozie, 
który ciągnęły dwie krowy. aż stanęły w Bet
sames, mieście lzraelskiem. Betsamitowie ui
tzawszy skrzynię Bożą, uradowali się bardzo; 
jednak ponieważ wielu z nich prawu Mojżeszo
wemu, zbliżało się do niej bez należytego usza
nowania, kilka tysięcy Betsarnitów padło za ka
rę naglą śmiercią._ Podobnie biada blnźniorcom , 
biada nieprzyjaciolom Maryi, którzy zuchwale 
urugają się z Jej wielkości, dostojności, śv.:ię
tości Macier~yllstwa Boskiego, lub z Jej Niepo!. 

_kalanego Poczęcia; już i na tym Ś\viecie zasłu
żona a straszna dosięgnie ich kara. 

Gdy na puszczy podnoszono skrzynię (N. 
10, .35), modlH się Mojżesz: Powstań Panie. a 
niech się rozproszą nieprzyjaciele Twoi· a gdy 
jcl składano, mówil: Nawróć się Panie do mnó
stwa wojska Izraelskiego. Również Dawid król 
przenosząc arkG z Kariatiarim śpiewał (ps. 131: 
~): "Po,:stail Panic do odpocznienia Twego, Ty 
1 skrzyma poświQcenia twego"; tak i my w utra
picniach i uciskach Kościola uciekamy się do 
Maryi, do Arki Nowego Przymierza, i wołamy: 
Powstart Pani, a niech uciekają, którzy Cię nie
nawidzą, od oblicza Twego. A jeżeli król Da\vid 
przy wpro\vadzeniu arki przymierza z domu 
Obededona do Jeruzalem. zewsząd sprowadził 
kaplanó;v, lewitów, śpiewaków i muzyków, ile 
tylko mogt: sam z radości pląsał przed arką i co 
~z:ś~ krokó'x składał bardzo liczne Bogu ofiary; 
.1ezeh Saloruor1 króL przy wznoszeniu tej arki do 
kościoła zgromadził \vszystko, co było w naro
dzie najznakomitszego, jakżeż Chrystus Pan nie 
m!ał uczcić swej Nlatki Najświętszej, Arki Przy
nu erza Nowego, przy Jej wprowadzeniu do Nie
ba? 

Po zburzeniu kościoła Jerozolimskiego pro-
rok Jeremiasz ukrył w jakiemś nieznanem rniei
scu Skrzynię Przymierza tak. że nikt jej nie zd~
lal odnaleźć. Nie zdruzgotal jej łupieżca babiloń
ski, nie popsuła niewola i nie znajdzie się (jak 
napisano w księdze II Makk. 2, 7) "aż Bóg zbie
rze zgromadzenie i zmiiuje się". 
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\V potrzebach Kościoła mlał stę Arcybislwp 

do Anglii dla rozmówienia się z królem, który 
podówczas znajdo\\ al się \\ KantuaryL Sla w a 
męża Bożego dobrze tu była znaną zakonnikom 
i przyjęli go w S\\ ym klasztorze z wielką czcią. 
\Vawrzynicc calą noc przepędził na modlitwie 
przy relikwiach św. Tomasza męczennika, pole
cając jego przyczynie tak siebie, jak kraj swój 
nieszcęśliwy. Nazajutrz rano, gdy przystępo
wal do ołtarza w celu odprawiania Mszy Ś\\ · ię
tej, uderzy l go jakiś czlO\\ iek w gfpwę tak sil
nie, że upadł na ziemię, stracił przytomność, 
a krew obficie płynąca znamionowała ciężką ra
lHt i zdawało się, że stracił życie. Obecni prze
rażeni otoczyli zranionego w osłupieniu, wyle
wając łzy boleści. Po chwili Arcybiskup otwo 
rzyl oczy, poprosił o trochę ·wody, nad którą 
zrobił krzyż święty i obmył nią ranę. Krew na
tychmiast się zatamowała. mąż Boży powstał 
i najspokojniej odprawi! Mszę świętą. Autor 
end ten opisujący upewnia, że sam był nao
cznym onego świadkiem i dodaje, że po śmierci 
Swiętego spostrzeżono, iż czaszkę miał strza
skaną. (lywoty Świętych). Napastnik s ch wy ta
ny wyznał otwarcie, że nie ma żadnej nienawi
ści do Wawrzy1ka, tylko słysząc wiele o jego 
świątobliwości, pragnął uczynić go męczenni
kiem. aby stał się zupeluie podobnym do św. 
Tomasza, który tu odbiera cześć tak wielką. Sąd 
skazał go na karę śmierci, lecz Wawrzyniec u 
króla wyjednał mu przebaczenie. 

W roku 1179 udał się Arcybiskup z kilku 
hiskupami do Rzymu na koncylium pO\\ szechne, 
zwołane przez Papieża Aleksandra III, w celu 
obmyślenia sposobu naprawy karności kościel
nej nadwyrężonej bardzo przez ustawiczne woj
ny i zamieszki polityczne. Arcybiskup Dublit'I 
ski wykreślił szeroki plan poprawy ohyczajów, 
pochwalony przez o0becnych na koncylium. Za 
powrotem do Irlandyi, zastal w całym kraju 
głód ok ropny, z które~ o mnóst \\o ludzi umiera
ło. Serce an.:ypastcrz<t strasznic wzruszyło siG 
na tę\\ iadomość, a troskli\\ ość jego wysila-ła się 
na zapobieżenie nieszczęściu. Całą S\\ ą maję-; 

tność rozdzielił na nieszczęśliwycht, a w donm 
swoim kazal codziennie przygotowywać ży
wność na 300 ubogich. Zgromadzał sieroty, 
chroniąc je od głodowej śmierci. Imię jego zna
ne był okażdemn nieszczęśli\\'emu, a magnaci 
podziwiali \\ ielkoduszność arcybiskupa, składa
jąc na jego ręce znaczne zasiłki. Od tych czy
nów wielkiego miłosierdzia oderwała go podróż 
podjęta do Anglii dla przebłagania króla H.enry
ka II, który srodze się rozgniewał na Deronoga, 
jednego z magnató\\ Irlandyi. Nie śmiejąc mo
narcha odmó\\ ić prośbie Ś\\iątobliwego Arcybi
skupa, wyjechał do NormandyL Wawrzyniec 

podążył za nilll, po długictll oczeki\\ aniu uzy
skał posluchauie i przekonał króla o konieczno
ści przebaczenia. Była to ostatnia czynnosc 
czcigodnego pasterza, wracając bowiem roz
chorował się śmiertelnie w En w klasztorze ka
noników Regularnych i umad dnia 14 listopada 
1181 roku i tamże został pochowany. Przy 
grobie jego okazało się \viele cud6w, które gdy 
sprawdził Teobald Arcybiskup z Roucn, Papież 
lionoryusz III policzył Wawrzyłtca w liczbę 
świętych roku 1226, naznaczając dzict"1 14 lislo
pada na obchód uroczysty. 

KRÓTKI WYKLAD 
LITANII LORETANSKIEJ . 

do. Na,jilvt._Jlla•·yi Panny. 
napisał 

Ks. Józef K rukowski. 
(Cia~ dalszy.) 

Arko przymierza, Bramo niebieska, módl się za 
nami. 

W kościele Salamona najznakomitsze miej
sce zajmowała Arka przymierza. Po wyjściu 
z 11iewoli Egipskiej, kiedy Izraelici przybywa
jąc na puszczy, odebrali od Boga dziesiccioro 
przykazail, rozkazał Bóg Mojżeszowi zbudować 
\Yielką skrzynię z drzewa akacyowego, niepod
legającego próchnieniu. I zbudował Mojżesz 
skrzynię półtora łokcia długości i tyleż szero
kości i tyleż wysokości; wewnątrz i zewnątrz 
powlókł ją blachą szczerozłotą. Po bokach były 
cztery kolce zlote, w których były włożone 
cztery drążki pozłacane do przenoszenia skrzy
ni według potrzeby z miejsca na miejsce. Na 
przykryciu tej skrzyni było ulanych ze złota 
dwóch Chcnrbinów twarzą do siebie zwróco
nych; skrzydla ich rozciągaly się nad skrzynią 
i t\\ orzyly nicjako tron Boga, tak że sama 
skrzynia uważaną była za podnóżek Jego. Ta 
skrzyuia święta zwała się arką przymierza, al · 
bowiem miara być dla lyclów nicjako Ś\\ iadkiem 
umo\\ Y. którą Bóg zawarł z nimi: że będzie 
się nimi opiekował, i z ich na rodu zesz l e Odku
piciela czyli Mesyasza; oni zaś obiecali zacho
wywać przykazania boskie. Tę skrzynię prze .. 
chowy\\ ano w mi"ejscll najświętszem Przybytkil 
Pańskiego. Sam tylko Arcykapłan raz na rok 
wchodził do tego miejsca w dzie(t blagalny dla 
czyuicnia ofiary. \V tej skrzyni przechowywa
no: l) tablice kamienne z dziesięciorgiem przy
kazat'l boskich, 2) zaś obok skrzyni laskę Aaro-
110\\· ą. 3) naczynie z manną, na pamiątkę cudow
nego żywienia lydów na puszczy przez lat 40, 
nareszcie 4) księgi ŚWięte W uSnorecznie przez 
Mojżesza spisane. Exod. 25, 10-22. Num. 17, 
10. 

Święta Matka rodziny. 
Święte dzieci. 

Mam serce; serce w piersi mojej żyk 
Chociaż malutkie, mocno jednak bije, 
Niem bardzo ojca, matkę ukocha km; 
vViecie też, skąd ja serduszko dostałem? 
Bóg, co Go ze mną pobożnie ch\Yalicie, 
Dał mi serce, i milość i życie! 
l(ochane dziateczki! W życi n swe m dozna

łyście już zapewne wielu chwil radosnych. Ro
dzice lub przetożcni kochając was czule, prze
myśliwają, czemby wam mogli sprawić przy
jemność. i starają się urządzić wam miłe uiespo
<.lzianki od czasu do czasu. Ody więc wezmą 
was w piękny, pogodny dzieli letni na prze
chadzkę do lasu lub w pole, gdzie tyle prześlicz
nych rzeczy .widzieć możecie - gdy zbieracie 
soczyste poziomki i maliny tamże - zrywacie 
wonne, różnobarwne kwiaty na bukiet dla matki 
lub ojca, gdy wśród wesołych śpie\\ ów i igra
szek biegacie za cudnemi, pstremi motylami -
lub też, gdy dostaniecie piękny podarunek albo 
coś bardzo dobrego do zjedzenia - to \\·tedy ro
bi \\~am się dziwnie milo na serduszku, czujecie 
się niewymownie szczęśliwe i chciałybyście, 
aby te błogie, rozkoszne chwile powtarzały się 
jak najczęściej. 

Tak samo jak z " ·ami, ma się rzecz z Prze
llaiświęlszem Sercem Pana Jezusa. l Ono lubi. 
i~ciy dozna od was jakiej przyjemności; milo Mu 
i błogo, gdy widzi, że staracie Mn się przypodo
bać - i również jak \\ y, clJciałoby tego jak nai
czt;ścicj doznawać. 

Ale zapytacie zapewne: "w jakiż sposób 
mogłybyśmy Boskiemu temn St.:rcll sprawić jaką 
przyjemność lub ofiannvać Mn miły jaki upomi
llL:k, kkdy samt.: nic lakiego godnego nic posia 
damy'? CóżlJy M u z tego przyszło, c hol: bym 
Mu ofiarowal kouika mego i pudełko z żo1nit.:
rz:.nlti -- lub siostrzyczka lalkę gadajqcą i pnrn 
szającą się? Jemu należałoby przecie dać coś 
kosztowniejszego, \\ spanialszego i spra\\ić wic
l<sZ~l przyjemność, a na to nas nie stać przecie!" 

Macie słuszność, kochane dziatki, gdy tak 
myślicie; ale są sposoby bardzo łatwe i wcale 
niekosztowne spra ,,·ienia prhyjenmości Serc n 
.l eznso\\-emu i ucieszenia O o darami stokroć 
clroższemi od wszystkich skarbów i koszto
\\ n ości świata. 

Najmilszą Sercu Pana .T ezusa jest praca, 
chociażby ona była na wet ciężka i najniższa -
cieszyło Oo naj\\ ięcej, gdy mógł prze by\\ ać \\. 
domku rodzinnym obok ukochanych rodzicó\\ 
swoich: że największą dlat1 przyjemnością by lo 
słuchać ich za·wsze i chętnie pomagać im w po-

sługach domowych 1 cu~żkie] pracy. \\ celu za
robienia na codzienne utrzymanie; \\"idzicie, że 
stara~ się wzorowem postępowaniem okazać 
matce S\\ ej i świętemu opicknnO\\ i wdzięcznoś0 
za miłość ich i wszystko dobre, czego tylko do
znal od obojga w czasie świętego swego dzie
cirlsh,\-a na' ziemi. Również jako Dziecię dwu
nastoletnie jeszcze, do·wiódł Pan Jezus, że ko
chai~tc nadewszystko Ojca swego przed\\ iecznc · 
go, uważał to za największą przyjemność prze
bywać jak najczęściej obok Niego i z Nim - i 
dlatego odwiedza Go tak często \\' Ś\\ iątyni Je
rozolimskiej. Ponieważ zaś Ojciec niebieski 
chciał, by jako Dziecię poszedł między uczonyd1 
i mędrców do domu Jego, to jest do świątyni, 
uczynil to, jak wam zapewne wiadomo i bawił 
tam przez trzy dni. Ody zaś stroskana Matka 
Najświętsza znalazła Go nareszcie po trzech 
dniach, siedzącego w pośrodku męż6w naju
czet"Iszych z całego kraju i czy11ila Mu wyrzuty, 
że jej tak wielką przykrość wyrządził, odpowie
dział spokojnie: ,,Czyż nie wiedzieliście, że w 
rzeczach, które są Ojca mego, potrzeba, abym 
był?" Czyż to nie jest dom Ojca mego? A 
gdzież może być lepiej synowi, niż w domu Oj
ca S\Yego? 

Otóż i dowiedziałyście się przecie, co było 
najprzyjemniejszem dla Serca Dzieciątka JezHs; 
widzicie więc, że czyniąc tak jak On, naśladui<tc 
Go we \\'Szystkiem, sprawicie M u największą 
przyjemność i \\ ten sposób dozna od was wic 
lu chwil radosnych i błogich. Czy1h.:ie więc tak, 
jak On czynił - kochajcie Boga z calego serca 
i ze \\ szystkich sil, myślcie często o Nim, lllódl
cic się szczerze i serdcczllie, bądźcie zawsze 
pilne i praco\\'ite, sluchajcic zawsze rod%ic(>\v 
i przełożonych, polllagajde im \\' C wszystkietli 
wedlug sil waszych i możności, pocieszajcie ich 
gdy SL1 smutni i strapieni, pielGgnujcie ich w 
chorobie - a przeclewszystkiem módlcie się go 
rąco do Boga, hy im doZ\\ olił za laską swą prze
najświc;tszą i przez bogt)bo.ine i pra wdzi\\ k 
chrzc!kia,·tskie życie dost<lPić kiedyś króksh' :t 
nicbieskiego! 

Słuchajcie tylko uważnie, a opO\\ iem walll 
o kilkorgu bardzo dobrych i pobożnych dziat
kach, abyście się d0wiedzialy, w jaki sposób 
starały się one przypodobać Przcnajś\\'iętszemu 
Serc n J czusowcmu i jak sobie postępowa ty 
względem rodziców i przełożonych, by temuż 
Sercu zgowwać jak najwięcej chwil błogich i 
radosnych, i jak Go naśladowały we \\ szv-
stkiem. Zapami<:-taicie sobie to dobrze, że: · 

Kto Jezusa nad \\ szystko miłuje, 
Ten \\ edług nauk Jego postępuje. 

l. Módlmy się. 
"Nie ma kącika bez krzyżyka" 

•'· 

mówi 



. ' . 
da\\ 11c przysłO\\ i e nasze. l stusznic; bo gdy 
~ię rozpatrzymy po świecie, to zobaczymy, że 
uic ma domu, do ktoregoby nie miaty przyste
tJn rozmaite dolegliwości i krzyże. Odnosi się 
to zar6wno do Ś\vietnych pałaców bogaczy, jj
koteż i do uędznych lepianek dtłopkó\\r,- a na.
wet zdarza się często, ie zmartwienia, zgryzo
tY, troski i dolegliwości rćY.lnego rodzaju stt czc
stszyrn gościem w błyszczących od złota kom
uatach, niż w niskich, okopconych od dymll i 
clns.znych izdebkach nędzarzy. Ro ,.nie wszy
stko zloto, co się świeci." 

W bardzo dawnych czasach żyła \vc Wło
SJ~:ech pewna hrabina, którą Bog ciężkieroi do: 
legliwośdami doświadczał. Na pociech~ jednak 
obdarzył ją synkiem bardzo dobrym ( poczci
wym, któremu było na imię f'rannś. Chłopczyk 
ten kochał bardzo matkę swoją i serce mu się 
krajal9 z żalu, gdy patrzał na ciągły i ciężki jej 
smutek. Starał się więc wtedy podeszyć ją i 
rnzenvać, rnowtąc: .,Kodta1ia mamo! p6jd'źmy 
raztm do kochantgo Boga, a On nam dopomo
że!" 

Ody zaś hrabina Sales pracując ci~żko 
\\ ·zdychała i mówiła: ,.Ach Boże, dopow6i 
mi!" - bogobojne to dziecię odzywało się \\te
dy: "Tak to cię lubię słyszeć, mamnsin! mów 
tak tylko czGsto i z całego serca. a zobaczysz, 
ic Bóg ci dopomoże.'' 

Słowa takie spra\vialy strapionej matce 
\\ "idką nlgę w cierpieniach, już przez to samo, 
że widziała w dziecku swem zarody prawdzi
'' d pobożności; a jest to dla rodziców pierwsza 
i nicz\\ ykta przyjemność, a nawet rozkr,sz \\i

ctzieć, że w sercach dziatek rozwija się 111iłość 
ku Bo~u. Dlateg-o też, lube dzieciG, módl się n~t
hożnie i serdeczuie w kościele, 11ie roz~dąclaj się 
na wszystkie strony, nic szeptaj z towarzysza
wi, uie śmiej się jak to czyni:.t 11iektóre roztrze
pane i niegrzeczne dzieci - lecz módl sir, Rorą
co i serdecznie do Boga za siebie i rodziców 
swoich; samo już zachowanie się twoje w ko
ściele lub przy modlitwie porannej, wieczornej, 
przed jedzeniem i po' jedzenitt - sprawi twym 
rodzicom wielką radość; a nadto, wiedz jesżcze 
j to, że modlitwy twoje wyproszą im niejedną 
łaskę i dobro u Boga, który ·chętnie wyshtchnje 
prośh niewinnych dziatek. 

Św. W awrzJniec 1 
urodził się w polo\\ ie dwunastego \\ itlm \\' lr- 1 
landyi, gdy kraj ten by1 pustoszony przez bar- t' 

ba.rzyllców i ustawiczne \\ ojny domowe. O.i
ciec jeg-o Maurycy O'Thuataile, magnat w pro- 1 

wincyi Leinster, oddawna był w złowrogiej wa
śni z Donaldem hrabią l(ildare, co przyniosło 

obudwom rodzinom c1ą~ly niepoldsj i Uotldiwć 
straty. Przyjście na świat Wawrzytka pogo
dzilo wspólzawodnikt>w, bo zapruszottY Pollald 
na ojca chrzestnego, ellęlnie przyjął propozycyę, 
stając się odtąd przyjacielem catej rodziny, skąd 
wyplynęly zbawienne skutki, bo w walkach z 
najezdnikami wspomagali sit: wzajemnie obad
waj niegdyś przeciwnicy. 

Ponieważ czasy burzliwe \\ ·ymagały jakna.i
więcej ludzi wyćwiczonych w sztn~e \\'ojennej, 
przeto i Wawrzyniec od młododanego wieku 
zaprawi::! ł się w z ręcznem robienin bronią i har
towanitl swego ciała. Posłuszny woli ojca, czy
nil co nm kazano, ale byna.imniej w tem nie sma
l<nvvał, bo dusza jego pragnęła spokoju, modli 
twy i nczynków miłosierdzia. Dla te~o po od
byciu \vyznaczonych ćwiczeil, szukał miejsca 
cichego, w którem rozważaJ klęski wynikające 
z zaburzel1 krajowycli tak dla pojedyikzych ht 
clzi, jak dla caleRO pa{tstwa. }(ud, by się te za
mieszki raz skoltczyly, lubo nic umiał w swym 
rozumie wynaleść sposobu. Poczdwe dziecię 
Hie przewidziało, że sarno stanie się ofiarq zło
ści ludzkiej i wiele wycierpieć musi. Albowiem 
gdy mial lat dziesięć, nie ufając Oermith król 
Meatlm jego ojcn, zażądał, ażeby mu syna od
dal, jako zakładnika. Serce ojcowskie srodze 
bolało, lecz nie mogąc się oprzeć silnieiszemn, 
zezwolił na ż:tclanic, a \Va\\·rzyt'tca niebawem 
odesłano. Wśród szczęlm oręża nikt uczciw·ie 
nie zaopieko\\·at s i ę dzieckiem, a służba nawy
kła do pastwiellia się nad słabszym, obchodziła 
się bardzo dokuczliwie. Wątły chłopczyua nie 
mógt znosić. nie\\ygód i grubej strawy, n ztlro
\\ ie jego coraz bardziej sz\vankowalo. Dopie
ro gdy się ojciec dowiedział, upomniał się 11 k ró
Ja, aby miano litość nad nie\\ inn::1 istoh:ł. WskH 
kk tego uradzono, aby \Vawrzyńca oddano ')
opiekę biskupa w Glendenoch. Tu znalazł nic 
tylko ojcowslq troskliwość, lecz nadto wy
kształcenie rozumu i serca. Bo gdy wszyscy 
zajGci byli ~vojną, tylko w klasztorach i mie 
szkalliach bisknp6w przecho\\'alD się tlauczanie. 
Kto nie miał powolania na rycerza, a pragnął 
sie czegoś pożytecznego nauczyć, śpieszył \\' 
rnnry klasztorne, lub na dwór biskupi. Po kilku _ 
latach bytności w Glendenoch wyrosł \Vawrzy
niec na młodzieńca okazałego ,wyuczyt się wie'
lu przedmiotów pożytecznych, a co ważniejsze. 
serce swoje ozdobił wysokiemi cnotami. Zoba
czywszy go ojciec, nie miał słów na podzięko
\\ anie biskupowi za tak wielkie dobrodziejstwo. 
Uważając zaś zajęcie naukowe rozsądnie pro
\\ adzone za nader korzystne, tak dJa duszy, jak 
ciała, przyrzekł uroczyście biskupowi, że jedne
go z czterech swoich syn6w najchętniej odda do 
stanu duchownego. Słysząc to Wawrz _,r 'liec, 
postanowił, iż w tem nie da si~ wyprzedzić żad-

11ei11it ze S\\ ycit braci. Natych111iast \\'yjawit to 
ojcu, prosząc ze łzami , żeby mu pozwoli t zo
stać kapbnem. Uradowany ojciec chwycił go 
za ręk~, zaprowadził do kościoła, a tam poklę
kml\\·SZY ofiarował go Bogu pod opieką święte
go Koerngena patrona dyccezyi Olendenochu, 
biskupa zaś prosił, by go przyjął do grona mło
dzieży, sposobiącej się do stanu dudtown ego. 

Czcigodny pasterz nie mniej się cies~yt z tego 
nabytku, bo już poznał dokladnic dobre przy
mioty młodzierka i pokłada t w nim \\. ielkie na
dzieje. Teraz \Vawrzyniec oddal się zupdnie 
naukom, odpowiedniuJ stanowi ducho\vnenm, w 
c ze m mi ::t l znakornitego przewoduika w świ<l to
bliwym biskupie. Obdarzony wyższymi zdol
nościami , przy usilnej pracy, wykształcił dosko 
nale swój umysł, ozdobił serce cnDtami i przy
jąwszy święcenia, stał się wielką pomoc~ biskn
po\vi w jego podniosłych obowiązkach. nrun 
towna pobożność, obszerna wiedza. pr:ly roz
trormej gorliwości i lagodnem obejściu, .iednała 
mu Str<.:a znajomych. Dla te~o po śmierci bi
skupa, wszystkich oczy zwr6ciły się na 'vVa\\·
rzyrka, stauowczo żądając, aby obh1ł rządy dye
cezyi, gdyż zdolniejszego nad niego ku temu nie 
znajdowano. Lecz pokornego serca kapłan 
wręcz oświadczył, iż nie jest godzieł1 tak wicl
kiego zaszczytu, a nadto bronił się brakiem \\ ie
ku wymaganego prawem, bowiem -nic miat lat 
trzydziestu. 2eby zaś uniknąć dalszego nalega
nia, zamknął się w klasztorze świętego Koemgc
na z zamiarem przepędzenia życia w cichości 
wolnq~o od wszelkich trosk doczesnych. Ale 
zaraz na wstępie proszono go usilnie, żeby ob
jql zwierzchnictwo nad calem zgromadzeniem. 
Lubo niechętnie, przystał jednak na to, S <tdząc. 
iż tym posobem uchroni się natarczywości o 
przyjęcie rządów dyecezyi. Tyniczascm jego 
roztropny kierunek zakonnikami, tcm \\ i<;o-ej po
budził \V yższe dncllowie(tstwo do starania siG 
g~zie należy, żeby mogło go mieć S\\'Oim bisku .. 
pem. Umarł Grzegorz arcybisknp Dubli
nu, a jednozgdonie sąsiedni biskupi zażądali. aby 
Wawrzyniec był ich przewodnikiem. skoro już 
doszedł lat prawem wymaganych. Pomimo ró
żnych \\·Ymówek, musiał uledz żądaniu dostoj
nych pasterzy, a widząc w tern wolę Bożą, 
przyjęt konsekracyę i objąl rządy arcybiskupie. 
Byl to wybór opatrznościowy na owe trudne 
położenie kościoła w Irlandyi ,gdyż nowy arcy
biskup odznacza! się wielkiemi przymiotami nic
tylko gorliwego pasterza. lecz nadto bieglego 
doradcę w zarządzie par1stwa, czego wiaśnie 
wymagano od arcybiskupa Dublinu. Caly po
świGcil się dla dobra wiernego ludu, brał udział 
we wszystkich naradach, spiesząc wszędzie, 
gdzie tylko działać mógl dobrze. Przedewszy-

stkiem zajął s i~;; tluchowiei'lstwem, od którego 
żądał odpo\vkdniej nauki, przykładnego :tycia. 
oraz gorliwego spdniania swych obowiązkó". 
Sam głęboko pobożny, zachęcał kapłanów <lu 
pracy nad potluksieniem ducha przez modlitwę, 
rozmyślanie i czyta'nie dzieł religijnych. 

Pumimo tak obszernego zajęcia, znalazt 
Wawrzyuiec czac na coraz wyższe udoskonale
nie własnej duszy. Niejednokrotnie w roku za
ltlykat się na kilka dni w klasztorze, gdzie zato
piony w lllodlitwie rozpamiętywał wielkie dzie-
ła U(>Że, hlagaj,lc by zdołał S\Vą działalnością 
podnieść lud z upadku grzechowego, a zachęcić 
go dD gorliwego przestrzegania przykazań Pań
skich. l >o swojej myśli urabiał kanoników ka
tedralnych, zachęcając ich do zupełnej pogardy 
dóbr ziemskich i zamiłowania wyższer dosko
uałośd chrześciadskiej, żeby tern piękniejszy 
wz6r przed.sta wiali niższemu duchowieństwu. 
Jakoż w r. 116J cała kapituła katedralna przy
jęła regułę kanoników zakonnych, wstępując 
ściśle w ślady swego arcypasterza, który· coraz 
bardziej poddawal się umartwieniu ciała. Wiecef 
przykładem jak przemowami oddziaływat na 
pod\\ ładne duchowicfJSt\\'o, a przez nie szybko 
rozszerzat chwalę Bożą w całej dyecczyr. Wi~ ··· 
dząc Ind swych przewodników . jaśniejących' 
pięknymi cnotami, coraz \\ ięcej miłowal takowe 
\\ ystrzegając sic najmniejszych zboczeń. DYt~ 
cezya Dublir1ska ugruntowana w wierze i po
bożności potrafiła przez tltugie wieki oprzeć siQ 
bezbożnym napadom i przctrwala najsroższe 
prześladowanie niedo\\ iarków. Silna wiara, 
czyste obyczaje, gorliwość o chwalę Bożą i mi· 
tość bliźniego szeroko zapanO\\ a1y wśród tej. 
ludn(~Ści. Ncl\n·acanie blcclzących, \\ spieranic 
nhogtcłl brał każdy za ścisty swój ohO\\. iązek 
i wykonywal pilnie, aby tylko podobać się 
ChryswsO\\ i Panu. Lecz znowu domowe ·woj-:_: -· 
ny między dobrymi władcami Jrłandyi zamie- : 
szały porządek w kraju, a za tern w ślad szła · 
demoralizacya mieszkar1c6w. Strongbów hra- ~ 
bia Pembroku, wezwal na pomoc rycersł\~ szla- . 
chtę Anglii, kt6rzy ochotnie pospieszyli mu na . 
pomoc, łatwo Z\\ · yciężyli przeciwników, spalili 
piękne mi_asto Dublin i sprawili straszne spusto·
szenie \\- calym kraju. }(ról augielski zrtanil to 
barbarzyl1stwo, odwołując szlachtę. Ci zaś o
bawiajqc się kary, donieśli s\vemu mouarsze, że· 
działali 11a jego korzyść i że ludność tutejsza 
chętnie się poddaje jego ·panowaniu. Istotnie 
znalazło się wielu magna[{)w, zgadzających się 
na zmianę panującego. Henryk król angielski 
\\ ' roku 1172 ndat się do Dublina i odebrał 
przysięgę na \\ ierność sobie od magnatów Ir·
landyi, zagarniając ten kraj pDd swoie panowa
nie. 



odzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie. poś\rięcone spra,vom narodowym politycznym i zarobko :vym. 

'ycho~:zi codziennie z wyjątkiem dni poś\Yiątecznych 
z dodatkiem religijnym p. t.: "l\'"anl<a Katolicka .. z ty
~odnikicm spoJecznylll p. t.: .. Gkos S?;órników i hutni
~ów ... oraz pisemkiem literackiem p. t .. ,Zwierciad.! (\ '' 
Przed;-l!<tta k\'i artalr1a na poczcie i u listowych wynosi 
l mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu l mr. 92 fe,;. 
.. Wiarus Polski'' zapisany jest w cenniku pocZW\\'ym 

pod znakiem ,.t polnisch·' nr. 128. 

Módl się pracuj! 

Za insernty płaci się za m1e:sce rz<tdka drobnego druku 
15 iE-11., a Za oglosztnia z~micszczone przE"d inseratami 
4 Oitn . Kto <.:zęSHJ (,flasza. otrz,\:ma odpowiedni opust 
..:zyli rabat. Za tlorr.aczenie z obcvch jęz) ków na po\
~i\! nic się nie plac[. - List:,· tlo redakcyi, Drukarni 
j Ksie;w;arni należy op'.acf(; i fJ!Ju~ć w nich dukladny 
adrt piSZ<tcep-o. I<:ękopis(.w się nie Z\\ raca. l\azwisk 
korespondentó ,. bt.z icn upO\\·ażnienia nie wskazuje się. 

Bochum (\Vestfdlia ), piątek 7 -go si~rpnia 1903. 
H.~clnkcya. Ornkarnia i Księgarnia znajduje się pr7.y ulicy Malthescrstra:::::;e nr. 17 na dole. 

Rodzice polscy! Uczcie CIZieci swe 
m6wić, czytać i pisać po polsku! Nie 
~est Polakiem, kto potomstwu swemu 
aiemczyć się pozwoli ! 

Z wypadków dnia. 
Koronacya Ojca św. Piusa X. 

Jak z 1~zynm telegram donosi, odbędzie się 
koronacya Ojca św. Piusa X \\ przysztą nie
dzidę 9 sierpnia. 

Germanizacya polskich nauczycieli. 
Bardzo często czytamy teraz w pismach 

niemieckich, że nauczyciele Polacy pozby\\'ają 
się S\\ oich naZ\\ isk polskich i przybierają nie
mieckie. Naturalnie dzieje się to bez trudności, 
bo rLjencyc chętnie ., 0 odzą·' się na takie ,,proś
by". Dziś znO\\ u się dowiadujemy z "Posener 
Tageblattti". - pisze ,.Dzicn. Pozn.'' - że na 
mocy udzielonego ,.poZ\\ olenia··, nauczyciel 
Lud\\ ik Leonard Zakrze\\ ski \\" Dzitwierze\vie 

· po\\ iecie żni!'1skim nazy\\ ać się odtąd będz1e 
"tlilgendorff'', a nauczyL;iel .Edward Regange
ro\vski \\ S::.zubinie - "R.cgan". Nie tylko jed
nak sami nauczyciele. ale również i ich rodziny 
korzysrać będą z rego ,,dobrodziejstwa". 

Jak nie ulega wątpliwości, ·mamy tu do czv
nknia z systemem, htóry pragnie zmieść z po
wierzchni świata nauczycieli z polskierui nazwi
sk~mi. Starzy nauczy ·iclc nie pójdą na taki lep. 
ale nic oprą 11111 się młodzi, mianO\\ icie jeśli u
śmiecha im się ., różO\\ a przyszłość". Cel takich 
side1, zakładanych i to po części ze skutkiem na 
nauczycieli srabego charakteru, jest zyp-etnie ja
sny! 

\Vobcc tego pragnęlibyśmy się dowiedzieć. 
w iaki s po, ób odbywa się owa naganka na pol
skich nauczycieli? Może by ktoś zdołał \\ yśle
dzić i zechciał podać zdarzenie wiarogodne a 
by!by to bardzo cennj' l~JatcryaL 

Telegramy. 
RzYm. Sprawdza się. że Austrya prote

towała przeciw wyborowi kardynała Rampoili 
na Papie:br. 

R z.· m. \V l•ościefe św. Piotra przyjął Oi
ciec ś \'. tOO A merykan z kardyn3tem Gi
błons'em na czeie. 

B er l i n. 1.Norddeuczerka" wyraża się z 
uznaniem o nowym Papreżu. Mówi, że na caa 
łym Ś\\ iecie wybór ten przyięto z zadowole
niem. 

P o r t 'Ar t u r a:. Ule'. ·ny deszcz wyrządził 
tu olbrzymie szlwqy. 

P lac 
~;eitmar. , 1ie mc•gt, ~(•bi~ 'Y~ta\\ ić. dla 

czego centrO\\ cy tak bardzo miotają obelgi na 
p. Brejskie~o z Buclmm, zohydzając go słowem 
i pi mem. Czy to po hrzcściatLku? Czyż \ 'Y 
panm ie 12entrowcy. kif•rzy nazy\ ·acie siebie 
świecznikami kultury pt.lj~~~ nic' mo"żecie, że \\ y 
ami \ inni je::.teścic, żŁ Polacy \\as odstąpili. 

\V e n\Viarnsie Polskim" przecież\\ yraźnie czy
tałem. aby przc:d \v~·bon:nni k żd_' we zdanie 
WYpowiecizia l. \V tedy moa li~ ci ję byli prze-

konać. co lud polski se:1dzi o '' yborach. 2e zaś 
p. Brejski trzyma szczerze z biednym ludem, 
to mn szczere uzna11ie od nas Polakć)\\ się nale
ży. 'v\'iedzcie, że lud polski na obczyźnie po
znat się już dawno na farbowanych li ach cen-
trowych. Cierliczka. 

Herten. f tma.i centrowcy rozrzucaią S\Ye
go wilczka z Dortmundu, nic im w jednak nie 
pomoże, bo Polacy w Merren \\- takie sidła nie 
pozwoł~ się zlapać. Kilku Rodakó\\ miało pro
ces z powodu prac \\'j·borczych. ale \\ ygrali. 
To różnjTm ludziom nic \\- nos. Policya znać 
\Vinna lepiej pra\\ o. aby nas nie naraża<.~ niepo
trzebnie na koszta i straty czasu. 

Stare kra\\ czysku. 
Herten. \V J-lertcn jakiś germanizator o

brał siG do roznoszenia "Prze\\ od ni <a ku niem
czyźnie·'. i 1atu ralnic, że centrO\\'CY postarali 
się o to, aby rugO\\ ać "\t.Jiarusa Polskicgo·' z 
dom(l\\ polskich. Nadmi•::niam. że Ć>\\ agent cen
trO\YCÓ\\ da\Yniel roznosił gazetę polską naro
dO\Yą, ale mu tego zakazano, bo jest od centrO\\ '
ców zależny. Llldzie te raz się bałamncq, bo nie
jeden Jliyś!i. że i . .Prze \ t"ut11ik" jest gazeq IJa
rodO\\·ą , a t3'n1czasc m to \'. ilczek \\ owczej skó
rze. "Wiarus Polski" nie posiada w Iierten żad
nego ajenta, wic:c każdy \\·in ien zapisy\':ać sobie 
go na poczcie i to jes~ też najlepiej. Centrowe 
pismo dortmundzkie ma nas przerabiać na ceh-
trO\'.e służki! No, nic doczekanie ich! 

Stanisla\\ ski. 
tlamborn. Zn(}\\- ię przekonaliśmy, jacy 

to ci centrO\\ cy falsz:_r\\-i. Polacy m()\\' ili do ks. 
prob. '"- Iiamborn, że Polacy che~~ do dozoru 
i reprezentacyj kościeluej postawić własnych 
kandydatów. Ks. prob. odrzekł, że nic przeciw 
temu nie ma. Było to w marcu. Po wvborach 
jednak parlamentarnych \\ szystko się z~nieni!o. 
Niemcy OŚ\\~iadczyli się przeci\\. polskim kandy
datom. To spowodO\\ ało ne:ls do tego, że Z\\ o
raliśmy \Yiec. gdzie uch\\ alono '' szystkiclr kan
dydatÓ\\. włas!lych postawi(, kiedy !lienicy zgo
dy z nami nie che({. Teraz dopiero centrO\\ c,· 
\\' s.trach. Dwie i...:II partyc pDłqczyly i~. ab~· 
cylko Polakó\Y Z\\ yci<;-1:,-ć. Pc\\ nie . o!Jie jednak 
niedO\\·ierzali, bo \\ osratnic.i ch\\ ili Z\\ rócili sit.; 
do nas, d chc~1 zg-ody. ustępuj<:tc nam cztt:rv 
nwndan·. P0lacy, 7~1\\, ze ~korzy do zg(Jdy, ·i 
tei·az zgodzili siG, nle zost<.1i Z?..\\'iedzcni przc:z 
centrO\\ d,\\. bo 11icmq' po prostu nazwisko na
sze~o kandyda~a skreślili, więc prze p2.dL 

\\ .idzac to, n~Z~i.iutrz przy \ ,·ybor~tch do rc
prczt·ntacyi ?acz~!iśmy '' zamian kreśli(: naZ\\ i
ska niemcCi\\ 1 Stało sk ta~:. że musZ<! b.Yć cz~
ściO\\ c, wybory ściśk.iszc. Trzej Polacy przy-
szli w '' yb')r ści~!.:jszy. Czy Z \ \ ycit;Ż~i. ·nic- ' 
\\ iun. Choć .icdn~lk przepadniemy. to bęuzie tu 
nauk·<-1 dla rus, że centro' com '' ic.:rzrć 11ic mo-
żna. \V~ bon.:a. 

Zyciorv , Oit~~ s'"<;' Pl,U'-=ł .... X 
' .l . J • J .)(...... !.'1 • • ~) f..i:, l.. 

Pins X n r. si~ 2 c. t!'\'. co. L 35 rok11 \\ J?iese 
V okolk_: Tre\ i~o i roclwdzi i)(JU(Jhllu z UOO· 
giej "icśniaczej rodziny. ,'\latka ]L'go i d\\ ic 
sio~. u:: nos z< doqd . trój \\ it:.iski. · L;Z(;~zczał 
11ajprzód do ..:zkoi~· r()dzin:J<:.~o miC!steczkc,, pc'.ź

nicj ukor1:zyi g:imnazrnm '' Castelfrancc.1. pu
czem ' t~1Pil do ~e'ninc:.nrum \, Pad\ ·ie. Ode
trawszy ' \\ięc ni, k~p!ań~i·it. b) i \' ikar.'ll-
zun \V ToTnbo!ot a ' roku l r.; probr h'n.n 

A(lre~: .. \Yiarn~ Pol~ki·'. Bochum. 

\\ . ~aljano. I(j·chio ocenił \\ ybitnc zdolności je
go biskup \\' Trc.\'iso i zamianO\Yal go kanoni
kiem przy tamtejszym tmnic. Odtąd postQpujc 
już szybko dq curaz \\ yższych .godności. Ody 
za\\ ako\\ alo biskupst\\ o \\ Mantui, padł \\ ybór 
na C:.aniego, \\ roku 189.3 ''reszcie zamiano"va
nym zo tal. patrycuchą \Ven<.:cyi. Przed nomi
nacyq na patriarchę i kardynała, byf pomimo 
\\~ielkich zdolno~ci mało znanym i pozostawal 
\\ deniu, zosta·wszy kardynaJ.em, wrychlc został 
.iednym z naj\\ ybitnicjszych. Bardzo rozumny 
i uczony. nadz\\ yczaj pra\\ Y. gardził za\\ sze 
krętemi ścieżkami, \\ skazanemi prze.z dyl)loma
cyq. szedł śmiało wedlug własnych przekonań 
i iest '' rogiem intr:rgi politycznej. Jakkoh\·ick 
oświadczał się za\\ szc za Ś\\ iecką władzą sto
licy apostolskiej. nie było nigdy skrajnym i u
mial zac:llO\\ ać stosunki z wtadzami świeckicmi. 
Gdy S\\ e:go czasH .liumbert C syn· zaborcy pat'l
St\\ a kościclncg0 ha wit w \Venecyi d.la przyję
cia tam ccsc.rza V\iilhelma ll, zakomunikowaŁ 
kardynał ano \\'arykanowit że zamierza zło
żyć '' jzytę królowi, na co udzielono mu rady, 
aby na czas ten \\ yjc~ha! z vVenc..::yi i \\. tcH 

spos(}b 11nikną! \\. izyty, pozatem przecież pozo
s ta\\. iono rzecz całą uznaniu kardynała. Sarto 
postqpił \\ cdług \\. Iasnego przekonania i złożył 
\\ izytc: parze króle w ·J\iej ; \\ ' zesztym roku od
\\ ic:clzii także obtcn({ pan~ król e\\ ką. 

\\' \\ <.:11ecyi zaży\\· ał da\\ niejszy kardynal 
Sarto opdjcz ugó!negu sza~nnku także \Yielkiej 
syrnpatyi. \ życiu pnblicznem \\' cnccyi brał 
za\\ szc żywy udział; za jego inicyaty\\·ą za\\ ią
zala sic: tam liga. cicsz4ca się licznemi stromJi
kami z panyi umiarkO\\ ancj miasta i prowincyi 
i panyi klerykalne:j. Liga ta dos ra \\krótce do 
ogromnego znaczenia i uz:y ska!a prze\Yagę w 
radzie mie.iskiej i PH1\\ inc:ronallrej. Ody kardy
na! Sano \\ yjcżdżaf do J(zymn na konklawe, ze
brały się 1J"Si~tce ludzi przed pałaccm jego, aby 
go pożegnać, ~;dyż przccZU\\ ali. że Itie \\'dJci do 
nich. Kardynat żc~;na1 lud senlecznie i z;c łzami 
\\ C1czach ni(J\\ il: .. nic: smu,.:cie siG. nigdy \\'aS 
nic ;;apc;Jl me:"; ~~ do bii;.~szy . ..:h znajomych \v Y
rzek"?: .. nic lkzt; by11ajmnie,i :w to. abym llliał 
być \\ ybr<.:ll. . dlatL'g(J też \\ ykllpiłem bil t 
z\\ rotn~ ... \\ \\ulec~ i ~ł2.\\ · i;l l{G .i8ko bardzo 
bo~t,obnjlleyr;, nadz\\'yc;,~:.łj kronlllego i miło
s;crn-:gc. mc.;żc... Prn;-ltem .ie ·t podobno najpięk
niejszc.t po::-taci'-4 wśrc'Jd kolegi 1m kardynalskiego, 
ma intPCJllUjt:c~t. nakazu.iclC<.l s,:acu:il:k po s ta\\ ę i · 
przypelmina !XJ \'. icrzcllfJ \ c,ścią ca!ą Piusa IX. 

ski e. 
Z Prus Zachcdn ·ch, Warmii i Mazur. 

Puck. :·,t p(du p~.JW lk ika \\ Zdradzie zna
!c.:ziOI!U SI~ J'UŻ}"UtY rrr(Jb, \\' ~-tórym ~ i ę mieściło 
pię~ llnl. 

Grudziądz. -.::zereg:o \ iec Pi( ch. z J 75 pnl
ku piC:cbc.t~ prz~:szedi P''J;:no c.:o koszar i rozpo
cz<.d klt'}dlię z: s· emi tr;~cma kulegami. N 
ko!'Jcu dobrl n nu%<:! i por;. ni! w z~·stkich tak 
niebezpic~..znic, że kunie ·znit nHLleli siĘ: udać 
dr) d'JlTill chor. ·ch. PcniC.:\\ a:~ już raz za podobne 
~Pra\\ h by, 1\afan_·. przeto '-z kc. go obecnie 
sum\'., k'.ra. 

\'\'ąbrzE::ino. \VccHng .JJe~erigf:ra·· pols-
k ::~ \V naszem mrtśde bar "zo się ' zmaga. 'vV 
ostatt1~m cza_ie ~Prze:uała <-H.i Bolińska S\\ ć,j 
d 1u p. 11iL1 kienm z F: orr~r.O\\ za 72,000 nu. 



W Królewcu na Haberbergu rozpo~zęto już 
zwozić kamicnie do h 1dm;,-y kościoła. ki· ry ma 
być wyhuclowanym pod trtulem 1 ·ę}Ś~Ą'iętszej 
I-(adziny. Budo\Ya kaplicy Ś\\·. \\.fAcięc/la na. 
Amalienau raźnie postępu,ie. 

Gdańsk. Hołd milionom. Pan Vandcrbild, 
posiadacz wielu milion<'w ... 27-letni mężczyzna, 
na włas11ym wspanialym paro\~,:cu, podróżując 
po świecie. zawitał też do portu gdariskiego: Na
kazauD go przyjąć urzędo\ro i czynić mu \\·szel
kie honory. To też na cześć jego. po zwiedzeniu 
miasta urządZO·llO llcztę. \\ której nah\-yżsi dyg
nitarze udział \vzięli. O to ?,'nicv\'ają siG wszel
kie pism·a \\·o·lnoJ:nyślnc niemieckie. Narodowo
liberalny "lianoverschc I\Hricr'' pisze: ',.Nasu
wa się tu mimO\volne pytanie. co po,~·iedzą Ha 
to Amerykanie. że \\ ' kraju poetów i mrślicicli 
respekt przed ,.wszechpotężnym dolarem" jest 
tak wielki. iż samo posiadanie go w wielkiej ilo
ści wystarczy w Niemczech, aby naczelnicy 
władz sldada!i· odnośnei osobie ho!dy oficyalne. 
Ow Mr. Cornelius Vanderbild. przed którym 
prezydent rejencyi musiał się kłaniać. jest mło
dym człowiekiem. mającym 27 lar. bez zas.!ug 
pubJi.cznych i tylko to przemav;ia za nim. że co 
rok wydaje część dochodów z odziedziczonych 
po ojcu setek milionów." Je zcze ostrzej wyra
ża się "Reichsbote''. 

Z Wiei. Ks. Poznal)skiego .. 

\V l AJ( U S P O L SKI. 

tu.ch i zaniosla na cmeutarz. O robomiku 
Szczcpskim wątpią. czy \\.yzdro\Yieje. 

środa, 2 sierpnia. z,,·ołany na nit;dzielę 2 
sierpnia na salę p. Hlittnera wiec w sprawie 
szkolnej. a głównie w sprawie nauki języka pol
skiego, zagaił czfonck komitetu p. dr. Liebek. 
poczem przewodnlcz.qcym obrany ks. dr. Jaż
dzewski podał najpierw povód Z\vołania dzisiej
szego \deca, a potem roztrząsaJ rozporządzenia 
nTinjsteryalne dotyczące udzielania języka pol
skiego. 

Stosownie do ostatniego rozporządzenia mi
nisteryalnego dozwoloną jest nauka czytania i 
pisania polskiego na stopniu. wyższym i śred
nim, jeżeli religia na tych stopniach odbywa się 
po polsku. 

Ponieważ u nas religia tylko na sropniu śre- · 
dnim odby\\·a się po polsku, więc też i polskie 
ria tym tylko stopniu jest dozwolone. Tymcza
sem od blisko 2 lat u nas polskiego wcale w 
szkole nie lldzielaią. Zapytany o to przez księ
dza prałata inspektor szkolny oświadczy.!, że 
WJlskie ustało dla tego, ponie\\·aż nikt dziecka na 
nic nie zgłosił. Rytoby to bardzo smutnie. gdy
by tak być miało. \tViec zatem dzisiejszy u
chwalił postarać się o to. aby naukę polską od l 
października. a najpóźniej l kvvietnia r. p. na 
stopniu średnim znoVdl zaprowadzono. 

Nadto ma być w-ybranych kilku mężów za.: 
ufania. którzy prz:v rozpoczęcil1 nowego roku 

Janówiec. Przybyło tu w sobotę d \Vóch szkolnego mają chodzić od dom n do domu i ro-
Japończyków; - trzeci, który miał także przy- dzidom przypominać, aby dzieci swe na polskie 
być, zachorował w drodze i leży w Poznaniu. żgJaszali. 
Ci JapofJczycy są \Vyższymi urzędnikami z ja- Ostrów. Gościnnego Stawskiego z Zmy
pońskiego ministersh.,·a rólnictwa i odby\va.ią .ś!noy zastano uduszonego w Jóżku. Czy tu za-
po Niemczech podróż informacyjną. Oglądali chodzi morderstwo, czy przypadek jaki. nie wia-
oni w Janóv:cu Spólkowy dom zbożo·wy, młyn damo. 
parowy, piekarnią i mJeczernią ,l Spółkową. Na~ \V Głuszynie wybLlchly zołzy między ko(J-
stępnie zwiedzili wsie kolonizacyjne.. .mi gospodarza MichaŁa Kaczmarka. '!vV Giębo-

Pniewy. W piątek przechodził tu ulicą kiem zaś ustała czerwonka wśród nierogacizny 
dworca kolejowego pogrzeb dziecka. 'agle u gospodarzy ZakO\vskiego, Ratajczaka i tloff-
spłoszyły się konie z Psarskiego, \vpadły na po- mana. 
chód pogrzebowy. powality na ziemię chłopca, Poznań. \Vieś · r}l'cerską vVielkie pod Poz
krzyż niosącego, zranHy go ciężko ,,. glo·wę i na niem J 200 mórg obszaru kup U od p. Mutha p. 
.połamały krzyż. RobotnjkO\~:i Szczepskiemu, Biedermann. 
który nióst trmunę. przesz4y kola wozu przez Kiszkowo. folwark. Brodzewko pod I(isz.,. 
głowę tak, że czaszka mu pękla.' ·-Trumne się kO\\·em ca. 500 mórg obszaru\ który .to majątek 
połamała; ciało dziecka wypad f o na ulicę, gdz(c"'' -.. jnzed paru tygodniami z rąk niemieckich prze-
je wóz przejechat Jedno dziewczę ma kilka szcdl na własność de m H bankowo-komisowego 
zębów wybitych. Mat~a \\ ' Żięła Z\Vloki dziecka Drwęski i Langner w Poznaniu, - rzeczona fir-
wra.z z poJamanemi kawałkami trumny we far- ma sprzedała już dalej i to w całości. Nabywcą 

".. 

Jak tam jest, tak jest: prawdę powiem, boś 
\Vart, ot. jak gdybyś był Li.t\Yinem! Niech zde
chnę,' a co prawda, tego nie przerobić! Więc. 
to tak było: wchodzę ja z tym vVładykiem, czy 

l 

{Ci .. ~ daJ'lu.:Y.I po waszemu Ass-Bułatem, do ich izby. kss-Bu-
- Gotąbka serdeczna~ - tJ:.divde W-Yszeptał ł'at zaraz do swojej niebogi. a ja, jak się patrzy, 

Murat. - To już jej liczko nie jaśnieje, jak s~oń- sunę z ukłonem do Tyry, ona zaś prosto z mo-
ce? Nie rozwesela ona ludzi S\\rym srebrzystym sta: a co mój mąż? gdzie on? 
śmiechem? ... ·A nie wiesz, słyszała o mnie? I-Iadżi-Murat poczenvienial, cała krew u-

- Wie, że żyjesz. derzyła mu do głowy, a 011, '" głębokim odde-
- Wie, l cóż? ch u, podniósl pierś \\·ysoko i radość s trzeWa 
- W pierwszej ch\;.·ili rozpłakała się z ra- mn z oczu. 

dości. Myślałem, że się rzuci Cha owi do nóg, -- Jeden B6g! - ·wY111Ó\vił z cicha przej-
bo on jej to powiedzlat kied·yśmy uciekali z nią mującym gtosern. 
do Szury. · I cały stanął jakby w promieniach szczę-

- Kochanie moi e najdroższe! Ja każdą jej ścia, - rzekłbyś, tuna biła od niego. 
!ezkę zamienią w perlę, a każdą perłę bryian- Lecz tu zac,:zęli wracać miurydzi. więc Mu-
tarni otoczę. jakich i w skarbcu szacha malo rat tyiko szepną t jeszcze: 
się znajdzie! Niech się stroi i zdobi moja pia- ___:_ Po\\:-J.edźde jej o mnie! Powiedźcie! 
szyna! I niech każdy widzi, że przr bLasku iei Tymczasem zaczęło świtać. Miurydom czas 
oczu gasn<.t najpiękniejsze kkjno~ty, jak gasną hyto wracnć d0 Cl1unznku, r::u1u \Yh1dystJ.,·;o,\·! 
gwiazdy przy sfvńcu !... dusza się rwa ta dq Darga. Więc żwawo przy-

Zakrył twarz. rękami i cicho po\\ tarza l: gotowano się do podróży, poczem wszyscy ru-
- l(ochanie moje! ... Kochanic moje!... szyli galopem ku \vielkiej drodze, która z Awa-
Potem znowu spojrzał na pana \Vtadysla- ryi pro,,·adzila na pó./noc, zar6wno do Darga. 

wa, - widocznie chciał go o cnś zapytać, lecz jak do Kamiennego Pnia Szury. Tu się roz-
się za\vahat może bał się przykrej odpowiedzi. stali. Dwaj ocaleni rycerze cvvałem pomknęli 
Zbladł trochę, ręką przeciągnął po czole i za- drogą, którą już ]ako je!l.cy opryszków przebyli 
cząl .drżącym g lOsem; w kolebce. a liadżi-Mnrat nie spuszczai z nich 

- Od tego. nieszczęścia, które spadło na oczu, dopóki mógf ich dojrzeć; już ich nie wi-
·nasz dom awarski, dużo już wody zaniosły rze- dział, a Jeszcze patrzył i serce jego r\,.Ya1o się do 
ki do morza.' Już ze dwadzieścia mzy księżyc nich, jadących tam, gdzie Tyra. 
zmienił swą postać. Czas wszystko zaciera, ja On pewny byt, że oni jadą do Szury, im 
to rozumiem ... niedarmo się mówi, że 'co z oczu, : ·za.ś ani przez myśl nie przyszło, iż mn nic nie 
to z serca ... Ja nie mialbym do niej urazy, gdy- wiadpmo o tostatoich wypadkach, o wzięciu Ty
by zapomniata... ·- ry dó niewoli szamilo\vej i o tem, że oni sami· 

Tu glos jego drgnął jękliwie i urwał się, prosto dążą do Darga. Po prostu nie !)rzyszlo 
lecz pan Władysław wnet odpo~iedzial: · · im dó gło\\-y rozmó\vić się o ten1. A skutek tego 

- Onaby Zapomniata? To chyba · 'jeJ nie ·był wielki i dotkliwy nictylko dla łiadżi-Mura
znasz! Za '~aż dym razem, jak mnie ... ipb~c·iytą, · tar·· ale i dla A waryi. 
pierwsze ieVSJowo bylo, czym o tO.bie · nie··sł:Y- · Tak nieraz ślepy przypadek obraca rzecza-
szat m~. o ktorych ludzie sądzą, że je trzyrnają w 

- Co to gadać! - '"'trąci l B~k~anowski. - swych rękach i będą niemi kierować, jak sa-

jest rodak nasz znany obywatel p. Jan Zywert 
z Gniezna.. Nowemu nabywcy .,Szczęść Boże !'4 

Gniezno. "Lech·' pisze: .,Tutejszy "An
zeigcr'' w numerze 179 (na niedzielę) wzywa 
swoich Iandsmanó\v do bojkotu Potaków, zasła·
niająl:: się po fa J'YZeJsku tern, że i gazety polskie 
wciąż na\\'Ołują do kierowania się hasłem: 
.,Swój do S\vego''. Oazety polskie \vobec tej 
falangi, godzącej na zagJadę narodu polskiego 
muszą wzywać do obrony, gdyby tego nie czy
niły, nie odpowiadałyby S\vemu zadaniu. I dla 
tego dziś, gdzie ponownie ,,Anzeiger'· wzywa 
do bojkotO\\:ania naszego ludu, to i my od dziś 
dnia nie przepuścimy w tym kierunku jakim kol
wiek uchybieniom. To też kiedy "Anzeiger" 
tryumfująco powiada, że "dank der wirtschaftłi·
chen Uebermachr· - dzięki ekonomicznej prze
wadze, tj. dzięki rządo\vej pomvcy, która się dla 
jego landsmanów niby z rogu obfitości sypie -
jest "der schliessliche :Erfolg sicher'' - jest o
stateczny wynik tej ekonomicznej \valki dla 
Niemcó\v zapewniony, tj. że nas Niemcy razem 
ze żydami jako srnaczną pieczeó z musztardą : 
przy obiedzie z,jedzą- to też i my odtąd każde- r 
go, który będzie groszem S\voim zasilaJ handle , 

. . l 
żydowskie lub niemieckie, będziemy na rówm , 
traktowali ze spriedawczykami ziemi ojczystej, 
na rÓ\\'ni ze zdrajcami ojczyzny. _ .:ac 

A więc ty tzlowieku widzisz . ze dę hak~ty:" 1:3 
ści thcą głodem umorzy~, i to oś,,·iadczenie ot- ·r 
warcie ze swego biura prasowego wysyłają do 
gazet utrzymywanych za gadzinowy fundusz, z ś 
którego przecież i tutejszy "Anzeiger" lapczy- -r 

Wie czerpie, -- a ty zanosisz im twój ciężko za- 2 

pracowany ~rosz. za który ci oni zgubę i llPa- l 

dek gotują? Czy ty czlo,viekn nie masz \\- so
bie tyle poczucia honoru, że ty sarn na siebie t 
bicz kręcić pomagasz? Jak Polacy żyd6w i n 
Niemców bojkomją, to pokażemy na przykładzie 
mającym po'Ci r h:t \V Gnieźnie. Kto przy ze-,,, 
szlej niedzieli zalegał tutejsze żydO\:'I · skie i nie- ~~ 
mieckie handle? Oto 1 asi Polacy! 

Tak wygląda ów przez "Anzeigera" niemie-
ckiemu światu g~oszony bojkot polski l ~ 

Wstyd i ha(Jba sprzeda\v.czykorn ziemi oi- ~ 
czystej i agentom komisyi kolonizacyjnej! Ale . 
jeszcze większy \rstyd i artba tym Polakom, z 
kt@rzy dziś wobec zajad i ego okrzyku: .,ausrot- n 
ten" - wytępić Polaków - dziś za S\YÓj grosz (l: 

pozwolą się_ w tak brutalny sposób zniew·ażać ti 
1 spotwarzac. 

mi zechcą, ku wytkniętemu celowi. 
łiadżi-Murat wracaJ do Chunzakn ciemny 

jak chmura. posępny jak skryta żądza zemsty, 
- milczący. Spotkanie z panem vVtadyslawem 1 
rozjątrzyro w nim naraz wszystkie da\\ine rany; k 
Ś\\·ietną i szczęśliwą przeszłość postawiło oko -
w oko· z teraźniejszością: różnica była tak stra- t 
szna i bolesna dla durny hardego channwicza, n 
że Murat zadt·żal i przygryzł wargi. aby nie jęk- 0 
nąć. SzaŁ go chwytał i on to czul i rozumiał, :; 
że nie czas jeszcze na zrzucenie maski, a jednak !e 
zdawala mu się, iż nie zdola zapanować nad \Ve- '" 
wnętrzną burzą. Oto już się Chunzak z daleka , 
wyłonił. jego Chunzak. gdzie on powinien być ;~ 
szczęśliwym panem, a jest sługą wroga! Tak l i 
dłużej być nie mo.że! dość tego! Niech się dzie- . 
je, co chce - on się da poznać i zginie, albo 
zwycięży l > 

Ścisnął ostrogami konia i pomknął jak wi- : 
cher. A jednocześnie na skrz.ydJach wiatru le·
c!nb do Chw~z::tl.;.u wiadomd:.: :~tr;;szna dla miu- :, 
rydów, pomyślna dla tiadżi ,-Nlurat. y 

III. lz 
Lecz jeszcze prędzej przybyła ona do Dar- ~ 

ga. PoprzedziJ ją Ibrahim-aga, który w skok \-! 

wrócił z Kamiennego Pn i a i natychmiast kazal 7. 

się Szamilowi oznajmić. Młody wódz byl w 
meczecie zamkow-ym, gdzie miurszyd, po nocy f 
prąwie bezsennej i jeszcze na czczo, choć słoń- 1e 
ce już. dobiegało kresu swej codzierJJJej żeglugi '.z 
po niebie, trwał na modlitwie, to klęcząc z pod
niesiDnemi rękami i oczami, to czołem bijąc o <"< 

kamienne płyty. Pana siedmiu rajów błagał on th 
o rato,vanie kazawatu, któremu cafe życie po
święcił, cierpliwie znosząc z początku prześła- V< 
dawania i wzgardę chanów, potem trudy nad- .. 
ludzkie, a na schyłku dni swoich, kiedy już a, 
gwiazda miurydztwra zaczęła jasno świecić, do· ;t1 
czekaJ się ciosu, który śmiertelnie ugodziil ·w je- t\ 
go nadzieje. I ten cios zada{ mu człowiek któ
rego on z kurzu podnlósl i postawił na czele ca .. ę 
lej dagestańskiej potęgi! 

(Ciąg dalszy nastąpi.) _ J .) 



t Swój do swego niech b~dzie od dziś sta
.~. :rowczem hasJem dla wszystkich t h Polakó\\. 
- :aórzy nie\:hcą się zaliczać do zdrajcó\\ S\\ ego 
ł narodu. 

Nikczemnym może być tylko ten lud. który 
~t:·acil S\\ą godność narodO\\ą~ a przecież my. 
potomko\\·ic tak szlachetnego i po\\'ażnego \\ 
~\\·iecie narodu, jakim byt polski, m:r tak nisko 
łeszczc nie wpadlim. 

A \\ iGc \\ ój do swego! 

Ze ślązka czyli Starej Polski. 
J\\iechowice. W tych dniach wybuchł po

' .t:ar \\- piwnicy stolarza Dziuby, którego żona 
odniosła przytern tak ciężkie poparzenia. że 
a zeba .ia było umieścić w lazarecie. Poparze
nia jej Sc\ tak niebezpieczne. że wątpi<.t o jej ży
..: ·11. M'lż .ieL który po-dczas pożaru pospieszył 
;..:.i z pomoc<!. odniósł rÓ\\ - nież ciężkie po.parzenia 
ia rękach i nogach. 

'Virek. Złodzieje ,, -łamali się przed ki!kn 
dn iami do oberży Jakobicza przy ul. hutniczej i 
zabrali z sobą 25 butelek wódki i znaczn4 ilość 

- rozmaitej ży\\ ności, co \\ ystarczyło już na su
i t~t ucztę, R~Y tyn1cza em policya bezskutecznie 

. ..:h poszukuJe. 
Stanica '' Rybnickicm. \N bieżclCYm roku 

~ dbęd~e siG uroczystość setnej rocznicy po
- t~ \ i ęcenia tutejszego kościoła. \\ ' roku 1800 
- ro:z:poczęto budowę kościoła, a \V trzy lata póź-

liej zosta~ poświęcony i oddany pod opielq 
:vvię tego Marcina. Uroczystość jubilensZO\\ a 

- odbędzie sic 2-1 sierpnia br .. na co kościół już 
- zu pełnie odnowiono i upiększono. Na panli4tkG 
- troczystości ma być spra\\ iona piękna chont-
- ie\\ z odpowiednim napisem. - ciekawiślTly 

tylko, czy napie:; ten będzie polski czy może nie
·niecki. 

Wiadomości ze świata. 
Z ·Japonii. Od czasu nieszczęśli\\ · ej dla 

_ ···nin wojny z Japoni<-1, europejczycy baczniej-
~zą zwracać zaczęli uwagę na urządzenia ''e
'\Ą' ll~ t rzne pa(JSt\\·a Mikada, urobilo się też prze

- -onan je, (czy słuszne, to znów inna k\\·est:.va), 
żt: ci \\ yspiarze azyatyccy stać się mogą, - a 

' 1awet muszą z czasem groźnymi dla pat1stw 
-Europy. faktem jest. że Japonia nie za$y_Pi~~ 
, ; r uszek w popiele, i że od 11Jniej \v ięcej 40 lat, 

ti. od ch\\ ili. gdy ludność tego kraju przyswaJac 
. ,..r •. bie zaczGla ·wszystkie zdobycze cywilizacyi 
· .~urope3skiej, postęp objawia się tu na każdym 

·roku. Najwyraźniejszym objawem tego po
~tępu jest orgauiza~ya armii japoóskiej. 

\Vychodząc z założenia. że armia jest nai
. cpszq rękojmi'ą pokoiu i rozwoju paf1stwa, mi
, :-ado nie spuszczając z oka innych reform wiel

-i nacisk ktadl zavvsze na jej udoskonalenie. \v 
- ~ .rm celu spro\\ ·adził jako instruktorÓ\\. pienYot-
' . ie oficerów francuskich. Z\\- ycięzka. wojna, 

!- ·-::o \\~adz?na prz.ez Prus.y \V r. 1870. skierowała 
' - ~ a1 za Japanskiego \\ mnc1 stronę i dziś nie u-

lega \\qtpli\\ ości, że armia mikady jest pod 
- "'rzglę~em organizacyi wewnętrznej, uzbrojenia, 
~ -aktykl, \\-yrobienia oficerów i sztabu generał
~ 1~~o kopią, a dodajmy, kopią .doskonałą i ~ręcz-

Le dostosO\\ aną do warunkO\\ azyatyckich u
- · ządzeń niemieckich. 
0 Od 28 grudnia r. 1872 o bO\\ ięzujc \\ Japonii 
. owszechna służba \\ o.isko\\·a. Każdy japo!'J-
~ =:Yk. zdolny do noszenia broni, musi slużyć od 
- 1 do 40 roku życia, z tego trzy Jata w szere-
- :ach armii czynnej, resztę \\- rezerv.·ach rozmai-

- ~h kategoryi. Ale tak mó\\ i pra\\ o. \V zasa-
! zt ~, by nie obciąć skarbu, tylko drobna część 

- ~oPl~O\\?ch mu i o~by,, ać PO\\ inność ,,·ojsko
~ q, !llTll bywają przydzielani do pospolitego ru

zema. 
.. Podczas pokoju liczy armia japOJ1ska 3 455 
·t~eró\~ i 58,1 13 żołnierzy. Na stopie wolen-

~ ł;!.j armia regularna liczy 4otJ ono żołnierza l. 600 
1 ział. ' " 

- , J.apo.rkzycy i ich przyjaciele, anglicy, po
o v OłuJą SIG na \\ ojnę z Chinami \\' 1894- 95 r., 
n tko _na do\vód doskonalości armii _iapo{IskieL 
- Zachodzi tylko pytanie, czy siła fizyczna 
- r'ch l~dzi \\ '4t1ych okazałyby się dostateczną 
. _raz1e zatargu Japonii z któremkolwiek z 
z anst~' europejskich. Taktyka i , ratcgia by la 
- itotn1e. podczas O\v e.i \Yojny \\ zoro\\ a, a m t;-

,- twa me ulega żadnej wątpli\\ ości. 
- . Lepiej jeszcze. aniżeli armia, przedstawia 
.. ę flota japof1ska. 

JapOJkZ:\."k J·est brvt · k" A · Nt'b-,;r J YJC.:ZY ·1em ZYI. _, 
• .J 
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drugi anglik, zrósł się od wiek(m z morzem, po
znał jego niebezpieczer1stwa, nauczył się na 
niem rnane·wrov. ać. \V bitwach kampanii chi(l
skiej marynarze japońscy zdumiewali anglików 
dokiadnością i szybkością obrotów. Nie tylko 
statki slucha{y wiernie komendy kapitanów, ale 
rÓ\\ nież artylerya - rzecz niestychanie ważna 
\\ marynarce wojennej czasów nowożytnych -
pracowata z precyzyą taką, jak gdyby to nie 
krwawa bit\\ a była. lecz manewry. 

Flota .iapor'1ska może więc być niebezpiecz
na. Nie tylko odznacza się wyrobieniem, ale i 
znaczną liczbą \\-ybornie zbudo\\ anych i oma
sztowanych statków. Posiada obecnie przeszlo 
sto statków rozmaitego typu, personel, docho
dz[tC.:Y do 32,000 oficerów i marynarzy, 1 ,560 
dział 1 200 aparatów do \\·yrzucania pocisków 
torpedov.·ych. 

Ta flota wtaśnie czyni z Japoni4 pożądanego 
sojusZIJika, co też zrozumiała doskonale dyplo
macya angielska. 

Berlin. Do "Nordd. Allg. Ztg." piszą: Rząd 
chióski zakazał '<\- r. 1901 na żądanie mocarstw 
importu broni do Chin. Zakaz mial obo\v-ięz}· 
\\ ać na 2 lata. 'vV sprawie przedłużenia zakazu 
pomiędzy reprezentantami mocarstw nie ma 
zgody. Ponie\\ "aż rząd chif1ski dąży do zniesie
nia zakazu a do przedtużenia byłby zobowiąza
ny tylko na żądanie mocarstw, przeto przypu
szczać należy, że teraz zakaz prze tanie obo
wiązywać. 

Berlin. Trzeci z kolei syn cesarza \Vilhel
ma IL książę Adalbert. (ur. 14 lipca 188-! r.), u
czy się podobno już drugi rok po madziarsku. 
Nauczycielem jest rodowity .Madziar, syn pasto
ra kal\\'ińskiego na \Vęgrzech. specyalnie spro
wadzony do Berlina. Cesarz Wilhelm Il bar
dzo interesuje się postępami, które robi syn je
go, a tenże uczy się chętnie i mówi już dosyć 
biegle po madziarsku. 

Z różnych stron. 
Wiemełhausen. W kopalni .,Berneck'' znalazŁ 

śmierć górnik Degener. 
Dortmund. \V .ie<'nej z iabryk tutejszych zostal 

okaleczony robotnik 1'.azimierz P. 
Witten. W kopalni "Bergmann" talclę ju ż St\' i er~ 

tlzono chorobę na r~tai\t. l 

Oberhause11c Centrowa ,.Oberhauscnerl<.a ... kto
ni k'ot'flC~ pala nienawiścią ku Pola kom, w nr. 177 
UOJlosi z Neumiihl, że tam w kopalnianej kolonii kilku 
Polaków się pobito. W tym samym uumerze donosi 
też z Sterkrade. że niejakiś August Tiimmers po ranił 
śmiertelnie Fr. Qręznowskiego. Tiimmers znany z 
da w na jako zawalidroga. 

P.rtamy: dla czego centrowy organ nie dodaje tu, 
że niemiec Tiimn1ers napad f Gręznowskiego? Bo to l 
.,landsmann"! 

f'rintrop. Zderzyły się tu pociągi. Z ludzi nikt 
szkody nie pouiósJ. 

Bruc'khausen. Tutejsze zakłady fabryczne 
i i rn1y ~;De u tschel' l( a i er" zostamt Z!]a.czni~ roz~ 
przestrZerliortc, 

W Altelld~ri-Ruhr przyszedł jakiś nieznany 
czfO\\ iek o godz. 3 rano na probostwo, aby za
raz przyszedt do chorego. Ksiądz też zaraz po
szedł. ale przekona! się, że jakiś niegodziwiec go 
ok?amat Należałoby się takiemu łotro\\- i suro
\v a kara. Niestety ręka sprawiedliwości ludz
kiej go nie doścignie, bo osoby tej nikt nie zna. 

Berlin. Pose.t socyalistycznyZubeil zosta,t skaza
ltY ua 50 mr. grzywny, bo powiedziat, że żandarmi 
to ludzie Zupetnie zbyteczni. 

Borbeck. \\ kopalni ,,łiagenbeck" został pewien 
mtody górnik śmiertelnie poraniony. 

Buer. Górnik Jan Olszewski zostar zabity w 
kopalni .. Graf Bismarck·'. 

Neheim. Tutejsz}' radr}y miasta Józef Dauiel, 
zostal uznany jako pijak nafogowy. Ponieważ prócz 
teg-o czuje wstręt do pracy, przeto zostać ma umie
szczony w odpowiednim zakiadzie. Ladny .,radny•· 
miasta! 

W Norymberdze w klasztorze odpra\\' lł 
ksi,ldZ nabożeł1stwo po - łacinie, jak wszędzie. 
Niemcowi pewnemu się to nie podobało. że 
ksi4dz " - jakiejś tam podłej, nie niemieckiej mo
\\ ic modli się do Boga, \Vięc nic mógl wytrzy
mać i za\'-:rzeszczał: "Red doch deutsch·' -
.. mówże po niemiecku". Sąd owego narodO.\\ a 
llieruieckiego p-osła? na dwa miesiące do \\ ięz i e
nia, aby tam sobie rozważył, że jeszcze inne mo
wy są na świecie i porządki, które także Emi l 
Kayser nszano\\'ać winien! 

Rozmaitości. 
Porównanie za porównanie. 

Piszą nam: 
. ,Przewodnik ku niemczyźnie" przyrówny

wał \\ h;dn:ym artykule .,\Viarusą Po ls ki~~ -·' 
."'" \ . 

do kr0\1/Y. Je żeli nasz stary ,.\Viarus" ma być 
.,krową", to kilkatygodniowego \\ ychowanka 
centrowcÓ\\ można słusznie nazwać cielęciem. 
Jeżcli to cielę dortmundzkie już teraz tak doka
zuje, cóż ·to będzie, jeżeli mu pozwolimy \\ yro
snqć choćby na rocznego byśka - będzie bódl 
i ponie\\·ieral \\-szystko, co polskie a mia.J10\\ ide 
naszych przywódzcÓ\Y. Dla tego trzeba zu
ch\vałernu cielęciu \\.' CZeśnie przytrzeć rogów. 
Jak nie będzie mógł bóść, t.o mu centrO\.\ cy od
mÓ\\ i'-l obroku i oddadz't kalekę hyclo\\ i, jak na 
to zas;ługuje. 

Towarzystwo ".Jedność" w Dortmundzie 
oznajmia, iż . w niedzielę 9 bm. odbędzie się nabożeń
stwo polskie w kościele Panny Maryi. R.ano . o godz; 
7 .M.sza św. z śpiewem polskim. Po poL o godz. 31'4-
nieszpory z kazaniem. Uprasza się cz~onkó'" i nie
\viast wziąć udział w śpiewie na chórze, nie tak jak 
\\- ostatnim czasie. gdzie wszystko zasypiało. Po 
nieszporach odbędzie się walne zebranie. · 

\V. B. przewodn. 

Towarzystwo św. Barbary w Annen 
podaje swym czronkom do wiadomości. iż w niedzielę 
dnia 9 sierpnia b. r. o zwyczajnym czasie odbędzie 
się walne zebranie, obór nowego zarządu i rewizya 
kasy. Re\Yizorowie kasy powinni godzinę prędzej 
się -stawić. O jak najliczniejszy udziat uprasza 

Z ar z ą. d_. __ 
------------------------------------

Towarzystwo św. Michała Arch. w Hochiełd 
podaje swym cztonkom do wiadomości, iż posiedzenia 
dnia 9 sierpnia wypada. ponieważ będzie polskie na
bo.le!Jstwo w kościele św. Józefa " ' Duisburgu. Spo
so lmość do spO\viedzi w sobotę i \V niedzielę. W 
niedzielę dnia 9 sierpnia po pol. o godz. 30 polskie 
nabożertstwo z kazaniem. O jak nailicznejszy udzial 
,·v~ 7.ystkich cztonków w nabożellst\vie i w zebraniu 
To\,-. :w. \Vojciecha w Duisburgu mile zaprasza 

Antoni Pietrzak, prze\\. 

Towarzystwo św . .lana Chrzc. w Meiderich 
donosi S\\'Vrn cztonkom i Rodakom w Meiderich, iż w 
sobotę R sierpnia będzie tu polski ksiądz, więc jest 
ca.ty dzień sposobność do spowiedzi św. Tak samo 
donosi się. że w nicdzielę 9 sierpnia bierze Tow. u
dziat \V pielgrzymce do I(evelaer, odjazd jest o Yz7 
ran() z Meidcrich. Z a r z ą d. 

Baczność Rodacy z param Śmigielskiej! 
Oznajmia się szau. Rodakom z parafii .:- r;n lgleł

skiei, i;i, chorągie\\- . którąśmy sprawili d0 nas,tego ko
:ciota będzie w niedzielę 9 sierpni.a J?O t>Ol, o godz. 3 
w lokatu p. I(uchem'a obok ka~o..L. ~o •ciota w B ruchu 
do obeJrzenia. o licz~ .... c ~~ ~ tc.twlenie wszystkich 
ofi8 roda\\"ców jako te. i.: t•tc·hł którzy maią dobra wo-
lę ie 4qę QO~ J~Jo?y~ llp.i·as;r,a Kom i t e t._ 

liiiiT r - uźi ~~ '""'" ._ 

Baczno$ć z ]>a rafii Hamborn! ••r 
Podajemy do wiadomości szan. członkom towa ~· 

rzystw Ś\\· . Barbary z Iiamborn, św. Antoniego z 
Neumlihl. św. \Vawrzyt\ca z Ober-Marxloh, św. Sta
nistawa B . .z Manloh i św. Piotra i PfrwJa z Bruck
ha.usen, i;t w niedziel~ . dnia 9 sierpnia odbęc\%ie się 
pielgrzymka do l(evelacr z parafii Harnborn. lateP' 
pr~simy wszystki~h cz . .ton~0w ~ ;oa~T\Ó \Y, ·kt6rz\; ~~". 
ó.ztaf wezmJ! W. iJreTgrzymce, aby raczyli się zgłosi ć 
do prie\\iodniczacegoo powyżej ·wymienionych towa· 
rz~;stw z pcnvodu, aby mogia być podana liczba hie
rząc\·ch ud.ziąl ~· p\ęl~rZ.I.rn<.:ę: 13Uęt6w moi.na Jwby(; 
mr 'ch\'6rW w NettiiiUhl i 11 Dana Llese~o w łiambo rn 
i to ittż od 7 sierpnia. przetn pt'osint}, aby cztonko
wie i Rodacy. którzy będą brali udziai \\ pielgrzym
ce. aby się przed czasem zaopatrzyli w bilety '' po
wyżej wymienionych miejscach, lub też u ich przewo
dniczących, i to najpóźniej do soboty wieczora. dnia 
15 sierpnia. Bliższe szczególy trczącc się owei piel-
9:rzymki będą asrroszone przez księży z ambony w · 
kościołach parafialnyclJ i także w .,'vViarusie Pol-
skim'·. Jan Maciejewski. 

Towarzystwo Serca jezusowego w Brambauer 
donosi czfonkom. iż w niedzielę 9 sierpnia o godz. 
r 2.3 po potudniu odbędzie się walne zebranie w lokalu 
posiedzefl, na którem będą omawiane ważne sprawy 
towarzystwa. Do obrad przyjdzie l) zagajenie, 2) 
wplata miesięczna, 3) obór nowego przewodnic7;ące
go, 4) przyjmo\\'anie nowych cz~( • i ków, 5) rozmai
tosc-L C7łnnkowie winpi <>ie i::tk Jl:-Jilic-zniei stawić. 
Goście mile widziani. O liczne przybycie prosi 

Z ar z ą d. 
Uwaga. Posiedzenie zarządu odbędzie się o go

dzinie l po poludniu o czem donosi w imieniu towa-
rzyst\va Roch T\\·ardow ki. sekr. 

Towarzystwo gimn . .,Sokół"' w Mengede 
dono i, iż w niedzielę 9 bm. odbędzie się walne ze
branie o godz. 1 po poludniu na sali pana Schulze-Set
mig, tiansemannstr. Do załat\\ ienia będą ważne 
sprawv i obór zarządu. 

, U\vaga. Kochani Bracia l{odacy! \V zdrowym 
ciele silny duch! Oto haslo nasze, wskazujące jasno, 
że ćwiczac cialo. rozwijamy ducha. Tu każdy nabie
ra hartu i sprężystości. Nie rzucam w kolo siebie 
szumnych hasel, tylko wolam do was mlodzieżo : 
'vVstępujcie do .,Sokola'· i wrtnvajcie w nim. 

Q z o ł e m! Jó7:ef Król, prezes. 

' 1 Wiec w Herne! 
· \:'iec .. Zjednoczenia zawodowego polskiego" od
będzie się "" niedzielę. dnia 9 sierpnia o S~:Odz. ~4-tej 
tla sali p, Nitki, piica Neustr. 42 obok krawca M.ie
dzińsk1e'go\ Om:.\wiane będą sprawy ,.Zjednoczenia" 
(Jf(ł~ sprawr bierząc~,; , robotnicze i górnicze r knap ... 
sz.:utu. 

,.Zieduoczenie zawodowe polskie". i 



Towarzvstwo św. '"ciciecba w Duishun::u 
donosi wsz:rstkim czlonkom, oraz wszysUdm Pola
kom tu zamieszkałym, że w prz:)'"szlą sobotę w !\O
ściele św. Józeta pcJ. pot od 4 g-odz. sposobność cto 
spowiedzi i w niedzielę rano. \V niedzielę rano o 
~odz. S wspólna Komunia św. Tow. św. \Voiciecha.. 
Czl'onkowie winlli się w oznakach stawić. \V niedzie
Ję po poł. o g-odz. 3r;2 nabożeństwo z kazaniem. Po 
nabożet1stwie zebranie Tow. Uprasza się o liczny u-
dział w naboże11stwie i zebraniu. Z a r z ą d . 

T<n:•arzystwo św. Marcina w Derne 
podaje swym członkom, i sza :~ndakom zamieszka-
lym w Derne i okolicy do '' :l~;; ści, iż od soboty 
godz. 5 po pof. aż do niedziel .,.,,dnia przebywa tu-
tai w Deme spO\viednik polst\.: vV niedzielę rano o 
g-odz. 8~~ Msza św. z polskim śpiewem, może także ; 
kazanie polskie. Gdyby byL :~:niana, będzie ogloszo
ne w kościele. Uprasza się z tej sposobności korzy
stać. 

Uwaga. Po poł'udniu o godz. 3~ odbt;>dzie się 
zwyczajne posiedzenie towarzystwa naszego na sali 
posiedzeń, na które się wszystkich czlonków zapra-
sza. Z a r z ą d. 

----------~------·-------------
Koło śpiewu "Lira" w Oberhausen 

donosi wszystkim swym członkom, oraz wszy- · 
~tkim .Rodakom i Rodaczkom w Oberhausen i 
okolic jr, iż w niedzielę dnra 9 sierpnia urządzamy 
bardzo pięknie urozmaiconą zabawę. Zwraca 
się szan. czlonkom \\ szystkich towarzyst\V u
wagę, ażeby każdy zabrał ze sobą książkę k\vi
tową , aby się mógł wylegitymo\vać jako czło

nek. · Początek zabawy o godz. 5. Będzie 
trzelanie do tarczy o nagrody, i wiele inuych 

rzeczy. Na powyższą zaba\vę najuprzejmiej za-
praszamy. Cześć pieśni polsk.iej! Zarząd. 

To\varzystwo gimn. "Sokół" w Dełłwig 
podaje swym druhom do wiadomości, iż w nie
ldzielę, dnia 9 sierpnia o godz. 2 po poL odbę
dzie się walne zebranie. O li<;zny udział upra-
~za się. " \VydziaL 

Uwaga. I~chani Bracia Rodacy! w· z d ro
wem _ciele silny d n ch! Oto hasko nasze, \Y ska
zujące jasno, że ćwicząc ciał{) roz\vijamy ducha. 
Tu każd:r nabiera hartu i sprężystości, tu u nas 
przyzwyczaja się do karności i posiuszef1stwa. 
Nie rzucam w koło siebie szumnych haseł, tyl
ko wołam do was młodzieżo: Krzepcie ciało i 
ducha! Vlstępujcie do "Sokoła" i wytn1.·ajcie \V 

nim. Czołem! M. Soltysiak, J}rezes. 

Baczność Osteeield! 
znaimia się szan. Rodakom w Osterfeld i okoli 

cy. iź zebranie Tow. gimnastycznego odbędzie się w 
,!Jedzielę dnia 9 sierpnia o godz. 30 po pol. na sali p. 
.Rupiepra, uL Iiauptstr. nr. 56. Będzie wpis czlonkó\\i 
i obór zarzadu. 

Uwag:a. · Uprasza się szan. Komitet, aby się sta-
wU o S\vojej g-odzinie. Czol'em! 

Ogólny \VIec polski 
~" 'Ił~ ast,a1·1l~płe 

() dhędz.ie ~ię w nieoz.ieię, dnia 9 sierpnia o godz. 
4 po poł. w sali p. Schułte-Becker. Porządek o
brad: 1) Stosuneh: Połaków do niemców w o
góle, a w szczególności da partyi centrowej i 
socyalistycznej. 2) Sprawa opie.ki ducho\vne~ w 
ięzyku ojczystym. 3) Sprawa wychowania dzie
ci połskic.h na obczyźnie. 4) Protest przeciw 
·g.ermanizatorskim zachciankom różnych cen. 
trowcó·w. 5) Rc-1maite sprawy. 

O liczny udział Rodaków uprasza się, bo 
sprawy, ja!de mają zostać oma1.viane, są bardzo 
waźne. Szczegółnie zaś Rodacy z Kastropu, 
ł(ottenbu.rga, Rauxei, Habfnghorstu, Sodingen, 
·Gerthe, Niengede, itd. winni się licznie zebrać. 

HZ\r..'iązek Połaków·~. 

Baczność :Rodacy~ 
Komitet\\ ycieczek \\' t:ssen udządza w nie-· 

dzielę 9 sierpnia o godz. 2 po pot. 'vycieczkę ła
tow~~ do lasl-u pr;~y f~ellinghausen, Orliner \Vald 
11 wdowy łi. Keicnbu rr~. 5 min. od d\\lorca Rel
lingh;;wsen. Bilet zwrotni z głównego d\Yorca 
kosztuje tylko 20 fen. Odbędą się rozmaite gry 
i rozry\\ ki dla dzieci i dorosłych o nagrody. O 

odz. 7 ·wieczorem będzie puszczony duży balon 
powietrzny~ jakiego mało kto widział, a z które
go z pewnej \Yysokości spuści się osoba na zie
mię. Szan. I<.odacy. którzy chcą chwil kilka mile 
przepędzić i pragną S\Yym dziatkom sprawić u
dechę. oraz pvkrzepić ie Ś\\ ieżem IJO\Vietrzem, 
prosimy· o jak najliczniejsze przybycie a z pe
\vnością niepożałują tego. Taksamo Rodakó\v 
z Rellinghausen, -teele, K.aternberg, Ahenessen, 
Prohnhausen, Altendorf i Essen oraz dalszej o
kolicy uprzejmie zapraszamy. 

Komitet w·ycieczek latowych. 

Za inseraty i reklamy redakcya wobec publi
czności nie odpo\viada. 

Hipoteki 
po s•·r .. 
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d.) '1~000 " ' ~ ~ 

n o,(ioo .• ~ ~ e) 4,\ 00 ,, , ' ~ c: 

g) 1, 000 . , ~ 
l 
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Gdzj«'? weJn.te. eks }, 

,Pracy'· a Poznaniu p ltt. 
..J. t'. 9. 

Dwue::ll 

Czel. kn~nvieckich 
na duże stmki przyjmnje 

Fr. Słoma 
:t:uistrz ltrawit-cki 

La~r b. Ru'''vrt .K!i.iserer.r 91 
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i ~ mórg t.i··mi (·vb r,- ż l' ez 
:kuźni' ,if~st ,, . l. Hr. r.) . do 
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~·nv '· B! Z.:!D~ wsrunki ·u · 
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Śmim.nie <3:e.~ Ageneva 

B. P!tu~itłs~d, 
Poznań-Po~HL u.Ucs. 

Bre.test~. t6. 

Służaca Połka 
" . pn rtJ.f>ąt:u lent: 4- r 1b•nę do-
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~Iaryana .Ża1•na, 
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Źr()dło ao .ol.\tl ) Cla '1ft !.'o~•· 1-
łlicb in8h'unienl;PW 
lllUZYCUI) eh i ~tcun. 

I .. ederes& Kretnb.erg 
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Psń ''' i,:.• inP.trtlill"'l t1\ ~l!{> 
t>1")0 i hi Żd•."illl.l ID('ŹJI' ie 
or )crjć . 

· Ctnr::. Pas-susel, 
dyu:łt.tor muz)'~i ... 

Teleg·rn111 
Dalej do Stucken· 

busch do gośdnne· 
go Wonnera. 
Wielka wyprzedaż 

towarów 
emełio·wanych 

node~zł)' '2 wa;on)'. 
TyH.;:o '; dn"'. Każdy 
sam sobie y,aszkoctzi, 
jeżeli tej wielkiej ilo
ści towan'nv nie obej
rzy 

Do kupna powyżłych 
towarów zaprasza 

F. Klein. Haarhausen 

z powodu zwtn1ęcH1 interesu 
fi 'ł"llł,. 

Braci LOwenstei11 
sa miarodawcze dla każdej knnkurencyi. 

u s'"n'r ·s~ 

Partya bobr·u 9'1 j Korsety 
na koszule męskie L f. dla pa11ien 

set,uka sztuka 
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l o Grębir·n~~ --------
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ro 
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p! 
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dobry towar iJ 

metr a;r~ 3 t.ł, 29 -------- -----
Syamozy na suknie 2' 

najnowsze wzory · \ . 
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na kosz~:de 
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Skórzane spodnie 
dla mężczyzn 

Resztki 

firanek 

Ko ~z ul e męskie 
do kopalń 

Bluzki dla niewiast 5 
do wyszukania 

1
Szkarpetyl9 

f. dla 1nęźezyzu 

Niebieskie spodnie 69 ;. 
do kopah1 r. 

Spod~e~2;1.~~~ho\\ e 6 9r 
wielkościach · 

jed,;vabne fartuchy 7 
ozdobne i. 
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do 
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~ .. 

a niebyl\ .. łtle tallio~ ~& . ~ 

Konfekcye dla m~żczyzn i niewitl' 
sprzedajemy 

po i niżej cen zapkopna~ 



• ·odzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie, poś\vięcone sprawom narodu\VJm, politycznym i zarobkowym. 

\Vychodżi codziennie z wyjątkiem dni poświątecznych 
z dodatkiem religijnym p. t.: ,,Nauka Katolicka" z ty
i(odnild tm spoJecznym p, t.: "Glos górników i hutni
lkóv:". oraz pisemkiem literackiem p. t. .,Zwierciadlo" 
P rzedplata kwartalna na poczcie i u listov.rych wynosi 
] mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu l mr. 92 ien. 
.. Wiarus Polski'' zapisany jest w cenniku pocztowym 

pod znakiem .. t polnisch" nr. 128. 

Za inseraty płaci się :za miejsce rZ€;dka drobnego druku 
J ~ itn., a za t,~;<;Sztnia zamieszczone przed inseratami 
4 Oien. Kto cz~s1e ogłasza, .fJtrzyma odpowiedni opust 
~zyli rabat. Za t.!omc-~czenie z obcych języków na pol
ski nic się nie p.laci . - List~· do redakcyi, Drukarni 
l l(si~garni mdeźy 1.płacić i podać w nich dok~adny 
adres piszące~r}. Rekcpi.:=(Jw się nie zwraca. Nazwisk 
korespondent6'<\' bez ich upoważnienia Jlie wskazuje się. 

Nr. lSO. Bochum (Westfalia), nie.nziela 9·-go sierpnia 1903. 
H~fbkeya. D1·ukarnia i Księgarnia znajduje się przy ulicy l\1althes~rstrasse nr. 17 na dole. 

Rodzice polscy! Uczcie «zleci swe 
11111ówić, czytać i pisać po polsku! Ni-e 
jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
aiemezyć się pozwoli ! 

Z wypadków dnia. 

Rozwiązanie polskiego towar"Zystwa. 
Proces przec1wl\o zarządO\\·i polskiego 

zwit.1zku zawodowego d!a kobiet odbył się w 
Poznaniu przed s<:tdem la\\·niczym. Oskarżo
nych by lo 10 pa(J: Janina Omat1kowska, Tekla 
Milska, Marya Zem1er

1
s.ka, .H. fonżychowska, L. 

Buknlt. Au·na Woiczyf1ska, J\tL Bilif1ska, Ant(mi
na Dntkiewicz, Pelagia Andrzejev.·ska i Jad~;viga 
No·wak. \Vsz~ystkie te panie oskarżone byly o 
przekroczenie prawa przeciwko stO\varzysze
niom. \Viadomo, że \\' listopadzie r. z. za'\v""ią
zato się tu polskie towarzyst\\'o ,,Związku za
wodowego dla kobiet \\. tym celu, ażeby wszy
stkie \\' handlu i przemyśle pracujące kobiety 
zorganizować. Na onblicznycb zebraniach oma
wiano. Z\Vfaszcza przy zawięzy\vaniu Towarzy
stwa. także spra wy polityczne n. p. o cłach zbo
żov. ych itd., a to s prze 'i\V·iato sJę prawu o Sto
warzyszcniach żel1skich. \V skutek odnośnvch 
!zekomo polityczn~rch mów na publicznem -ze-
1Jraniu 11 stycznia r. z .. policya uznała Towarzv
st\vo, do którego już lOO czfonków przystąpił-o, 
jako polityczny z,vi<iZek i takpwy rozwiązała. 
Cel TO\\· arzys!wa by l tal~ .. ,garą; · jak związku za
wodO\\ ego dm, m~żczyzn, twierdziła panna 
Omańkowska, i głównem zadaniem Towarzy
st\va miało być niesienie pomocy pozbawionym 
pracy kobietmi1. Jednakże p roku raror przypi
sywat temu Towarzystwu dążności riarodm\·e 
połączone z agitacyą polityczną, i \\niósł o 15 
m. kary na każdą oskarżoną . Obro(1ca p. poseł 
ChrzanO'\\ ski stawił w S\vc.l obron ie \\·niosek o 
uwolnienie. S<td idąc za \\ nioskiem prokuratora 
skaza/ każd~t oskarżoneJ. na 15 mr. i na rozwiet
zanic To\\ arzyst\\ a. 

Robotnicy w Rosyj podno-szą gtos w sprawach 
zarobkowych. 

Cah1 po{ndniow'-ł i J}Ohronio\Yo-zachodi Ji<J. 
część olbrz::v,micj monarchii rosy,iskiej ogarnęły 
strejki. \V Baku, Bamm . Tifiisie. Odesie i kil
kunastu mniejszych miejsca\\ ościach rozpoczę
to bezrobocie prawie \\c ,,·szystkich zawodach. 
Sam rząd rosyjski przyznaje, iż strejk rozciąrY_ 
nął się już I1a\\-et na żq;lt1g~ morza Czarnego"" i 
Kaspijskiego. \V Odc,ie Ś\\ iętują urzędnicy 
tram\\ ajo\\ i i do różkarze a na hnii kolei kaukaz
kiej cat8 służba. 

Kradzież strr t:rsię~y frarrkó\v. 
· Z parcl\\ ca .J\hone'·. który wy.iechai z 1v1ar

sylii, skradziono r{Jżne przesy1rii nitnieżne war-
tości 100 t~·sięcy f rankr' \\. ' · ' 

Rozruchy H}hotnkze w Kt}e'+ 'ie. 
· W J(ijowic prz:,'szio do znacznych zaburzet'1. 

Pod.czas b<'Jjki zostali 3 rnbotnic_ · zabici, a 25 
odmoslo rany. Po strunie pul i..::.·~ są także ran 
ni. 

Telegran1y. 
R. z y m. Ks. prałat Bressau został miano

wany domowym kapetanem Ojca św. Kościóf 
św. Piotra j-est bardzo przyozdobiony ua uro
czystość koronacyjną. 

C a r o g r ó d. \V ojska tureckie niemal co
dxiennie mają utarczki z zastępami powstańców 
macedm1skkh. 

Z o t i a. Gazeta "Antonlla" zawiera \vez
wanie do powstania skierowane do akoUc Salo
nik i Monastyru. Podobno książę bulgarski Fer
dynand niebawem wróci do kraju swego. 

Dur a n d (Ameryka). Zd.erzyły s$ę tu po
ciągi. 19 osób poniosło śmterć, 3(} jest rannych. 

R z Y m. Ojciec św. udzielit większej łii'czbie 
kardynałów posłuchania, ·którzy wracać zamre .. 
rzają do swych dyecezyj. 

Potacv 11a obczyźnie. 
'Viec "Zjednoczenia" w atthausen 

odbył się w ubiegłą niedzielę pod przewodnict
wem drnha Sib~sK:iego. ·O sprawach robotni
czych przemawiali druhowie Sibiiski, WilkO\\'
ski j Brejski. 

Na tern miejscu tylko zachęcić można J<.o 
daków, aby się garnęli do \\Jasnej organizacyi 
zawodowej, aby wspóluemi siłami bronić S\\-ych 
praw i praco\\ ać nad polepszeniem doli mate
ryalnej. Robotnicy niemieccy także się OJ·gani
zują we \\ Iasnych organizacyach. I-.(obotliicy 
polscy \\' inni więc do .,Zjedn-oczenia za ,,·odO\\ e
go polskiego'' przystępowac~. a gdy wszyscy 
się zorganizują, wtedy 11iejedno niedomaganie 
będzie można nsnn~1ć. Szczęść Boże [ 

, Bochum. SzanO\\ na Redakcyo! Proszę u
przejmie o zamieszczenie kilku następu.iących 
słów we .. \\iiarusie Polskim" . Na wy\\ ody 
"Przewodnika'· clonnwndzkiego w n r. J 3 odpo 
\\'iedzieć muszę, że ,, ·cale n i e pragnąłem. aby 
umieścił me pismo , bo uważałbym to dla siebie:: 
za hcu1bę, aby me pismo mialo zosta•: zamie 
szczone w ,.Przewodniku''. Byio ono przezna
czone dla panó\\· od "Prze\\'.'', ale nie dla publi
czności . Cr się r:vczy tego, ;~c porzt1ciiem mt'Jj 
da\vniejszy zawód. to nmie do tego zmnsil: ci. 
których .. Przewod!lik '· clziś uwielbia. pozbawi![ 
mnie bowiem prac~:. Z8tem innej pracy s i ę 
chwycitem, ahy sol;ic na chleb zarobić . ,.Prt.c
\\ odnikowi·' się nic podoba. że ot Yarc;c powia
dam, iż donnnutd;,ki .Yrzcwocir \(··. to zakaptu .. 
rzony niemice i centrowiec, ale f( ; JJra\\ cia. Pi
sałem. że nie jestem ·zwolennikn::m żadnego po
szczególnego pisn:a. gdyż S?anu.ię \\'SZYSŁkic .na
SZE' pisma polsk;c króre clla lt~clu i na.::.zej spra\\ y 
narodo\vej pracujq. a \\ ic.;c tak ,.\:Y i<uusa Pol
skiego'· jak inne pisma nasze narodO\\ e. .,Prze
"\\'Odnik'' takim naturalnie nie .iest, bo z::.!ożorą 
przez niemea Lensinga. ktrJreŁ.!;o si~ te7J nznn:.t~ 
musi . Że niemiec nic zatoż.)' pisma polskieg.o lla 
to. aby ono słuŻj7 iO sprav ie polskiej, te, prztcież 
jasne. jak stor~ce. 

Pisal .. Prze\\·odnik". żt Polacy na obLz\·
źnie ten sam błąd popeiniE. CCJ centrO\\ c\· -\. 

Leszczyt'1skiem, 3: więc tern sawern pGd)wn~~\\ al 
n2s Polah:ów na obczy~:n[e z .... · swyi1Ji ,.],4.nd~
manami'·, którz~: g 1.0SO\\'cdi n<. lmra. a ;n,· crH
'ież Polakn',Yi-kcnołi!\r.,:~·i Q'l~· s odd8E~~L ~' .. ·L-

J -

kic porównanie nn1simy my Polacy, stanowczo 
sobie wyprosić. 

Z całego pisania .. Przewodnika" jasno '\VY

·nika, że on tylko niemcom życzy, aby zakładali 
składy itd .. a polskim robotnikom tego nie ży
czy. inaczej nie nazy\\·ałby uciekaniem z pod 
sztanciaru robotniczego , jeżeli robotnik polski 

. wyrznc()ny przez polakożercó".v z roboty, chwy
ci się kupiectwa. Czy ,.Przewodnik" chciałby 
rnoż.e, aby taki robomik z glod~ umierał? 

Z szacunkiem 
l g. K. waśniewski. 

Kastrop. Centrowcy nie mogąc zrobtć żad
nego zarzutu. 1,\JViarusowi Polskiemu'' rzucają 
na niego oszczerstwa, iakoby trzymał ze socya.
listami. To naturalnie kJamstwo ·o którem wie 
każdy, kto ,.vViar. PoL" czytuje. "Przewodnik 
ku niemczyźnie·· uchwycił się tego, jak pijany 
plota i k!amst\\·a te tak samo rozgłasza za "bla
tami'' polako.żcrczem-L To ciekawe, że tylko 
centro\ cy to .. zte" \VidZ<:l. Przecież mamy tyle 
gazet polskich a one jeszcze nic o tern nie pisa
ły. To dziwne! Z drugiej jednak strony wca·le 
nie dziwne, ;.":.e s:.'nck "TrerilOJ1ii'' pO\\-tatza 
ki'amst\\ a za S\\.<l panią matk<-1, boć mówi przy
siowie, że nie daleko pada jabłko od jabloni. 

l(odac:): ! Trzymajmy się na~zego wypró
bO\Yanego i \Viernego prz:yjaciela "\Viarusa P ol 
skiego" i s-.:arajmy się o jego jak największe roz
powszechnienie, bo się nasi \Vrogowie sprzysię
gli na jego zagładę, a ldamst\\, ami i oszczer
stwami \V8łczą, ażeby go zniszczyć, wyrugo
wać, bo \Viedzą. że iak nam tej obrony nie sta
nie, to nas będą mogli ja wiej zgermanizo\':ać i 
na swo.ie kopyto przerobić . lyczę więc nasze
mn kochanemu ,.\\'iarusowi Polskiemu" jak nai
\\·ięcej wiernych czyrelników i S~tm nim pozo-
staj~ . Polak z Kastropu. 

- Bottrop. ,.Centro\\ cy \\. swoim organie po 
pulsku drukowanyln z poręki p. Lensinga, kan
dydata na posta zarzuca.ią naszemn płsmu 
.. ,\\' icH. Poi.'·. jakub~r \ ·aJcz:ri przeciw ducho-, 
\\ [cflSt\\ u. T(J k!c:mstwc. Czytani regu!a;:nie 
.,\\ iai'. Po!."'. ale tego nie sposuzcglcrn. \\'alka 

, prze::.ci\ - gcrmanizuj4crm księżom . to nie \\'alka 
, przcci\\ kapłanurn jalro slugom Bożym . bo kto 

lud polski gern1<inizitjc. ten nie slnży Panu BcJ
gu . ,,PrLl'\\ odnik.o\\ i'" pO\\ iadam: Chcesz \\al
k (; staczr~ć. z .. Vv.i<.:: rusem r::cJ !ski m··, to \\1 ypov;i c;
dasz \\ ·alkc.: caremu ludo\\·i puiskiemu na obczyź
nie. a lud n nic Z\\ ycic;żysz ~ Dnia .29 marca na 
o~:r')lny111 \\ i2l:t! przed\\·~ borczym każ:cly mógł 
się pr;;~eli.UJJ(< . ŻL Polacy pragnGil rnieć \Yla nc
g-o kc~ n d~ ·d~~ 't<:-. 

Cid:a\q·m. !'~e . .Prze\\ udnik" niby to stana! 
pod S/i.aJ1dCdc!ti. liarodu\\' .)Tn, 2.le jeszcze ~~adn~
~:o gcrmzinizawra l!ic skarcir 7a jeg-o ha!1iebnc 
pnsr~r)(i\, anic:. Vtuic tu ni::· dzi\\·i, bo przecież 
..Prze\~ udnik" bc;u~c na s!tiżb!e gennanizatorów 
nie nwżt: pi~ać PL~cci\v swym panom, boby mu 
dali H. rminatkl,;. To kai>d~· pc\\'nie zronu11ie. 

P!s;.'c:sz, ;i .. ~ da.:-rno ci(,' rozdc-~i;.t, aby lud się 
dO\\ icd?.i<:tL :;;~~~; duch z ciybic \\ ic;,jc. \Vicmy o 
ttrr:. h: cwch nitnicckn-centr() \ y. Ja takiej gc:.
::.ety ~ . r,i dc-.rm'' FJ.ic(· ;JiL clJC<.:~ v my:n d(JI11U. 

l-'ob.k z clzie !n in Piastowe.L 

Gen he. Ch u~ f'! (;;~ no, a I e m! mu T') \\ano do
nieś:. ;~t. \'• <.h: i u \' yb::: ró\·, 1r c ze;" ca h s. \\'ika,.. 
ry 'l,'''2 i z.· r)rebr&-'1\ SZY r.d Rodaka p. z. kartkę 



vyborcz:.t na kandydata p . .f ·~zda. c·w,.:· 7.-:\\

sldego, rozdarł j4, rzu-::ii na z i :rr i" i r0bii' ru..:hy. 
iakoby ją chciał podepra::. Ja mia~cm kartkt,; na 
centro\ ·ca i na niego chcialc.:n1 ~io')O\\ ać. a1t: ,.;_ 
d74C tak<.l nienawiść ku Polaknm. podarłcni rak 
samo kartkG niemiecką i \\ zi<tkm od p. Z. pol
skq, aby gloSO\\·ać na Rodaka. Tak nnic (,\\ k:. 
\\"ikary '' yleczyl z choroby ..:emro\\ ei. 

\V każd:rrn razie Polac.r tu tej i d7klnic: , iG 
spisali, bo otrzymat Polak lO l g-lo:-\r·>\\. a ccmro
\\ iec tylko 7 3. Z tego '' ynika. że \\ parafii na
szej \\ ięcej Polakó\\ -katolik(, ". niż niernc(,w-ka·
tołików. A jaką mamy opiekę duchowną? Po:o 
żal się Boże! Ody jednak uskarżymy siG na w 
'\\t naszym ,.\Viarusic Po! ·kicm''. to krzyczą 

centrowcy, że .. vViarus PoLki" hurzy. \\'y
mierzcie narn spra\\ iedliv, ość. a .,burzenie·' u-
stanic. Da\\ nieis7.y centrO\\ icc. 

"Nasze 'Towarzystwa ,zagrożone~' 
.,Gazeta Toru!'1ska'' pisze: 
Z różnych stron donoszono nam \\ ostatnim 

czasie, że właściciele 1oka16 r publiczny -h w·.>
powiadają tO\\ arzyst\,·om pol -kim gościnę i że 
" wieln wypadkach musiano z rcuo pO\\ ouu za
\\rie ić czynność towarzysn\, bo brak to rnkjsca. 
gdzieby się zebrać było można. Już od da\\·na 
\\· iellly, że w \Yielu okolicach i pO\\ i a tac h nie 
można nawet odbyć zebrania przed \\·yborczego. 
bo lokalu Polacy nie otrzymają; tym sposobem 
nie możemy skorzystać na\\ c:t z pra\\ a. które 
nam daje konstytuc.ya: agi tO\\ ani a za S\\"Oimi 
kandydatami. 

Kto temu winien, że \\. '' ielu miejsc0\\"0-
ściach nie można zakładać towarzysn,- i odby
\.\'ać zebrań publicznych konstytucyą doz\\·olo
nych, o tern \\ iemy \Vszyscy najdok!adniej. Do
tychczas dzialo się to z reg-uły w okolicach prze
ważnie zniemczonych i tak już przy\\-ykliśmy 
do tego pozbawienia nas sposobności korzysta
nia z praw nam przys1nguj(.tcych. że nawet rzad
ko podnosił się glos protc tu lub kargi. 

Dziś stosunek dla nas pogorszyt się o tj·le 
że już nie tyiko w okolicach zniemczonych. ale 
·w miastach prze\\ ażnic polskich lokale publicz
ne dla nas· zamknięte. 

Są miasta, gdzie Już od caJ.cgo szeregu lat 
nie mogą sitt od by\\ ać nolskie przed ta \\ ·icnia a
matorskie. chociaż każdy ut\\ ór policya poprz(;
dnio cenzuruje. Do takich mia. t należy także 
nasz TormL Je dyny \· ięk, z:: lokal. jakim jest 
polskie .,Muzeum, .. otrzymało \\'yraźny rozkaz 

·wiar11s~ 
<:r· 

Pnwle~ć \Vacław.t Ma•J.olnkkc•. 

(Cht2 dtli!"J,J 

-- EL Szamitu! - rzek L - \ myślach nie 
sięgniesz po zuch\\·a!szc czyny. a samby· pt:
wnie porwał się i · na T)ilis ~ 

- Nie wiem!... Ale mó' . mrm ~ 1 'iccicrpli
wość mię pali. 

- .Muchrai1ski w rócil, ja za· \ bok SiG rzu
ciŁem, istotnie w stront; Tyilisu. ak tak, żeby 
\vabić za sobą giauróv,·. T o głośno szedłem. 
paląc kachetyflskie '' innicc. to zapadałem w ja
ry i przekradałem się po noca ·h. ·asami. jako 
szary \\ ilk. vVidziano mnie na obiJ brzegach 
rzeki Atazanu. Z dymem poszio n1ia to Laga
dechy, a z Sigmachu zostaly jeno po zczerbiont: 
mury. Do Teławu dobieg!c:m. 

- To dzi\' nad dzi\\y! - za\\Olaf Tasz. 
- A <;o? a co? - '' yk rzrkiwa? 5zamil roz-

promieniony, 
l wszyser na ch\\ i!· zamilk li. rOZ\\ ażając 

\\ duchu \\ i ełkość. tej b ra \\-u r_r ~- a re go \\'Odza. 
którzy rzeczy,,- iście s 'Tm niezmiernie zucłl'' a
lym i szczęślh\·ym napadt:m na gruzi(Iskc.t Ka
chetyę zdziwił i przcrazil ro y j kich wodzów, 
a mieszkarków Tyflisu trzymał przez tydziet'1 
'v śmiertelnej trwodze. O tym po·~hodzie po
\.VStaly pieśni. śpiewane do dzi · przez· Czerkic~ 
sów, którzy w rzędzie swych bohatcró :\ Ła
wiają obok Szamila tylko Mahon . 

Stary'' ódz przen,-ał mih.:zet i ~~: 
- Nie mogłem długo trzymać się \ ł(ache

tyi. Zadaniem mojem było. odciągnąć ua jakiś 
czas księcia Muchraf1skiego d Darrestanu, aby 
imam fiamzad-bek mógł ic; zebrać. iły S\.vC jak 
najlepiej rozłożyć, pozawalać drogi, obsadzić 
przesmyki. Mial na to c za i myślę, że uczynit 

- Gdzie tam! - zawolal Szarriil, machną
wszy ręką. - \V Chunzaku leży jak bor uk w 

\\' J A R u ~ P O L ..: l( l. 

1-0licyjny, ż-.. go podarzO\\'i nie \'\·olno Zt:Z\\ alać 
na PO"\\-atne na\\ 't przedstawienia ~ceniczne. 
nic rnÓ\\ iąc Już \\cale o publicznych widc\\·is
kach. Ponie\vaż innej ali tutaj nie otrzymamy. 
od lat kilku już nie mógł się odbyć polski teatr 
amatorski. 

Przed nieda\\'l1YI1l czasem doniesiono nam 
z Che1mży, a wit;c 1-niasra prze\\ ażnie polskiego, 
że tamtejszy \daściciel lokalu p. Klein zabronit 
polskiemu towarzyst\' tl gimnastyczuernu odby
\\ ani a Ć\\ icze1\ \\ S\\ ej sali i rym sposobem po
zbawi! dachu tO\\·arz}. sn\ o polskie. Oczywi
ście. jak p. Klein na t}ln zakazie \\ yidzie, o rem 
można \\· icdzieć, nie będąc prorokiem. bo jak się 
dowiadujemy. ogrowne sprawa ta '' Y\\·otata 
rozgoryczenie a do\\ odclll tego listy, jakie od 
wielu osób z Chełmży odebraliśmy, domagające 
się, abyśmy spra\\ ą t'l się zajęli. 

~prawa ta ma dla nas oczy\Yiście szersze 
znaczenie, to takie \\·ypadki zachodz<.\ dziś wszę
dzie i ogólną trzeba dać społeczerłst\\ u radę. ja!.;: 
się \\·obec ,,·ypaclkó\\ zad! O\\ al: \\. przyszlo ·ci. 
O róż . naszem zdaniem sprawa uczęszczania do 
lokali publicznych i stosunek gosnodarzy do na
szych towarzystw mogą być dla nas bardzo do
niosłe. \V e \\"SZYStkiem pra" ie. co hakatyzm i 
zaślepienie naszych wrog(J\\ przeciw nam \\-y

myśliły. pokazało sit;. że koniec kmkó\\ wszy
stko to '' \'szto na nasze dobro. a na szkodę na
szych wr~gó''. Przcśladci,,·ania, bojkot i zaka
zy obudziły duclla polskiego \\ szerokich ma
sach ludu, bojkot nasz:ych towarzystw przez pa
nÓ\\" restauratoró\Y. kti}ry jest również dziekrn 
hakatyzmu. może się przyczyni do tego, że wo
góle przestaniemy do knajp uczęszczać, że u nas 
roz\Yinie się idea zupełnej w trzemięźli\vości, 
która to cuda dziata. bo po!eczer'lstwa prO\\-adzi 
\\. najkrótszym czasie do nieby\\ a tego dobroby
tu i oświatv. 

Dla naszych tO\\'arzyst\\ będziemy sobie 
budowali po wsiach i miastach kronmc salki. 
na zebraniach i na zabawach pić nie będziemy 
a11i ,,·ódck, ani pi\\ a, ani ,,-ina, a '" ięc bez kon
senSÓ\\. się obędziemy. za to tem '' ięcej praco
\\-ać będziemy nad podniesieniem dobrobytu i 
oświaty narodO\\·cj. Nam się zdaje, że tu Opatrz
ność, czuwająca nad nami, prowadzi nas sama 
na drogę zba\\-icnia. b~ drogą.-*a\\· ienia byłaby 
zupełna wstrzemięźliwość narodu polskiego, i 
że do dzieta tego odrcd?. '.?nia przyczyni się zaśle
pienie. szowrn1zrn nicllliecki i hakatyzm, ten 
sam. którem11 już niciedno dobre zawdzięczam)·. 

Hasłem naszem PO\\·inno \\ ięc by~: nie ll-

jamie. Słyszę, okrutnikiem się staL codzier'1 
krC\\ leje czerkieską i każe się chanem nazy\\ ać. 

Minrszyd ci<;żko \YestchmlL 
- Moja to "' ina, - rzeki. - Na co mnie 

by lo robić go imamem l 
Nagle ogarnęła go wielka boleść. Zakrył 

t\\ arz rękami. pochylił się i zamilkl. \ o<iZO\\ ie 
ponuro patrzyli \\ ziemię. 

- Biada mi! Na com go uczynil imamem! 
- jęknął znów mi u rszyd. 

-Nic to, -- odeZ\\· ał się Tasz. - Ten imam, 
czy jak teraz chan. to jeszcze nie całe miurydz
t\\·o. 

- J on się opamięta, ~ odcz\\ ·ał się Ach
" crdi-Mahoma. 

Lecz Szamil kn~cil giO\\· ą 
Nic! -- rzekł. - Już lepiej na1·1 nie liczmy. 

Opętała go pycha i \\. każdej spra\v i e najpierw 
myśli o sobie. potem - jakby nam zaszkodził. 
a dopiero na os Latku o mi u rydz.t\\ i c. Ale nic 
sko1kzyłcś, Ach we rdi-Mahomo? 

Mak> co zostaje dorzucić. \.Yrócilem tu 
przez Górny Oagc, tan. zrobi w zy tym sposo
bem peine koło. A '' racałem z początku po
" oli. abym się przekonał. co pocznie Muchrari
ski. Kiedy już jego zamysły przejrzałem, wte
dy corych!ej tn pobiegłem. \Vieści są niedobre. 

- Ryle pe\\ Ile by1y, - wtrącił SzamiL 
- ~Muchra1iski zostawi! część swoich wojsk 

w~dluż rzeki Atazanu. aby strzegły bezpicczeii
stwa Gruzyi, a z re ztą putkó\\ poszedł tym 
samym \dclkim szlakiem. Na A\\ ary4 on idzie 
od południa. na Chunzak. 

- A od '' schodu. jak Tasz podał. zmierza 
tam Klnk, - odeZ\\-al się SzamiL - Teraz ro
zumiem. dla czego roz\\ iuął on woje \\ ojska, 
jak ptak skrzydta, i dąży prosto przez grzbiety; 
chce tym nieostrożnym ruchem zwabić ku so
bie imama z tak farownego miejsca, jak Chun-_ 
zak, gdzie jeden może korzystuie walczyć prze
ciw tu. I(łuk zmówił się z Mt chra1L kim! , 

cz~szczajmy do knajp i re. tau r·a~yi. zbicra::ny 
fundusze na budovd~ \daSll)\.:h sal! Za pienią. 
dze, które rek rocznie wydajemy na \\'ino. pi. 
wo i "'"ódkę, moglibyśmy \V każdej w .i i w każ. 
dern miasteczku v.rystawić \\ krótkim czasie pa~ 
łace dla naszych to-warzystw." 

Tak się robi! 
Donosz4 ,.Dz. Pozn:· z Bydgoszczy: ra'2 

bruku tutejszym pojawił się czło\-viek, odgry :va. 
jący w sposób rafinowany rołQ agema żydow~ 
skiego, a tern samem kolonizacyi. Tym no\v em·" 
agentem jest p. Władysła\\ Jurek, zamieszkały. 
od niedawna stale w Bydgoszczy, który s.łuży ~ 

za narzędzie żydowi Priedlandero\\"i. ró\:..·-nież z 
Bydgoszczy. i wspólnie z nim zasta "'·i a s id-la na 
naiwnych i łatWO\\~iernych obywateli. 

'vV jak podstępny sposób pano~ ie ci dzieło 
S\ve poczynają, Ś\\~iadczy następui,lCY fakt. ·, 

U patrzy\\·szy sobie ofiart;. tym razem pew-: 
nego obywatela \\' Sredzkim, żyd friedla.nder 
deponuje ,,. pewnym wiQkszym bankn bydgos
kim rzekomo na imię slawnego pana J. 200 000~1 
marek, jedzie z nim do Poznania. każdy jednak
że z nich innym pociągiem. by ich kto znajomy .. 
nie spotkat, i tyin sposobem szyków llle popsuł; 
,,- Poznaniu stają \\. osobnych hotelach, kapita-~

lista p. J. występuje hucznie. rzucając hojnenL\ 
piwnem, wybiera się następnic do O\\ ego oby~~ 
watela, by odegrać nędznq S\\·ą komedyę jako-: 
cz{o'\.viek honoru. mający kapitały S\\·oje w tymn 
a \\" tym banku. co każdej ch\\·ili \\skazany ad-~ 
\YOkat poświadczyć gotów i wchodzi "'' targi,· 
by wreszcie osiąść na \dasnym kawale ziemi,•t 
w rzeczy\\ istosc1 jednakże. by nabywszy jąę 
podstępem, \V tej chw'ili podle J<t przefrymar
czyć. 

Na szczęście spo./eczer'1St\\·o dzisiaj nie śpi 
i ptaszków owych w Poznaniu. mimo wszelkich 
ostrożności podpatrzono, a znając żyda Pried-: 
landera, nie trudno byto dojść po nici do kłębl·a. 

Pan J. jest bylem mechanikiem. który stra
ciwszy posag żony, dzisiaj z lenistwa i ch . i 
lat\\·ego zarobku widocznie zupdnie już upadł, · 
jeżeli jeszcze nie obudzi się \\ nim sumienie i 
\\·spomnia\\ szy na szanowaną zresztą rouzinę1 
S\v·ą, a mianO\\·icie teścia swego, g orli w ego o b} 
v_ratela-rolnika. nie zstclPi z drogi hal1bi,tcej go 
i nie powróci do młota i ko\\·adta, by potem w· 
pracy ·uczciwej zmyć plamę na nim ciążącą. 

łiamzad-bek pójdzie na Kluka, a \\·tedy 
raflski zajmie Chunzak i potem oni obaj \Vezmą 
imama jak w kleszcze. l 

- Dobrze mówisz, - rzekł Achwerdi-Ma
homa. 

- Dobrze! - potwierdzi t Tasz. 
A miurszyd tylko patrzył im ,,. 

jego \vryrazistej twarzy odbijał ię coraz 
szy niepokój i znękanie. 

Szamil ciągnął: 
-Tymczasem Olgerode-bej posu\\ a się p 

Dargo, aby mnie tu trzym-ać jak na łańcuchu.d 
- Słusznk! - razem rzekli Tasz i Achwer·r 

di-łvlahoma. 

- Ale wodzo·wie giauró\\ są \\ błędzie. Oni 
nie '' iedzą, nie domyślają się, bo i któżby mc].gl, j 
się tego domyśleć. że nadludzkim wysiłkiem 
Tasz z kozackiej linii, a Achwerdi-Machoma aż 
z (Jrnz:yi razem tu zdążą i tak !)rędko! Każde. o 
z 11ich osobno Olgerode-be-j uk zdoiarby zatrzy-~ .. 
mać, jakże zatrzyma obu r<1zem! >. 

- Razem trzech! - za\\ ołał Tasz. - P -:t 
grążon bę.dzie w bystrych falach K. oj u! Biada 
mu!. .. 

Achwerdi-Ivlahoma :iedzial 
gładząc mleczną brodę. Szamil milczał chwilę,~ 
potem się zwrócił do Tasza: 

- Sądzisz, że PO'Winniśrny uderzyć na Ol-· 
gerode-beja? 

-Na AHacha! Zarazbym to uczynil! Niechl 
następnej nocy iuż na wieki zaśnie! Giaura czu
ję blisko, - to we mnie kr6\\' burzy! 

- A ja inaczej radzę, - odrzekł SzamiL _) 
Niech Olgerode-bej czuwa nad Dargiem, ale orW · 

będzie puste. Wyjdźmy stąd cicho, żeby on nic 
nie wiedział, i dążmy co tchu do Awaryi, jak 
kosą zetnijmy rozrzucone \\'Ojska Kluka i czo· 
lem statimy do Muchrańskiego! 

(Cia~t dalszy nastą,pl.) ra 



Ziemie polskie. 
z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. 

Chehnno. 'vV Kijewie nrz<.1dzono ponvocni
;zą stacyę poczto\vą. 

Sztum. 'vV pobliżn tutejszego dworca prze
t.:-:hany został jakiś nieznajomy człowiek przez 
JOciąg. Przechodził on prawdopodobnie przez 
;zyny i. został pochw-ycony przez pociąg, który 

a m odciął nogi. Ponieważ zaraz ratunku nie by
- o, nieszczęśli\\·y musiał umierać \YSkntek nply-
-.nt kn.\i. 

Kartuzy. Prace nad wudociągami postąpiły 
Y ak zalece. że zaJdadaj~l już · rury do poszczcgól
y ych domów. 
z -
a Z Wiet Ks. Poznańskiego. 

Mogilno. Nie chciał zezna\vać po niemi.ec
O:u przed sc:~dem ławniczym \\' Mogilnie syn po-

.1edziciela grnntn Ignacy Cieśle\\ icz i skazano 
-:o za to na 2 dni aresztu. 
r janówiec. Srraszne nieszczęście " 'ydarzy
·-o się \V mleczarni parmvej \'\' Janówctl. Zatru
tHiony tamże robotnik Jan 1\apturowski po

- hv.ry~..:ony zostat przez pas koła obrotowego i 
abity. 

; Mosina. \Vielkie nieszczęście wydarzyło się 
- \· paniedzialek 3 bm. w paro\vej cegielni firmy 
1:\. Perkie\vicz. 15-sto letni młodzieniec, syn 
- '"rażnika kolejowego z pod Mosiny, był właśnie 
o B.tjęty 'czyszczeniem kanału w pie~u; niewiado

nn z .lakiego powodu wręczono rrw lampę ben
·- :rrrow4. która z powodu ogromnej goqczki ek
i, Jłod'owała i Ó\\T nieszczęśliwy popalił sobie 
i,q·awie na węgiel cał4 dolną część ciała. nogi i 
ąęce pod tokcie. Dzięki Begu i zręczności lu
- zi. że cała fabryka nie źgorzaJa . Nieszczęśli-
v ego odwieziono zaraz do Poznania do lazaretu. 

i \Vąsosz. Z rąk niemieckich kupił gospodar
h two \V W ąsoszn obejmujące przeszlo 130 mórg 

podarz Mikotaj Nlakowiecki z Gąbina. 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 
i W ójtowawieś. vV paniedzialek rano. znale
·~ ·ono robotnika kolejowego Kasperka ztąd w 
holu w pobliżu Chmielawic na pól martwego. K.. 
ętdal się w · niedzielę na ta1ice do Chmielowic, a 
- drodze do domu zostai moc.no sponiewierany. 
o Kłecko. Ogie!1 powstat na gospodarst·wie 
;chmidta i spłonęło tegoroczne żniwo razem z 
todoJą. 2niwo to nie bylo zabezpieczone. Chv
iaż bydło \\·yratowano, szkoda jest znaczn<:.t. 
:n6w zapalki w rękach dzieci igrających stały 
tę po.\vodem nieszczęścia. 

- Laurahuta. Śledztwo w spraw i e zaburze!t 
ą Laurahucie jest ukol1czone. 'vV piątek prze

tuchana ostatnich 28 świadków. Oskarżonym 
·~- ytoczą proces nie o naruszenie spokoju publi
.zn~go, lecz o bunt - j.ak pisze ,,GłDs Śląski'·. 
.amm proces nastąpi, upłynie jeszcze 4- 6 tv-

a odni. Areszto\vania nie ustają. . -
· I(atowice. O Trafalczyku, zabitym podczas 
~burze(J w fiucie Laury, napisała .,Kattowitzer 
,tg.'': 

. ,,Nawet krewni nie przeleją łzy za zmarlym, 
·dyz zachowywał się za życia jako człowiek do 
·run tu suro\vy i gwałtowny, który ośmielił się 

.awet porwać na własnych rodziców." 
;, .. N? to wystó~o\vat ?ic!ec zastrzelonego Tra
·~czyKa. następuJące OS\\'Iadczenie do redakcyi 

. artow1tzer Ztg. '·: 
z . . "Siemianowice. 3 sierpnia. 
0 \V kilka dni po krwawych za~ściach w łiu-
· t~ La~l.ry, ,,Katt. z.tg<' ogłosi~a. że zastrzelony 
>·n ~n oJ, 1 omasz 1 raralczyk, robotnik hutniczy 

-a k~Jka dni przed śmiercią s w o ją \Vystępowat ~ 
1ęc1ą pogwałcenia rodzic(),,·. 'vViadomość ta 
·,'t na.izup·etniej fatsz,ywą. · 
, S)~n mój TDmasz był bowiem najspokojniej
,~~·m ~ do~rodusz1.1ym mtodzie!lcern, który żył 

~ o?~1cam1 S\vymt \V naj\\· iększej zgodzie i mi
-11'Ct I ... z ~tó:·ego rodzice mieli największą pocie

ę. S~1erc naszego niewinnego syna sprawiła 
blm naJwiększ::t boleść! 
, :rzeciwko szerzycie om nieprawdziwych 
. zcze rstw, krzywdzących w tak brutalny spo
Jb serce rodzicielskie, wystąpię sądownie z 
·o-cesem o oszczerst\vo. 

Tomasz Trafalczyk." 

Wiadomości %e · świata. 
, .Australia. Pra\vo wyborcze dla kobiet. zo-
lame w ty. l .. ,. . ~ 

• . . m ro c u po raz pwnvszy zastósowane 
Auslralu przy v.·yborach do parlamentu Z\vią-

\V I A R U S P O L S K L 

zkowego. W Australii jest 850 tysięcy kobiet 
upra\'.·nionych do głoso\vania. Kobiety te opra
c.O\Y'ały już swój, program polityczny i wyl>i€rać 
będą pod hasłem: Zniżenie wojska i marynarki 
d~!żenie do pokoju międzynarodowego i zupet
ne ró\vnouprawnienie kobiet z mężczyznami w 
polityce. Utworzyły się już komitety wyborcze 
postępowe i radykalne, które roz\vijają pomię
dzy \VYbo.rcami kobietami sprężystą agitacyę. 

Rzym. Aż do chwili koronacyi, która jest 
niejako uroczystością, uzupełniah.1cą wybór, Pa
pież Pius X, wedtug przyjętego Z.\'>'yczaju, nie 
b~dzie wyda wał bulli, tylko breve. \V wory i 
oczywiście koronacya nie jest potrzebną do 
sprawowania \\-Jadzy papieskiej; przez korona
cyę nie otrzymuje Papież żadnej godności, lecz 
tylko jej ozn·al\:ę. a rnianO\v icie tyarę. trzy koro
ny na injnJe. używane przez Papieży od XHI 
stulecia. Jest jednakże zwyczajem od wieków 
zaprO\\ adzonym w Kościele, że Papież datuje 
swój pontyfikat nie od dnia \\·yboru, lecz od 
przy\vdziania tyary, przyczem najstarszy z kar
dynaJów dyakonó\v, \Vkładaj~c tyarę na g ,/o\·r~ 
wybraii.ca, ,, .. yrnawia ustanO\vioną formLlię ko
ronacyjną: 

,!Przyjm tyarę, trzema koronami zdobną, i 
wiedz, że jesreś Ojcem książąt i królów. rządz
C4 Ś\Viata, Namiestnikiem Zba\\·icie!a naszego 
Jezusa Chrystusa, któremu cześć po wieh wie
kó\v, amen". 
· Koronacya Piusa X odbywa się dziś. 

Berł&rn. Cesarzo\va niemiecka, jak donosi , 
"l(eichsanzeiger'', opuści 9 b. m. Kadyny i na 
wyraźne życzenie cesarza uda się najp[en,- do 
Wrocławia a następnie do Poz.nania, celem zwie
dzenia okolic dotkniętych powodzia na Ś!askn i 
w Poznaóskiem. Do P0znania pr~ybędzie ce
sarzowa. we wtorek l l b. m., ale zaba\vi trlko 
kilka godzin; z\\-iedzi drogę dębińsk:.1 i obszary 
po za mostem chwa1isze\vskim, dotknięte po\vo
dzią. Cesarzowa wyprosita sobie wszeikie uro
czyste przyjęcia, nawet wręczanie bHkietćw. Już 1 

dnia następnego wróci cesarzowa do Poczdamu. 
W Białogrodzie aresztowano oficera szra

bn jeneralnego. ponieważ rzekomo oddal\·a{ 
nrzyslugi szpiegowskie attache wojskowemu są
siedniego pai1st\va. 

Rzym. Ze wszystkich stron Ś\viata napły
wają niezliczone telegramy ze życzeniami od 
monarchów, biskupó\Y i związków katolickich. 

. Kardynalowie opuścil'i już sv"·oje pokoje \\- kon
klawe. Z da\vniejszego mieszkania Leona XIII 
zdjęto pieczęcie w obecności hr. Pe.cci. dzleka
na-kardynala i innych Ś\Yiadków. Pius X zai
mie tymczasem mieszkanie R~mpolli i gabin~t 
sypialny, którego używał podczas konlda\\ e. 
Kola ducho\vne zapewniaj~l, że przy obieraniu 
imienia papieskiego, Ojciec św. mniej mvślal o 
Piusie IX, Jak o Piusie VII, którego 14 ~ rna.rca 
1800 wybrano w \Venecyi papieżem. Uroczy
sta koronacya w kościele św. Piotra naznaczo
rla jest na niedzielę, 9 b. m. i odbędzie się z wiel
ką wspaniatością. Prywatnym sekretarzem Oi-. 
ca św. zostanie ks. Bressan. We wtorek \Vie
czorem podpisał n0\\>7 papież pierwsze urzędo
\Ve dokumenty, ohwieszczające obcym mocar
stwom jego obór. Większość urzędnikó\\- zmar
łego papieża zatwierdz·oną została na da.\\'niej
szych ich stanowiskach, pomiędzy nimi także i 
dr. Lapponi. 

Z róinych stron. 
~ochum. . \V Bochum już szóste lato roZ\\"OZi 

~o t~l1~a~l.1 tmas.ta lody. \Vf~ch Angelo Talamini. ~O\VY 
f aptez I ms X Jest \VUJem Jego matki. Zimę Tabmini 
przepędza we Włoszech. 

~ ~orde. U 106 górników pracujacych \Y kopalni 
"f re1 Vogel und Unverhofft·' zualer,iono przv rewizYi 
rnbaki. Stanowi to 20 procent wszvstkich t~nYJte-i-
szych górników. - '·- · 
, . Bocht!-ID· Pomimo, że niektóre kdpCJ.Inie częściej. 
sw1ętowac muszą, zarządy kopalr1 sprowad.zaia nn
W:\'Ch robotników, co stanowczo zganić trzeba. · 

Berlin. W domu towarov,:ym dla urzędni
kó\\- \V Berlinie grozi strejk. Do· spó~ki należy 
39,000 urzędników, między innymi kanclerz i 
k~lku. ministró\:. Podczas gdy dyrekroro\\~ie po
b teraJą roczme 9-16 tysięcy marek. star i 
sprzedawacze tylko · 75-90 marek mie ięcznie, 
a zmuszeni są pracować w niedzielę i źle z nimi 
się o?_chodzą. Ponie\vaż zarząd nie chce im po
cz.ymc ustępstw, zamierzają urządzić strejk. 

. Rostok:. Były re~erendaryusz ądowy p. 
\V~ncenty S~ubert ze Sremn, uzyskał na \\'Y
dztale pr~V.'11tczym Wszechnicy w Rostoku (lVle- · 
klemburg1a) stoj)ień doktora objga praw. 

1\'latuzaiem. 'N Dono,vicach na Morawach 
umarl w tych dniach wieśniak Antoni Wondra, 
licząc 135 lat \\ieku. Zmarly nie chorowal ni
gdy, przy czytaniu i pisanin nie używał wcale 
okularów. 

.Metz. Pomimo \vszystkich rozporządzefi 
cesarza nakazujących łagodne obchodzenie się 
z żołnierzami, mnożą się \Yypadki samobójstwa 
Z PO\Yodu poniewierania. \V ostatnich dniach 
odebrat sobie życie służący kapitana Kraup'a, 
nauczyciela szkoły wojennej w l'vletzu. 

Berlin. ,,Goniec Wielkopolski" podaje pi
smo,; wy$1ósowane przez H te rata Polaka, p. Jó
zefa Sojeckiego do księcia biskupa kard. l(oppa 
w sprawie znanego .,listu pasterskiego". w któ
rem piszący, należący do dyecezyi \vrodaw
skiej, nie uznając Hstu pasterskiego, wypowiada 
księciu biskupowi posluszełlstwo. Gtos ten jest 
tern znamienniejszy, iż wyszedł z pod ptó:ra bo
jownika z czasów walki kulturnej 1:1nanego 
niemcom literata. 

~zkodłłwość promieni Roentgena. Sł"awny 
na caly świat elektrotechnik i wynalazca, tak 
samo jak nasz rodak Szczepanik - zachorował 
na oczy wskutek doświadczeń, czynionych z 
promieni Roentgena. Lekarze zalecili mu za
przestanie DWych doświadc.zer"1, \'l przeciwnym 
razie nie odpowiadają za \vzrok sławnego bada
cza. Także asystent .Edisona zachorował' po
\-Vażnie; miano\-vide prawa jego ręka zupefnie 
zmartwiała i prawdapodobnie będzie mu odjęta, 
tak samo zmartwiały mu trzy palce lewej ręki, 

wszystko wskutek doświadczefl z promieniami 
roentgenowskiemi. 

Madryt. vV okolicy Albunol, w prowincyi 
Granada, dafo się u~..:zuć trzęsienie ziemi połą
czone z grzmotem' podziemnynL \Nśród ludno
ści panuje wielka panika. 

Rzym. \Ved1ug wiadomości ze Spez.ii dalo 
się uczuć trzęsienie ziemi \V okolicy f'ilattiera 
j Mulazzo. vV obydwóch miejscowościach za
padły się kościoty i niektóre domy; podobno 
i !udzie odnieśli rany. · 

Rozmaitości. 
Dziennik rzymski "Osservatore Romano'' 

ogłasza statystykę, wykazującą dokładny cza-s 
tn\"ania. gtównych konkla\VÓ\V: 'vV r. 1447, kie
dy PapJ.eżem obrany został Mikotaj X, konkla
\Ve trwało dni 14; w r. 1455 - Kalikst III _ dni 
12; w r. 1458 -- Pius II- dni 14; w r. 1464 -· 
Paweł II- dni 14: \\ r. 1492 - Aleksander VI 
-~ dni 3; V: r. 1501 - Pius III - dni 33; \Y r. 
1;:,03 ."- Julmsz II - dni 18; \V r. 1513 - Leon X 
- dni 47; \V r. 1523 - Aclryan IX - dni 12 ~ w 
r. 1623 - Grzegorz XV - dzie(l 1; \V r. 1614 
~- Urban VII - dni 17; )V r. 1768 - Kleme11s IV 
~.dni 106; w r. 1775 - Pius Vf dni 104; w r. 
1823 - Leon XII - dni 35; \\ r. 1~29 - Pius 
ynr dni 36; w r. 1831 - Grzegorz XVI _ dni 
(J2; w r. 1846- Pius IX- dni 3; w roku 1878 
- Leon XIH -- dni 2. 

Ostałnie wiadomości • 
•• P e ki": Aresztowano tu znaczną liczbę zwolen

mkow partyJ reformy. Między nimi jest też brat · 
cekróla pro•vincyi w uczang. Wl· 

. R z .Y m. Ojci~c św. Pius X zajał już mieszka· 
me zmarłego Papteża. · · 
, d B ~c h u m: W piątek wieczorem odbyło się po

ste zen1: w.vdztału dJa choroby robaczej zar7ądu 
knapszaUu. Zastępcy górników stawili wniosek ... b 
chQrzr na robaki gó'rnicy otrzymali prócz tecze~i: !. 
domu chorych .całe wsparcie z kasy chorych, oraz 
aby vrzv powtornem łeczenit1 tald€ za pierwsze trzy 
dnt k~sa. chory~h płaciła. Zastępcy lmpalń tylko na 
ostatme zyczeme stę z~odzUi. Szkoda! · 

OD REDAKCYJ. 
. ~~nu_ T~ M. w ~odingen. T :Y l e razy już przypo

~1\mahsrl:}, z.e kto ptsze do redakcyi musi podpisać się 
l r pod~ c ~ok.!.adny ad:es. Inaczej list idzie do kosza. 
Natu1 a lm~, ze Bazw1sk S\>,:ych korespondentów re
dakcya 111komu nie zdradzi. 
. Pimu M~rcinow.~ Dziedzisowj w l(arnap. Wygral

er PaJ! zaklad, ).{dyz Polaków wybranvch zostalo do 
Ra:r!~.me.nm 1,6 \vlic~ając .iu~ p. Korfant"ego z Górnego 
~l.p:.,.a _r p .. Kulerskt~g~, !~tory został wybrany dopie
' ~ PJ_ zy ':s b.orach sctsleJszyc_h, w Tucholi, gdzie się 
z t zekf W1 bot u posel p. Czarlinski albowiem \\ryb _ 
11Y zo tar także w \Vyrzysku. ' ra 

~anu G. Ślachciakowi z H. Adres sekretarza p 
\~łaaysJ~ wa Nowa_ka , w Bachum jest: Schille:rstr: 
nr. 4 f p1ętro. Tenze sprawę tę zatatwi. 

NADESŁANO . 
,. ~\'\:raca się ninieJsz:m uwag-ę na og-loszenie Roda

ka, u~sze,~?· p. Ł"!-bunsk1ego, który w Herue, przy ul. 
·hv_ol ~~~eJ _nr. 1.34 ot;vorz:fl biuro prawnicze. Tam 
łGl~~} ~~d), ·. zas1~~nąc moze, a jest to dog-odne, i~ 
mowa SH~ ~arn w Języku polskim rozmówić. 



}Cabożeństwo polskie i spo\\'iedż 
dla Polakó\Y. 

Ksiądz polski odprawiać będzie pols.kie ;Jaoozen
·•twa i sluchać będzie spowiedzi Ś\Viętej P 1.)la1-;ó•:" .w 
JJiastepujących miejscowościach: 

W Horsthau5en od 5 sierpniłł do 12 sierJ)nia. 
W Annen od J 2 sierpnia do 19 sierpnia. 
W Kastropie od 19 sierpnia do 26 sierpnia. 
W Huckarde od 26 sierpnia do 2 września. 
W Lutgendortmund od 2 wrzc~nia do 9 września. 
W Aplerbeck 9 września do :.3 września. 
\\

1 Asseln od 13 września dn : ~~ ,,·rześnia. 
W M.en~ede od 16 września d ... 21 września. 
'\\' Courl ad 21 września do 23 września. 
W Horde od 23 września do 30 września. 
W Kastropie od 30 września do 7 paź.dziernika. 

Untermeiderich. 
NabożcJ1stwo polskie z kazaniem odbędzie się w 

Untermeiderich pod R.uhrort, \V ni.edziełę 9 sierpnia. 
Ks. polski w Untermeiderich przebywać będzie od 
soboty po pot aż do poniedziaJ.ku rana. 

Towarzystwo św. Barbary w Boclwm. 
W niedzielę, dnia 9 sierpnia po pol. o godz. -i 

odbędzie się miesięczne zebranie. Będn różne ważne 
sprawy omawiane, przeto uprasza się o liczny udzlai 
czl(}nków. Komisya chorych raczy się sta\vić o go-
dzinie 3-ciej. Z a r z ą d .. 
- ------·---------
Towarzystwo św. I(azim.ferza w Uit~endortmund 

donosi, iż zaba·wa odbędzie się w niedzielę. dnia :z:; 
sierpnia. Z a r z ą. d. 

Towarzystwo św. Stanisława B. w Grumme 
obchodzi dnia 16 sierpnia S\Vą. 6-tą rocznicę. \Vszyst
kie bratnie Towarzyst\va, które zaproszenia odebra
ly, lub dla braku adresó "!.r zaproszeil. nie odebrab-. 
upraszamy bardzo o ich przybycie z chorą~\viaini. 
Od godz. 2% do 3% przyjmowanie bratnich to\va- · 
rzystw na sali p. Gocke, przy kościele katolickim. 
O godz. 4 W3'marsz do kościoLa na polskie nabożeń
stwo. Następnie dalsza zabawa na sali. a przy ko1ku 
taniec. Kapelę dostawi p. Kuik z Iierne. Czton
kowie obcych Towarzystw p!aq wstępne 30 ien., nie
cz.tonkowie przed. czasem 50 fen, przy kasie 75 ien. 
O liczny udzia.I '"" zabawie uprasza się. Zarząd. 

Uwaga: Zebranie odbędzie się '"' niedzielę 9 
sierpnia o godz. 4 po' potudniu na co się szan. cz.łon
kom zwt·aca U\vag-e. a osobliwie tym, którzs zalegają 
ze skfadkami miesięcznemi. Goście mile widziani. 

Z ar z ą d. 
Towarzyshvc św. \Voiciccha w Dortmundzie 

donosi szan. członkom i To'\\'arzystwom, iż w nie
dzieJę . dnia 16 sierpnia odbędzie s!ę na nmvej sali p. 
Meier Ebert. ul. Bleichmarschstr. 6 rocznica istnien~a 
Tcw •• ua którą zapraszamy ws;r,ystkie sąsiednie Tc
'\Varzystwa. Program: Od godz. l do 3 przyjmowanie 
tow. na sali p. Meier Ebert, BleichmLi.rschstr. O zodz. 
3·~4 udamy się z cborągwią do kościo.!a na. polskie 
:nieszpory i polskie kazanie, które od.pravvi O. Bazyli. 
Po nabożc!1stwie będzie zabawa połączona z śpiewem 
przez Kolo' śpiewu .,Lutnia'', deklama.cye i teatr ama
torsld p. t.: .,Papug;i nasze,i babuni''. Członkowie na
szego Tov,~. będą na Tow. c~::ekać na d\VOrcu i wsh:a 
zą drog-ę do lokalu. Zarazem uprasza się szan. czron
ków. ab:,· się jak najl.iczniej zg;romCt.d.zili. Także u
prasza się szan. Towarzystwa, które zaproszenia 
odebrały i te które dla braku adresów zapro.szeń nie 
odeh raly i wszystkich F(odaków, aby nas swoją obe
cnością zaszczycić raczyli. \Vstępne dla pa(J 20 ien., 
dla gości 50 fen., dla \vszystkich członków 30 fen ., :.1 
ci są. zobowiązani książkG towarzyską. przedl'ożyć. 

U\Yaga: Po teatrze odbędzie się dalsza zabawa 
z taflcami. .!. Tomczak, przewr}diJ . 
-------------··---·--·-·--·• M---·--~- M' ... 

Tawarzystwo św. Józefa \V Essen 
urządza dnia 16 sierpnia zabawę latową na \Vielkiej 
sali .. Alfredusllaus", Yrohnhauserstr 19, na któr<) 
uprzeimio zaprasza się \\rsz:rstkie sąsiednie towa
rzystwa oraz Rodakó\v zamieszkałych w Essen i o
kolic:,.-.. a przedewszystkiem Tov.r. ,.Jedność", Ko1o 
śpiewu ,.Dzwon", Klub polskich kręglarzy i Klub lo
teryjny .. Nadzie:.ia" z Esse-n. Zabawa rozpocznie się 
o godz. 5 po pol. koncertem i teatrem; Odegrane 
będą .3 sz.tuki teatralne pod tytult:m: .,MiJ nstl;i llla;l-
lde:· • .,Miotlarz·· i .. Po.ied~ nek". Potcm d<dsza Z:1-

bawa z ta!'1cem. \\ -stęD dla cz!onków wszysthic\1 
tow. 50 fen., d.la niecztonków 1 lll<.trkę. O h:-zm· 1!-
dzial Rod<:li\Ó\\ w zarn\\·ie u i~ 1·<;s;r;:1 Z a r 1:. <:·d . . ·--·-----.. 

ODBZW.I! JLoo8oogoogoogoogogooagoo8ooBOolfo~ 
Polacy katolicy w Schonnebeek! g :\"ltej po ~pi5nn~ donoszą 'JPl'Be:mif. Ż.P- n:..- /., 

OO h:·\~.-zy fabrykę papier-os 'Iw pv t f,rm% P. Pl1ls- !J 
V C.niu 13 sierpnia br. odbędą się w S.chonnebeck 0 klf''vicu• ;;-a~: .. VJ. \Vąsowicz lill. wspólr.ą wła- "'! 

W\·bory do zarządu J.;:ościelnego. Polaq· j}Orozumi.eli 0 sno8~, t.a.};ową pod firmą 

się z oby\VatelaqJi niemiE:ckimi i postawili \YSpólnych 080 l F. Folakil ł~U\.,}1' ".,""a ~~ast. ~( 
kandydatów jak następują: Henryk Oppof. Józef .-.w '-:.- n· , 
Oberborbeck, Jan \Vilko\vski, Marcin Majchrzak, 00 t.łlli ła. ł • ~ 
\\ ilbelm forat. franciszek Drees, Teodor Sicpmann, 

0
o W • , , W ąs011 C% (l 

Hermann Ueberdick. 
\V dniu 14 sierpnia będą wybory do reprezentacyi ~ · G. m. h. Ił. ~ 

(rninnej, d.c której posta\\'iliśmy nast~puiących kan- ~ Poznań Warszawa ( 
dydatów: \Vilhelm Viefhaus, Marcin Kasperski, Lud- 00 daiej pro1-..·ad.zi6 hęd~ ~ 
'ili'ik tuczak. Józef Grzell.;:a, Pa\Yel Skrzypczak, Jie:n- c ------ 1 

ryk Brandhof, franciszek IiohatJS, franciszek 
0
o
0 

Zakupiw·zy z··ac~ne .zsps.r>y wyborowych ~ 
Biid:ing, Kleinkamp, Wilhelm Sens. Aug-ustyn Back- !'fJSyjsliich i turedtich tyt.oni i mając " 
''-"in kei. Wilhelm R.eik, Józef ~chiirkamp. Hermann 'l? wypr<}oovvttny f !, ęm.ny personsł, będziemy cle- ~ 
Keitemeier, Wilhelm Lemmler. Gerhard Engclskir- O l:'tarcr..»ł. 1yhw wybtu·owy tOU'IU 7.r~cz· 1 
chen . .Henr:rk Strolnnann. Henryk Kruse ,iun., Menryk OcP :ne"(l> vy:robu i jesteśmy w stanie ~:aRpokoić ~·C 
Staudingen, Wilhelm liasse, franciszek J\ittcr. Fer- · 0 l wszelkie nawet, n. ·jwybrednhj;,ze wymaga-nia. [ 
dyna.nd Schrnitz, Fe-rdynand Schreiner, Fryderyk 00 .PolPca.t~tc nt,flze przeds'ęnio!"t:Hwo 1a"'kav.•:ym 
UebercUck. g wzglę iom s~s.n. Pn licta.osci, pi zemy ,;ię J 

:3prawa oboru r.arządu kościelnego jako i re- 001 b k k C 
prezentacyi to dla nas Polaków l\atolików rzecz \\·iel- ' O Z głę 0 .im sza,•un irm 1 

Idei wagi, osobliwie pod względem opield duchownei.. 000 Wine. \Vąsonricz. LeOJn 'fulewicz d 
0 którą my Polacy .iui tyle podięliśms· stanui. dla teg-o o

0 
. Marya Wąsowiez . 1

1 niech każdy, któremu sprawa katolicka. w ogóle. a ~ 
szczególe spra\va katolików Polaków leży na sercu. 000 . Dn~wiaci:en] agenci po wi·,ksz~ch misstaeh 

1 w dzie(J vvyborów odda gJ'os na kandydatów wyżej · o potą.. .fl m. 1 
wymienionych. Sq to jedyni ludzie, którzy gotowi w · 00 -· C 
kaidym razie odelać słuszność spra.\viedli,vości nie googoogaogoogoogoggogoogoogoogooi 
o~Ięd.u,ią.c się na względ:;: innych. 

Pr?<\VO do 'ivyboru ma każdy katolik, ldóry mie
szka 1 rok w Schonnebeck i jest w dzie(l wyborów 
.?I rok stary, i to ten sam pierwszy dzier1 13 wybiera 
clo zarządu kościelnego, a drugi dziei'I 14 wyl'iNa do 

. reprezentacyj gminnej. \Vybory trwaj('! oct lO' 2 rano 
do 1 po południu i od 3 do 7 "·ieczorem. 

Niech \\-ięc K-ażdy dopilnuje s·weRO (;bo\\'iązku i 
solidarnie \\·szysc\· Polacy i l<atolicy oddajm~' g.tosr 
na l;and~.-datĆl\\/ p!:zez nas przyjętych. ~dyż ~dz. ie je
dność tam sila i Z\\ '.)'cięztwo. 

Komitet wyłHJrczy polski.. 

BacznOŚ·Ć Rodacy! 
Komitet wycieczek w Dortmundzie u rządz.a w 

niedzielę, d.nia 23 sierpnia w lokalu łiobensburg. hoio 
Fre-debauw, zabawę letnią. Odbędą si~ rozmaite g-ry, 
będzie polska kapela, rożne rozrywki i zaba\\T dla 
dzieci i dorosłych . Szanowni Rodacy, l\ tór7.y ch q 
ch\Yil kilka mile' przepędzić i pra~ną swym dziatkom 
ucifcht; spra\\-ić ara?- ,ie świeżem powietrzem pokrze
pić, prosinwojak najliczniejsze przyb~'cie a z pe\vno:
ści~ł nikt tego nie pożałuje, i zarazem zaprasza się 
wszystkie Towarzystwa z Dortmundu i okoiicy. któ
re z tych. z braku adresów osobnego zaproszenia nie 
odebrah:. to prosimy o przebaczenie i zarazem o 
przytrycie na miejsce zabawy. Otwarcie kasy o godz. 
2 po poL \Vstęp dl.a mężczyzn 30 fen .. dla nie\viast 
20 ien .. dzieci mają ·wstęp woln~·. 

Z braterskiem pozdro\;·feniem 

Baczność Rodacy '" Ranxe!, ft.abirr~horst, 
, i okoficy! 

KoJo śpie\:..·u .,fiolek" w Rauxcl urządza zabawę 
teraz v,· niedzielę 9 sierpnia na sali p. Richtera, zaraz 
orZ"\' kościele katolickim. Poczatek o ~odz. 5 po pol. 
Będzie koncert przeplatan~- śpfewem na ze~o KoJ.a. 
a potem taniec. Czystv dochót.i będzie riiarowany 
na chorą~iew Róża1ka ś,,-, w R.awzel. Wstępne dla 
c.zlonk•1w obcych Tow. 50 fen., dla ni.e -zł'onków 7': 
ien. O liczny udział' w z«bav.-ie na dobry cel Z2pra
sza się wszystkich Rodaków. Osobnych zaproszei1 
nie wys}·la się. Kofo 'pie\YU .. finlek·· w Rauxel. 

Baczność! 
I owsrzys.hn1 św. \V niciecha ,..,.- 1\arr.aP' 

donosi szan. To\\·arz:r twom, które zapro-zenia nde
braly i rym które dla. braku adresów zaprosze11 nie 
odebrały, iż uroczystość trzeciej rccznk: poświ·~cenria 
chm·ą~·,,·ii odbędzie się dnia 1.3 września, na którą ię 
szan. Towc:.n:yst\\·a z chorąsn~:lami i pa[a .. zami jak 
n<~iuprzejmiej zaprasza. Będzie poc:hód przy odgtosie 
muzyki polskiej p. )(uika z łie 1e. Z ar z ą d. 

Za inserary i reklamy redakcya \.\-obec publi
czności nie odpowiada. 

C.2t.I'"i'l10.:1y 1f4 funt 

niebic;:,hi ., 
" czarny .,, :' 

brunatny 
~' " ~rebrny ,. '·? 

zloty .,, 
~' 

.Baczność~ 
Szanownym Rodakom w Hente i okolicy clo1 

szę, iż otwieram z dniem 2 lipca 1903 

księgarnię polską w Herne, ul. Nowa 
Donoszc- tak samo. iż mam wtasna pracowr 

o p ra\v ram ·do obrazó.w. wia.uków. 1·\"iązarków, ksi 
żek itd . \Vszelkie zamówienia \Vykonywa się szyb 
i rzetełnie . Ceny umiarkowane. Liczę na PDPan 
rodal\ÓW Fazostaję uniżony 

· H~ENRYK G.ARDO. 
Biu~ro p;~awnicze w· He••ne, 

ulica Bablilhofstr. nr. 134 
pofeca sfę szan. Rodakom do wykonywania wsz 
kich prac piśmiennych :Po-dań, skarg. reklamac 
wn-i(),skó ;\T o rentę i "·szetkiei ttstneR porady prawn 

!łod'acy mag~ udać się do mnie z zautaniem, 
A.o!Jrz.e lirszys,tlw· załatwłę, iako znającv się na 1)1 

wre. Z szacunkiem L a b u ń s ki, 

Służaea Polka 
zna,łdlie ~ie,}:."ce od 15-go 
~i er pnia. 

Józef Helik Herne 
lhlk str. nr. So. 

Hipoteki 
po S0 fo 

pup i laa~nie p e• 
wne 
czyli 

perwszomiejsco e 
i to: 

a) 11,000 mr .l' o f; 
b) lO,OOU ,, 8 
c'l 7,000 ,, , J·~ 
d) l)' 000 . . ~ g ~ 
e') 4~t __ .o_ O ;' \ ~ ~ 
f) 0,000 f~ 
g) 1;ooo , , ·~ 

zaraz do nabye:ia 
Gd~ie? wsz.1,że eh· 

·:Pracy' ' •:l!t Poznll.!'l~ U p !1.t. 

·'· 8. 9. 

20 fenygóv\;, 
25 

~' 
30 

~' 
35 i' 
40 .. , 
50 .,, 

PotueY.n~· jest ZSI 

lub pMn.iej ''r spólnił 
r.s.,j cbętnieJ kawałn 
interesu p.arce.lac~·.i 11egc 
biórs. rolnicz.o komi!:!ow~ 
Znajomość ftlC.bovva n e l 
w~mag~.na DJctód miel 
czn:; 1100 do 160 n 
Stanowisko jest t'an 
przyjemne i trwałe, w k; 
stv.•ie Poznań kie.m. 

Kapitału wkładkow1 
._ ctrooba N'.jtnt~.irj 20{10 

Zdo~r.eniv nadesł ać 
\Yia:·~.tsa Po:skieJ?o p{)d 

N. P. P.-

folska służą( 
z::::&.) bie stałe n:u ej.;ce! f' 

~ wielki h zasługac.t1 1 7l 

lo b od l J. bietl\-C reies.1 
u .rzeźnika 

E,ngelhardt; 
"' łhtu.łttau przy He1 

Krar gem::ra~se 23. 

R'óżne ksią2 ki 
poli?C1> .Iimęgr.znia ,, Wi• 

Pole~_;. w Bo~bum, 

\ajlepsza i najtańsza tabaka 
do palenia 

Ołdenkott'a w Rees. 
zastępca w . Bachum 

WUh. Hoifermann, 
Bochum, Nibelnngen~tr. nr l 4. 







Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie, poświęcone sprawom narodowym, pohtycznym i zarobkowyn1. 

\Vychodzi codzier1nie z wyjątkiem dni poświątecznych 
z dodatkiem religijnym p. -t.: "Nauka Katolicka" z ty
i!!.odnikiem spolecznym p. . : "Glos górników i hutni
ków'\ oraz pisemkiem literackiem p. t. "Zwierciacuo·• 
Przedplata lnvartalna na poczcie i u listowych wynosi 
] mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen. 
•• Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztov,'ym 

pod znakiem .,t polnisch'; nr. 128. 

Módl się pracuj ~ ! 

Za iltseraty pJaci się za miejsce rządka drobnego druku 
15 fen., a za O):("Joszel!ia zamieszczone przed i!lseratat1Ji 
4 Oien. Kto często ogiaszc:., otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za Uomaczenie z obcvcl! języków na pol
ski nic się nie pfacl. - Listy do redakcyi. Drukarni 
i Księgarni należy opiaclć i podać w nich doklad11y 
adres piszącego. I(ękopis(IW się nie Z\\· raca. Nazwisk 
korespondentów bez ich upo\Yażnienia nie \\·skazuje się. 

Nr. lS ~. Bochum (\Vestfaka), ~ror~k. Ił-go sierpnia 1903. J:1,ok 1.3. 
Redakcya., Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy ulit-y :Jlaltheserstrat:se nr. 17 na dole. Adres: ,., \ Viarus Polski'', Bocbum. 

Rodzice polscy! Uczcie azieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
~est Polakiem, kto potomstwu swemu 
Diemezyć się. pozwoli ! 

Z wypadków dnia. 
Tyfus . powotlu powodzi. 

\v Tatyszawie w powiecie gliwickim, 
.stwierdzono \Vypadek tyfusu, który wed.fug zda
nia lekarzy, niewątpliwie spowodowała powódź. 
Z Opola donoszą o choTobie, która· już zabra{a 
kilka ofiat, a którą uważają za następstwo po
wodzi. Zauważono., że mianowicie dzieci na
wiedza ta choroba, mo.że dla tego, że one ba\viiy 
się we wodzie podczas powodzi ;:t niektóre napi
ły się tej wocly. Z ud;y na Górnym Śląsku do
noszą o wielkiej śmiertelności wśród dzieci. Ta 
choroba jest połączoną z febrą i podobna do 
cholery. PrzY\puszczają, że i w mleku są za
rodki choroby, które przyniosła powód2. 

Zł'Eów grozi Poiakom proces z powodu uczenia 
dzieci po polsku. 

Śledzhvo z · powodu niedozwolonegG udzie
lania nauki języka polskiego wdrożono prze
ciwko młodszym damom polskim w Gnieźnie, 
jak donosi "Posencr Tageblatt". W tej spraw]~; 
odbyły się ' już liczne przesłuchy. 

Przeciw kardynałowi Rampolli. 
~ała prasa europejska zajmuje się dotąd 

jeszcze ba:rdzo obszernie ohorem kardy-na la Sar
ty następcą Leona XIII. Gazety francuskie o
burzone są na Austryę z. powod założenia pt:o 
testu przeciwko nominacyi Rampolli, który ina
czej byłby wyszedł zwycięz)<o. .RząEl austry
acki oświadczył się przeciw RampoBi przez u ta 
kardynała Puzyny, co spowodovvalo wielkie po
rusz.enie w· św. kolegium. Przeciw ikami jege 
byli ró1vnież Kopp i Oibbons. 

Telegramy. 
W i e d .e ń. Rumuńska para królewska 

przybyta do 'Viednia. 
Dr e z n o. I(ról ułaskawił 70 więźniów z 

oka.zyi swych urodzin. 
R z Y m. W niedzielę rano o godz. 8% od

była si~ w kościele św. Piotra uroczysta koro-' 
111acya Ojca św. Piusa X. Obecnych byto na tej 
urocz~stości 50 tysięcy wiernych. 

Polacy na obczyźnie. 

'"
7
iec .,Zjednoczenia" w Herne. 

Wiec w Herne zagai! druh H. Sibiiski. Wiec 
ten był na czasie, gdyż wybrani przed kilku mie
siącami mę.żowie zaufania nie wypełniali swych 
obowiązków jak był·o potrzeba, trzeba bylo za.
tem dobrać,gorliwych druhów do \lv-spólnej pra
cy organizacyjnej. Mężami zaufania są obecnie: 
Andrzej Dra;gulski, Beckstr. 13, Tomasz Wa
wrzyniak, ul. Neustr. 50., Stanistaw Iiaias. Mit
te1str. 18, Józef Gronek, ul. .Rosenstr. 14. Po 
Przemówieniu dmha Sibi1skiego przemawiał 
dmh Brzeskot z Bottropu, który szeroko oma.-

wiał sprawy górnicze i mówil o wybnrach star
szych knaps.zahowych ze swego grona 0·raz 
ważności zapisywania się do pierwszej klasy 
knapszaftu. Następnie przemawiał d'ruh Sza
fraJ1ski z B·- ukau. Zapisala się kilkudziesięciu 
druhów. SpQdziewać się należy, że druhowie, 
którzy dawniej się d'o ,.Zjednuczenia" wpisali, 
pozostan4 gorliwymi członkarni, a nowi mężowie 
zaufania spelnią S\ve zadanie, a przez to ufat1vią 
pracę zarządowi. "Szczęść Bo.że !'' 

Ceremonia koronacyi Papieżcł. 
Z wielu uroczystości, które dawniej, gdy 

Kościół posiadaŁ jesżcze własne pai1stwo. nastę
PO\\·aly PG \vyborze nowego Papieża, zachowa! 
Leon XIII jedną tylko: koronacyę. Obrząd ten 
nie .iest \\ łaściwie konieczny dla nadania Papie
żowi wladzy, jest on tylko formalnością i jako 
taki może być zupełnie pominięty. Chociaż je
dnak 110\VO\\'ybrany Papież wchodzi w posiada
nie całej swej wladzy z chwilą dokonanego wy
boru, niemniej jednak ntad się zwyczaL że Pa
pież pontyfikat swój liczy nie od dnia wyboru, 
jeno od dnia koronacyi:··~ Zaz\\ yczaj też Papic:r: 
nie wydaje przed koronacyą żadnych buli ani 
bre re . Jeśli zaś konieczną jest rzeczą vvydanie 
bulli, za.nim \V sposób uroczysty zostanie tyara 
wiożoną na skronie papieskie, wówczas ta 
część zawieszonej u pergaminu pieczęci, która 
ukazuje rysy twarzy ukoronowanego P3picża, 
pozostaje pusta, a bu1la zowie się "polo.wnk7ą 1 • 
(bnlfa dimidiata). 

Nie zmniejsza to j~.dnakże w niczem praw
nego dziatania buHi, przeci\\·nie ma on:.t tę sa
mą ważn{)ść, co bulla zupełna. 

Papieże koronują s ię, potrójną koroną t. zw. 
tyarą. , 

Aż do wieku VIII poslugi\vali się Papieże. 
tylko mitrą. jak inni buskupi. Od cza3u iednak. 
gdy zostali władcami Rzymu 5 o.bwiedzil;-no m< 
trę sy ubolem \v!adzy Ś\Yieckiej, zło1ą ohręcz~. 
TD polączet1ie symbolów obu wiadz da siG lli
storycznie wykazać od czasów ,Mi:.;-oraja \tV . 
prawdopodrObnie jednak davvno już przedtem by
to w uży :'•:aniu. 

Okol o pofov.;y XI dodano drngą · obręcz zło
tą, do czego przylączy{a się \v reszcie za Urba
na V trzecia. Na szczycie półkulistej tyary znaj~ 
duje się symb9l knli ziemskiej z krzyżem. Po
trójna liczba okalających tyarę koron ma wy
obraźać potn'ljną władzę Papieża: a mianO\\·icie 
jego \Vladzę ,.wiązania" i ,.rozwiązania'· wi.n na 
ziemi, a wreszcie wJadzę świeck<i nad par'!St\\ em 
koście lnem. 

Ze względu na. ten ostatni szczegól nie 
przy\\·dziewa Papież tyary przy peinienin ·ob
rządkó\'v liturgk~znych . \V ów czas na skroniach 
jego spoczy\\ a zwykła biskupia infuła. Tyary 
używa P2pież \-' ówczas, IJ'dy \\'Stępuje równo
cześnie \\ roli króla. lub też gdy przedsiębierze 
ważny jakiś akt należący do jego juryzdykq-L 

Dawniej uroczystość koronacyi papieskiej 
rozpoczynaic. się l\lszą solenncl \\' kościele Ś\\. 
Piot!a: poczt.m w Ioggi Ś\v. Piotra dokonywano 
wł~sc1wego obrządu. Leon XIII zapro\\:adzil 
zmian~ o tyle._ że zaróv.· no owa .Msza, jak sam 
obrzęa, odbyly się w kaplicy Sykstyńskiej. 

Do kościola przybywa Papież na niesinnem 
pr~ez trabantó\v krześle ( edia gestatoria). 
Mistrz eremonii staną\vszy przed nim, trzykro-

tnie pali przysposobione w ty mcelu konopie, 
Z\Vracając się do Papieża ze slo\vami: ,.Ojcze 
święty, tak przecllodzi· chwata tego świata!'' 
(Pater ancte, sic transit gloria mundi !) \N ten 
sposób, w myśl starego rytua{u przypominają 

Papieżowi zni omaść doczesnej mocy \V 

chwili właśnie, gdy osiQgnąJ najwyższą godność, 
jaką człowiek posiąść może. 

Vv Sykstyóskiej kapUcy Pap:ież celebruje 
osobiście Mszę solenną, dla której na ten tylko 
wypadek dodano rozmaite specyalne ceremonie. 
I tak po Confiteor prawią trzej kardynalawie
biskupi modły, \V których blaga)- Ducha ś.w., 
by użyczył swe.go natchnienia nowowybranemu 
Papieżowi. Następnie zasiada Papież znowu na 
sedia i przyjmuje od najstarszego z kardynałów 
pallium. Przywdziawszy je, ódbie!'a od kardy
nałów hord przepisany. 

Po ko~lektach śpiev\ra się, osobuą dla tego 
· obq;ędLl ustanowio'ną litanię, przyczem kardy
na.ł'-dyakon WY;\Vołuje trzykrotnie imię Chry
stus, dwukrotnie imię Marya, a po jednym razie 
imiona różnych świętych, chór zać od'pow·iada 
ciągle: T n illum adiuva! (Wspieraj go.) Następnie 
dyakono.wie odcz~'tui:t episto·łę i ewan-gielię nai-
przód w Iaci(Iskim, potem w greckim języku. 
Użycie nbu mów liturgicznych przy Mszy ko
ronacyjnej Papieża ma przypomnieć jedność 
wiary calego ko-ścioła. Po Agnus Dei zasiada 
Papież na, tronie. Podaną tnu hostyę dzieli on na 
trzy części: Ciwierna komunikuje obn swych asy
stentćn\· , trzecią sam spożywa. 

Po ukoflcz.eniu Mszy św., zasiada Ojciec 
Śv\4. na papieskim tronie. Teraz przychodzi kolei 
na ceremonię uko rono\vania. Drugi z rzędu naj
starszy kardynaJ zbliża się do Papieża, aby 
zdjąć m n mitrę. Najstarszy z kar ....._ynałów wkł<c1-
da na glowę Papieża tyarę i mówi: ,.Przyjmij 
tę tyarę ozdobną trzema koronami i wiedz, że 
jesteś Ojcem książąt i królów, kierownikiem 
świata, Namiestnikiem Pana naszego. Jezusa 
Chrystusa, któremu .cześć i chwala na wieki. 
Amen''. 

Na tern ko(1czy się obrzęd koroHacyi. 
Da\vniej kilka dni per niej udawał się Papież 

do kościola Latera(Jskiego, uważanego za ma
cierz koś.ciołchv rzymskich, by wziąć h:t uroczy~ 
ście \V posiadanie_ Dla T(zyn1ian byl to dzic11 nic
zwykle solenny; caJe miasto wylegało przed 
starożytną świ4tynią, by \\' itać nowego następcę 
Piotra świętego. 

Ponieważ jednak od czasn wydarcia Papie
ŻO\\'i \\ taclzy świeckiej, nie opuszcza on \V aty
kanu, - objęcia Laterauu w posiadanie odby
wa s.ię obecnie za pośr-ednict\\'em jednego z kar
dyna!ów bez żadnej uroczystości. 

Zacnosć języka ojczystego 1 naro
do\V~lść. 

B isku p czeski dr. Dol!brava z K:ralo\vego 
J-J radzca wyda{ przy objęciu stolicy biskupiej 
list pastersk1, \V którym dyccezyan swvch clo 
zgody nawofu.ie. Powiada \\' nim między inne~ 
mi tak: Przez rozmaite słowa wniesie się nic
zgoda do. rodzin i do spoiecze(rstwa i z żalem 
s.ię zamvaża. jak_ w naszej ukochanej ojczyźnie 
partye z po\\ odu narado\\ ego kfócenia siG S::} 

rozdv. oione. Język o.iczyst:r. o_iczyzna i dobra 
materyalne i dnchmve od przodków oddziedzi
czone S~ł jako dar Boga tak ;;~a.:nemi, że je jako 



skarb niebieski czcimy i ż~ '' szyscy bez różni
cy stanu i za \\'Odu się staramy. aby je pi cięgno
\\· ać. Ody ·więc \ ·sz,ystkim przywit:~zanie do mi
łości języka ojczystego i do ojczyzny i do dóbr 
od przodków oddzicdziczonych wpojone (wro
dzone) jest, to jest jasną rzecZf.l, że od stara{J o 
rozwinięcie i pielęgnowanie tych dóbr wszelka 
niena\\·iść partyjna oddaloną być musi. \Varu
nek i fundament do pokoju i zgody jest s )rawic
dli\YOŚĆ. 

Zlote stowal 

Papiestwo i Poiaoy. 
Znane jest serdeczne przywiązanie Pola

ków· do stolicy apostolskiej. Przyczyn tego 
szukać należy nietylko \\. silnem uczudu religij
nem, jakie na,z naród ożywia; \\"]Ha\\ dzie na
ród. który w ci!lgu S\\·ych dzkjó\\ zyskał sobie 
·na polach bit -i\Y chlubnic imię przedmurza 
Chrześcia!'tstwa, ma we krwi p;-zekazan<{ ·tra
dycyę niezłomnej wierności dla ,,·iary świQtej i 
kościota ka1ol!cl\:iego, ale teraz i po li tyczne 
względy jeszcze \\ ' Zll1acnia;ą nas \\ tyd1 uczu
ciach. Po stracie niepodlegJości \':szystkie ser
ca polskie z ·wróciły się do Rzymu, oczekując 
~tamtą d otuchy i pokrzepienia w ciężkiej walce 
o zachO\Yanie Jlarodn\\:ego bytu. \!'hara kato
licka stała się tą spójnią, która nam, rozdzielo
nym pomiędzy wrogie żywioły, dodaje sify do 
"\rytn\·ania \V ciQżl<.:ich, trwaiy:::h ni-ejcd11okromie 
zapasflch. ' 

A nic należy zapominać, że wśród najsroż
szych ncisk6\Y i pr.zcśladowa(ł, jakich doznali
śmy w naszej niewoli, jeden tylko papież po
dnióst swój gtos \\' obronie naszej i tylko z I~zy
r1w plynęły ku nam siowa otuchy i uciechy. 

· Dla nas więc Ojciec sw. j<;st nictylko 
zwierzchnikiem Kościoła, ale obro1ką i sprzy
mierzeliccm naszym. Dość przypomnieć gorącą 
JHZY.iail'J, ;iak(.l żywit do Polaków Pius IX, ser
deczne zainteresowanie sit; naszemi sprawami i 
jego usilowania, aby ujrz:yć naszej niedoli. Więc 
i teraz, gdy cały świat l\atolicki Jączy się w po
ł.;;ornym hołdzie u stóp Papieża, my z pod·wój.:. 
nym zapakm \;Titalmy następcę księcia Aposto
łów, ufni, że Pius X tak samo jak jego poprze
<iHicy, otoczy naszą ttieszczt;sną Ojczyznę swo-

Wiar~~t~~·w~ 
~V 

( Powieść \Vaciawa M~$~U10itjikNt&J(j; 

( Cła2 d~l~ZJ' J 
Tasz, słuchając tych sJów, chmnrzy t się 

coraz bardziej, twarz jego drgata, w oczach cza
sami zapalały się blyska\\ icc. Kręcił się na miej
scu, lecz milczał, tylko czasami podnosił rękę 
do czoła i zaraz potem ciężko ją opuszczał. - z 
pod długich rzęs spoglądał nat1 Achwerdi-Ma
choma kO'ńcarni oczu i drżącą dłonią coraz czę
ściej przeciągał po brodzie. 

Kiedy Szamil sko{Jczyt, Tasz jeszcze chwi
lę \Valczył sam ze sobą. potem gv\ ałtownie się 
zerwał i mieczem z całej siły uderzy-l o ziemię. 

- Nie l - krzyknął chrapliwym głQs.em. -
Nie! Nie! Pomagać liamzad-bekowi, tej podlej 
jaszczurze, tej zdradliwej gadzinie, tej jadowitej 
żmii - nie pójdę! Nic pójdę! Niech raczej ten 
miecz na kawałki siQ roztrzaska! 

I cisnął o ziemię S\\'{)j ciężki, prosty, śre

dniowieczny miecz. 
- Przekle{1stwo Iiamzado .vi! - wrzasnął' 

znowu. - Niech go psy nicwierne rozszarpią! 
To dla nich ścierwo i trucizna! 

- Ale mil! rydztwo! - odezwal się miur
szyd ... 

- Ach! Miurydzt\\ 'O! - zawotai Tasz. -
A co ono dało Czeczenom? Dziesiąty rok my, 
Czeczeni, oblewamy się kn'.rawym znojem. No
ga giaura jeszcze ni razu nie splamiła ziemi na
szej. A kto jej bronił? My! A kto· nam porna
ga-t? Nikt! Więc cóż nam po miurydztwie ze
\Vnątrz naszego kraju? lluż to ono dobrych ry
cerzy czeczer1skich \\ pra\\ iło \\ sen wieczny, a 
co nam w zamian dał'0? Co? 

Zaśmiał się szydersko, \\ ' Strząsnął ramimla
mi i znowu mówił burzliwie: 

- Co nam dal o miurydzt\\·O? Poracho\vać 
latwo! Na armatnią plunę nas zawsze wysta
\viano pierwszych. do podziału łupu wołano o
statnich, albo i nie \\ ołano. 

- Nie \\olano i nas. - wtrącił SzamiL 
- To· się dopominajcie! Ja o sobie mówię. 
-Dziwno mi. że mówisz! 

WlAI(U..., POLSK!. 

ją ojcowską opieką, że naszych prześladowc6w 
pohamuje i spraw naszych nikomu nad \\-yrężyć 
nie da. 

Papieże imienia Pius~ 
Nowy Papież przybrat imię Piusa X. Pa

pieże tego imienia wslawieni są najbardziej 
przez dwóch, którzy byli kanonizowani, miauo
wicie Pius I i Pius V i przez Piusa lX, którego 
rządy tak spotęgowały powszechną rni1ość na
rodów do Stolicy apostolskiej. 

Pierwszym Papieżem tego imienia by! Ś\V. 
Pius l z Akwilei, syn Rufina. f\ządzi! od roku 
158 do roku 167, to znaczy lat ośm, trzy miesiące 
i 3 dni. 

Pocho\vany juxta corpus baeati Petri in Va
ticano. Za pontefikatu Leona XIII najno\vsze 
badania historyczne poczyniły ważne odkrycia, 
odnoszące się dO' panowalłia tegoż Papieża. 

Pius II przedtem .Eneasz Piccolomini, s!yn-
_ny humanista, biskup siene1iski, \\·ybrany \V 'Na

tykanie dnia 19 sierpnia 1458 roku, mnarl \\. An
konie dnia 15 sierpnia 1464 r. Obecnie spoczy
wa \V Rzymie w kościele Ś\\·. Jędrzeja della 
V al l e. 

Pius III, synowiec poprzedni ego, należy do 
tych Pap,ieży, których pontyfikat' trwał naikró
cej, bo obrany w · \Vatykanie ?? \\-' rzcśnia 1503 
umarl jnż 18 października tego roku. Obrany 
Papieżcm, byt tylko k:ardynaŁem-dyakonem, 
wskutek tego już po ·wyborze. dn. 30 \.\"rześnia 
otrzymaJ ś~.\ ·ięcenia kapla '1skie. a nazajmrz sa
krę biskupi"ą. Spnczyv,·a przy S\VOim stryjH. 

Pius IV p.ochodziJ z Medyolauu z rodu Jvle
dyceuszów , który dal kościołowi kil1ut Papicży. 
Obrany \\' Watykanie 26 grudnia 1539·, umar ·l 9 
grudnia 1565 roku na ręku swojego siostrzefl2a 
św. Karola Baromcusza. Za pontyfikatu te1ro 
Papicża. zestal ukctkzony \V r. 1563 Sobór tr~r
dencki. Pius IV spoczy\i·a w .Rzymie \\ l'ości;!e 
,,Santa Maria degli Angełi''. 

Svv. Pius V pochodzil z Piemontu. Nazy\ · ał 
się Obisleri. należat do zakonu Dominikanów. 
\Vybrany \.\- vVatykanie 8 stycznia 1566 roku, 
umarł' l mai~t 1572 roku. Imię tego Papieża h1-
cz.y się ze zwycięstwem pod Lepamo, z prze
prowadzeniem dekretów Soboru trydenckiego 

-A to czemu! Że tnierz mój żyć musi, \VOi

na ma go karmić. Oj, karmił-że go kazmYat, 
tak karmi!, że jeno żóita skóra wisi na kościach! 

Od'sapnąl głośno i znó\Y ciągnął: 
- Ale ja to mówię tylko dla rachunku 

krzyv.,rd. Te.i bylo niedość, gorszej się doczeka
łem: miurydzki imam chciał mi Q zamordo\vać 
pod:sę~nie! I cóż go za spotka-lo, poci-lego zdraj
cę? Nrc! Imamem jest, jak byt, chanem jest!... 

- Myśmy go ·odstąpili. - za 1.votal SzamiL 
. - N~. krótko! Znów chcecie zgi<lć przed 

mm kark1. \Volna wola! Ale mnie pl\\ranoby 
w brodę, gdybym się tak poniże!. 

- Niech i w nasze plują. Taka dola dziel
nych, że czyniąc dobrze, źle słyną. 

-Już nie mam \.'l·iary \V miuryclzh\ ·o! _ 
ci~gnąl Tasz. - Co to za wojna świ'ęta, w któ
reJ \\~odzem nikczemnik, zdrajca , morderca pra-' 
\\"OWitych chanów, a sam samozwaf;czy ch<~n. 
kat. oblany knvią zacną, muzulmat1ską, a tchórz 
w P1Cn\·szem spotkaniu z wrogami! Co w za 
'~ ?ina .. ś ,vi.Qta, w krórej prawo ginie., sprawie
dllwosc m1lczy! Co ro za miurydzt\vo, \V któ
rem l11d pro. ty iclzia na :::g ów, ;:t ć!g"o\\ · ic po da
:''nemu zowrą lud poddailezuchami! Odzież tu 
Jest bractwo, o którem 1nówi samo słowo: miu
ryd? Nie, wasz kazav,·at mnie się ·wydaje zlą 
~\.\ ' a:Vo.lą zepsutych dzie~iuchów; nie zacnym 
wysrUoem narodu, który wolność rozumie i ko
cha a.le gzikiem bninycł1 warchołów. Dziesięć 
lat, me z_~gląclając prawie do Czeczni, przeby
lem w ro~nych strono.ch Dagestanu i widzę, że 
coraz w mm gorzej, Odzie mocne zameczki do
bre. PO~pory w v.·aJce z giuaurami? Zrów~1ane 
z ~~~mtą przez abreków, bo były char1skie. 
Odzte. ~oą-ate auły, spichrze naszych wojsk? 
Szuk~JClc 1cb tam, gdzie smutne rumowjska zda
la \\:Idne: jedne chanowie. inne miurydzi zbu
:~:vlt. P:- dużoż p~·zez ten czas stoczyl-iśmy bo
JO\\ '. z gtau_rami_?. Smiać mi się chce! Na palcach 
mozna pollczyc 1 palcó\Y poło\'.ra zostanie! 

Zamilkł i tamci dh1go milczeli - wreszcie 
odezwał się miurszyd: ' 

- Choćby to i prawdą było \lv szystko co 
mówisz, nie teraz błędy wytykać, kiedy już' nie 
ma odwrotu: nie teraz odstępDwać minrydz t\\< a, 

w sprawie liturgii, z rozszerzeniem cz:ci .Matki 
Bożej, z~vtaszcza przez na.bożeńsh\·a róia.ftco
we. \N te~ ostatniej spra·wic żywo on przypo
mniał Leona XIH. PoclJO\\·any Jest \\' bazylice 
,.Sama Maria Maggiore'· w I(zynJie, w kaplicy 
Sykstusa IV, a trumna umieszczona Jest na ś.cia-

: ~n~e tak, iż iatwo można jego zwłoki, oglądać. 
Pi11s VI, przedtem nazy\val s1ę: Anioł Bra

s'dr.L Obrany 15 lutegn 1775 roku w Watykanie, 
urmarl więźniem, - wygnany przez Napoleona 
I \\~ \Va!encyi dnia 29 sierpnia 1799. Pocho\v·a
ny u: .Ś.\V. Piotra w R.zymie przed konies.yą, ma 
wspaniały pomnik dłuta Cano\\·y. Papież ten~ 
jak wi.adomo, w czasie S\vego pontyfikatu ~eżdzil 
do1 Wi;ednia, by PO\VStrzymać .Józefa II '\(Q~ jego 
zapędach: reformatorskli.::h. 

Pius:- VH, Grzegorz Bamaba Chiararrr.onti, . 
Benedyktyn. \Vybrany \V \Venecyi dnia 14 mar
ca 1800 roku:,. . mad w R;zymie 2fl sierpnia l 23 
roku. K.or·onox.vafi Napoleona. I \.V Paryżu na ce
sarza, który go p;otem wynd z p.af1stwa kośdel- ' 
nego. Pochcrw:a~ny u św. Piotra w J(zymie. 

Pius VIIC franciszek Ksa-wery Castiglionew 
- Pontyfilmt jegn. byl najkrótszy w \Vieku XIXw 
Obranv w K.wiJ:ynaJ€ 31 ma.1~ca 1829 roku, mnarl 
tamże~ 30 listopadk iSJG r. Pocho\:~:any u św. 
Piotra. ' 

Pius lX. Jan NI.a.s,tai Feretti. obnH1ś' \\' Kwi
rynale 16 czerw.c.a~ 18e:16 r., uma:d. \V \Vatykai1ie 
7 lutego 187b r.. pnc.ho,Yany '>Ji RazyEce św. 
\~lawrzyf1ca za muram;y f~zymu. 

Ziemie· polskie~r 
. Z Prus Za.chodnichł Warnłii i łiazur. 

- V\1 niedzielę ·· mo,pila się \V I\~:onto\Yce 12-
letllia córka dekar:ua· ]!'i'iińs-kiego.. Poślizgnęła 
się z pramu. 

Tuchoja. 4 b. m .. ~~: ie 'ZOrem zgorzały ną 

pustko·wiu Dużej Ce.rk\vi.cy d.\\ i.e swdo!y oby
wa[ela "'-\llersa. 

Pelpiin. Ks. dr. \':\.'ojci.c-ch Pobi.ocki pro
boszcz \V Niedźwiedziu ~~ ks. dr.. Tokar~ki. , pro
boszcz subko.wski obchodzili w tych dnia._ll 25-
letni jubileusz kaplai1s-ki. 

Dąbrówka pod Ma!ą l(arczni<-t. 4 b. m. 
zmarł tu, opatrzony Sakcarnemami Ś\\ ·iętemi po 

gdy giaury z dwóch stron idą na Dagesran! 
Czemu-żeś tego nie mft\\ ią przed swą wyprawą , 
na kozacką linię? Szukaleś giaurÓ\\.- \\. ich au
łach, w ich domach, podnioslcś ich przed\\/ nam, 
a teraz się cofasz! ... 

Z drżał Ta z i pobla.dL Ivliurszyd po chwili 
znów mówi t: 

- Imam srodze cię, -obrazi-L. 
- A! - za wołaJ: Ta·sz i zaśmiat s i~ dziko. 

- Przyznajesz! 
- Słuszny twój' rt.niew i zemsta bylaby 

s.prawied1i\va. Lecz. c0,i tam imam t Cóż to zna
czy, że staniesz pnd. jego bnikzut~ieri1! Jest 
większy odeń \\ ·ódz, -- to A iłach! Jest ważniej
sza sprawa, niż bezp'ieczef1st\\-o imamowej oso
by, - to \V alka za. \V tarę! Są droż ze rzeczy od 
zameczkó\1- i aulóv, .. , - to groby ojcó\Y, to wol
ność rej ziemi l 

Tasz zgiął się; iakb:r pod ogromnym c!ę
żarern. rękami ob,iąi g-łowę i ch-...,·iejnym kro
kiem w:yszedl na \\CC\\ nętrzny ganek. 

Pozostali mę_Zo\\-ie spojrzeii na siebie. Ad1-
werdi-lY\ahoma \Ystrz4snąJ się. jak gdyby napit 
się octn i rzekł'~ 

- Ciężko stan<.~ć pod imamowym bu(!czu
kiem! \Volaibym zginąć z ręki uruskiega kata. 
Stygnąca krew moja caJa ' ię od tego burzy, 
więc się nie dziwię m!odemu Taszo\vi. Ciężko! 
ciężko! 

- I nmie nie lżei, - mrukn~l Szamil ponu
ro, patrząc w ziemię. 

Potem wstrząsnął gtcnYą. ręk:..t przeciągnął 
po twarzy i wyszedl. 

W kilka chwil potem zbliżył ~ ię do ba zty, 
w której byli jer1cy. 

- .Jest tu Cha -aga? - _pyta!, wr a trując 
się \Y ciemną głąb ieni. 

- Je t! - odezwaly się glosy. - ~- pi. 
. - To go rozbudźc.ie, niech tu się zaraz sta

wi! 
I cofnął się nie.:o od ba zty. \Vtedy z niej, 

tuż nad ziemią. prześliznął ię cie(t jakiś i znikł 
międży g-łazami. Bit to a-:hodka, który chci(ft 
podsłuchać rozmn\vę Szamila z Chasem. Ale 
w ciemności Szamil go nie -.po trzegl. 

(Cia.ll dahzy JutaDL•. 



j lugich i ciężkich cierpieniach pensyouov\~any 
auczyciel Józef I(ieischer w 87 roku życia. 

Likuzy. TuteiSZ4 posiadłość p. R:1domsk1e
e 0 nabył p. Józef Wiśnie\VSki z Ol ztyna za 16 ·o 
V 1arek. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego~ 
Ojrzanowo. Pod śmigi wiatraka dostala ię 

, .naj krowa młynarza, która na miejscu została 
1 zabitą. Śmiga zerwa!a się przytern i spadla 
a zie.mię. Młynarz poni6sl stratę podwóimt: 
traciJ krO\Vę i wiatrak się pop su!. 

,. 

Poznań. Pan Stanisław Sła\\·ski. syn p. 
adcy Sławskiego z Poznania, zloży! przy S<-1-
zie nadziemia(lskim w Celle egzamin referen
aryusZO\Yski z predykatem ,,dobrze''. 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 
Katowi~e. Działalność poliq·i pruskiej. 

:zyramy w "Oórnośl4zaku'': Donosiliśmy nie
awno, że po.licya rozwi<.tzał'a bezprawnie ze
ranie, które się odbyło \\- domu p. dr. łiagera 
T Zabrzu celern założenia "Banku LudO\\-ego". 

powodu tego musieli założyciele Banku zje
hać się w duiu następnym \\- ł(ato\Yicach i tu 
apiero w domu pana mecenasa dr. ~eydy moż
a było przystąpić do za!ożenia Banku. Nie dość 
toli na tern. Poiicya obecnie dom p. dr. tiagera 
- Zabrzu czułem otacza okien!, 4 bm. o · godz. 
wieczorem zjawia · się '' jego mieszkaniu 

·achmistrz p. Mader pod pozorem, ze odbywa 
ę tam jakieś zgromadzenie. ratn ·alnie pan 
achmistrz prócz rodziny dokwra , nikogo n!e 
astał. S<.tdzićby należało. ż\; poJicya opuś(i 
1ieszkanie. Ale gdzież tam 1 Jeden z \\-a:2hmt
trzów udał się. na pod\vórze i ram Jako pos.te
.mek stać zamierzał. Dopiero po trz:rkrotuem 
cl.'\\~ezwaniu ze strony gospodarza usqpi!. Da
:j jeszcze w godzi~nę po nieudanej re\Yiz:yi 
·zech PO:licyantóvv unifornlO\Vanych i jeden tai
Y krążyło· "\\~ bliskości mieszkania p. dr. ffag~
.. Na ulicy PO\\ stalo wskutek tego zbiegO\\ is
o ludzi. Jednego z Polakóy.,-, któr~' od\\ iedził 
. dr. li., policya zatrzymała, gdy wychodził. 

Raciborska Kuźnia. Nowo \Y]Ibudo\vany 
? 'ciól ma być poświęcony dnia --1-go paździer
Ika b. r., to jest w tym samym dniu. \Y którYm 
tary kościólek ,,- r. 16-16 poś\\·ięcon:r zostai.-

św. Anna. Pewna ber1iJ1ska firma zamie
za z stacyi Leśnicy wybudować kolejkę tudo
ld. \Vidocznie owa firma spodziewa się, że 
vleJka z Bytomia do Piekar przynosi znaczne 
ochocly. · 

. , Rybnik l(amiefJ węgielny pod nowy ko
.:l_oł ~atolicki zostanie polożon!' dnia 13 Paź
Ziermka br. 
_ \V I(rzyżownikach uderzył piorun \V stodoię 
dO\\ Y Krnppowej. Stodola zgorzała. 

Byto~.. \V śr~dę przed południem odby.jy 
~ _\' ~k~sc.rcle NaJS\V. Panny 1V1aryi prymi" ye 
J:'_o\: YS\\nęconeg·o ks. Emanuela Strze,Yiczka, 
t?J Y Jako syn znanego śpi e\\ aka p. Strz. po c ho
:~ z I~oz~arku a uko!1czyi nauki \\" zakładzie Je. 
~·. 0~1ato\~· Ś\L franciszka, Salezran6vv- w 
· 1 ~dmu. \V asystencyi k . raclzcy S.._hirmeist:-
1 I_ ks. :ek.tora \v·iede{lskiego zakladu odprawil 
J'\: O'ivysw.Jęcony ks. pierwszi-1 mszą św. ](a
tnie połsloe \\ yglosił ks. kapelew Scłmalke. 

Z irmyt·h dzieJnic Poiski, 

1 
~wów. Niemiecka szkoła Judovva ma być 

:oz_o n'-1 we Lwovvi.e. jak donosi .,Sch!es. Ztg." 
tego PO\\ ~c~u - PlSZB wymieuiona gazeta da
.-, zatr~1b:1t ~olscy narodo\vcy na al rm, jak-
1Bog" Wie .Jakt~ nieszczęście się stało. Co nai
-K~\\ ;)ze, zeSZKola ta PO\\Staje nie z \\Oli r.r
_' lecz _myśl. założenia \vyszla od księdza P~
• a, ktory cieszy się ogólnym szacunkiem. 
stt?, ~s. Oorazdo\vski, proboszcz prz.r kościele 
· ~vukołaja. Szkoła ma mieć charakter wv
anlOwy, na tu rainie katolicki, a na na li zyci~!i 
Wolano zakonników z pod \Viednia. krórzv 

· .a?ają nie tylko niemieckim ale i polskim Jti
~~~HL . Projekt ks. Gorazdo\\·skiego doznaJ 
:~?d mJe:z~za(!St~\·a l\\ owsklego jak najL:r
~~_o pr~YJ~cra. Wiele rodzin zameldo\vało już 
OJe d~Iec1 na naukę. To wlaśnie nie podoba 
t skr~my!n._polity~om polskim i d~a tego pro-

.Z\\ alczaJ'!. l\1Imo to rozpoczme se nauka 
teJ~ szkole już od l wTześnia rb. · 

l.ak pisze .,Schles. Ztg.". - z tego mogą 
r~le~cy z:w~u przekonać, jak dobroduszni 
, ~Jacy, z Jakrem wyrozumieniem i pob.fażli
S<.:Ją postępują wobec obcych narodowo§cl w 

\\' I A R U S P O L.S I( L 

vdasnym kraju. Podczas gdy w pa(lSt\vie prus
kiem nie tylko, że język polski prawie zupełnie 
v.rymgo\vano ze szkól publicznych, ale nawet i 
prywatna nauka języka polskiego jest ograni
czoml, - ''r dzielnicach polskich zakładają Po
lacy szkoJy niemieckie. \Vięcej nawet, bo n. p. 
tak ·we L\VO\Yie jak i \V Krakowie niemieckie 
szkoły, do tego ewangelickie, otrzymują z kasy 
miejskiej dość znaczne zapomogi! 

Jeżeli .. Sch!cs. Ztg.'~ uważa, iż znajomość 
języka niemieckiego naszym rodakom \\ '. Gali
cyi jest potrzebną. to chyba przyznać po\Ylnna, 
że 1Wuka języka ojczystego w szkołach w dziel
nicach polskich pod zaborem pruskim jest 
wprost niezbęduą. Lecz tej \vyrozun1ialości 
Niemcy nie znają, a kiedy chodzi o naukę niena
\\·istnego im języka polskiego, zastawiają się ha
katystyczne gazety niemieckie utartem swem 
vv.rrażeniem: .. Ja Bauer, das ist ganz \Vas au
ders'·. (Tak, chłopie, to zupeŁnie co innego). 

Wiadomości ze świała~ 
Be·rHn. ,.Germania'· berli(JSJ\a donosi, i:~ 

kardynalawie niemi~c~y z Anstryi i Nniemiec 
założyli za pośrednict\\·em kardynała Gruschy 
Pf·Otest przeciw w-yborO\\·i kard. Rampolli. V/e
dlug jednych pism Grusd~a wystcwil z tym pro
tesH:m zaraz \1 - pien,·szyrn duiu konk!a"\\ e, we
dłag innych. dopiero w poniedzia{ek. Dziennik 
"Giornale" ct·Jtalia" donosi, że veto A11stryi 
przeci\\ kardynaiowi r<ampolli za.Jożone zostało 
w porozumieniu z Niemcami. 

\Varszawa. Obsadzenie stolic biskupich \\' 
Króle~t\'.· ie Polsk:iem. Czytamy w petersbu r-
sh:im ,.Kraju .. ; 

.. ::~mierć Leona X1H \\ ·ywo1ala zwłokę \V 

obsadzeniu stoli-:: nwtropo!itainej mohylO\\·sklej 
i biskupiej wileliskiej - ale nominacye bisknpa 
Szembeka na pierwsz<.}. ą bisknpa I~oppa na dru
g<:!, należy 11\va.Zać za stanowcze i nieodwołalne. 

ru nO\\'ego Papieża. \V kościotach lwo\Yskich od
będt.l się uroczyste nabożm1shva w niedzielę. 
Będzie to solenna Msza Ś\\". z wystawieniem 
monstrancyi, zaś po JVlszy św. odśpiewane zo
stanie "Te Deum". Z kapituły łacińskiej wysta
ny również zostanie telegram z wyrazem hołdu 
do Papieża Piusa X. Treść tego telegramu je
szcze nie jest ustaloną, gdyż w konsystorzu cze
kają na odpowie:dż w tej sprawie od ks. arcyb. 
BHczewskiego, który przebywa na kuracyi w 
.Marienbadzie. ' 

W kościele archikatedralnym Ś\Y. Jura od'
prawił w środę rano o godz. 9 metropolita ks. 
Szeptycki pon yfikalną Sumę dziękczynną za 
wybór Papieża. Po Sumie zaś odśpiewał "Te 
Denm" w asyście całej kapituły i ruskiego kle-
ru. 

vV archikatedrze ormiańskiej odbyło się 
nabożef1stwn dziękczynne z ,.Te Deum~~ dla 
władz i ludu w niedzielę o godz.inie 9 rano. Od
prawił je ks. infułat Moszoro. \N parafialnych 
zaś kościołach, należących do archidyecezyi, na
bożeństwa dziękczynne ·odprawi się 16 bm. 

Rozmaitości. 
) PomnH( Leona XIII. Różne dzienniki poda

ły "' iadomość, że Ojciec św. od dawna już za
mó\vil pomnik u znanego rzeźbiarza włoskiego, 

I(ared·r· y pio.cl\..·iej 11 i e zajmie pra\\·dopod•Jbnie b i-~ 
skup Jaczewski." 

B.i;aJ·ogród; Rząd serbski zaplacil wszelkie 
d!ugi zamordo'..vaneget króla Alel·sandra i królo
\Yej dragi. Rząd przejął całe pozostale po nich 
mienie. aby zaspoi\,_;;Ć wierzycieli. Potrzeba na 
to 400 000 i1·ankó-w. Król Aleksander pozosta
\VlJ' \V gotó\Yce 250 000 franków, ISO 000 fran-

a francuski ,,Gaulois" podał nawet dokładny o
pis teg-o. gotowego już jakoby, pomnika. Tym
czasem pytany w tej spra·wie Lucchetti wyja
śniL że ma tylko zrobioną makietę, której nie 
zd~żyl już Ojcu św. przedstawić; zresztą szcze
gółów nie omawiał z Leonem XIII i czekać bę
dzie na ·Odpowiednie rozporządzenie nowego pa
pieża. Jak wiac}omo., Leon XIII wyraził życze
nie, aby go pochow·ano ostatecznie w bazylice 
św. Ja na w Lateranie; Ojciec św. mlaJ SP'ecyal
n.e upodobanie do tego kościola, którego absydę 
kazał po.:większyć, a chór ozdobić.. Na grobo
wiec S\.Vój wybraJ miejsce obok grobowca Ino
cente$0 UI, ponad pierw:szemi drz\dami, na le
wo absydy, do grobowcóvv ?tarożytnych. Tam . 
znajduje się nisza, w której spocznie trumna ze 
śmiertelnemi szczątkami Leona XIII. 

hhY prz:rniosla sprzedaż przedmioró\Y zna idu- Rzym. Przyszły konsystorz 'odbędzie się- · 
ją~ych . i~ \Y konaku. Królowa Draga 'pozo.sra- zapewne 20 bm. 
;:n!: . DO ~o __ fr.al:k?v··~ Resztę sp~dku po zaspo.- B r i c h t l i n g s e e. 9 majątków parowca 
JI.OJeJ.nu_ \\ :e1~3 CJ.eh ·Otrzyma rodzma. ameryłrańskiego "Lorena", wyjechawszy na ło-
1 , • :v !d.~?.~ ~ .. e. o~ę~ny r7.ąd serbs~i stara się .i ak l dzi na pełne m?rze, wszyscy utonęli, 
~ 1 ' 02 '-' o uObl t: m11c: ~erb n za grantc<.{. 1 Ni ar s y li a. Do Combesa, ministra iran-
, ~ęrlin. ~O\\ 'y Papież a Niemqr. Kardynal cusłi!ego, kiery to przęśladuje zakony, strzelono. 

ar. 1.\0PP telegrafo\\·al, jak donosi ,,Ttlgli,che z rewolweru, ale gtO uie skaleczono. Sprawca 
~unds;~hau"': .berlif1skiemu "\Vspó.lpraco\lcnikowi zamachu Picolo tłomaczy s1ę 1 że był ni.jany. 
J~dn~ ·n. z prsm amerykaóskich, na jego zapvta- Rzym. Na uroczysfość koronacyjną Ojca 
me. J~.kJe. stanov.-iska zajmie 1101\YY Fapież ~\··o- św. przybyH też proboszcz i burmistrz ź R:~se...._ 

. b~ l 'lemJe.c: :_ ,:Pi.us X Jest dla Niemiec nsposo- miejsca urodzenia nowego Papueża. 
bwny prz:rJazme 1 pokojowo". 

--------~~~~~~~~~~~~~~~ 

Z różnych stron. 
Bochum. Po pi.ęknej niedzieli. padal wczo

raj deszcz. 

, . }'\J~ta~en. \V kopalni .. Alstadeu" został za
mt:r gormk .Ferdynand Nicola. 

B11dmm. Zarz<~d knapszafto\Vy. zamierza 
P!·zeb:Jdo;,n::.::. od11. rez.szerzyć gmach, w którym 
~ię tnleszcz::.t jego biura. 
.... Bvchu~: TO\\. \Y -laścicieli kopal{! ,,"\/erein 
fur bergbaul!che Intercssen'' udn\ '>];I'o a·0: ~, z~ . d . ' C:l l , j J '~-

1 zq Y kopal n z \Yłasny:.::h funduszó\\ \\YiJlaca'u 
, . 1 • j ~ "' l .) 

gnrn1Kom chorym na robaki po 2 marki dziennie. 
l tO do' re: 

B.arcelona. Pożar \rielki pozbawi./ dachu 
3000 rodzin robormczy :b. 

SchmJdthorst. Ks. kapelan Voss z Sterkra
~e. ~usi:al miano\\ any rektorem tntcjszego ko
Scloiu. 

.t.w1hv. 1 a \\ · ie:ść o \\ yborze nowego Pa
papteza prezydyum miast L\\, 0\\·a kazało za-
ra.:_ o v.o~zi_?~e ~ 1:0 _P?lndni_u. \\ ·ywicsić chorąg
\\ L .. ~ bat\\ Je m.lCJSkleJ z \\ 1 zy ratusZO\\·ei, po
~V!\" leszano tez z koś~iolów i budynków ko
·:::Ie1ny'h chorąg\\ ie o ban'.·ie papieskiej, 

Po naradzie, jaką odbyt ks. arcybiskup vVe
ber z. kan..::lerzem k,. Bilskim nch\~·aiono, co na
tępu J e. 

D~L i:lj o godzinie 5 po południu roze lany 
z os ta~ 1e do wszystkich ko 'cioló\v Iwowskich i 
pro\vmcycnalnych okólnik w spra\\·ie uroczvste
go, dzię ·czynnego naboże(Jstwa z ohlzyi WJ~bo-

Komitet wycieczek latowych 
Bochurnrh 

. . \t\ przyszłą uiedzielę, dnia 16 sierpnia o go
dZJJ1!E; 3 po południu odbędzie się 

nadzwyczajna wycieczka 
do og1·odu p. \Valburga w .Hofstedc, ul. Bi _ 
marckstr., niedaleko kopalui "Constantin'·. z 
B?chum można dojść łatwo pieszn, albo też ko
l~Ją ,elektrycz11ą jechać można za 10 fen, Ro
uak.ow z Bochum i okolicy uprasza się o liczny 
udztał, gdyż będą różne nadzwyczajne rozrywki 
dl~ dzieci i starszych. Spieszmy na świeże po
Wietrz~, aby odetchnąć po całotygodniowej pra
cy. Wstęp na wycieczkę ma każdy w,olny . 

Wydzial. 

KomHet wycieczek Jatowych w Bochum. 
V•< ś.rodę 12 sierpnia o godz. 3 wycieczka. 

Zebrac sJę trzeba najpó:~niej do godz. ~4 \V lo
kalu. P: Schniebuscha przy klasztorze, skąd 
,,~spc:Ime udamy się na miejsce przeznaczone. 

\V y d z i a l. 

. Ba,czn.«•Ść! 
Robotnicy,! Organizujcie się zawodowo 

t . , 
ws ępując wszyscy do "Zj-ednoczenia zawodo-
wego poiskiego". Tam możecie wspólnie się 
pouczać w sprawach robotniczych, wspólnie 
bronić swych praw, wspólnie pracować nad po .. 
lepszeniem swej doli! Szczęść Boże! 



-. ------------Polecam Rodakom z Herne i okolicy mói boRato 
za patrzony 

skład towarów krótkich i ~alanteryjnych, 
wielki wybór harmoników dużych i malych, skrzypce 
we wielkim wyborze począ,,·szy od 5 mr. ze smy
czkiem i droższe, klarnety, piszczałki i inne instru
menta muzyczne. Fajki krótkie i dlugie, mucki, ta
bakierki fogo\\ e i inne z ołowiu, na życzenie mogą 
być zamówione z nazwiskiem, tabliczki na drzwi por
celanowe i inne, cygarniczki z śpiany morskiej, 
C \erschamspitze) bursztynu, r ., ~~. wisłówek i drze
wa. 1 owość za 10 fen., cygar li·,. ·a z muzyką. \Viel
ki wrbór portmonetków z pil i. -.,,,zmi i próżne, noże 
kie zoJJkowe, brzytwy pod gwaranerą 'dobreRo ga
tunku, każdy może sobie do swojej brody stoso\.Yną 
dobrać, laski, parasole. - Wielki wybór korali po
cząw zy od 25 fen. za sznurkę, korale prawdziwe 
okrągle 6 sznurków począwszy od 12 mr. i droższe. 
- Cygary odleżale we wielkiem wyborze. Papiero
sy, tytonie, maszynki do papierosów, gilzy 100 sztuk 
20 ien. Tabaka do zażywania we wielkim wyborze. 
K n hce dobrej tabaki zażyć, musi od franciszka Jó
zeioskiego z Iierne nabyć. 

franciszek Józefoski, Herne, 
ul. Kolejowa 52, (Bahnhofstr.) naprzeciwko ul. '<)wej. --- ----·-·---· Ky osięgnąć obrót wielki 

~przeclaję taniej niz niejedne fabryki. 
\\'szystkie moje zegarki są starannie obciągnięte 

~ na minutę uregulowane. Za każdy zegarek daję 5 
lat piśmienną gwarancyę. Obawy nie ma żadnej, bo 
lo coby się podobać nie mialo, przyjmuję z powrotem 
ł zwracam pieniądze. Trzeba się koniecznie przeko .. 
ać. a kto nie kupi, toć trudno, ten sam sobie szkodzi 

Zamówienia i podziękowania codziennie nadchodzą. 
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O b.rzymi wybór~ 
Czysto srebrne najpiękniejsze zegarki z Matka 

Eoską, z 2 zloconemi brzegami i z najlepszem pri~ 
ma werkami na 10 kamieniach po 12, 14, 16, 18 i 20 
marek. 

Naiwspanialszy z Matką Boską zegarek, zlecone 
litery, i najozdobniejszymi zleconymi brzegami, cie
tki w srebrze i z najlepszym na 10 kamieni pri
ma werkiem tylko 26 mr. Zegarka tego z pewnością 
l!likt jeszcze nie widzial. 

Zegarek niklowy cyl. kluczyko\vy 5,40 i 8 mr. 
Zegarel{ posrebrzany kluczykowy 5,90 mr. 
Zegarek posrebrzany najlepszy na 6 kamieniach 

l.i łuczykowy 7.75 mr. 
Zegarek czysto srebrny cyl. na 6 kamieni klucz. 

a~b remon. z 2 zloconemi brzegami prima werk 10 
tnr.- Ten sam na 10 kamieniach po 12 marek. 

tańcuszki po 25, 30, 50, 85 fen., lepsze nikloWE' 
po l, 1.25, 1.50, 1.75 mr. 

Cenniki bogate na 500 ilustracyj 
llt zegarki, lańcuszki, biżuterye, także skrzypce, fle · 
b. klarnety, harmoniki, oraz noże, brzytwy, portrno· 
t:le:tki i różne okolicznościowe podarki wysylam l\a· 
telemu darmo i franko. 

M. D A N E C i{ 1, Miejska Górka, 
IGorcben Bez. Posen.) 

Bacmość Rodacy w Herne i okolicy! 
r 1 aj~v\'ięk. za i najstarsza księgarnia polska znai

duje ~ię w Herne, Koleina ulica nr. 52, (Bahnh fstr.), 
naprzeciwko ulicy ~o\vej. 

Polecam mój bog-ato zaopatrzony skład cbrazow 
św. i narodo 'ycłi, wielki wybór figur św. w róż
nych 1-'ieH~o: ciach, po bardzo niskich cenach. - Po
lecaP~ korony ślubne, weiony, korony żałobne i 
wstążki do koron z polskimi napisami. l(siążki do 
nabożeństwa. pcwinszowania, papier do pisania z pol
skimr napisami, ·iązarki polskie, wybór książek hi
storycznych dD czytania, do śmiechu i do placzu. 

Przyjmuje ubrazy do oprawy i takowe we wła
snym warsztacie prędko, Jadnie i tanio oprawiam. 

Franciszek Józeioski, 
księgarnia polska, Herne, ul. l(oleiowa, (Bahnhofstr.) 

l 
Mapa państwa niemieckiego 

z WYkazem Jazdy kolei żelaznej w państwie niemiec
Jdem i ziemiach sąsiednich, oraz dodatkiem alfabe
tycznego spisu do latwego i prędkiego poszukania 
wszystkich na mapie znajdujących się miejscowości. 

Cena 60 fen., z przesylką 70 fen. O zamówienia 
;prosi księgarnia .,\Viarusa Polskie~o w Bochum. 

Szanownemu Panu 

Janowi Bielińskiemu 
w Pelplinie. dawniej w Bocbum, 

::.kła damy 

~~ ~ -.v doi 1 ślubu 
odbyć się mającego dziś ll YIII. w Rumianie, 

serdeczne tyozeniaK 
W końcu w~nosimy to a~ t: 

Pan Bieliński z żoną niech żyją! 

St. Kunca. A Gorzelik. 

OOOOJ)OOt)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODO 
Baczność! 

Szanownym R(1dakom ,". Iierne i o-kolic\· · dono-
szę, iż otwieram z dniem 2 lipca 19tl3 · 

księgarnię polską w Herne, ul. ~o,Ya 3 
Donoszę tak samo, iż rr:am \Ylasną praco\\ nią 

opraw ram do obrazó\Y, wianków, \\·iązarków . · ·ią 
żek itd. \\'szeikie zamówienia wykonywa się ZYt'ko 
i rzetelnie. Cem· umiarkn\\·ane. Liczę na poparcie 
ro.daków Pozo taję uniżcmy 

HENRYK GARDO. 
ooooocoooooooooooooooooooooooocoo 

Dla oszczędnych gospodyń 
"·:rsyłamy tylko dobry i tr\\ aly towar za zaliczkę 

pocztową. 

JO mtr. nicbielonego barchanu 75 ctm. szerok. 
3,15 mr. 12 mtr. plócienka na pościele w .radne krat
ki 5.40 mr. " mtr. inletu na wsypy czerwone i ~' ró-= 
żowe paski 6mr. 1 funt czarnej weJny na poi1 zochy 
2.25 mr. l tuzin ręczników 50 X 110 ctm. wielk. 3 m. 
lU mtr. linonu l:i3 ctm. szerok. -:ł mr. 10 mtr. linonu 
cie11szy wyrób 6 mr. Derkę do spania 2 fum\· ciężk . 
3 mr. Obrós na stół w koloro\ve ładne pas~.- 130 X 
170 wielk. 1.95 mr. Prześcieradło kolorowe ł'adny de
seil 2 mr. l parę kolder na lóżka białe. z czerwonvm 
brzegiem 6,80 mr. l parę bia.!ych kn!der nadz\\·y-c::. 
wielk. 7,20 mr. Zamówienia od 25 marek począwsz~', 

Schreiber i Spółka Nast., tlerne, 
interes chrześciański. 

Ojca ś~fetego Leona XłH 
uło7-onego '" Tt•lunnie po 25 fen.~ 
w oprąwie po ł,CJO - 1~50 mrk. 
egz. poleca za popr~eclniem nadesła
niem gotówki ( \.Vięk s ze także za po
braniem pocztowem). 

St. arcayński 
w Tczewie (Dirschau \N. 

c:;zan. Publicz~10ści polskiej w , . ·anne i okoli y 
donoszę, iż (1Siedlilem się jako 

malarz i ta pic er polski, 
1 to w domu mei~O SZ\Yagra Józefa \\' oj iecho\Yskiego 
przy ulicy Kastanien-Alle.e nr. 2 "'' \\ 'anne. Wszelkie 
prace w mói zakres wchodzttce wykonuję po cenach 
umiarkowanych, przy rzetelnej usłudze. 'zan. Ro
dakom posiadającym swe \dasne domostwa zwracam 
U\Yagę 11a moje przedsiębiorstwo i proszę o laskawe 
poparcie me~~o przedsiębiorstwa. Ja zaś jako Polak 
starać się będę, ażeby każde~o zadowolić i rzetelnie 
0bslużyć. Pokładając nadzieję, iż Rodacy nie omie
szkają i wkażd~rm razie poprą moje przedsiębior
stwo kreślę się z wnokim szacunkiem 

Franciszek Ofierzyńsld~ 
malarz polski \ Wanne, Kastanien-Allee 2. 

----~~;~-·----·---· tata KSIJ:!GABNIA ta~ 
., .. ftllarusa ol~kł4Pgo'• 

poleca wielki wybór książek do nabożeństwa 
do czytania, wiązarków, powinszowań itd. 

Adres: ,,Wiarus Połski" Bochum. -·-

St. 

CP dopicm \\'yszła z druku książeczka patniar 
wa ;'Od t~·tu!em: 
OJciec ś ·. Leon XIII i it:RO na tępca OJciec św. Piu 

Zawiera ona dokładny życiorys wiekopomno:i 
mięci Papieża Leona XHI, opis je~o śmierci i p·ogr 
bu, dalej opi konklawe i wyboru nowego Papi 
Piusa J • • żydorys Piusa X oraz list pasterski nasz 
; ·ajprzewitłeb. księJza Arcypa~terza floryana. 
pisan:· z okazyi zg-onu ś. p. Leona Xlli i wyb 
Ojca św. PilLa X. 

Książeczka ta, nader zajmująco napisana, obeB 
je przeszto 100 stroo druku i portrety Leona XHl o 
Piusa X - cena za' jej nader jest niska, wyno i 
\\'iem t~ lko 20 fen., z przesyJką 25 ien. Przy od 
rze wiGkszej ilości na każde 10 egzemplarzy l 
\\ ' dodatku i przesy!ha franko. Stanowi ano nie t. 
wielką nowość, ale przedewszystkiem ważn~ 
miątkę dla nas wszystkich, którzyśmy źyli po· 
nowaniem Leona XIII. doznali .lego ojcowskiej op 
i miłości, tylekromie Jego słó\v słuchali i prze 
ch\\ ile Jego ostatnie. 

Książeczka ta po\Yinna jako cenna pamiątka Zi 
dować się w każdym katolickim i polskim domu 
wspomnienie po Ołca naszym, któo· tyle serca 
zwtaszcza uciśnionych stale zawsze okazywat 

,".\imo za'. że wybór nowego Papieża dop 
przed paru dniami nastąpił, umieszczone są w 
książce wsz_ ·stlde szcze~óły z życia nov;ego P 
ża. Ola te~o polecamy ją g-orąco '''szystkim na 
czytelnikom •. ·atywać ją można we wszystkich k 
garniach -- skład gŁówny w Księgarni św. \\'1 

cha w Poznaniu (Posen). 
. 'abywać można w księgarni .,Wiarusa 

f;!o•' w Bocbum. 
Adre : "Wiarus Polski", Bochum. 

Za inseraty i reklamy redakcya wobec publi 
ności nie odpowiada. 

Służąea Polka 
zne,idrie mjejt:ce od 15-go 
:;;!er pnia. 

Józef Ilelik Rerne 
l\f>lk .. tr. nr. i'~ 

2 Czeladników 
krawieckich 

na Qtałe 7Stradnienie po 
łOZ n lwie, t)llti) trz.l'ż',v;vch 

I.J . B;!CZkO\VSki, 
n .. lH~Z k ao !I'Cki 

Haukau, !HE.{~E.) 

-S przed aż słomy! 
Okoio ' J c~n•r. arów sł'

n_y <'C>ntLil.r po 2 marki, 
sprzedu.H~ r.akte v.- mniej
szych l csciarb. ...,pr.ze1aż 
c•golna odbę zie s:ę dni& 
13 sierpnia u pana 

Ta as 
w Hobterbausen, 

Fe111kan p 31 

M o im szan. d bi rcom 
dn.noez~ nini~>j· zem, i! od 
tPraz t~przedawc.ć będę tak
że 

nls ą ielbas_ęa 
Kiełbasa ta będzie tył

b\ z naj.e}Jozego su ruwego 
ma erp•h~ v.-yrabit>na. . i to 
2 r5.1~· tygodn· )WJ w ~ro . 
ot; i lob:.tę. Kiejba>ę tę 
mdua także o1epł~ t abyć 
} 1o tylko pierwez0rzędoy 
towar. O łaskawe uwzglę
dmenif• uprn.,.;:s. 

W. Kiiper. 
H("rne, Neudr. m-. 52. 

Dom mieszk~ 
iest od zaraz r a sprzed 
wi<'lkim ogrodem c\1 

w~ m, z plse.em do buli 
z dobrymi rhle~smi. "' 
stlto jest w dobrym pon 
ku. budynki s~ JIHlS~, 

jest za bardzo tanią 
do nabycia Blttszych t 

domrś :i ud1i"'li włiiŚ"IO 
_.\.nt. z;ieloukl 

w Reklinł;;h.- Br1~ C •looiestrs.sae 362/J 

Pntrzerny jest ' 
lub ońźoit'j 

Wspólni] 
nnjd>ętnieJ kawaitr 
int.Pre~u ps.rcelacy,illllf 
b1bra 1 olniczo komi ~O., 
Znaioroość facłowa ; ~ 
wyroCJgn.ns D .. c, óti !nit 
cozny .oo do a:,tJ l 
StaLowisko jest lJł: 
J•rzyjerrtne i trwałe. w i 
stwie Poznsń kiern. 

Kapitału ·wkłtldko' 
potrzeba vajmniej 2()()( 

Zgłod7en\a nadesłał 
Wiarusa Polskie~o pod 

N. P. p. -------

znaidzie stałe miejsce, 
wi~lki ·b vaeługacb, 11 

lub (Jd ~ 5 hietf\C. JDle' 

u rzcinik o. rdt 
Engelha 

w Bnuliau. przy SI 
Krnt gPnstra~s(> 23· 



• Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie~ poświęcone sprawom narodowym, politycznym i zatobkowym. 

Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecznych 
z. dodatkiem religijnym p. t.: uNauka Katolicka" z ty
·godinikiem spolecznym p. t.: ,,Glos górników i hutni
ków", oraz pisemkiem literackiero p. t. .,Zwierciadło" 
Przed~ata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
] mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu l mr. 92 ien. 
•• Wiarus Polski" zapisany jest w · cenniku pocztowym 

p-od znakiem "t polnisch" nr. 128. 

Mód f się · pracuj! 

Za inseraty placi się za miejsce rządka drobnego druku 
15 fen., a za og.!'oszenia zamieszczone przed inseratami 
4 Oien. K:to często ogłasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tłomaczenie ·z obcych języków na pol
ski nic się nie p!aci. - Listy do redakcyi, Drukarni 
i Księgami należy op!acić i podać w nich dokladny 
adres piszącego. Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ich upoważnienia nie wskazuje się. 

:Nit. 183. Bochum (Westfalia), cz\Narfek 13-go si~rpnia 1903. :RoliE 13. 
Redukcya. Drukarnia i Ksittgarnia zna,)duje się przy ulicy Maltheserstrasse nr. 17 na dole. Adres: ~~ \Viarus Polski", Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie azJeei swe 
ltl6wić, czytać i pisać po polsku! Nie 
~~t Polakiem, kto potomstwu swemu 
ałlemczyć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
Ks. Tasch a Polacy. 

P. Jan ChłapO\Yski, który z ks. Taschem u
kladal się w spra\vie wyborów ogłasza swe w 
tej spra\Yie notatki, wedlug których ks. Tasch 
rzeczywiście przyrzekł, że ze swej strony Po-
1akom nic będzie czynil trudności, gdy Pola.cy 
zaznaczyli, że uważają za sprawjed'liwe, aby raz 
Polak, raz centrowiec był wybrany. 

Ks. Tasch się tłomaczył, że uklad · nie był 
prawidlowo zawarty. To ·wykręty! Układ ist
niał, a ks. Tasch zo. zerwaL I wierzyć tu jeszcze 
centro\\!· com. 

Szkoła agitatorów centrowych. · 

We frankfur ie nad 1\"_enem zakładają cen
trowcy szkołę, \V której kształcić mają s\vych 
zwołennik6w na mÓ"\VCÓ\V \\ iecowych i agitato
rów politycznych. Bardzo pięknie! Pytamy 
tylko, dla czego w ich oczach takim jest stra
sznym agitator polski? Ci, którzy dla sp.rawy 
polskiej agitują, pracują dla spra\v.Y dobrej, więc 
nazw a agitatora polskiego zaszczyt im tylke> 
przynosi. 

"Vaterland" zt1ów w urebezpie.czeństwie! 

Z po\vodu, iż pomszono w pismach polskich 
sprawę osiedlania się Połaków z Księstwa na 
Mazurach na roli, wszechniemiecka ,,Rhein.
Westf. Ztg.'' trąbi na uw-ogę i ,\rzy\\ a rząd, aby 
czynność komisyi kolonizacyjnej rozszerzono 
także na Prusy lschodnie. Takim sposobem 
uratowanoby pruską niczyznę od grożącego jej 
niebezpieczeństwa. 

Błogosławieństwo Ojca św. Pi.usa X. 
Najprzewielebniejszy k . Arcybiskup dr. Flo 

ryan Sta.b1ewski \\· ysł'ał do Ojca św. Piusa X 
następ11jący telegram : 

Do Jego Swiątobli\\-ości Papieża Piusa X 
w Rzymie. · 

Bóg, który nas zasmucił śmiercią Leona, po
cieszyl nas wyborem . \Vaszej Świątobliwości. 
Składając u stóp Ś\viątobfiwości Waszej uczucia 
uległości, posłuszeństwa i miłości synowskiej, 
najp.okorniej proszę, aby \Vasza ~w'iątobliwość 
blogosla\viei1st\\-a apostolskiego laskawie udzie
lić raczyła mnie, duchowieł1stwu i Kiernym 
dyecezyi moich, któreru i ongi Jego Eminencya 
śp. , kardynał Ledóchowski chwalebnie rządziL 

t F Jory a n, 
Arcybiskup Gnieźnieńsk i i Pozna{Iski. 

Na ten telegram otrzyma ks. Arcypasterz 
następującą odpowiedź: 

Do Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznai1-
skiego f'loryana \V Krobi. 

Ojciec św. Pius X przyjął wyraz złożonych 
Mu uczuć synowskich i ze szczerego serca u- · 
dziela Tobie, Duchowieństwu i Wiernym Two-
1111 apostolskiego błogoslawieństwa. 

'M.erry del \~al. 
~ . 

Połacy nie chcą ,iść w socyałisty. 
Polakożercza .. Rhein.-vVestf. Ztg." stwier

dza w nr. 651. że Polacy w obwodzie }}rzemy
slowym nadre{Jsko-westfalskim nie idą na lep 
socyalistycznych obiecanek, lecz wolą się prz.v
Jączyć do organizacyj narodowo-polsk: .... n. 

Tak też być powinno. Tymczasem gazety 
centrowe chętnieby wszystkich w narodowym 
kierunku działających · Polaków Jlapiętno\valy 
jako socyalistó\v. To naturalnie wielka nie
dorzeczność i niegodziwość. Czynią jednak cen
tro\;.·cy tak, bo narodowo uświadomiony lud pol
ski nie chce, ,.dajczkatolikom" służyć za bydlo 
wyborcze. U centrowców zaś każdy jest socya
listą, uiedoi\viarkiem. kto nie dmie "\V trąbkę ich 
.partyi. Budzenie ducha narodmvego, to. najle
pszy ś1:odek przeciw mrzonkom socyalisty
cznym. 

Telegramy ... 
B i a ł o g r ó d. Brat króla Piotra, książę 

Arsen ob~ąć ma naczelne dowództwo nad armią, 
aby za{ag(}dzić nieporozumienia, wybuchłe po
między oHce.ra-tnt z powodu mordu p~ry krótew ... 
skiei. 

L o n d y n. Z Marienbadu uda się król an
gielski :Edward dnia 31 bm. do Wiednia, aby od
wiedzić cesarza austryackiego. 

P a r y ż. Kolei podziemna zapaliła się. Do· 
tąd wydobyto 56 zwłok. 

Polacy na obc~yźnie. 

Bochum. \Vychodząc 28 Jipc·a z kościo~a 
kla~ztornego dostalem też do ręki numer ~.:entro
w·ej bibtdy dortmundzkiej. Zaraz na początku 
pelno tam napaści na ,,"'' iarusa Połskiego". 
Centrowcy z panem Lensinglem na czele teraz 
tacy dobrzy naraz się stali, że dają Polakom, 
d en ich nikt nie prosiL To jednak ""laśnie, że 
niem.cy "\Yydaią tę gazetę w Dortmundzie, to 
właśnie PD\\inno być dla nas przestrogą, aby ani 
do ręki nie brać takiego wilczka. My czytajmy 
nasze p1sma narodowo polskie, których w Pol-
cc dużo "\vychodzi. a mamy też naszego "Wia

nrsa P olskiego". 
L. S., rodak z Jaraczewa. 

AEtenoochum. Centro\~vcy widząc, że Pola
cy na obczyźn ie nie chcą skakać, jak im p. Len
sing zagra, zaczęli \vydawać pismo w języku 
polskim. Przyniesiono mi jeden numer, gdzie 
tyie mowy o wdzięczności Polaków dla ducho
wieństwa i szacunku dla niego. No, o tern nas 
nikt pouczać nie potrzebuje, bo my Polacy umie
my uszanować d·ticho\'vieóstwo, ale germaniza
torów musimy zwakzać, musimy się bronić 
przeciw znLemczeniu. My Polacy na obczyźnie 
trzymarny się wiernie naszej wiary Ś\V., ale też 
porZostać chceruy Polakami, a różni centrowcy 
z Dortmundu patrzą tylko- ch"\\ il i,abyśmy się 
zamjenj]j na niemieckich Michałkó~ ' . To nie ich 
doczekanie! 1\\y szczerze stać będziemy przy 
narodowo-ści , której tak gorliwie broni nasz 
,,Wiarus Po.Jsk i''. 

Franciszek H. 

tinden nad Ruhrą. Do pożądanego c e lu 
c.hce n~s PoJaków doprowadzić wilczek centro-

\VY z Dortmundu ·- ale to cel upragniony nie 
przez Polaków, lecz przez centrowców. DOi o
bozu centrowego chce nas zaprowadzić! Za to 
Ide przewodnictwo. runsilny pięknie podzięko .. 
wać, bo my chcemy pozostać Polakami, a nie 
centrowymi niemcami. 

Lata długie już p1:acujemy tu na obczyźnie 
razem z .,Wiarusem Polskim", obok którego za
wsze spotkać można było 'szereg gorliwych Ro
dakó\v działających dla sprawy narodowej. Tak 
jest i teraz. 

Nam wskazała drogę nasza władza wybor
cza i według uchwały jej postępować zawsze 
będziemy. "Wiarus Polski" zaś twardo stoi 
zawsze po stronie ludu, dla tego centrowcy go 
nienawidzą i zgnieść chcą go za to, że my Po-

1 Jacy głosowaliśmy na p. Chociszewskiego. 
Prawd't jest, że ogól Poląkó\\r pragnął polskiego 
kandydata, ale teraz . za nas Polaków musi naj
bardziej cierpieć "Wiarus Polski" prześladowa
nia. Wiem ja, że nasz ,,\.Viarus" centrowców 
się nie ulęknie, lecz zawsze zwalczać będzie 
germanizatorów, ale my też powinniśmy gorli
wie jego pracę popierać, powinniśmy starać się 
o roZ\\ ój to\v nrzyst\v, "Zjedrto~..;zenia", ,,Zwią
zkn Polaków" itd. Pam·jętać też winniśmy, aby 
dać do ręki pismo nasze tym Rodakom, którzy 
nie posiadają ducha narodowego. To wszystko 

' każdy z nas uczynić może i powinien. 
Centrowcy sprowadzili sobie ptaszka "bia

lo-czarnego", który świer.goli i świergoli: Do 
centrum! do centrum! E, Rodacy, nie sluchajcie 
na ten ,,śpiew", tego centrowego ptaka, który 
swe czarne pióra pomalował na czerwono, aby- . 
śmy się na nim nie poznali, ale +o próżny trud, 
bo poznać ptaszka po pierzn, choć jest pomalu
·wany! 

Przewodników ku niemczyźnie na każdym 
kroku spotył<amy, czyż jeszcze za takie prze
wodnict\\·o mamy płacić? 

My tu pragniemy zostać Polakami i katoli
kami, prag1 iemy polepszyć nasz byt, pragnie
my przez oszczędne i trzeźwe życie złożyć tro
chę grosza, abyśmy wrócić mogli kiedyś do 
Polski. 

Teraz pokazuje się ~.:ała niegodzi w ość cen
trowcó\\'. Uznali, że· na Polaków można jedy
nje \\ .. języku polskim wplywać i dla tego. wy
dawają centrO<\Vcy .Przew0dnika''. Pytam je
dnak, dla czego nie dają nan1 księży polskich, 
aby oni nas mogli pouczyć w spr.awach religij
nych w języku naszym ojczystym? Dajcie nam 
ksiGżY Polaków, a wasz ,.Prze\vodnik" zbyte
czny. Teraz i .,Przewodnikowi" nie uda się 
zaprowadzić nas do centro\Yego ,,raju". Może
cie być pewni! 

J(odacy! Czytajmy też gorliwie "Naukę Ka
tolicką". To pamiątka po naszym kochanym 
duszpaste-rzu ks. dr. Lissie, który jeszcze o 11as 
pamięta. 

Trzymajmy się· tylko razem, spełniajmy na
sze obo\viązki. a centrowcy niech sobie ze 
swym "Prze\\•odnikiem" robią, co im się podo-
ba. J ózcf K. z Lin den. 

Vitten. Przez cały lip-iec można było tu w 
restauracyach napotkać pefne stofy d'nrtmundz
kiego centrowego pisma, drukowanego po pol
.:ku. licjeden z naszych bra! cały naręcz, aby 
mieć - jak m(m i ~t z. szyder ·t \'em- do ,,butru'·. 
f~odacy! Przy \v yborach w dniu 16 czerwca 
uzyska l p. C~o.~Lzew vki .328 g!o ' ÓW. starać i G 
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więc winniśmy, aby ci przynajmniej mieli wsz:r- da\\·anie w kościele pism· ulotnych, kartek wy-
scy ,,Wiarusa Polskiego"'. Pol{ażmy centrow- borczych lub gazet, to mu tego nie ma prawa 
com. że im bardziej cni ujadać będą na nasz_e . ttikt zakazać. A śpiew polski jest bardzo prze
pismo, tern gorliwiej m:r rozszerzać go będ~ic~· ·' ra:źłiwy, dla tego bywa zakazywany (Niechże 
my. · Podporą: ~> :. Ś.i>bie watą uszy zatknie. kiedy ma takie delika-

·~ ;: ·; t.ne ·bębenki w uszach. to nie będzie słyszał. U.;. 
Hamborn. Przy wyborach ściślejszych ·do ~. \~~aga zecera). ,.vViarus Polski''- mówi ks. N. 

repr~zentacyi kościelnej w dniu 5 bm. zostali ?~ :; ~ ten "Lump", tego trzeba bić, bo co ten ,.Liro
naszych wybrani: Paweł Lackowski, Francisicl(; '- n1eli• pisał o księżach w B ruchu. (Każdy uli
Guzenda z Marxloh i Piotr Szczepaniak z flam:~ ~ czriik także podobnie wyzywać urnie. Uwaga 
born. . · : ~~ ~· z~c·er~). Możecie mu powiedzieć, że kazaJem 

Ubolewać trzeba. że kilku z naszych Rodaf; · :c ,,;W~ar~sa" bić. 
ków, nie wiedzieć za czyją spra\\ · ą, s·przcaie.\\· tc~-. ~ ;;.: ,:Na tem się sko1kzyła rozmowa, bo przyby
rzyfo, się nam, <Xidając glosy na obcych kam{y~"- 2 lfśrri.y na 'Stacyę kolejową. 
datów. Pożato~wania godni ludzie! ·~ .. ~- ~• \' .: : I · cożeś to zawinił, nasz kochany .,Warusie 

· Wybory te mogą być dia . nas nauką. na ·.: Polski", że cię c:erttrowe filary każą bić? Bo oto 
prz.yszlość, b byśmy tylko z tej naqki korzys~ali~ . bronisz nas przęd smokami germanizatorskiemi, . 

· · P. S. .karcisz tych, którzy ml.duży\\'ają swego stano

Neum,iihl. Nie mogę się nigdy doczekać . aż· 
listow,y przy wsie mi "Wiarusa Polskiego". 
vVidz:ę, że naw~ałność coraz więl\sza bije na nie-: 
go.. Chcieliby centtowcy, aby Polacy poczyni
li' ,;Wiarusa Polskiego". Na sz.ozę.ście to nie od 

' nkh, ale " od nas. Polaków zależ.}'. Ci ludzie są : 
germanizatorami i wrogami nas Polaków. Je- · 
żeli" oui więc nienawidzą i prześladują nasze pi
smo, to możemy być pe·wni. że .,vViarus PolskiH 
gorliwie dla nas i dla naszej spra\:vy narodowej 
pracuje. Stańmy zatem wszyszcy pod sztandar 
narodowy "Wiąrusa Polskiego'' · i wspÓlnie 
brO.ńmy się przeciw polakożercom. ·· 

· Starajmy się, aby w domu każdego Polaka 
był "Wiarus Poiski". Szczególnie być on- też · 
winien W ' ręku tyc;h, którzy powinni innym 
przyś\.viecać pod względen1 oświaty. . Dążmy 
tylko do nąszych towarzystw i innych OI·gani
zacyj .polskich, a un,ikajmy obcy<;h ;,Verban
d&w·", . ,~Gewerkvereinó\v", \Y· ogóle ·wsz;elkich 
obc.tch to ~arzystw. · , . 

To riie dla nas! . Nie powinniśmy robić tru
dności R.odakom, którzy st.ąrają · ~ię szerzyć ci- . 
Ś\V1iaJę, lecz, powinniśmy ich w teru wspierać. ~ · 
przedewsz,ystkiem · sami czytać ·"\Viarusa Pol~ 
skieg.o". Z. \Vyt'ryk. 
l, 
.~ \l.k l 

\ 

1 

Z pod Reckłinghausen. W uroczystość św. 
Anny, tj. w niedz.ielę, dnia 26 . lipca odbyła się 
pielgrzymka do Haltern na górę św. Anny. Bra
li w niej udział parafianie polscy i niemieccy. 

Gdyśmy szli z powrotem, przewodnik nasz 
ks. Nius wszcząl z Polakami rozmowę o połi
~tyce, o wyborach. o używaniu kościoła do poli
tyki. Na to ostatnie powiada ks. N., że jeżeli 
proboszcz lub rządzca kościoła pozwoli na roz-

'\Viska. aby nas przerobić na prusaków. 
R.odacy! Czy nie \vidzicie sami, jakie to 

.· prześladowania znosić musi .,\Vian1s Polski" za 
·obronę htdu połskiego? l(ochajmy zatem tem 
goręcej wiarę św. i język nasz ojczysty, cho
wajmy: dzieci na dobrych Polakóvv, a wtedy 

.sprawimy radość największą ,,Wiaruso\ i Pol-
skicmu", który w tym celu już trzynasty rok dla 
nas pracuje. 

Wasz Rodak Stanistaw Ciekawy. 

Dist·ełn. Dziwna rzecz, że nasi księża. któ
rym nasze towarzystwo tak bardz,o jest solą w 
oku. tak . serdecznie kochają dortmundzkiego 
,.Przewodnika". To doprawdy zastanowienia 
godne, a dO\VÓd to jeden \\·ięcej, że dortmundz
kie pismo jest na usługach gerrna:nizawrów. 

Nie dzi\\·, że napróżno tam sznkamy napięt
nowania gennanizatorów. A czy to Sobór try
dencki .wyraźnie nie orzekl. że prawdy wiary 
tylko. w mowie ojczystej '' 'Ykład'ane być mają? 
Tak jest. ale kto służy germanizatorom. ~· ho 
Oni'. dali · mu życie -, ten byłby niewdzęcznyn1 
synem, gdyby przeciw swym "I:odzlcom": ,.cen
tro\vyni germanizatorom" miał wystąpić. 

vV każdYm razi'e Polacy na obczyźnie po
znali się na sztuczkach centrowców. więc nie 
złapią oni nas·,,- S\Ye sidła. 

Kuba Baczny. 

Osteriełd. Jakoś nikt z Osterfeldu naszego 
nie bierze się do pióra. \\·ięc ja czi1le· się zniewo
lony do tego. 

Gdy się latosia pielgrzymka odbyć miała, 
poszedł pewien Rodak w tej sprawie do ks. pro
boszcza. Tenże posłał go do ks. kapelana 
Schinnanna, bo on pielgrzymką się zajmuje. Gdy 

tach i grodach. \Vtedy ujrzeliśmy, · że poblaźli
\Vość nasza i dobroć prowadzi do złego, że 
mnoży rozpustę i· gubi \vasze l<raie. z którymi 
chcemy żyć'"' dobrej zgodzie. \Vięc z~brawszy 

\.Cia-i dała ;z.y, ; wielką potęgę, \Vkroczytiśmy z nią do waszej 
IV. ziemi. aby ·wesprzeć pogwałcone prawo, uczy-

Pamiętny byt dla iniurydŻtwa · dzietl d\\'u'-. nić sprawiedliwość i lad przy\vrócić. ustano
dziesty szósty października roku 1834! Dwie ·· wiony przez proroka, - niech imię jego będzie 
rosyfskie armie: jedna od wschodu pod d9wódz- blogoslawione·! To wam oznajmiając, ·wzywa-
twen1 Kluka, druga z południa, z Gruzyi, pro- my, abyście wedle sil i możności okazywali riam 
wadz,ona przez księcia Bagrationa-Muchrańs.kie- dobre usługi w walce z btłntownikami, przez co 
,go, razem~ wkroczyły do Awaryi. stojąceL na odbudujecie zniszczoną pomyślność ·waszej zie-

. czele dagestaf1skich krajó \Y, zv.:iązanych kaza- mi. A do zbatamuconycht mówimy: ukorzcie 
watem. Obaj wodzowic wydali następującą siG, albo drżyjcie. albmYiem litość w nac już ga-
odez.wę: . się, aJbo -drżyjcie, albowiem litość w nas już ga-

. "Dagestańskie ludy! D fugo krwawHo się · da,'· Szamila, Achwe.rdi-.Mahomy i Tasza nakła
nasze serce ra \l' idok nicszczęś<2 \\-aszych. Pb- ·damy po dziesię;: setek srebrnyd-l monet. Jeden 
kaliśmy razem z przyjadolmi naszymi: chanem · Bóg!" 
tarkcJwskim, chanem gimryt'1sklm, szamcha!em Odezwa ta sprawiła wrażenie w jednym 
mechtulińskim, sułtanem kara-kojsubskim i in- tylko . Chunzaku, gdzie nieład by l i zniechęcenie 
·nymi dobrymi wfadzcami, których z tronu wy- ogólne. Miurydom dość już byto kazawatu, 
zuła .f wygna.ła z kraju dzika amowola bunto-
'vników. Okazaliśmy im gościnność i wszystkie skosztowali go pod Kargulem i połamawszy zę-
h l 

. .t . · . t by, ostygli \\- zapale tem let\viei. że imam stał 
onory, na ezne pra\VDWt ym panom 1 po om-

się katem ruwi chciw·ym i widoku okrucieńst\v' 
kom 'Prdmka, - niech imię jego będzie błogo-
sławione! Ale choć boleliśmy mocńe> nad · wa- które też codziet1 sprawiał, ścinając gtowy za 

nic. Abrecy byli jego siepaczami więc tak ich 
tni, iednakże pomni, że da\vniej ci szlachetni 
wJadzcy· bili przed nami czo!em 0 was!Zą samo- znienawidzono, że się w mieście pokazać nie 

til.ogli . inaczej. jak gromadą. 'Y bojowym o.rdyn
dzielność, nie mogliśmy i nie chcieli uż:rczy,ć · ku·· i z dobytcmi szablami, bo się rzucano na 
im przeciwko wam nasze.i potężnej pomocy. tiich i żywcem rwano na sztuki. 
Lecz to rozzuchwaliło zdradliwy ·h buntowni·· 
ków i herszt ich, wściekły pies tlamz:lcl, prze- . :Za to kogo oni pochwycili, ten h1ż na zamku 
zywający się nieprawnie chanem, za co samo · dał. g.to-wQ. którą zaraz 'wbijano na tykę, albo 
dać powinien plugawą gło·wę, rzucił się na Z!C- . • nrz~w"i,tzaną Za ·wfosy do sznuru, zawieszano 
mie nasze jak złodziei i zcp.::ut nam dobrą wa- . na (ZC~Ynętrznym .murze. To wzajemne mordo~ 
rownię Kargut, a tymczasem inni watażkowie :· \~anie siQ trwało dzieil i noc, jak ·gdyby im szło 
buntowników, jako SzamiL Tasz i Achwerdr- ' ;o, · .v)ytępienie wszystkich. I już nie byto wyj
Mahoma podeszli nas nieszczerze w innych strn- ~ ś~ia: z tej matni, zatwardziły się serca, rós.ł' du
nach i niemale poczynili szkody w na~zych au- .' szny niepokój, wrażliwość stępiała tak, że zwy-

ks. kapelanowi powiedzialem. że Polacy zamie .. 
- r~ają tak samo _jak po inne lata brać udział w, p 
pielgrzymce do l(evelaer, tak on mi na to: Nein, ł' 
von den Polen wołlen 'Arir NichiS mehr wissen". r\ 

Zaraz też zacząJ wymawiać mi 1 ze- glosowali- ti 
śmy na wlasnego kandydata i mówil, że to ,. 
tylko "\Viarns Polsk1'" Pqlakó\V do tefbo podbu- ; 
rzyt Takiej gazety nie powinniście aboHcwać, 
taką gazetę powinmsc1e podrze:e i p'Odobuie n 
wymyślał ks. kapelan. Odpowiedziakm, że nam 
Polakom ,.Wiarus Polski" się bardzo nawet po
doba, bo nas broni i zawsze śmialo praw·dę ka- ~~ 
żdemu w oczy powie, to też zawsze "Wiarusa ::! 

Polskiego" czytać będzieiny. Na to zacząl mi te 
ks. Sch. zalecać dortmundzkie dziecko centrow .• s 
ców.... l'vly też wiemy, ze ks. kapelan Schir- ~1 

. mann nigdy nie byl dla ·Polaków przychylny, 
bo choć inni księża czas mieli dla nas, to on ni
gdy. ł(s. Sch. wyrazU się też, że przecież 4 ra
zy do roku mamy księdia polskiego, a przed 
wybotami bez proszenia ksiądz został spro\va
dzony. Zważajcie: - przed - wyboram!. ... !! 
· Prawda był ksiądz. ale zamiast prawić h:a
zanie o Bogu, to on m(nvdł o "Volksvereinie'· i 
Polaków do niego chciał napędzić. Gdy go Po- , 
lacy zapTosili na posiedzenie, to musiał jść na ' 
przechądzkę, bo ·chory, ale do "Arbeiterverein" 

7 

to poszecll -:.~hociaż. by~ chory... Taką tQ [ 
, 1 przychyłnosc okazuJą nam Polakorn. i.: 

\V tym, roku bardzo mało l(odaków bylo w . 
_ Haltern i K:evelaer. Nie dzi\vi.ę się jednak jeżeli ' 

• 1 'lo.· 

tak po macoszemu traktowani bywamy przez 
duchowieflstwo. . :l 

. Zga~ić też. mu.szę ~ych, co się mieszaH z 1 
merncam1, zamtast Jechac 'N wagonach z resztą r 
l~odaków, aby po drodze można śpiewać po pol- . 
sku. . Może się poprawi<:t,- więc poprzestaję na · 
tej wzmiance. 
. Rodacyl Kiedy polakożercY. pracują nad. :i 
tem, aby nam wydrzeć naszego obrońcę "Wia- i 
rusa .Polskiego", to my tern gorliwiej rozsze-

. rzajm'y to pismo wśród Rodaków. Pokażtny e 
centrowcom, że my nie tacy ciemni, jak oni są
~zą .. Pozdrawiając Szanowną Redakcyę kre- y 
slę się Stalich. k 

Wetter. W niedzielę dnia, 26 lipca 1903 roku, od- a 
by.to Tow. św. Wojciecha swe pierwsze roczne walne 
zebranie, na którem po przeczytaniu sprawozdania z 
roc~n.ych cz~nności Tow. zostal stary zarząd jedno
glosme potwierdzony. Cz1onkami zarządu są: Pr.ze
:wodniczcym Jan Frąckowiak, zast. Tomasz l(rólak, n 
sekr. Tomasz Szu.kalski. zast. Pawel Ciecharski 
kas. Jan łięciak, zast .. Michat Śliwka, bibl. Franciszek . 
Zieliński, rewizorami kasy Józef Andrzejewski i P iotr I 
Królak, chorążym Walenty Matuszczak, zast. Szcze- e 
pan Ciecharski, asystentami Micha.! Jesiak i Jan Ja
nas, zast. Roch Sliwl>:a , i Mi kol aj łięciak. 

J. frąckowiak, przew. T. Szukałski sekr. 
~~~~~==~==~~~~~~====~l 
kle urywanie g.lów nie podnieca-lo imama. Jak ć 
dawki opium, potrzebowal on co dzief1 widoku 
bolesnego konania. Więc z wysokiego ganku~ 
przypatryw~l się. \~ydzieraniu języków i oczu,'~ 
potem przypiekam u, 1 odzieraniu ze skóry, a pó
tem, syt wrażeń, szedł do meczetu w otoczeniu . 
abreków i perskiej gwardvi. ,J 

Wiadomość o \vkrocz-eniu rosyjskich wojsk} 
. d .. h d ' u 
1 o o ezwre 1c -vvo zow przyjąl z dziwnym spo-
kojem.. Już był szalet'icem. Po zwyczajnem r 
tracenm o~ka rżanych o zdradę, poszedł do m<e- ·e 
czetu. gdz1e rozsradlszy się pn turecku na dy
waniku, h-1I śpie\.vnie czytać z koram1 a inni za ł 
nim nucili p.óiglosem~ ' . :u 

vv·tedy przystąpił dof1 naczelnik per k iei 
gwardyL zdarł sobie zglo\vy rudą perukę, z ,i 
:\\·arzy rudą b~odę,. przykle]OIJ<.1 mis-ternie w:o- }. 
sek po wlosku 1 wz1ąwszy się w boki, śmiechem d 
wybuchną! prostq w . przerażoną twarz imama. ··' 
Zdziwienie ogarnęto wszystkich i mnilkl1. a wte-
d ' p k l ' !l Y ow ers rzykna1 : 

. - Jam jest ta .kometa, o które.i mówU ci 
gwmzdarz! Jam mściciel za caly dom awarski! 
Jam liadżi-Murat! Gif1! 

I strzeliŁ mu \V samo serce. W chwilę po .. 
tern ~e _wszystkich koflców mecztu · huknęło kil~~ 
kadzres1:1t wystrzałów, lecz Murat w porę się ą · 
schował za podniesieniem, przeznacz.onem dla n 
muUy. , J e~n_ocześnie przez boczne drzwi wpadl 
Hun: g?ralt.: wtedy rzeź się zaczęła, z którei >l 
zyc1e me un10sf ani jeden abrek. p 

Tak Mnrat pomści! krewnyth. co go od IJ 
ra~n wysok? podniosfo w oczach górali. Zaraz 
t.ez kazat stę okrzyknąć chanem, ogłosil miu~. t 
1 ydztwo za . zbrodnię gardto\vrt i brata swego r 
mleczneg? ~ustema posłał z głową imama do rg 
obozu księcia Bagrationa-.1\\uchrańskiego. 

(Ciai: dalszv autaon. 



Laar. Na J\orespondencyę \\.- nr. 173 z La.ar 
. lXY\Viadamy, iz zarząd Tow. św. Antoniego nie 
, taszat ani \V gazecie niemieckiej ani \Y cen

'. ;\vej' gazecie po połsku drukowanej, gdyż je
- ~i się to stalo, to ze strony duchowier1stwa, o 
o :!11l zarzqd wcale nie wiedział. Naszym orga-
- m Jest .,\Viams Polski''. Z ar z ą d. 
, (Jak widzimy, na zarząd nie spada żadna 

e na, co chętnie tu zaznaczamy. Red.). 

Bulmke. \Vskutek pogłoski. rozsiewanej 
- ~ez niechętnych rni ludzi, jakobym \\ dniu 16 
~nvca agito\\-al za centro\vcem oświadczam, 

· to podly falsz. bo agitowałem według uchwały 
·• szej wladzy wyborczej za ka11dydatern pol
- :m, co świadkami udowodnić mogę. 

Z szacunkiem 
A. Chehnit1 ki. 

~iemie polskie. 
f 
· ~ Prus Zachodnich, Warmil i Mazur. 
i Pelpłin. Ks. \Vikary Józef Stock przenie
- ' llY ze Samprawy do LubichO\\-a. 

Chełmno. Protestanckie dzieci z Zachodu 
' ~enosz4 teraz nietylko do Księstwa Poznafl

lego, ale także do Prus Zachodnich. Tymi 
iami przyby/o troje chtopców i cztery d?ie
:zęta, które umieszczono w Kokocl\lt i PlLt

i ~' ie. 
Świecie. Gazety niemieckie donosz~t, że 

~no, którem · zarządzał przez \\ iele lat w imic-
1 chorego obywatela Wolszlegiera p . .Erazm 
rc;z'ewski, przeszlo za 433 000 mr. w posiada

- · p. Antoniego Powiekiego z Pazna11skiego. 
· Starogard. t \V sobotę 8 bm. o godz. 50 

10 zmart nagle na apoplcksyę serca lekarz 
łktyczny, dr. Mai. Pochodzi! z Paznailskie

- i osiadł tu jako lekarz przed więcej niż 30 la-
W radzie miejskiej byt najstarszym co do 

eku członkiem. 
Kowalewo. Na cmentarztl katolickim po

ynila tutaj jakaś niegodzi\\'a ręka znaczne 
,·ody. Pan Jankowski z Siegfriedshof wy

- aczy~ 50 mr. nagro-dy za \\ ykrycie sprawców. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Pozn~u1. Iluminacya niedzielna z okazyi ko

·' nacyi Papieża Piusa X przedsta\viala się \\ 
' eście naszem dość okazale. Nahv spanialsz'-l 
r la iJuminacya na wyspie tumskiej, Chwalisze
-e i Sródce. ~ównież i mieszka!lcy wsi oko-
- Poznania oś\vietlili swoje mieszkania. 

Jarocin. Książę Radolii'1ski z małżonką 
zybędzie wkrótce do Jarocina. aby tam zaba
ć niejakiś czas i odpocząć w czasie urlopu. 
Swięcichowa. \N e Wielkim Krzy ck u umarł 

gle na zatrucie grzybami chałupnik Firlej, ma
:y około 60 lat. Od dwóch miesięcy by l po 

' bie i szczę.śli\vym w pożrcin malżei'1skiem. 
- Poznań. Nagta śmierć. Asystent w tutcj

~ j kancclaryi magisti·ackiej p. Stachowiak w 
Jotę rano w ratuszu dostal kn,·iotoktr i wkrót
umarł. 

- Poznań. Sprzedawczyk p. Urbanowski z 
ros to\\ a przesłał przez swego ad\vokata p. 

~ ·eckiego .,sprostO\\-anie'' szczegótów kores
- rdencyi o sprzedaży Tu rostowa kolonizacyi, 

:wowicie .,co do stann majątkO\\·ego i zacno
. charaktem synó\\ ·'. "Dzie11. P:' nie tYlko 
1 nląkt sic groźby '' ytoczcnia procesu, ~lecz 

JiGmO\val sprzedawczyka i .i ego synÓ\\- bar
-> energicznie i słusznie t\\ ierdzi. że .. honor" 

drodze sądO\\ ej nie da SiG u ratO\\ ać. bo .,ho
.··' .nasz, to praca dla kraju, to poświęcenie sic 
~ n·~go, to zaparcie się siebie \\ prac:,· dla spo
. zenst\\-a, a nie czcze blagi. a tcm mniej S'ido-

\\ yrok. 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 
.. Michałkowice. NO"\\·y kościół ma koszto
- ~ oko!o 200 000 mr. Parafia ma 12 000 dusz. 
ążę łiohcnlohc \\ Sła\\ ie(Jcicaiili dal 6 arów 
ntu i 600 000 m r., fundusz \\ olnych kuksó\\ 

~ 100 m r. na budo\\'ę kościoła. Pien\ szy ko
l )1 wybudm ano tutaj z drZC\\ a \ r. 1402, 500 
Później, l października 1902 r. położono ka
(J \Vęgielny pod nowy kościót. 
ł(rólewska Huta. Jak gazety nasze dono

.. to w nocy z ze złego piątku na sobotę zna-
o i śmierć nagle na kopalni fiskaluej .. l( ruga" 
o rgar Goppmi i cieśla gómii.-ZY Bartos. 

Mi.edzina. W pi·~ttek odbył się pogrzeb miej
J ~vego ks. pToboszcza, śp. Oskara Loya. \V u-

\V I A R U S P O L S K l. 

roczystośd pogrzebowej \\'zięło udział prze ·zło 
lO księży i bardzo wiełka liczba \.1.-iernych. 
Polską przemu\\ ę w kościele wygłosił ks. prob . .. 
Filip-i z Ląki. a drugą mowę polską. \\·zruszającą 
do glębi obecnych, wyglosil nad grobem ks. pro-·· 
boszcz Miczek z \Varszowic. 

Wiadomości ze świata. 
Petersburg. \V \Vfadywostoku przyjmo\\ a

ła eskadra rosyjska uroczyście przybyłą do por
tu flotę niemiecką. Na kotwicy stoi obecnie 12 . 
rosrJskich i 2 niemieckie statki wojenne, oprqcz 
tego spoclzie\.vają się przybycia licznych jeszcze·· 
okrętów obu J>at1St\\. - W Kij·owie rozntchy 
z os ta ty nieco tiśmierzone. Koleje miejskie kur-
sui~1 na· no\-YO, skfady piekarzy natomiast z po
\VOdll bezrobocia nadal są zamknięte. Oddzia
ły wojska przebiegają place i ulice miasta. Za
kazana ksr sprzedaż alkoholicznych napoi. 

Paryż. Przybyt minister wojny Andre. na 
międzynarodowy konkurs strzelecki. Na uczcie, 
wydanej na jego cześć przez oficerów, oświad
czy{, że francya nic może pierwsza ·rozpocząć 
rozbrojenia. gdy \\ielkie mocarst\'\l~a powiększa
ją stale silę swego wojska. jeżeli chce nadal kro
czyć na czele narodÓ\.\'. 

Petersburg. Rosyjski ogra n n rzędowy ' o
głas.za następujący telegram ambasadora ro
syjskiego \\" Carogrodzie: .. Konsul ''" .Monasty
rze pad~ ofiar<.t oburzającego morderst\\;a. v\'iel- . 
ki wezyr i minister sp-raw zewnętrznych złożyli 
mi w imieniu sułtana wyrazy żalu. f.erid pa za 
oświadczy! mi, że mordercą jest żandarm tialim 
i że dotknie go najsurowsza kara. Gubernator 
Monastyru zostanie pozbawionym stano\\-iska"'. 
Na to odpowiedziaŁ rosyjski minister spraw za
granicznych hr. Lamsdorff: .. Jego ces. mość 
odebrał od suttana t legram, w którym tenże 
wyraża głęboki . żal z powodu zamordowania 
konsula \\F Nlonastyrze. Po przedłożeniu cesa
rzowi pafiskiego telegramt1, roikazał on, abyś 
pan nie ogranjczjrt się. na \vyslnchanitl t!oma .. 
czen ze strony \\: ielkiego wezyra, lecz Z\Yrócił 
się do rządu tureckiego z energicznem żąda
niem zupełnego zadośćuczynienia i niezwłocz
nego dotkliwego t'!\arania tak .zbrodniarza iak 
wszystkich bądź wojskowych, bądź cywilnych 
osób, na które spada odpo'.Yiedzialność za ów 
bezczelny czyn". 

Z różnych slron. 
Horst-Emscher. Centrowa ".Essener Volkszei

tung". ct.ouosi: że trzej rnlodzi Polacy napadli idącego . 
spokoJme holenderczyka, który zdotal im się jednak 
obr.~nić. , Taką niegodziWość trzeba najsurowiej po
tępic. ".Essenerka·· znów przypiąć pragnie ratkę ?,o 
lakom! 

Dortmund. \V kopalni .. Kaiserstuhl'· zostat nie-
bezpiecznie pokaleczony gómik Jan BeL · · 

1\'lacon. Ziodzieie skradli z tumu - c' kielichow 
wartości 30 tys_ięcy franków. ' 

Wanne. Rolnikowi łiechmannowi s l.; radziono 2 
krowy z pastwiska. 

Ostałnie wiadomości. 
R. z Y m. Według ;,Germanii!"" różne wiadomości 

o tajnych naradach w konklawe dostały się do ~azet 
co wielkie wywołało oburzenie w kolach łvatykań
skkh. Chcianoby wykryć winnych. 

P a rYż. Obliczaja, że podczas nieszczęScia ko
lejowe~o przeszło 100 o-sób poniosło śmierć. 

. RzYm. Ojciec św. odzyskawszy siły po nle
dzJelnem zemdJeniu zwiedził ogrody watykańskie. 

Od Ekspedycyl. 
Pauu Eska w \Vanne. Prosirnv podać n::tm drJ-

kladuy swój adres. · 

Nabożeńsfwo polskie~ 
Bruckhausen . 

. ~~~osobność d~ .spowied7.i św. w polskim języku 
H 1 b bm. w kosciele w Bruckhausen. 

Towarzystwo św. Józefa w Attenessen 
donosi swym czlonkom i wszystkim Rodakom i Rn
da~zkom z Altenessen i okolicy, iż w sobotę 15 ie r
pma od godz. 4 i \V niedzielę l6-~o raJJo mam: po
sobność do spowiedzi i Komunil św. w kościele :::,er
ca .l ezuso\\ e l]; o. \V nieazieh~ po potuduiu o godz. -4 
nabożer'ISt\n) polskie z k azaniem. Po nabo1:e11 t\\-ie 
zebranie. O jak najliczniejszy udzial w., nabożerłstv. ie 
i.~~!:..<:nlu uprasza Z_a r_z_ą_d . __ 

. Wiec w Lutgendortmund 
odbędzie się w przy zlą niedzielę. dnia 16 siemnia 
o godz. 4 po poJudniu w lokalu p. Lorenz·a (Linden
hof). Omawiane będą sprawy robotnicz ". O łicza\· 
udzinl Rod.1kóv.· uprasza się. -

,.Zjedno-czenie zawod1Jwe po1sl\le". 

Pieł1trzyudca do Kevelaer z parafil Hamborn • 
. która· ~ę ,.:ogp~dzie w niedzielę, dnia 16 sierpnia, ()
.kto t·~ .~~my juź · szan. czlonkom tow. i .Rodakom 
: __ do,nosili; odłl~dii~ sl~ w następującym porzą<lku: W 
uie:ctziet:ę, ~dnia ··16·. sierpnia rano ogodz. %7 odbędzie 
si{ ·~ .. kosciele· farnym msza św. dla pątników,a o 

_._:godf~ %8 będzłe .udzie1one blogosla\vie(lstwo św. dla 
.. . tychże .. Potem u.dainy srę na dworzec do Neumtihl, 
)~~~i~ Qajeżd,ża·my nadzwyczajnym pociągiem o go<iz. 
:·S mrnut·'45, a przyjazd do Kevelaer o godz. 11 przed 
·.:.Poludntem, potem udamy się w procesyi ·do kościola 
.:W;-nąst<:pujący sposób, najprzód pójdą niemieckie to

·., ę~rz~rstwa itd. zaterni postępują Tow.: św. Barbary z 
:~liamborh, Ś\v-. Antoniego z Neumiihl, potem postępują 
::-:wsz}•.Stkie niewiasty, za niewiastami kapela a za ka
: p~łą--=Tow. św. \Vawrzyńca z Ober-Marxloh, Tow. 
św. Stanistnwa B. z Marxloh i Tow. św. Piotra i Pa
:,vth :Z 8ruckhausen. Biletów można nabyć na dwor
. cu ·w· Neurntihl ! u pana Liesego w Hamborn, i to ka-
-żdego czasu. · Cena biletu z powrotem 2,60 mr., prze
to prosimy szan. członków i .Rodaków, aby się przed 
czasem o bilety postarali w powyżej 'vymienionych 
miejscach a nie . czekać · do ostatniej godziny odjazdu. 
tylko przed czasem się postarać. Dalej donoszę. iż 
•;v piątek 14 sierpnia po południu o ~odz. ~4 przybę
dzie drugi ksiądz polski w celu słuchania spowiedzi 
śv.-..• zatem niech szan. cz.lankowie i Rodacy z tej spo
sobności korzystaja. Zwracam także uwagę wszyst
kim tym, którzy udzial biorą w pielgrzymce. iż na 
pokrycie kosztów kapeli będą zbierane skladki we 
wysokośCi 50 fen. Marń nadzieję, iż \VS?YScy do tego 
ogłoszeni:! się zastosują. 

Jan .Maciejewski. 

Baczność! 
\V sprawie Kola śpiewu .. Dzwon" w Steele odb~

c~ zie . się Zebranie w niedzielę, dnia 16 sierpnia o go
dzinie lO przed potudniern. vVs.zystkich dotychczaso
\v-ych członków prosi się o jak najliczniejsze i punktu-
alne przybycię. Cześć polskiej pieśni! · 

Wojciech Jó.ziako\Yski. ---·------.. -· -·--- -~-· .. ____ _ 
Koło śpiewu "Harmonia" w Rotthausen 

podaje wszystkim swym czronkom do wiadomości. iż 
przyszla lekcya śpiewu odbędzie się w physzlą nie
dzięlę po. potudniu o godz. 0 2. Po lekcyi śpiewu 
miesięczne posiedzenie, na które się wszystkich 
członków i gości zaprasza. - Potem \yolne piwo. 
Cześć polskiej pieśni! Z ar z ą d. 

. Towarzystwo św. Stanisława w lferne 
donosi sza11. czlonkom, i.ż walne zebranie odbędzie 
się w niedzielę t6 sierpnia o godz. 4~ ·na górnej sali 
p, Nussbamna, · na j\tórem będzie · obradowane: 
1} \\ -zględem wsparcia · chorych, 2) wp!s nowych 
'-~!onków i placenie miesięcznych sktadek, 3) wy .. 
p!ata -~spar~-~.!:_<?~·}_211. 4) spraw~; !(;~. Zarzącr.' _ 

TQW. gimn ... Sokół" Oddział II w Oberhause.;
donosi druhom, iż w niedzielę, dnia 16 bm. o godz. 4 
po pot. na sali zwykłych posiedzel1, odbędzie się po
siedzenie nadzwyczajne, 11a które zapraszamy wszy
stkich druhów bez; \Vyjątku, gJ.yż sq Ważne sprawy 
do załatwienia, będą także obrady w sprawie upiQoo.:.·~ 
1-:.szeni,a 11<:\SZej zabawy, która ma się odbyć dnia 3U 
Slet'Pll!a. - Naczelnik uprasza wszvstkidt druhów 
ć.\vicza:rch,. ab~· się stawili na ćwiczenie przed po
siedzemem,_ t to o go-dz. 3. po posiedzetJiu wrmar z 
do Alstaden na zabaw·ę. Liczn~' udział druhów w 
ćwiczeniu i posiedzeniu pozqdanv. <wście mile wi-
dzi~ ... ~: _ _.SzoJ_e.~~! - \\' y d z i a l. 

Towarzystwo św. Stanisława K. w Courl 
donosi czionkom. iż dnia 16 sierpnia bier~zemv udzial 
\V ':oczny T?w. św. Antoniego w Asseln, ·a gdyby ro
czmca s1ę me odby!a. (~cl.yby '" ,. Winrusie Po!sk:im'' 
została odwo.faną), natenczas bierzeną uctziat \\' ro
cznicy Tow. św. ·wojciecha w Dortrtlllll zie. i to z 
tego P.owodu, gdyż zaproszenie z Asseln przyszJo 
prędzeJ. Zapraszam czlonków po nabożeftstwie na 
S B. lę, ąby mogli obraz czyli fotografię towarzystwa 
ohejrzeć. Zebranie towarzystwa nie odbędzie sie w 
powyższą niedzielę. lecz (\·dzieJ·t później t i. 23 , ier-

nia. . · ' ~arząd-... ·'lila-

Tow .. ~w. Piotra i Pawła w Bruckhausen n. Renem 
donosi s w_ ·m członkom i wsz\·stkim "RoLla kom w 
Bruckhauseu, iz w niedzielę 16 -hm. bierzemv Hdzial 
z c horąg\\ią ': pielgrzyt11ce do l(evel[le; z p n.icesyą z 
tiamborn. Wymarsz z Brttckhausen oo tiamhor n o 
~n~z. 6 !11in. 45 r~tno od p. Bussa. Uprasza się wsz)'
~tkich p~el.gTz~·mow. którzy będą brali udzia! a którzy 
lyc.z ą ·obte bilety naprzód. z powodu ścisku na sta
cyi koleiowej Neumilhl, zamó\\ ić sobie u pr/.ewodni-
·z:.tcego To\\. ś~. Piotra i Paw ta \\ Urucldwusetr za

: r;r) ,~ · ieni:.l przyjmuj<; aż d.o piątlot poludnia H bnL ul. 
ł\a r l-Alhr~cJ;tst.r .. 15. przy .zam(l\vieniu biletu proszę 
zaraz z~tozyc pJemądze. O l!cZ!ly udział w pielgrzym-

e Pl'IJSI \\'. Strzelczyk, prze\vodn . 

m~m~~~~~~*~~~~~m* 
Kochanemu SZ\\'a~rowi 

łłipolitowi Szumnemu w Wanne. 
. . Zorza się rumic;1i od wschodniej kraiuy, Dla cie
~)te kocbany szwagrze pięknie w t\\oje imieninY. Tak 

· Jak ta. ~!:;:!rza .s!oueczku przoduje, Niech i g\\:iazde
c ~kH q~1-; . to~1c powinszuje. l te kwiatki różowe 
JHe.:li. ·re po~nta .ią_..za\\·szc obiito~ć wonną dla ciebie 
wydaJ~t·. ~\' JSC coz wam mamy życzyć w tym dniu 
ttrt.>C?=Y:Stym. Zyczymy: żeby wam się talar.r kulaly 
pc~ stole ja~ ~ro.ch w ojco\Ye.i stodole. Życzymy zdro
\\ 1a. sz\:zę - ~,a 1 ~log-osra\\ ie(tstwa Bożego i życia do 
sto lat,...dł.ttgłe~o .. rortuny a po śmierci niebieskiej ko
rony ... ZYJ SZ\Y.agterk~. dopók) mucha z komarem z 
n:orza wody. me \~Y~lje, A ty muszko pij po woli a 
nte~h · S~\vag1erek ZYJe do Bosk-iej woli. Tego ci ży
cz.n uy '· 9<J99,99 r~zy wykrzykuJemy: Niech żyje ko
c~~n:y S~l,\ragrer az cale l(ościuszkowo zadrży. Tego 
CI zycza dobr:te·zn~ni a nie pcxlpisani Eska. 

m~~~~~~~m~~*~~m~~ 



Tcl\'arzystwo ś""· Antoniego w Laar 
·i::l.enosi swym cztonkom, iż dnia 16 sierpnia bierze tow. 
nasze udział w pielg-rzymce do Kevelaer, zatem tych 
czlonków, tak samo .Rodaków i Rodaczki, którzy u
dzial wezmą w piel~rzymce, uprasza się, aby się sta
wili pod polskie choq~wie. Odjazd o godz. J ?, po
wrót w paniedzialek o godz. 4 po pol. Chorąży 
winni się stawić pól godziny prędzej. 

Uwaga. Dnia 15 sierpnia przybędzie polski ksiądz 
o ~odz. 5 po pot i będzie sJ'uchal spo\viedzi aż do nie
-dzieli rana. Potem wyjeżdża z pielgrzymką do Ke
velaer. Tam będzie kazanie i sposobność do spo-
wiedzi. · Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Antoniego ; r·ad. w freisenbrucb 
obchodzi w niedzielę dnia 16 sierpnia na sali p. Oefer
beka swą dru~ą rbcznicę istnienia, na którą szan. To
warzystwa zapraszamy. także-. które dla braku adre
sów, zaprosze!l. nie odebraly, serdecznie zapraszamy 
z chorągwiami. Porządek uroczystości: Od ~3 do 
~4 przyjmowanie bratnich tow., o godz. 4 wymarsz 
do kościola, gdzie się odbędzie nabożeństwo z pol
skiem kazaniem, po naboże(lstwie koncert, śpiewy i 
deklamacye, o godz. 8 teatr p. t.: "Okrężne". Potem 
dalsza zabawa z taócem. Czlonkowie winni się sta
wić w czapkach i oznakach. Wstęp dla członków 
-30 fen., dla nieczłonków 75 fen. O liczny udzial 
czlonków i Rodakóvv' z freisenbruchu i okolicy upra-
sza Z a ·z ą d. 

Uwaga. Jak wszystkim Towarzystwom, które 
zaproszenia dostały, wiadomo, nasza rocznica rniala 
sJę odbyć. 26 'lip.ca zeszre~o miesiąca, ale się nie mo
:gla odbyć z po,Vodu śmierci Ojca św. , Leona XIIT, dla 
i:ego prosimy przybyć w niedzielę dnia 16 sierpnia. 

BACZNOśC! 
Tow. św. \Vadawa z Linden donosi swym czlon-

kom i wszystkim .Rodakom z Linden i Dahlhausen, 
Aż w niedzielę dnia 16 b. m. będzie polski ksiądz. 
Sposobność do spowiedzi już \V sobotę dnia 15 b. m. 
od poludnia. · Z a r z ą d. 

Towarzystwo św . . Michała w Bruchu 
odbędzie swe miesięczne zebranie w niedzielę dnia 
16 sierpnia o godz. 4 po pol. O punktualne stawienie 
się wszystkich czlonków prosi Z ar z ą d. 

V waga: Posiedzenie zarządu jak zv;rykle. O 
punktualne stawienie się wszystkich czlonków zarzą-
rlu prosi franciszek Janasik, przew. 

~m~~~~~~~~~~~~~~~ 
Towarzystwo św. Marcina w I\ray 

zasyla szanownemu członkowi p. 
FRANCISZI(OWI OROCHOWIAI(OWI 

.oraz jego ulubionej towarzysce 
" Wiktoryi Kurpitz 

w dniu ślubu 1.3. sierpnia najserdeczniejsze życzenia 
i wykrzykujemy wraz z calem Towarzystwem po 
trzykroć: Mlocla para niech żyje! aż się echo po 
calym Kray odbije. Z a r z ą d. 

~~~m~~~~~~~m~~~~~ 
Bac.zność Rodacy! 

Komitet wycieczek w Dortmundzie urządza w 
niedzielę, dnia 23 sierpnia w lokalu tiobertsburg, ko.fo 
f'redebaum, zabawę letnią. Odbędą się rozmaite .gry, 
będzie polska kapela, rożne rozrywki i zabawy dla 
dzieci i doroslych. Szanowni Rodacy, którzy chcą 
chwil kilka mile przepędzić i pragną swym dziatkom 
uciechę spra\vić oraz je świeżem powietrzem pokrze
pić, prosimy o jak najliczniejsze przybycie a z pewno
ścią nikt tego nie pożaluie, i zarazem zaprasza się 
wszystkie TO\varzystwa z Dortmundu i okolicy, któ
re z tych, z braku adresów osobnego zaproszenia nie 
odebrały, to prosimy o przebaczenie i zarazem o 
przybycie na miejsce zabawy. Otwarcie kasy o ~odz. 
~ po pol. \Vstęp dla mężczyzn 30 fen., dla niewiast 
~O fen., dzieci maią wstęp wolny. 

Z braterskiem po-zdrowieniem K o m i t e t. 

STY RU Mt 
Szanownemu odbiorcy, który swe5ro czasu raczyl 

mnie polecić w .. \Viarusie Pol.", sldadam ninieiszem 
serdeczne Bó~ zaplać, a szan. mych odbiorców pro
szę nadal o popieranie mego interesu. Dzisiaj wra
śnie, kiedy z!ość niektórych ludzi tak opanowala, że 
ch ą was kochani Rodacy przeciwko mnie w tak nie
~odziwy i Uamliwy sposób podburzać , że ja moJe pi
wo odstawiam niepólakom po cenach niższych jak 
Wam Rodacy. To jest kłamstwo. Ten niegodzi\vy 
czlowiek I. K. zrobit najprzód atak na .mych odbior
ców niepolskich także w niegodziwy sposób, ale oni 
dali jemu pięścią w plecy. że im już się \Vięcei nie po
kazal. Kochani Roda(:y.! Ufam w szczerość waszą, 
że i wy temu, który swą narodowość polską dawno 
kopnąl nogą., dacie należytą odprawę i nadal mój inte
res t:'opierać będziecie, a ja zapewniam warn, że jak 
dotąd tak i nadal gorliwie staral się będę o to, ażeby 
wam dobre piwo dostawić. Z szacunkiem 

Tomasz l(ubiak w Styrum, Lessingstr. 3. 

Baczność Rodacy. 
Sprzedaję maszyny do sz-Ycie, kołowce i mebte 

dla nowożeńców. Ootówką lO proc. taniej. Ktoby so
bie coś życzyt, za 5 fen. karta wystarczy, a przybędę. 
Przyjmuję także wianki ślubne i obrazy do oprawy 
dla znanego Rodaka p. Sibilskiego w Bochum. 

Walenty Nowak, Altenessen, Bruckmannstr 8%. 
Polakom w Bottrop i okcłicy 

~ B:SI~G~BNIA ~ 
,~ WłaJ•nsa Polsklego'' 

poleca wielki wybór książek do nabożeństwa 

do czytania, wiązarków, powinszowań itd. 
Adres: ,.Wiarus Polski" ~hum. 

To·warzystwn św. Barbary '\\' BochlUII. 
\V przyszlą niedzielę bierzern}' udziaA' z chorą l!

wią w 5 rocznicy Tow. św. Stanisława 'v Grumme. 
Członkowie winni się zebrać w lokalu posiedze6. o 
~odz. 03, z J.;ąd udam:r się do Grumme. O liczny u-
dział prosi Z a r z ą. d. 

Pokwitowanie składek od Połaków z param Najświ"ęt
szei Maryi P'anny z Oberhausen i okolicy 

na obraz, jaki sprawiliśmy do upiększenia naszych 
procesyj: 

P. Kolodziej l mr.. \V. Chleba''' ski 2 mr., M. Plo
ciniak 50 fen., I. Szymaniak 1 mr., J .\Vainerd 50 fen., 
f. B!ażeiczak l mr., J. Korodziej 50 fen., \V. Drzymała 
SO fen., 1\1. Stefaniak 50 fen., St. KoJodziej l mr., T. 
Kaczmarek 1 mr., A. Sta\vny l mr .• W. Jvlatuszak 50 
fen., l. Ludwiczak 50 fen., A. Ludwiczak 25 fen., \V. 
\Volsztyniak 50 fen., F. Karwik l mr .. ~t. Pawlaczyk 
1 mr., St. Janiak l mr., St. Luczak 50 fen .. Wesolek 
30 fen., T. Orpel l mr., 'vV. Konradowski 1 mr., T. Zi
bert l mr., Labęd 50 fen., '0/. Gąslerowski l mr., P. 
Kaszublak 1 mr., A. \Volirtski 50 fen., J. \Valkowiak l 
mr., A. Truci l mr., Sz. Drozda 25 ien., T. Lakomy 
70 fen., A. Szybai1ski l mr.. P. Sz;ybek I mr.. M. Piel
rzyko\\'S ki 1 mr., Kaźmierczak 20 fen., \V. Razik 20 
fen., F. Skrzynecki 50 fen., I. Mostowy 1 mr., M. 
Andrzejczak 50 fen., J. Jagiełski l,SD mr., St. Gozaąy 
50 fen., A. Barai'Is.ki 1 mr., K. Dziwak .50 fen., T. Dom
dzo 25 fen., Sz. R.atajszczak 2 nu., J. tawniczak 50 f., 
L Kaszuba 2 mr., K. Kaszuba 11 mr., St. Kaszuba l 
m r., E. R. a n n 60 fen., P. Dz·\vak l m r., \V. Dzioba 50 
fen .. A. Gidaszewski 50 fen., J. Juw 50 fen., M. O
strowski 50 fen., L M.iedzit1ski l mr .. A. Iczak 50 fen., 
J. JakubO\vski 50 fen., I. Bartkowiak 50 fen., St. Ko
strzewa 50 fen., A. Stępulewski 1 mr.. L KrzyżaJ1ski 
1 mr., A. Jendraszkowiak 2 mr., St. Jendraszkowiak 
l mr., T~ Bielasik 50 fen., St. Stachowiak 50 fen., A. 
Bialas 50 fen., B . .Miecznik 50 fen., I. Antko·wiak 50 
fen. T. Markie\vicz 50 fen., T. Bzjton 50 fen., L Pa
telski .50 fen., \V .Kubiak 50 fen., A. Barak 25 fen .. St. 
Trawas 1 mr., I. Antoniewicz l mr., St. \Vlosik 50 
fen., W. Ograbek 50 fen., J. \Vojciechowski 50 fen., 
\V. Kucharek 50 fen., ,\V. Kaplurski 50 fen., A. Fetczy
kawski 2 rnr .. Sz. Stacliowiak l mr .. L. Nowak 50 
fen., f. Piorkowski 50 fen., T. Wasielewski 50 fen., 
\V. Niewiada 50 fen., J. Idziak 50 fen., F. Bober 50 
fen .• J. Szewc 50 fen .. T. Bieliński 50 fen .. J. Naldel
ski 50 fen .. J. Bo rak l m r., \;\/. Górczak 50 fen., A .. 
Pluskota 50 fen., I. Kuchta 50 fen., J. Kupka 50 fen., 
St. Konieczny 1 mr., B. Konarawicz 50 fen .. J. Dono
rowicz 50 fen .. F. Palhvoda 50 fen., J. Bręczewski 
1 mr., R.. Blachowiak 50 fen., I. Mrozik O fen .. St. 
Mrozik 50 fen .. T. \Valkowiak l mr., P. \V asielewski 
SO fen., J. Brzóska 50 fen., Sz. Lenoracki 50 fen., St. 
Adamski 50 fen., A. Przybysz 50 fen., J. Tomczak 50 
fen., Fr. Michalak 50 fen., J. Kapela 50 fen., J. Bla
chO\viak 1,50 mr., M. Kaczmarek 50 fen., J. Kaczma
rek 50 fen., J. Nowak 50 fen., B. Nowak 50 fen., St. 
Patelka 50 fen .. T. Bandura l rnr .. P. Przybylski 30 
fen .. J. Muziol 50 fen., J. Odm·czak 50 fen., \V. Micha
lak 50 fen., M. Blaszczak 50 fen .. V./. Jankowiak 50 
fen .. A. M i chalak 50 fen., J. Zarabski 50 fen., St. Pio
trowski 50 fen., St. · Btaszćzyk 50 fen .. St. Lukasze,,·_ 
ski 50 fen., J. Kmieciak 50 fen .. J. 5migielski 1 mr.., T. 
K1'upa l mr .. W. Tomczak 20 fen .. J. Korczak 50 ien., 
J. Kokot l m r.. I. Cukiernik l m r., F. Jankowski 1 
mr.. T. \Vieczorek 50 fen., A. Blona 50 ien., St. Klo
pocki 50 fen., P. Spitca l mr., I. Bącz;vk 50 fen., A. 
Szyd!O\vski 30 fen., J. Malkowski 50 fen., Sz. Szyma
nmvski 50 fen., J. Lutyf1ski 50 fen .. J. Maiszak 20 fen., 
St. Dąbrcnvski 1 nu., A. Groch 50 fen., J. Przybylak 
1 m r.. J. Pa\.vlak 2 mr., M. Lewandowski 70 fen., St. 
Laufer 50 fen., fr. MąRa 1 mr .. A. Słoma l mr., St. 
Pinczak 50 fen., J. Jendrzejczak 5'0 fen .. St. Zale\v-ski . 
50 fen., K. Gumpert 50 fen., '0/. Gabryelczyk 5{) fen., 
St. Kobus 50 fen., St. Kelnerowski 50 fen., J. MieWiski 
50 fen .. R.. OstrO\\·icki 50 fen., J. Chechla 50 fen., A. 
Lis 50 ·fen .. A. J\\oryson 50 fen .• A. Grodziski 50 fen., 
I. Sz;ypura 1 mr., J. Dudkowiak l mr., L. Piękny l 
mr., B. Marciniak 70 fen .. \V. Piec 30 fen., M. \Volili.
sld 50 fe11., J. Kalin l mr., J. Kafu7,ny 25 fen., L. Na
dolnv 30 fen .. \V. No\vako\\'S)d 50 fen .. Fr. Nowakow· 
ski 5o ien., \V. Pieczaka l mr., A. \Volter 10 fen ... T. 
'vVachowiak I mr., J. Skoraczewski 10 fen .• F. Niestraj 
JO fen., J. Anenczka 20 fen .. F. Stochowski 50 fen., 
M. Chwar!~cianek 60 fen., ~z. Zdziabek 3 mr .• J. Szulc 
l rnr.. J. Szymkowiak 50 fen., Fr. Andrearczyk 50 f.. 
P. \Vróbel 50 fe1J., \V. Ziolek 1 mr .. M. Patryas 50 
fen., J. Koz!'owski l mr.. J. Bnchnowski l mr.. A. Ko
złowski 1 mr .. T. Sla.szewski 3 mr., \V. Kaczmarek 1 
nu., St. Ka!ino\vsld l mr .. fr. Perz 50 ien .. fr. K<lcz
!11arck l mr .. fr. Majeluzak 1 mr..J. Kozak l nn .. 
St. Kaczmarek 1 mr.. P . .Malicki 1 mr .. J. Grała 50 
icP .. Pc.!us sn fen .. L?..wniczak 1 mr .. Kaczmarek 1 
mr.. A. Bogaczyk l mr .. Ole.iniczak SD fen .• Komorni
czak 1 mr., 5t. f'yc 50 fel!., A. Maiszak l mr., T. Lu
ka~,zewski 50 fen .. St. Srniałowski l mr.. M. Antosz
kiewicz 3 mr .. \V. Dolata 65 fen .. Vv· • .l\tarciniak 2 
mr., Fr. Urban 2 mr., L Deja l mr., Fr. Bartoszek 2 
mr .. Jn. Nitl\a 2 mr., J. Nitka 1 mr.. J. Zwie 50 ien., 
J. Kaźmie rczak 1 m r., P. O !lek 50 i en., W. Hazen
bek .50 fen., J. Grochmann 50 fen., \V. łiausrnann l 
mr., P. Bri.id: 50 ien., \V. \Vo.itov:ski 50 ten .. I. Antko
wiak 50 fen., L. Bernst 30 fen., J. Seppi 50 fen., J. 
Matowicz 2 mr ... l. Marek 2 rnr., T. Kaczmarek l mr., 
J. Mąka l mr. St. Dudziak 50 fen., P. Kolodziej 50 
fen., A. ·urbaniak 50 fen .• St. Szymanowski 50 fen., 
St. Grzybek 50 fen .. \V. Borawczak 50 fen., St. J ę
drze.iczak 1 m r., J. Barcz 1 m r., Ksiądz Szarte 6 m r., 
Pani tfacke 5 mr.. K.. Kaszuba 50 fen., W. Lisowski l 
m r., J. Szmit 50 fen .. f r. Donarski 50 fen., J. Dobruc
ki 50 fen .. J. Woliński .50 fen., Sz. Figiel l mr., St. Fi
glak 50 fen .• B. Kaźmierczak 25 ien., M. Stróżyk 30 
fen .. P. Kozak 6 mr.. L. Kunca 5 mr., J. Musial 2 mr., 
P. Mądrzyk 5 mr., K. Ziętek 2 mr., St. Gauza 4 mr., 
1. 'Rogacki 3 mr., St. Krzyżański 2 mr., Fr. Flory-. 
szczak S nu .. Fr. Kozak l mr., St. Kaczmarek l rnr., 
St. Stróiyński l mr., M. Zaradny 10 mr .• N. Konieczny 
2 mr. \Vspólnych składek zebrano 4,70 mr. .Razem 
zebrano 257 mr. 25 fen. 

Zarząd Tcw. św. l~nace~o w Oberhausen. 
~- ~·--~----------------------------------------~--------

\\1ycieczka polska dla Schoonebeck i okoliC!"! 
\V niedzielę 16 bm. urządzamy wyci~czk~ 

dziatwy i młodzieży polskiej, która byla odlożo1 • 
powodu żaloby kościelnej. \Vycieczka odbędzie 
w Schonnebeck w ogrodzie p. \Vinkelhofera prz, 
Mittelstrasse i w przylączonym do ogrodu lask 
Oppofa. Początek o ~odz. 4 po pol. Będzie kor 
polski, przsrtem będą rozmaite gry dla doros.tyc.h. 
i dzieci. Dzieci prócz te~o będą poczęstO\\iane 
stkami, nagrody wyplywające z zabawy otrzy· 
wszyscy, którzy na to zaslużą. Na powyższą ''" 
czkę zapraszamy Rodaków z '}(aternber~ • .Rotthai 
Kray, Schonnebeck i okolicy. 

l(omitet polski wycieczek łatowyt 

·Komitet wycieczek latowyc~ 
Bochum. 

\Vprzyszlą niedzielę, dnia 16 sierpnia o 
dzinie 3 po południu o będzie się 

nadzwyczajna wycieczka 
do ogrodu p. Wa!burga w Iiofstede. ul. 
marckstr., niedaleko kopalni "Constantin'· 
Bochum można dojść łatwo pieszo, albo też 
leją elektryczną jechać można za 10 ien. 
dak6w z Bochum i okvlicy uprasza się o lic 
udział, gdyż będą różne nadzwyczajne rozr)' 
dla dzieci i starszych. Spieszmy na świeże 
wietrze. aby odetchnąć po całotygodniowej 1 

cy. Wstęp na :wycieczkę ma każdy wolny. · 
Wydzia 

---·-------·-J--· łt BACZNOŚĆ! e s ... a.nown. C"c011tlkom po~wala.m sobie przv-
- pomnieć móJ od kilka lat iatnit>jfłCY • 

e· i n fe re s szewski. 

" e e • 
\Vnł'lk~i mi zieconl\ pra<'ę <> ykonyw~&m 

najstarann .ej. od najtańszych do 'ajwykwint.• 
niejszych Reparuję w mojem warsztacie kat
de obu~ i e, prę<tko i tan1o. Ceny umia, kowA
ne. Usługa skora i IZdelna 

-- 8woj do swego!-
z SZ!l.CU kiem 

l g n a c y M i s i a k. 
(T ec~ endorf, Bechumer Stra.se,e 26. 

Bulmke '.filia) Wanner Stra~se nr 6U. 

000000000000000000000000000000 
\\'yszed! co dopiero moim nakladem. ob~ 

nowoobranego 
Ojca św. Piusa X. 

Cena 5 fen. - na pięknym papierze 10 fen. P 
sylka franko kosztuje 3 fen więcej. 

Pocztówki z popiersiem Piusa X. Cena 5 
z przesylką 8 fen. i 5 sztuk za 25 ien. franko. 

Na 10 obrazkach i pocztówkach l w dod 
(na 20-tu 3 egzpl.) i przesylka franko. 

Za 50 fen. pasylam 5 z\vyczajnych obrazkó1 

lepszy i 5 pocztówe •. 
Za l markę: ll zwyczajnych, 3 lepsze i 11 P 

tówek franko. Sprzedającym z drugiej ręki rabal 
Zamawiać pod adresem: 

J. Chociszewski Gniezno - Gnesen. 
Ot'IOCOOCOOOOOOGOOOOOOCOOOOCOOOCI 

60 do 100 
tęgich robotników 
Połaków do nakładania 
'\'{ ózków pr y '\1\'ysokim za
robku przyjmuje zera; w 
Haspie 

La11gollrski 
w Ha~pie przy dw0rcu 
Jla!'pe bei Ha;en 

Sprzedaż · słomy 
Okoio S 1 ceotr srów sł'

my Cf-nt, a.r po 2 murki, 
sprzeda,1e takte w mniej
szych Jlcsciach. Sprzetaż 
ogolna odbę zia się dnia 
13 sierpnia u psna 

Ta nas 
w Holsterba.usen, 

Felokatl p 3) 

· Moim sztin. l'dbirrcom 
donoszę niniPjszem, ił od 
tnraz sprzedawaó będę tak
ie 

polską tkiełbasę., 
Kiełbasa ta będzie tyl

kG z najlepszego smowego 
materyału ~yrabi~na. i to 
2 razy t.ygodni o1 WO W STO • 

dę i sobotę. Kiełbasę t~ 
mołna takie oiepł\ nabyó 
i 1o tylko pierwswrzędny 
towar. O łaskawe uwzgl~
cnienie uprasza 

W. Kiiper. 
Ht"rne. Neui\'-tr. nr . Mt 

2 Czeladnik 
krawieeld 

na stałe zatrndRienie 
r;zukuje, tylko trzeźw~ 

L. Bączli.owsl 
mlstcz k ·a'VI Jecki 

Ba. ukau, t HER.rll 

- Po-dróżująq 
sprzed ksiąźe 

zna, . :r.ie wyi!Oki u.roct 
sprz€da.wa.~iem: "Bi1zal 
żek naturalnego leczl 
w pole1om )ę,~ku. 

Zgłosić można się 11 
chum, w hoteln ){~ 
scl er- Hof, pr:~;y 11\1 

głóV"nym 

2 czel.szews~i 
na stałe Z11trudnienie P1 

muje :r.a·a~. 

A. Ziajka. "\Vann 
Bahr•hofstr. SS. 

Pot· ~ebui •' 

robtłtnikól 
do pracy przy Wodel 
"ach na trwałe zatrUI 
nie za dobr~ zapłat4, ~ 
akordowa, głównie P~1 

bni s~ 1 2 do obwij~~oDU 
(Rohrleger) 60-60 fel 
godz nę p?dług dział&~ 
ZgłoszeniA do sza.chtlll~ 

M. Gwisdk1 

w Kastrop•e. 
ul. KriegerdenkmalsU 

Za druk~ no.hlo.d l redak~yę odl oRłedtlaln,.~ A D t o n 1 B (ej s k l w Boobum. - Na-kła.dem ! axclo.nka.mt Wydf.wnlctwa "Wiarusa PolaJdego« w Bochum. 
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sługi, .byloto najmilszą, jedyną, tych rąk królew
skich zaba\\ ą. Parniętal a zawsze na one sło
wa Oblubieńca swego: "Coście uczynili jcdue
mu z tych braci mnich najmniejszych, mnieśde 
uczynili". (U św. Mat. rozdz. 25, w. 40). W ka
żdym ubogim widziała, szanO\\rala, kochala Ku
negunda Pana i Zbawcę swego, · ubogiego i 
\v-zgardzonego; jako druga l\1.agdalena obłewala 
nogi ich lzami, ocierała w losami swemi; nie 
zgrzeszyw·szy, z Magdaleną pokutowala i ko
chała. 'Vyrzeka siQ dobrowolnie wszystkich 
zabaw, wygód, ttciech i próżnych stl'ojów, za
chowując jednak przyzwoitość przynależną sta
nowi swenm. Ale w pośród wszystkich bD
gactw, serce jej w. ubóstwie i pokorze Krzyża 
rozmiłowane było, i spełniło się na niej to blo
gostawi·eiistwo: Blogoslawieni ubodzy duchem, 
albowiem ich jest królestwo. niebieskie. (U św. 
Mat. roz.dz. S, w. 4). Kanni zgłodniałych, a sama 
morzy się postem; prześladowana, staje mężnie 
Wi obronie prześladowanych; gardząc wszelką 
chwalą, pracuje gorliwie nad rozszerzaniem 
chwaty Boskiej, kr\\-awem biczowaniem raniąc 
własne cialo; rany chorych i kalek obwija i goL 
Dziewica matką została wszystkich sierót, żo
uą, opicktwką wszystkich wdów. Niesprawiedli
wie oczerniona, obmawiana, czuwała nad spra
wiedlhvością '\V· cafym kraju; bo lud polski byl 
drogi sercu jej, jego' szczęście i swoboda, było 
jej szczęściem i swobodą. Tęskniąc, wzdycha
jąc do ojczyzny niebieskiej, kochała ojczyznę 
~woją doczesną, najczulszą, najtkliwszą, najzba
'' ienniejszą miłością. - Przez trzy lata trwała 
ta walka tak dziwna .Kunegundy o dziewictwo! 
z,,-ycięźyła na koniec picldo. ciało i świat i wo
bec zgromadzonego rycerst,va i senatu, spóllłie 
z ·_ mężem Boksławcm -(który odtąd nnsil przy
do_mek \Vst.yd-liwep:o) ncz~·nila ślub czystości 
przed PrandO-tą.-, Sisk+lJsl%Bł_.~-krakO\\- s-kim. 

(Dokończenie nastal}i). 

f.· :.~. Ksii\Żki do nabożeństwa. 
. a) Ksłąłkl wi~kłlłze .. 

: JPunin:. k3iątlu~ wleUdego fonnntu, oprlH\'1"!~ • 

·)ór-~ę, brt.eg dot.y. Cenłl 3,00 mr. :s: llfZ('f!, a,so J1'H 

Dunin, lsi.!łtk3 wielkiego f~'.rm~f,ll; oprawą w t'kórk\ 
··lt:ode~ lJrzeg~ r.ą.mck ~łoty. ~na b mr-: r. }1r!€;;;. ~,flO m• 

h) Ktdątkł ln~ethth\1 wł0lkc;.jcl 
<ł. nio.ł 8t.nłi. Opr. b, shó!'a aZBgryno'i~a, wy4!ifl!< 

pl~ltne1 dt)ty br·wg i okucie :; ?;emldem. CBr a 2,60 c:;r •. 
pr-~~;a 2,70 mr. 

Soit' łs~dt m.iłoś~lw.. 1) \V i!k6rkv1 brr.f'-t 
P.~•Jty, z okuciem i ztill'lcczldem: Gcua 2ió0 nu·., :; pru~~ 
l,aO mr., 2) w skórkę, brzeg 1lłoMny: I,SO mr., 1 pr:~:Qa 
~,00 !!U'., 3) w ak6rkę, brrr.eg me.r.m.unri'TJ: Cm!~ 1,30 lli 

11 przeayłk' l tlO mr. 
Anioł lłtrót. Opr. 2. akóm czam11, wydskl, bner 

bia~y lub czerwony. Cena 1,70 mr., ,; pnres 1,90 mr. 

Redaktor odpowiedzialny ks. proł. dr. r,!~s w Rumiar.ic. 

c) Ksłąłkł małe. 
Wybdr modlitw i pieśni w opr. 10i mi.ą'k· 'kA 

~kot'łl ,r kr~J,głe m.:.rołmki. Cena 2 60 z przea. 2,80 mr. 
Zdrowaś Marya. Opr. 117:. Skóra aJwgryoow-. 

pod w!:<towanll 1 b nh:o guitowne wyciakl, brzeg tło•':ony 
;:aroek. Cena 4,00 mr, 1 przee. 4_30 mr 

Panie -wyslu«!-haj. Opr. (U • w ~kórko, liHnał. 
1r1wg z.łt"tY Cena 3 20 mr, 21 przea a,ao mr. 

Panie w.,-slucbaJ. Opr. (12a) w "kórk~ • wy
c:b.cl&rnl l z,ruuk1ern, brztJg złoty. Cena 4:,20 mr., ' p:tfl -
rłh 4.30 mr. 

.Panie wyslu..,haj. Opr. (lla) w ak4)rk~ mlę~k~ 
1T~&np złot,y. Cena 2!40 mr., z prr-es- 2,60 ror 

Panie wy!iiłucbłł:1· Opl'. (l to) w skórkę, brzea 
łoty Ceno. 2.40 mr .. z przeą. 2.60 mr. 

Drol'a do nieba. Opr. (O) w I\}btno, hrwg rost-. 
nnNwy. Cen& SO fen, z pr.zoa 70. fen. 

Dro;a do nieba. Opr. (QO) w płótno, brzeg 
1łoty. Ce1H1 90 fen. B przea. l mr. 

Droaa do nieba. Oprawłl {4) w ~kórkv~ bn!'g 
•łoty. Cena 1,20 mr., z przes. 1,30 mr: 

Adres : 1, Ił i a rus Połttłd". Bo ch u m. 

.Swiętoj6~afaeie 

..... ,..u st~~~óh '!'..i! obogioh studentów k~ttollc~;;-poJ~k•e-h. 

,;.._; ~SĄ(~ (~o:s. nr 32, niedobór 35118 m. 
G z Bo,·hum . , . • . . , , • • . • 
Przy sp no 'tJOŚci pol. nab. w Duisburgu (na-
deshł R Sztapiń ·ki) . . . . . : . . 

l{ .F'jg t~ieVIi z z vVattemcbt-id. . . . • . 
Ze sk,.rbonld Tow. św. Jó~ef~~o w Hon.t-Em

scher: dnin t1 sty.·znia 4,20 mJ. d. 8 lutrgo 
1,65 mr. d. 8 marca 3 40 mr., d. 5 kw;et~ 
nia 1,72 mr, d. l l maja 4,00 mr., 14 cze -
wrs 3 24 mr. d 12 lipełl 1,00 mr., 9 s'er
pnin. 2,50 mr. (n~d ,J Hlimkoweki) . , . 

St. Glob sz 2m., A. Gorzelik 2 m., St. Grorna 
dzińs- i 2 mr , St K1nca 2 m , wrę ·z. St.. 
Kunca) • . . . . • . • , . . . • 

Na chrz"ina<'.h u Anółneja \Viczeraka w U<'
cker:dorfie: A. W:ezczak z t. l m'~'., J. 
Cie miP-walti l mr,. W. Hupa 2 mr.,' M. 
fi rń('z ' k uO fe11 , M. Wic!cza.k 25 fen., J 
Foimankit·wlcz f- łoułt l Jt\1:, (rad. J·. For
IDłlnkie"'ict) • . . · • . • . . . • 

Na ~r,r:bawi~ ti Mi~l-a.łą. · PludńakiPgo -w- ~eit

mii·il: M Pluciń;;ki l mr., ot · Jankowa/d 20 
fon, A Gwi~Jek bO fen, ł~. Kub Cli. bO f, 
,J Skó.żiski W f, n, F'. Kubaelli ?5 fen .• J. 
l•'e,fet 10 fP.n., (n~rl i porto zapł , ,J F<1r,fft 

Ną, rhr?. lnach u .Jn7efa Lemsilakiego w BRu
kilu Fr Torr.c1ak !lO fen ., A 1'omcza' óO 
f n, d~>,iet•.i 'I'omm.a!sów 2tl fen, M Tom
\'F-uk 2J fea., A Liherska 25 fen., A L·ber
Rl\.i 50- fen, P. }{lak -z .toną 5o ~~-n .. \V Bc.o. 
8l'i•errl.:! J .60 mr., A. Barf!ń'\l; i 60 fen, M 
L~'man~ka 20 fen, Kuczyń;oki 20 feJ· 1 St. 
Lero1 ńald z. żo- ą, bO feu., J L~n sń Rki lil t 
bO fen, (nł-q St.:1 JJ~m~>ń"llii port' 30 fr.n.,) 

s,r.o n 

300 ;, 

21,71 , 

s eo " 

5,76 " -· 

· 6,UO ,, 
rw.'iflnl 59,20 m. 

Nie do bór : 35 l ,4 8 " 
NieflobcSr 293,28 m. 

pro K a. L i a s 
A. BH!.lBki. Jlo()hun•, ~· :Utne~erątJ'. 17. 

H1•g zsrłać ! Ś .v. Jozsfa.cio módl s'ę za. nami-
12 8. 1903. 

(POSł~ANIEC.) 

O -----------0 -.:.o l ,.Nauko. Katolicka'' W'J'Ch~<lm c czwar.. j 

c o 
l 1i Wi a ua P o l B k ł !', pismo polityczne 

1 
l,f)k w Bochum w 'Vestfalii jako be.zpłn.- .

1

. 

tny dollatek d.o "Wiarusa Polskiegn•<. 
Osobno "Nauki Katolickiej" preounH'r••·· 1 

waó nie można. Kto więc chce j\ otrzy-

1

, 

mat, niech sobie zapisze na poezt.ie 
"Wia.ruaa Polakiego". 

t 
wychodzi eześć razy tygodniowo z "Nauq 
Katolick .. 11 , jako bezpłatnym dodatkiem. 
Prenumerata na poczcie wynosi l ma.rk': 
~O fetrygów kwartalnie, a z odnoazenięm 
rlo domu przez listowego l markę 9~ 
fenygów. 

o --o O· O 

łdÓDL SIĘ I PRACUJ ! 

~ Dodate.k tygo·h1iowy do "Wiarusa Polskiego'' i "Robotnika PQlskiegu". ~ 

Nr 33. Rochnm, dnia 13 siet•J•nht 1903. Rok 12. 

Na niedzielę n po Swiątkach. 

Lekcya. I. Kor. XV. 1- 10. 
Bracia! Oznajmuję wam Ewangielią, którq 

wam opo\viedz.ia<f, . którąśc,;ie też przyjęli, i· \V 

której stoicje. Przez którą też zbawienia do~tę~ 
pujecie, jeśli pamiętacie, jakim obyczajem przc
pO\Viadal'cm'. wam. chybabjrście próżuo uwic
·rzyli. Bo najprzód podałem wam, -com też wzią1, 

· iż Cłuystu umart za grzechy nasze .\vcdlug pi
sma; a iż pogrŻebion jest, iż też powstał z mar
twych trzccięgo· dnia według · pisma. A iż wi
dziany jest od Ccfy, a potem od jedenastu. Po-

- tern był widzian wi<;cej niźli od picciu set braci 
· w.espól, z których wiele ich trwa aż dotąctr a nie
którzy zasnęlL Pofem. był . widzian od Jakóba 
potei11 od wszystkich Apostołów, a -na końcu ou · 
wszystkich był \vidzian i odcmnie, jakoby od 
poronionego plodu. I3om ja jest najmniejszy 
między Apostoly, którym nie jest godzien, aby 
mię zwano · Apostołem, iżem prześladowal Ko
ściół Boży. A z laski Bożej jestem to, com· jest, 
a laska przeciwko mnie próżną nie byla. 

.ewan~ielia~ Marek VJI. 3l_:_37. 
Onego czasu: vVyszedlszy Jezus ż granic 

Tyru, przyszedł przez Sydon do moi·za Galilei~ 
skiego,· przez· pośrodek granic Dekapolskfch. I-

przywiedli mu głuchego f uicmego, a prosili go, 
aby nar'1 rękę włożył. A \\·ziąwszy gD na stronę 
od rzeszy, wpuścił palec S\VC w uszy jego; a 
splunąwszy dotknąl języka jego. A wejrzawszy 
w niebo · westchnął, . i rzek l mu: Effcta! to jest: : 
otwórz się. I \V net · ot\:vorzyly s i~ uszy jego·, i· · 
nióWil dobrze. · I prŻyR:a-zał hllr- aby · nU5:omu~nie 
powiadali.· Ale·- im ·on :\.vi~cej zakaiy\''ał, ·_~ .ie.tą 

. daleko więc_~j _ r.,oz.&~~~.t.ha.wz~.rlzi ... -
-·-w:O\\,-aH,--niówiąc: Dobrze wszystko.· uczynił,· i . 

gl'u:dtc uczynil, że sf.yszci;, i riiemc,. że mówLą._: -

·Kazani .e, 
· Są lud2rie tak gadatliwi, że im język nigdy 

nie · spocznie. Umieją opowiadać najrozmaitsze 
rzeczy; znają i wiedzą w-szystkie nnwiny i swo
je llo nich rubią cloclCłt! - i. Nigdy siG nie znudzą, 
o\,-szcm ba,vią się w swój s·posób wybornie, bo 
gdy już wyczerpali wszystkie nowości, a prze
cież jeszcze ~oś powiedzieć trzeba, wtedy do
bre, imię bliźniego musię stać przedmiotem 
ich -złośliwej rozmowy. Wtedy iRko SGPY żar
to·czne zdobywają się na zd'obyc.z swoją i szar
Pi<l na wszelki .sposób bliźniego i ·zamiary jego 
pod'ejrzywają i wytykają bfędy i ·uło:mności ·le
go, ·a gdy tych już nie starczy, samizmyślają no
we .. d'otąd nieznane, i tak w kole równych sobie 



l:Zas mile spędzają. Język ich w ciągłym ru
dw, nic przymierzając .iak pytel w młynie, ni
guy nie znużony. Drudzy znów jak zaczną roz
prawiać o polityce i' przedstawiać plany, kom
binacyc, i zamysły swoje, zdawaćby się n}O
gro, ze s\viat nie poznał się na ukrytym ich ta
kucie, że to pienvsi ministrowie i wodzowie, 
którzy, gdyby mogli ując w ręce s :voie lejce 
rządów, wszystkie narody - ZRwdzięczałyby im 
zb-a,vienie S\voje. Inni ''' reszcie w inny odpo
,,-iedni charakterowi swennt odzywają się spo
sób i popłsują się z nauką, wiadomościami i -wy
mową swoją, tak, aby ludzie grzeszyli ma~o-
11 tóws twem. 

Są znów inni, których gadatliwość w rażą
cy bardzo i grzeszny występuje sposób, którzy 
nic umieją jedneg.o dobrego wymówić sło\va. 
którzy byle się tylko zeszli z sobą. a jużci za
raz kłócić się z sobą i spierać poczynają i da
'i\ ać sobie ostre przycinki i wyzywać się i' prze
kliuać. W śród tej zaś gorszącej swojej waśni 
nie wzdrygają się podobni Indzie, którzy inoże 
przez cały rok jednej pobożnej nie zmówią m.o
ulit wy, co trzecie SW•oje słowo \\'Zywać . Na.i
słodszcgo Imienia Jezusa i Maryi i zaklinać się 
na te~ko\Ye i tak do nieuczciwej, sprosnej swoJeJ 
mowy miQszać Imiona Boga i Świętych, któr'
z bojaźnią i drżeniem. w duchu i w prawdzie, 
''śród modlitwy tylko i w kościele z nabożer"I
st'\ cm wymawiać należy, Inni znóYV mają ję
zyk tak brzydki i nieczysty, iż bez 'vszclkiego 
sromu najsprośniejsze wymawiają słowa, z uaj
bezwstydniejszemi odzwyją się dowcipami, naj
nJ~godziwsze wypowiadają dw·uznaczniki i cie
szq się potem i ręce zacierają jeźli podobnych 
sohie ro-zśmieszyli i zabawili i od nich zyskali 
uazwę ludzi prawdziwie tO\\'arzyskich. Wszę
dzie więc, NajmHsi! gcfzie sp·ojrzymy, gdzie siG 
obródnry, p-rzeważa gadatliwość, a ktoby mnie
mał, że dziś ludzie, gdzie siQ zejdą z sob<l. nie 
mają o czem mówić, ten myliiby się bardzo i po
kazatby tylko, że \vcaic nic zna usposobienia i 
wlaśdwych przymiotów wid..;.szych części na
S7ych towarzystw. 

I~zecz dziwna jednak i osobliwa. że \daśnie 
ci ludzie tyle rozmowni i sz(,zebiotli\l.'i, nicraz 
stają się niemymi, gdy chodzi o modlit\qt, lub o 
s po\\ iedż. Nicmym pokazuje sit; taki czto\viek 
z rana, nicmym w południc, niemym z wieczo
rt-t, niemym na\vet w kościele. gdy się przypad
ldell1 do niego zabłąka. A jed.uak przecie to 
każdy w ogóle czło\viek, jako rozumna istota, 
przcclewszystkiem zaś każdy chrześcianin powi
JJicn uczuć w duszy swojej popęd dv składania 
należnej czci i uwielbienia BDgu, którego wiel
kość i potęgę i cudowną opatrzność wygłasza 
niebo i ziemia i wszystko, co się na niej rusza 
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1 zyje. Tymczasem człowiek taki niemy wsht
wszy z_ raua, ani się przeżegna, ani jeduego nie 
zmówi pacierza i wcale nie myśli o tcm, komu 
ma dD za wdzięczenia, że jeszcze żyje. Jak o nie
rozumne stworzenic albo '''prost zabiera się do 
swojej roboty, albo też bez wszystldcgo zasiada 
do swojego śniadania. Tal< samo robi w połu
dnie, poży,I.;a dary Boże, nie otworzywszy ust 
swoich do modlitwy; a wieczorem kładzie S-ie 
spac bez podzlękowauia Bogu za dzieil szczę
śliwie spędzony, bez prośby, aby jutra doczekał 
zdrów i czerstwy. Kto· 'v podobny sposób bez 
pamięci na Boga i na duszę swo·ą \Y d'omv swo
im żyje; kto nigdy żadnej najmniejszej nie odp,ra
wi modlitwy, ten też zaprawdę i ·w kościele po
modlić się r.1ie będzie umiał. 

Wielu też z. podobnych ludzi nie spowiada 
się wcale, i to są ci, którzy się wcale nie mo<ilą; 
a jeśli się jeszcze spowiadają, SPQWicdzi ich za .,. 
wsze są nicdostateczne i żadnego im nic przy
noszą pożytku. Przystępują do spowiedzi bez 
żalu i skruchy. bez IllOcncgo postanowienia po
zbycia się wad i grzechów- swoich, nagrodzeuia 
krzywdy, unikania sposobn·ości clo grzechu i ra
dziby co prQdzej odbyć tę spo\viedź i dla tego 
zbywają takową samemi ogól11ikami, -albo nawet 
c.o gorsza, tają grzechy swoje. Stary wąż kusi
ciel odejmuje im tu mowę i przemienia ich w 
niemych, podczas gdy tu wszystko szczerze i 
jasno wyznać byli powinni, a rozwi<;zuje im 
związkę ich iGzyka i pobudza do gadatliwości 
tam, gdzieby wtaściwic niemymi pozostać byli 
powinni. 

Tę samą \vadG spostrzegamy w tych lu
dziach, gdy się wszczyna rozmowa o religii. Nie 
lubią oni ar takich rozpra\l,:- iać rzeczach. Często 
zdarza się, że już nie jedna osoba, ale całe to
warzystwo milknie od razu, gdy ktoś poruszy 
jaki ważny przedmiot religijny; wtedy zdaje się, 
jakoby wszyscy postradali 1110\\-ę. I są oni rze
czywiście niemymi, gdy się mają modlić, spo
wiadać, lub w obronie stawać wiary sw·oJeJ 1 

KościDla; lecz za to natychmiast rozwięz11Je się 
związka ich języka, i stają się wymownymi, gdy 
chodzi o zniewagę i wyszydzenie tego, co nam 
świętem i drogiem być winno. Nie uczuwają 
oni potrzeby modlitwy, nie zuają jej pożytku, 
zacności i mocy; ale za to tem lepiej umieją 
wyszydzać odmawianie pacierzy. odprawianie 
róża1ka św. i tym podobnych modlitw i śmie
ją się z uczęszczania do kościota i przystępowa
nia do spo,yiedzi świętej. Pozostają niemymi, 
gdy im ktoś wystawia błogi wpływ i zbawienne 
skutki chrześcia(Jsiwa. a w szczególności Ko
ścioła naszego pod każdy111 względem ,v-'vsze -
kich stósunkach naszych społecznych; a szero
ko i donośnie otwierają usta swoje ku zohy-
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skonałość wypłynęła, wedle onych słów Pana i 
Zbawiciela naszego: Jeśli kto chce za mną iść. 
niech sam siebie zaprze i weźmi'e krzyż swój a 
naśladuje mię. (U św. Mat. w Rozdz. 16. w. 24.) 
Ukrzy.żowana w sercli szta Kunegunda w śla
dy ukrzyżowanego Zbawcy - a gdy Boleslaw 
gromił nieprzyjacielskie zastępy mieczem zwy
l:ięzkim, Kunegunda mi'eczem krzyża zwalczała 
całą potęgę piekła, ciała i świata, i WY\\-alczy1a 
dla siebie koronę chwaty \decznej i wypłak la 
dla kraju swego zdroje bl.ogosławier1stw liic
przeliczonych! Cierpieć, jestto los l<ażdego 
człowieka, pielgrzyma i wygna1ka na tej jemi, 
ale umieć cierpieć, jestto mądrością największ::t 
i najzbawienniejszą. l'v\iędzy cierpieniem a cier
pieniem, o! jakże wielka zachodzi różnica. Je d
ni cierpią, bo cierpieć muszą, w narzekaniu, 

szęmraniu i rozpaczy; drudzy cierpią, bo cier
pieć chcą, w radości, weselu i z \\rdzięcznern 
dziękczynieniem. Lecz tych ostatnich jesi i by
ła zawsze maJa liczba, a do tej małej liczby nale
żała św. Kunegunda. Odrzucała od siebie, dep
tała z pogardą te wszystkie róże, któremi świat 
zaścielał drogi życia jej, i pilnic zbierała wszy
stkie kokc, z których królewskiemi r<;l<ami u
wiJa dla siebie koron<; ciernio'\vą. Nikt tak spie
sznie od krzyża nie ncieka, jak ona do krzyża się 
garll(~la; a gdy ludzie zazdrościli Jej potęgi, 

zczęścia i bogactwa, ona zazdrościła innym 
bO'leści, cierpienfa i wzgardy. Nie przebierała 
między krzyżami, nie narzekała, nie wypraszała 
się u Boga od cierpienia, ale, gdy Bóg ją bnlcśuie 
na:wicdzaf, chwytała się krzyża z sercem pcJ.
nom milośCi i radości, dziękując Bogu zań jako 
za dar największy. Że ją szczególniejszym spo
snbem chciał Bóg uczynić dzieckiem krzyża. cu
downie to· objawił; bo zaledwie Kunegunda na 
świat przyszła, mała dziecina, obfitym łez stru
mieniem obmyla najczystsze cialeczko swoje; 
że Kunegunda chciała zostać dzieckiem krzyża 
przez dobrowolne umartwienie, okazata to, gdy, -
będąc jeszcze niemowlęciem, w piątki i środy 
mleka macierzyńskiego. do ust przyjąć nie chcia
ła. Nie będę tu wspomina! ó tych umarh\-ie
niach ostrych i bolesnych, o tych postach i bi
czowaniach, któremi Kunegunda trapiła nie\vin
ne dzie,wicze ciało swoje, aby w nienaruszonej 
czystości i piękności zachować dzi"'·''licze ser
ce swoje; ale zastanówmy się raczej nad tą \\"al
ką, którą .Kunegunda z natchnienia Boskiego 
szczególnego sama sobie wypo\viedziała. Wal
ka między d'zie\vicą a żoną, walka z własnem 
sercem, niemogąc~m bez boleści patrzyć na bo
leść serca Bolesława, który wszelkiemi sposo
bami usil.ował odwieść ją od tego przedsięwzię
cia, nie z plnchości, uporu, ale z szczególniej
szego, jakeśmy rzekli, natchnienia Boskiego, po-

--
wziętego. - Kochała Bolesława Kunegunda tą 
uroczą mil'ością dziewiczego serca, i ze łzami 
błagała go zawsze. o podobną wzajemną miłość, 
znosząc w pokorze gniew i zapalczywość jego! 

\Nalczyć musiała K.unegunda z serccm wlasnem, 
% sercem męża, wałczyć z całym dworem kró
lewskim, walczyć z całym narodem, który ,od 
niej spodzie\\-al się mieć następcę ulubionego 
Króla swego. Oto ta Kune-gunda, Królowa, w 
szesnajstcj wiośnic życia swego, piękna jako ta 
g\\'iazda zaranna, co wschodzi na niebie, wysta
wiona na wszystkie ludzkiej potwarzy pociski. 
jako t łania leśna, niewinna i czysta, jako ta 
śnieżnych piórek gołębica w pieśni nad pieśnia
mi, któ1:a w szczelinie muru szuka schronienia 
S\\'ego, kryje się zatrwożona, zbolała, ale nieza
chwiana \, postano\\ ieniu S\vojem, w sercu ob
lubie!lca, któremu \\ ieczną zaprzysie:;gla miłość 
i wierność; wyciska głęboko, na sercu swojew 
krzyż zba\\-ienia, uzbraja się do walki cierpli
wością i pokorą, modlitwą, jałlllużną i umar
twieniem. O! wy l!Ocy ciemne i mroźne. wY
ście byly nieraz Ś'v\ iadkami. jak pod tajemniczą 
Z':J-Słoną waszą, Kunegunda opuszczając bogate 
komnaty zamku w Korczynie, b-osemi, pokrwa
w'iornemi nogami spieszyła do kościoła, przed 
którego zamkniętcmi drzwiami po kilka godzin, 
klęcząc na motilitwie spędzała; i wicher pól
nocny unosil w dalekie ·strony gorące serca jej 
westchnienia, a lz.y obfite jako drogie perły, lo
dem ścięte, toczyły się po twardych kamieniach 
progu kościelnego! Tu ona oddawała pod opie
kę Oblubie!'1ca niebieskiego, drogi skarb dzie
wictwa swego, lnviat niewinni.ści swujej! Ty 
Polsko doznawataś błogoslawier1sh~-a i zlitowa
nia Boga twojego, którego Królowa twoja w 
tych bezsennych Ś\d_ętych nocach, '\\·yżebrała, 

w yplakała lzami swe mi, ofiarą serca sweg<J, dla 
ciebie! Wy ubogie wieśniaków chaty, \VY szpi
tale. przybytki nędzy i boleści ludzkiej, \' yście 
były świadkami tych cudów milości i mirosier
dzia dziewiczego Kunegundy serca! Zadna naj
zaraźliwsza choroba nie przerażała jej; od ża
dnej nędzy, nieszczęścia i boleści nie 
stroniła! Potężna Król O\\ a, jaśniejąca piękno
ści.ą i dobrocią, \\''chodziła pod nislde strzechy 
chatek i szalasów huculskich, aby sercem i rę
ką nieść pom.oc cierpiącym. I ta, co nie chciała 
zostać matką wedle praw przyrody, zostala ma
tką wedle praw miłości ewangelicznej! - Ile 
było biednych i cierpiących w kraju, tyle dzieci 
Iiczyta Kune-gunda! Chata góralska, nad prze
paścią, jako orle za,\"ieszone gniazdo, była dla 
niej przepysznym pałacem królewskim; lawa 
jodłowa umiłowanym chwały jej tronem; po
sługiwać chorym, obmywać_ rany trądem ob
sypanych, najpodlejsze wszystkim czynić wy. 



- O tak ruó] przy]acieiu - odparł z rado·· 
śdą kapłan, ucieszo11y uiezmiemie tem, że N\a
rya spoirza?a miłosiernem okiem na pokorną 
swą slugę i wysluchala laska\\ ie modJit\\· czy
stej i niewirmej duszy. 

- Księże proboszczu - odezwal się wtedy 
Artur drżącym od wzruszenia głosem - długo 
·walczyłem, ale nareszcie po ciężkiej walce u
znaję się za zwyciężonego i składam brol1 po
kornie. Laska zwyciężyła. Masz przed sobą 
księże proboszczu starego grzesznika, który 
w-yrzeka się swych błędów, odrzucając zarazem 
wszystkie fałszywe zasady bezbożnej filozofii. 
Teraz dopiero boskość katolickiej religii objawi
la mi się w całym swym blasku i piękności. Po
clobnie jak święty Augustyn, szukałem szczęścia 
w marnych rozkoszach tego świata i jak on 
wówczas dopiero znalazłem spokój, gdy zdep
tawszy nogami wszystko co ziemskie, z~vróci
lem ku niebu wszystkie pragnienia swego ser
ca. Teraz uznaję z glębi duszy glęboką prawdę 
sló\v mędrca. Wszystko próżnością jest i ni
cości<!. Ty więc czcigodny Ojcze pomóż bied
nemu rozbitkowi dotrzeć do bezpiecznego J)Ortu, 
z·aprowadż zbłąkaną owieczkę do jedynej, pra
wdziwej Chrystusowej ov.rczarni, to jest na ło
no świętego katolickiego l(ościoJa i ulecz mą 
duszę z ran jej zadanych. 

Dlugo l<:aplan z dawnych wolnomularzem w 
serclecznem trzymali się objęciu, a gorące łzy 
skrapiały ich lica. 

\\!kilka dni później przy kotkit rekolekcyj 
ujrzano u Stołu Pańskiego młodą, od rad.ości 
promieniejącą panienkę, oboK: niej zaś czcigodne
go starca z dtngą, srebrzystą brodą. Szlachetna 
i skromna posta\Ya tego ostatniego, oraz głęboka 
pobożność, z jaką brał ndzial w religijnych o
brzędach, zdumiewała i cieszyła poczciwą lud
ność wiejską, którą poprzedT)io niedo\Yiarstwo 
pana Artura niezmiernie oburzało. 

--- Widzimy \vięc, jak potężną jest modli
twa i jak zba\\'ienną i zwycięzką brof1 przeciw 
złem n dnchowi stano~, i Różaniec. 

Jeżeli \Vięc wy, dzieci chrześciaflskie, spo
glądać musicie z boleścią na to iż wasi rodzice 
lub najbliżsi krewni w wirze trosk ziemskich i 
doczesnych interesów utracili wiarę wraz z mi
łością religii i l(ościola, to nieomieszkajcie ucie
kać się do tego najlepszego środka, aby wydrzeć 
nieśmiertelne dusze z mocy szatana i odzyskać 
je dla Chrystusa, który przelal za nie swoją 
kre\v naj droższą. Nader wielkim bylob:V wy
stępkiem, gdybyście się okazały zuchwa?emi 
względem zbłąkanych swych rodzicó\\", albo też 
'v rzeczach dozwolonych odmawiały im posłu
szeństwa. Przeciwnie pO\\.rinnyście pod\Yoić 
milość swą i lag.odność, szukając pomocy w 

~u~-------------------------------------~----------------------------------------------------------------~-------------------------------------

modlitwie. tym mdskutcczuiciszym Ś rodku, iaki 
Bóg złożył w wasze ręce. Zwracajcie się z 
ufnością do Maryi, o której nigdy nie słyszano, 
aby ktokolwiek napróżno Jej wzywal, a Uciecz
ka grzesznych i Matka Milosierdzia nie odmó
wi \vam z pewno·ścią swojej pomocy, gdy Ją 
będziecie błagaŁy o zbawienie dusz, lub nawró
cenie waszych ukochanych. l(ażdego też dnia 
pobożnie odmawiajcie Różaniec. 

ry...r sporunienie o św. l{unegundzie. 
Na szczycie dumnego vVawelu, u którego 

stóp srehrną wstęgą Wisła się wije, zajaśniała 
błogiej nadziei jutrzenka! Kunegunda zasiadła 
na potężnym sarmackim tronie. obok męża swe
go Boleslawa Wstydliwego. I tak, otoczona 
chwalą i znaczeniem, \vsty<lem napełnia i do 
milczenia zmusza tych wszystkich, którzy się 
od-vvażają tę myśl najzgubniejszą przypuszczać 

do serca, jakoby świątobliwość do niektórych 
tylko stanów wyłącznie przywiązaną była, ja
koby obowiązki wiary, obowiązki wypływające 
z milości Boga i bHźniego, nie dały się połączY,6 
z obowiązkami życia, wśród zgiełku i zludnego 
blasku świata! U nóg jej skladaly hołdy podbi
te narody; promienie korony jej, jako _btugie 
sło11ca promienie, zasięgały w dalekie, różnole
głe słowiar1skie kra- y; komuż szczęście bar
dziej sprzyjało? komuż świat bardziej się przy
milal? Ale Kunegunda wzgardziła szczęściem, 
które świat dać mo,że; wzgardziła bogactwem i 
rozlmszą; chwałą jej by la pokora, b-ogactwem 
jej byto cierpienie. - Chrystus upokorzony u
bogi \vzgardzony, ukrzyżowany, był jedynym 
celem; myśli, żądz, uczuć i nadziei jej! Drogie 
klejnoty i perły jaśnialy w koronie królowej Ku 
negundy; droższe nad wszystkie skarby cnoty, 
anielską · światłością jaśniały w sercu Kunegun
dy; droższe nad wszystkie skarby cnoty, aniel
ską światłością jaśbiały w sercu Kunegundy, 
służebnicy Chrystusowej! - l(tóż wydola god
nie opisać tę pokorę, łagodność, cierpliwość, mi
łość, i te wszystkie inne cnoty, które Kuneg'un
da tak trosk li wie usiłowała ukrywać przed 
światem, ale na próżno! Pomimo jej woli, pięk
~ość i świ tość duszy jej przebijała się w każ
dcm jej sło\vie, w każdym czynie! Zdrad za la 
ją ta źre11ica tonąca we lza h miłości, te głębo
Ide i gorące westchnienia serca jej! Czyż każ
dą jej cnotę pojedyflczo wyliczać i rozbierać ])ę
dzie.m? O ni e ! bo na to cal.ą księgę spisać by 
potrzeba. \Veżmy tylko jeden klejnot z tego 
skarbu cnót jej. jeden wonny kwiat z tego ogro
du rajskiego duszy j ej, na uwagę i pociechę na
szą. 1Y1iłość krzyża Chrysh .. . :W\Yego, byla \Y ser
cu Kunegundy tą krynicą, z której cała jej do-.. 

llZalllu wszeikich naj~wlętszycil S}}raw Kościoła. mi Ś\Yieci; i sło·wa Oblaw. Ś•;,v. Ja11a dl, l6.: Jat\1 
Slowa nie wyrzekną, gdy się mowa o tych nie- gwiazda jasna i zaranna. 
przeliczonych pożytkach i korzyściach, jakie l Gwiazdą - mówi św. Bonawentura - zo-
ludzkości przyniósł l(osciól. Nie mogą zaprze- \\ iemy Maryą dla Jej szczególnej piękności i 
czyć, aby misye nasze zagraniczne zba\\'ienne- niezrównanej otuchy, jakiej doznają z. Jej świa-
go i szerokiego nie wywierały wplywu wśród tla, którzy na burzliwem tego świata morzu 
narodów poga!lskich i z tego powodu milczą; 1 znaj'dują się w niebezpieczeństwie. Gwiazdą -
lecz ponieważ każdego misyonarza poczytują mówi ś:w. Bern. - bo podobnie jak gwiazda 
za Jezuitę, przeto miotają przeciwko misyona- spuszczając na ziemię swój pronuen, ubytku 
rzom wszelkiego rodzaju obelgi, oszczerstwa i świattości nie cierpi, tak i Marya wydając Je-
w krzykach swoich namiętnych nie ustają. Gdy zusa z siebie, Panną po·została. Gwiazdą zarau
chodzi o uznanie pracy, trudu i poświęcenia na- ną zaś, bo jak gwiazda zaranna poprzedza 
szego duchowieństwa, milczą, język im kostnie- wschód słnńca i staje się dnia Matką, tak z 
je, ale za to silniej głos swói podnoszą i bez przyjściem na świat Maryi począł się dzieri la~ 
wszelkie zastanowienia i miłosierdzia pełni za- ski. Ciemna bowiem noc, przekleństwo Boże, 
wiści, każdy bląd, każde uchybiehie tego du.- ciężyło na sercach i rozumach ludzkich, na po-
chowieiistwa, o którem się dowiedzą, z piekiel- ganach i Zydach przed przyjściem Jezusa. Po
ną radością na wszystkie roztrębują strony. ganie czcili fatszywe bożki, bałwany, zwierzęta 

Widzicie zatem, Najmilsi! że mamy ludzi 
niemydl pod względem modlitwy, spowiedzi i 
obrony religii i spraw Kościola, a krzykaczów 
prawdziwie najemnych tam, gdzie chodzi o zel
żenie, zniewag;ę i wyszydzenie tego wszystkie
g-o. I czyż tego rodzaju człowiek niemy na du
szy nie ticst pożalawania godnym. Atnen. 

KRÓTKI WYKŁAD 
LI 'fAN II L ORET ANSKlE J. 

tło Na.jiw. Jla:t•yi Panny. 
napisał 

Ks. Józef Krukowski. 

( Cia2: dalszv.) 

Gwiazdo zaranna, módl się za nami. 

Piękny jest widok nieba wś_ród cichej, -jasnej 
letu·iej nocy zasianego gwiazdami. Na ten wi
dok uroczy, choćby kto mial prozaiczne Hsposo
bienie, czuje, że gwiazdy mają swoją poezyę. 
Niedarmo ktoś powiedział, że Bóg po wygnaniu 
lud·zi z R.aju zostawił im na pociechę gwiazdy. 
Mało znane, zbadane, przebiegają niezmierne 
przestwory; czy są zamieszkałe przez istoty 
żyjące, r()zumne, nie wi·ądomo. Ale to pewne, 
że chwalą wszechmoc, \Vielkość i dobroć Boga, 
bo tak trzej młodzieńcy u Daniela 3, 63. Jak i 
Da'\vid ps. 148, 3. wzy\vają je do tego słowy: 
Blogoslawcie wszystkie gwiazdy niebieskie Pa
nn, chwalcie a wywyższajcie Go na wieki. Mó
wią niejako do nas: My dzielem rąk Jego! 
Gwiazdy są obrazem MaryL O Niej proroko
wal Balaam 3 ks. Mojż. 24, 17: Wyjdzie gwiazda 

i ludzi. Drżeli przed ślepem fatum, przed śmier
cią, o niebie nie mieli pojęcia. Nie nwgli kochać 
swych bożków, bo ci ich nie kochali. Najobrzy
dliwszym oddawali się występkom, jęczeli pod 
jarzmem niewoli. Niewiasta była w poniżenh1: 
siła przed prawem. Niedola nie dOZJlawała.r po~ 
mocy, dla cier:pie1\ nie było pociechy, dla krzy
wdy - obrony. Wiele grzechów miano za cno~ 
ty, wiele cnót poczytywano za nierozsądek. Zy
dzi znali prawdziwego Boga, ale jednostr'onnic: 

, znali tylko świętego, sprawiedliwego, ale o nie
przebranej milości ojcowskiej led\vie coś. Byli 
bo\viem skłonni d-o bałwochwalstwa. Byli je
szcze ria nizkim stopniu wykształcenia, więc ich 
Bóg zachęcał do zachowania przykaza(t obietni
cami powodzefl, potomstwa i t. p. a za przekro
czenie prawa były surowe zagrożone kary. Ich 
religia była raczej niewolniczą bojaźnią, niżeli 
synowską miłością i oddaniem się calkowitem 
Bogn. Toż i moralność ich: "oko za oko", zem
sta krwawa.r była rzeczą zwyczajną. Rozwody 
były na porządku dziennym, a niekiedy i wie
łożefistwo. Składali Bogu ofiary, ale te malo 
miały uś\vięcającej mocy, bo im zawsze przypo. 
minaly, że są godnymi kary i śmierci grzeszni
kami. Oczekiwali, co prawda, Mesyasza, proro
cy pocieszali ich obietnicą przyjścia Jego, ak 
wystawiali Go sobie jako potężnego króla, któ
ry im izraelskie pa1\stwo odbuduje, za\vojuje na
rody, obdzieli ich dO'czesnymi skarbami. N3icko 
podzieleni byli na sekty, które się nawzajem 
nienawidziły. W tych okolicznościach, wśród 
tej moralnej JJ()cy rodzi się Marya, wschodl.i 
jutrzenka, zwiastunka slo.f1ca prawdziwego, d'nią 
zbawienia, poj'ednania, pokoj11, tW:pełuia świat 
radością i bŁogosławieństwem. l stąd słusznie 
nazwana: Gwiazdą zaranną! ł(ościół św. w 

z Jakuba, że się narodzi z pokolenia Jakuba. Co 
się ziścUo. Do Niej odnosi Kościół slow-a :Ekkl. 1 

l, 6.: Ona jak gwiazda jutrzenna między mgła-

officium o Matce B. zowie Maryą gwiazdą mo
rza. czyli gwiazdą polarną, bo jak tamta Haj\vy
żej umieszczona \V zodyaku i wszędzie dostrze .... 



~;.tlna, wska~-uJe zbląkaHYUl zc~d~trzom pewną 
drog~, kierunek, w którym ply11ą, i przed rozbi- · 
ciem ostrzega, bo świeci nawet wtedy, gdy inne 
zajdq, i do niej kompas sula-wi.cznie się zwraca 
- podobnież i Marya tym wszystkim, którzy 
zboczyli z prawej dro•gi prawdy t cnoty i blą
llzą w cienmościach blizcy rozpaczy, jest mih1 
gwiazdą. polarną, prowadzącą do Chrystusa, do 
skmchy, pokuty, do portu pokoju i prz~bacze
nia, jak długo ufności ku Maryi nie tracą. Lecz 
i dla wszystkich jakiegokolwiek wiekn i stanu 
lud.zi Marya jest gwiazdą przewodnią; świeci 
laskami, ciąga przykładem, kieruje miłościq., 
prowadlzi pe\vno do ·wiecznej, szczęśliwej przy-
stalli. . 

Och! bo to życie, to podróż po morzu hurz
liwem i niebez.piecznem; tyle w niem skał pod
wodnych, tyle ukrytych potworów.; ty,le się u
w:ifa lwrsarzy gotowych nas obedrzeć z wiary 
i cnoty. A podróż to długa i kres podr&.ly da
leki - bo nim jest niebo. A pogoda na · tetn mo
r~n tak rzadka; bo jest źródłem dolegliwo.ści, 
zawodów, smutku i goryczy, bo jest miejscem 

. wygnania. A łódka . życia tak krucha, wiatry i 
· ł1urze tak silne, a siły wioślarzy tak wątłe i po~ 
. mocy tak mało. Gwiazdy nasze rodzice, przy-

· .. jaciele; wzg-lędy ludzkie, protekcye - o jak ·czę-
. sto żawodzą; albo świecić przestają, bo ich · 
. śmierć zabrata, bo się szczęście zmieniło, więc : 
. i przyjaciele npuszczą. Jedna tylko gwiazda 
· morsk~ Marya świeci ciągle miło i ja~mo, choć 

inne jnż zeszły, ona nas nie zawiedzie, nie omyli. 
A nawet i wt edy, gdy wieczór życia zapadide i 
zmysły nasze wypowiedzą slużbę i · pot śmier
telny wystąpi na czoło, a w oczach w jasny 

· dzień się zciemi, a zły duch podw-oi pokusy, aby 
nas w przepaść wtrącić, i wtedy ·niech nam 
ś\vieci gwiazda poranna Marya, krzepi ducha, 

· odpędza czarta, wprowadzi nas do krainy świat
la, gdzie slo{Jce żywota n.igdy nie zachodzi. ,,Z 
tej to gvviazdy- wola św: Bernard - nie $l}ll
SJ,czaj oczu hvoiCh,-lesiT~~~1ie-~h'cesi". być w mo-
J:iti pottrą~pn~in· :.~ J~śii'..p~ó,~sta~ą na cię _ ·wiatry · 

r· ~~~US,·i i~ś1i ,:~raf~~ 11.~ !sk;aJ_:y._;, ucisków, spojrzyj 
:-.•w _gwi~zd~, \\r:ey\vaf.Ma:ryi._ Jeśli tobą · zachwie
;:Je ·;PJ:cpa, ambićya, zazdroSć:, spoirzyJ... , Jeśli 
. ~o:gi·.Om '.;t\vych występków ci e inięsza, ~ wyrzuty 
. ~JllJi~nia· cję trapią. b\.i1J źń sądti : Bożego wskroś 
· d~:·l>-tz·efmuii.! i bli s i ~ i ~ ruZ)}UCZY, myśl ·D ·Maryi. 
W niebezpleczef1stwach, uciskach;" \_V .'tr-udnych 

. i wątpliwych sprawach,· nryś( o Ma·r.yi; . "'' Żywaj 
Mary~. O niej myśląc nie zbłądzisz, 1 ej Wzywa-
· ją c, nie . będziesz rozpaczał, jeśli · cię Ona trzyma, 
JJie npadui-esz, pod Jej opieką nie zlękniesz się, 
jeśli cię poprowadzi, nie osłabniesz, jeśli ci do
pomoże, tedy do portu szczęśliwie dopłyniesz". 
Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Amen. · 

· · (Ciąg dalszy nastąpi.) · 

.. . 

Trzy Różańce. 
- Pewien bogaty wla~ciciel ziemski imieniem 

A rlnr w młodości już n tracH wiarę. Kszlatcił 
się w złych szko!ac:h, gdzie przewrotne zasady 
bezwyznaniowych nauczycieli, oraz ldamliwec 
tłómaczenie przez nich zasad wiary i moralno
ści, połączone z szyderstwem z kościelnej slnż -~ 
by Bożej, Haclały stopniowo jego mnyslowi wro
gi dla religii kierunek i zepsuły mu serce. Bądź 
co bądź naJeżal jednak, że się tak wyrazimy, do 
szlachetnego rodzaju niedowiarków, był miłym 
i .łagodnym· w obejściu, cały zaś iad swego a -
teizmu nkrywat pod maskil delikatnych towa 
rzyskich manier i nader sympatyczne.i powierz
chowności. 

Teraz Arlnr był inż pięknym staruim, z dłu 
gicnui siwerui wJosami i srebrzystą · hrodą, któ
ra spadała nm •na oiersi. Za młodu przyłączył 
się on do wolnomularzy (masonów) ~VY\Viązał 
się świetnie ze. \\ ·s.zystldch prób w groule "bra
ci" i doszedł nawet pomiędzy nimi do nader wy
sokiego ,,stopnia". 

Jako najzamożniejszy obywateł ziemski w 
całej ·okolicy, okazywal . się zawsze bardzn lud.z
kiln, wspieraJ uhogkh i ogólne tem sobie pozy~ 
skał uznanie. Ale pod szronem podeszłego wie
ku ptonął jeszcze ogień m łodzieftczych namięt
ności, a doświadczenie ' lat przeżytych nie mo
gło ca!ko.wicie go uchronić od wielu niedorzecz
nych wybryków. 

Starzec ten miał dobrą, pnbożllą córkę, i-
mieniem Irmę. 

Bogobojna i poczciwa ta panienka wzdy
chała nieraz · i plakala skrycie nad niedowiar
stwem i występkami sw·ego oh;a. Często też 
można ją było widzieć zalaną rze\vnend łzami u 
Stopni oltarza, poświęconego na cześć Najś\vięt~ 
szej Maryi Panny, Pncieszycielki utrapionych. 
Du tei potężnej Matki Miłosierdzia i Ucieczki 
grzeszników' zasyłała · biedna Irma gorące modly 
o nawrócenie swego ojca. 

Pewnego razu do \VSi, w pobliżu której mic-
. szkał Artur z córką, przybył gorliwy misyonarz 
w celu urządzenia dla miej'scowei ludnoś-Ci rc 
k()lekc.yj czyli ć\,~iczeń duchowJJych. Wówczas ; 

· I rnla; idąc za widocznem natchnieniem łaski Bo
żej; pod'\voiła ·swą gorliwość w modlitwie i roz
dawaniu jałnniżn, aby przy .tej sposobności wy
jed-nać na-wrócenie · tego, którego prawdziwię 
dziecięcą kochała miłością. Postanowila · też nie 
·szczędzić niCzego, aby n1óctz· tylko wydrzeć pie
kłu duszę u'kochane·go ojca. 

Niezwłocznie więc z oczyma pelnemi kz, 
udała się do misyonarza, prosząc go o radę lub 
o wsk,a·zanie najlepszego środka, jakiego ma u
żyć dla dopięcia świątobliwe.go swego celu. 

... , ... - . . 
~· 

:_ Mnsnny ntotllić si~.<, mole dziecię, modHć ' 
się ustawicznie - odrzekł zacny kapłan. - Nie 
trać bynajmniej nadziei, gdyż dobry Bóg i łaska 
Jego są daleko potężniejszymi od szatana. Te
raz zaś opowiedz mi szczerze o· nawyknieniach 
i zwykłym trybie życia -twego ojca. 

- \Viem tylko tyle - odparla córka, że co
diziennie wstaje o dzie\viątej rano, o dziesiątej 
je śniadanie, poczem id~ie do ogrod·u, Jeż~cego 
u podnóża pięknego pagórka o jeden ldlometr 
na zachód od wioski. Tam spędza większą 
część dnia, przechadzając się po ogrodzie, lub 
też zamyka się w pokoju. 

- Dobrze, nateraz wystarczy to dla 111ni e 
- odrzekł misy01narz. - Proszę cię tylko, abyś 
codziennie przez dni następne kwadrans na 
dwunastą rano odma wiala Różaniec na intency<;. 
nawrócenia biednego. S\Vegn ojca. 

Nazajutrz rano, po spełnieniu coclziennydt 
obowiązków, misyonarz ndal się z kościola do 
ogrodu. 

Stanąwszy na szczycie wzgórza, zaczął po
dziwiać z daleka śliczne aleje, zielone altany, 
h:wiaty wodotryski zdobiące_ przepyszny 
o g ról\. 

Po chw·fli zarnie.rzał jnż powrócić do w i oski, 
gdy ujrzał ojca Jnny, który szedt do swej willi. 

Gdy już zaled wic kilka kroków dzieli h) go 
(Jd starca, misyonarz powitał go uprzejmie i za
trzymał się na drodze jak gdyby chciał tntl le 
piej się przypatrzyć. 

- Co to ma znaczyć, księże probo-szczu? 
- z;:tpyLal gniewnie zdziwiony starzec. 

~ Przepraszam, laskawy panie, jeżelim go 
obraził - odrzekł grzeczuie misyo11arz - ale 
widok pana ,nader silne wywarł na mnie \\'raże 
nie. Podziwiam wspaniałą pańską brodę. Pro 
szę mi wybaczyć moj~ szczerość, ale masz pan 
istotnie brodę1 godną J}atryarc lY. 

Komplement ten \Vidocznie podobal się star
CO\Vi. 

- Gdyby to nic było zbyteczną śmialnści~l . 
z mej strouy .- odezwat się uprzejmie -- to pro~ 
silbym księże proboszczu, abyś wstąpil dwć na 
chwilę do· mego o-grodu, który ·nieclateko ztąd 

leży. 
- Z przyjemnDścią - odparl kaplan. 
Poszli więc razem rozmawiając o deszczu, 

pogodzie i innych obojętnych przedmiotach, aż 
dopóki nie . doszli do ogrodn. Tam przez czas 
niejaki prz·echadzali się po cienistych alejach, 
podziwiając kwiaty, wodotryski i drzewa. 

\Vreszcie weszli do ditżej ogrodo\.vej altany, 
której ścia-ny zajmowały obrazy z prawdziwym 
wykoitczone artyzmem. 

Zaledwie _ jednak misyonarz rzucił na ni~.: 
okiem, musiał natychmiast się od\vrócić, gdyż 

t.reś0- kh pol\ wz~ll(uen} moralne.! swe~ "v ·artośct 
wiele pozostawiała do życzenia. 

Nic poruszając jednak wcale tego przedmio
tu misyonarz spojrzał na zegarek, wytłómaczyl 
się brakiem czasu i Jicznemi obowiązkami, któ
re go odwoływały, poczem pożegnał się przy
jaźnie ze starym panem. 

Ten ostatni niezmiernie był ujęty prostotą, 
rozumem, a zarazem grzecznem i delikatnem 
obejści em się misyonarza, oraz wymógł na nim 
obietnicę, że nazajutrz rano znowu go odwie
dli. Inna tymczasem o naznaczonej ·godzinie 
z \Yiększą niż kiedykolwiek żarliwością pier 
w szy odmówiła Różaniec. 

Sto-sownie do S\Vei obietnicy nazajutrz rano 
misyonarz stawi1 się w ogrodzie punktualnie o 
tej samej godzinie. Jakież jednak bylo jego zdzi 
wienie, gdy \VSledlszy do altany spostrzegł, że 
obrazy wiszące na ścianach, obrócone zostały 
na odwrotną stronę. Podczas rozm-owy, która 
jak zwykle zaczęla się od U\vag, dotyczących 
pogody, wzrok kaplana utkwi l mimow:oli w tak 
dziwacznie zawieszonych obrazach. I dziś jed
nak nie. \vyrz.-·kl o tern ani s.lowa. 

Po chw'ili obaj zno\vu \vyszli do ogrodu i 
przecha.dzaj4~ się po alejach, ocienionych prze
PY- zuemi drze\\~ami, rozmawiali o najno\vszych 
ntworach piśmiennict\Va 1 o wypadkach politycz
nych, będących na porządku dziennym, i tym 
podobnych przedmiotach. 

Niebawem misyonarz pożegna! uprzejmego 
gospodarza, mówiąc, iż musi spieszyć do konfe
syonaln i przyjął zaproszenie na dziefi następny. 

Przez cały czas ich rozmowy, Inna -o<.hna
wiała poboi;nie d'rngi nakazany jej Różaniec i ze· 
\\ zras tajqcą coraz hardziej 11fnośdą blaga la o 
pomoc Naj świętsz e Serce Maryi, Ucieczki grze
szny~.:ll. 

Z wi~kszą jednak jeszcze żarliwością i po
bożnośc ią. zabrała się na trzeci dzief1 Inna do . 
odmawiania Róża1ka, wylewając u stóp Naj- ' · 
Ś\.V'iętszej Bogarodzicy rzewne~ i obfite .lzy, kto-···.' 

. re je.j głęboka wycis}<ała boleść, 'Tymczasem:''<, 
misyollarz udał się po raz trzeci do ogrodu $t~i_:.: ,_.: 
rego. pana, ten zaś przyjął go z lliezv.:yktą .. u:,,Ę·~ 
przejmośdą i nie\,·ątpliwemi oznakami szczere-:·· 
g-o szacunku. ~-- .. 

Po. wspólnej przechadzce przeszli obaj do· 
gabinetu, shtżącego za pracowniG dla pana At:

tnra . 
Z radosnem zdziwieniem spostrzegł tam mi

syonarz piękny klęcznik, nad którym wisiał lon
cyfiks z kości słoniowej. 

Starzec się nśmiechmtl. 
- Czy za n ważyie~; co niezwykłtgo , księże 

proboszczu? - zapytał. 



• 
1 Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie, poś\rięcone sprawom narodowym~ politycznym i zarobko\vym. 

Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecznych 
z dodatkiem reli!l:ijnym p. t.: .,Nauka Katolicka" z ty-
5tOdnHdem spolecznym p, t.: .,Glos górników i hutni
ków", oraz pisemkiem literackiero p. t. .. Zwierciadlo" 
Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
l mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen. 
•• \Viarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

Módl się i pracuj i 

Za inseraty pfaci się za miejsce rządka drobnego druku 
15 fen., a za ogłoszen ia zamieszczone przed inseratami 
4 Oien. Kto częstr < ogłasza. otrzyma odpowiedni opust 
czvli rabat. Za aoma..:ztnie z obc\·c.:h języków na pol
ski nic sie nie placi. - Listy do redakcyi, Drukarni 
i Księgarni należ.v opJacić i podać w nich dukladny 
adres pisząceg o. I-.(ękopisów się nie zwraca. Nazwisl< 
korespondentów btz ich upoważnienia nie wskazuje; się. pod znakiem "t polnisch" nr. 128. 

Nr 184. Bochum (Westfalia), piąl~k 14-go sierpnia 1903. :Rok l3. 
Her1alccya. Drukarnia. Księgarnia znajduje się przy ulicy nlaltheserstra:::se nr. 17 na dole. 

R~dziee , polscy! Uczcie łiZieci swe 
m6wić, czytać i pisać po polsku! Nie 
]est Polakiem, kto potomstwu swemu 
aiemezyć się pozwoli ! 

Z wypadków dnia. 
Wydalanie robotnikó·w polskich. 

UrzGdowy dziennik rejencyi opolskiej ogla
.sza zno'" u w nurnerze z dnia 31 z. m. długą li
stę robotników polskich z Oalicyi, których W:}"

dalmm z granic paóstwa niemieckiego w czasie 
od 1 stycznia do 31 marca br. \Vydala się ich z 
zasady, jako "natrętnycH cudzO'z.iemców'', po
zbawionych pracy i zarobku. I is.totnie pracy 
znaJeść nic mogą, bo władze policyjne wywie
ra~ą nacisk pracodawców i zmuszają ich niemal, 
aby albo robotników polskich z Galicyi nie 
przyjmo\\ aii, albo jut przyjętych oddalali. Na
tomiast robotnicy niemieccy z Austryi· mogą 
prz.eby\\·ać '"' obrębie Prus bez przeszkody, cho
ciażby nawet nie mogli, czy nie chcieli praco
wać. 

Ojciec św. Pius X a prasa. 
Nowo obrany Papież zna i ocenia dokładnie 

znaczenie prasy. Zaraz na dmgi dzień po w·stą
pieniu na Stolicę Apostolską '" środę wcześnie 
z. rana nd.zielil Ojciec św. posłuchania redakto
rom ogranów paptezkich: "Osservatore Roma
no·' i "Voce delia verita". Pius X wywnętrzyl . 
się przed nimi z trosk swoich orozwój prasy 
katolickiej, wytknął jasno jej zadanie, upomniaf, 
aby pamiętano za\vsze o Boskim początku Ko
ścioła i \\·szystkie swoje czyny i myśli wedle 
tego ksztaHowano. ,.Utrzymanie miary jest naj
wyższą cnoft.t dziennikarza'' ~ rzekł z.Łotouście 
Pius X. 

Bezrobocie na Węgrzech. 

.Maszyniści i palacze kop •. qjl1 austryacko
w·ęgicrskich oświadczyli. że zaprzestaną praco
-wać, jeżeli w przeciągu 48 godzin nie podwyż
szą im płacy. 

Rozruchy w Macedonii. 
Z Saloniki donoszą. że przyb·yio z Monasty

nt 130 rannych tureckich żoinierzy. Przy Ek
szycu i Ostro,vie 800 powstaóców zosta.lo oko~ 
lonych przez wojsko tureckie. Powsta(lcy bez
skutecznie starali się zapalić Monastyr. 

\Vażne dBa górników. 
Donoszą. iż wyższy urząd górniczy\\/ Dort

mundzie wyda niebawem rozporządzenie w 
sprawie skreślania wózków (Wagennullen), we
d'ług którego mają także górnicy · brać udzia.[ w 
nadzorze tej czynności. 

Widzimy, iż dużo można zrobić dla dobra 
robotników, byle była wola po temu. Upom~na
nie się górnikchv- odnio Io \V ięc skutek. 

Telegramy. 
A t e n y. ~a wyspie l(ythera było silne trzęsie

nie ziemi. Trzy wioski z~pełnde zn-iszczone. W całej 
Orecyi odczuto wstrz.ąśnienie. 

N o w Y Jor k. W lodyach Zach. wyrządził or
kan wielkie szkody. Wybuchy góry ziejącej ogniem 
!Wont-Fe! wyrządził wie~kie szkody. Na 1\łartynice 
Jest 5000 ludzi bez dachu. 

Ba\ćzność górnicy polscy 
w Habinghorst. 

W przyszłą sob-otę 15 sierpnia odbędą się 
tu wybory starszego li.napszaitu i j,ego zastępcy. 
Kandydatami polskich górników są: 

Jacenty \~eihrauch ' 
ł 

Jan Giełdzik, 
i na tycłt tylko wohw głosować górniikom pol
skim . 

Druhowie! Polmżcie, że l!mieeie w~rbrać 
z pośród siebie górnika, który ma brontć Wa
szych spraw robotniczych. Nie p()z.wóiCIIe się 

zbałamucić tern, że ze strony "Verbandu" s.ocya
listycznego i "Gewerkver.einu" postawiono po
dobno talde na drugiero miejscu Polaków. Na 
tych kandydatów postawionych przez niemców 
żad·en górnik polski nje moze głosować, bo kto 
się niemcom wysługuje•, nie zasługuje na nasze 
zaufanie. Druhowie! Dzień już tylko dzieli nas 
od dnia wyborów, użyjm. tego czasu na gorli
wą agitacyę za kandydatamii uaszyrn.i, którymi 
są dn1howie: '~/eihrauch i tiiełdzik. Gdy wy
brani zostanąr gorliwie sprawą górników się 
zajmą. Do szeregu zatem. a zwycięstwo będz1ie 
po nasz.ei stronie, gdy każdy z nas spełni swój 
obowiązek! 

Udział w wyborach starszych knapszaftu 
brać może każdy górnik~ który skończył rok 21 
i zapisany jest w pierwszej klasie ~i mieszka w 
odnośnym obwodzie, bez względu na to, czy je ... 
szcze pracuje, czy też iest inwalidą. 

Do obwodu tego należy część gminy Ha
bi~nghorst położona na wschód ulicy Kaiser \Vif .. 
hełmstr. i na północ dawniejszej kolei westfal
skiej. 

Otłezw-a 
Związku T owa1•zystw polsko· 

k.atolickich r .obotników w 
Niemczech" 

do 
Towarzystw połsko-katoHckicft na . obczyźnie i 

w kraju. 

Do szanownych Towarz·y'St\\' polsko-karoli
ckich a przedewszystkiem do \Vas. kierowni
ków tych To\varzystw na obczyźnie, które w 
ciągtej zniewolone są żyć 'i\ alce z niemczyzn~l. 
zwracamy stę 'nmleJszem z bratniem serde
cznern pozdrowieniem i gorącą prośbą pohtcze
nia się z na·mi do pracy narodowej i obrony 
spraw naszych zawodowych ped jednym wspól
nym sz!andarcm. 

\Aiielu z \Vas. bracia robotnicy, b1ąka się . do 
dziś w obcych nam wiarą i językiem Towarzy
st'iYach i Z\\ i<-!Zkach. Jedni zaci~1gah1 się pod 
sztandar s O"i\ ·arzysze(I t. zw. za\\ odowych, 
przeważnie 'soq·alno-demokratycznych, drudzy 
do niemiecko-katolickich, centrowych A rbciter
veremow. l w jednych i drugich nie powinno 
by~ miejsca dla \V as. \\ .. międzynarodO\\ ych, 
socyalno-demokratycznych Związkach grozi 
\Vam w razie dłuższego przebY\Yania \\. nich o
słabienie \\ wierze prz.odków, \\ niemiecko-ka
tolickich ,.Arbeitervereinach" utrata IlarodO\\ o
ści polskiej. Szczególnię niebtzpieczn<ł jest dla 
Was gennanizacya przez czynniki kośc i elne:. 
Poczciwy lud nasz prz:;cho-dzi z krc: Iu m2.ł0 nc~ ·-

Adre~: "') Wi~nut: Pobki'', Bochum. 

rodowo i oby'ivarelsko uświadomiony, i !atwo 
przystępuje do niemiecko-katolickich ,,Arbeiter
v ereinów". bo widzi na ich czele za-\vsze ksJę
dza -- o narodowość jego nie pyta - i pociąga 
go kasa pogrzebowa. ktCJnt utworzono w Zwi<ł
zku niemiecko-katolickich TO\varzystw robotni
czych. 

Dla widoku księdza, chociaż on wcale nie 
mówi jego językiem i dla owej_ kasy pogrzebo
wej, przystępu.ie dużo polsko-katolickich robo
tników do niemieckiego Związku i z czasem za
tracają swoje poczucie narodowe, żenią się z 
niemkami i zieci Yychowują na niemców. 

\Vielkie niebezp.ieczerl.stwo, grożące z rej 
strony masom polskiego robotnika, przychodzą
cego dla pracy na obczyznę i lapanego, do po
mienionych Towarzystw, gdzie gubią wiarę i 
narodowość, poznaliśmy tu w Berlinie i, sądząc, 
że chcąc siebie chronić, trzeba walcz.yć tą samą 
bronią, której przeciw nam używa ·wróg nasz., 
przystąpiliśmy do utworzenia naszego Związk11, 
aby przez niego wspólną siłą odeprzeć na~xafę 
germanizacyjną, idącą na rodaków naszych, 
przehyu·ających n?. 0-hczyźni:e niemiecki€.} .. 

Do Związku naszego, m·imo jego krótkiego 
istnienia. \\ stąpHa na astatniem posiedzeniu 
wielka liczba Towarzystw z rozmaitych stron 
państwa niemieckiego i dla tego mamy nadzie
ję, iż na przyszlem zebraniu znajdą się także 
Towarzystwa z okolic \;vestfalii i Nadrenii, gdyż. 
i dla nich jest w naszym Związku miejsce. Je
żeli tak dalej Związek nasz będzie prospE-rował, 
jak dotychczas, to możemy żywić uprawni:mą.. 
nadzieję, iż z czasem, gdy przyłączą si~ ,!o nc:s 
wszystkie polsko-katolickie Towarzvst\va 11.1: 

obczyźnie, staniemy się bardzo poważ~ą ~itą w 
obronie naszych braci robotnikó\ , zmuszonych 
szukać pracy w Niemczech. że uda nam srę 
wielu z nich uratować od zniemczenia się. 

Ku temu celowi postarał się nasz Związek, 
żeby czlonko\\ i e Towarżystwaf przystępujące 
do niego, mieli podobne rnateryalne korzyści, 
jakie dają tyle . niebezpieczne dla narodo.wości 
naszego polskiego robotnika niemiecko-katolic
kiego ,.Arbeitervereiny". Jeżeli według dotych
czaSO\\·ych naszych ustaw Towarzystwo zwią
zko\\ e opłaca od każdego S\\ ego członka 50 fen. 
wstępnego i J () fen. skiadki miesięcznej, to jego 
czlonkO\\ i e maj4 zt<-td takie korzyści: Jeżeli um
rze czl:onek~ który do Związku naJeżal pół roku, 
tO jego spadkobiercy oubil:raJą ..)0 nu. (po roku 
60 mr.), w razie śmierci zaś żony odbiera czło
nek . 30 nu. na upęd?.epic koszt()\\· pogrzebo-
\\·ych. · 

Po za tem mają To\'\ atzyst\\ a. należące do 
Związku. z. tegu różne korz}·ści moralne. bo 
l\\ i4zek CZll\\ a nad roZ\\ o jem '' szystkich na
leż~1CJTh db niego Towarzystw i szczególnie 
zajmu.ie si~ To\\ arzyst\Yami słabszem.i W tym 
celt! postara! się o ut\\ orzenie osobnej komisyi 
wyktadowe,i i agitacyjnej, której członkowie 
jeździć będ'-1 do TO\\ arzyst\\. zaniedbanych z 
\Vykladami i starać s i ę zarazem pozyskać dJ< 
Z"viązku rodaków, żyjących dotqd w zupeln.tn 
pod względem narodowym odosobnieniu. 
1 M o że niektóre z To\\ a rzyst\\ po1sko J\:ato
lickich robotnik(nv pow i edzą sobie, że im za da
leko do Z\viązku berliJ1skiego! I na to j.:st rada. 

Jeżeli w kolach naszy~h robotnikćW, czy w 
kraju czy rta ob\:zyźn ie .prz.yjmie si"' myśl, że 
taki jeneralny Z\: ~iązek polstd ch ro!>otników na 
cJe . ' itmc y )(:' .. 1 ~: o ni eczny, 1ak ~ak go mają 



Niemcy, czy socyatiści. czy karG ;,.::y. to tlie tru
dno będzie zorganiZO\\ ać si ~ v tedy według prrJ
wincyi. W każdej będzie się móg1 wtedy uhvo
rzyć prO\\ im.:yonalny zarząd zwi<:tzkowy. T0\1.-a
rzyst\l. a tamtejsze będ<-1 co k wanat urząd7.aly 
zebrania swoich delegatów i radzil:r nad spra
'\Vami lokalnerui i ulepszeniami w Z\\ iązku. ktćJ
rc po tem przedlożą scjmikO\\"i calego Związku 
·w Niemczech. W razie pomyślnego roz\\"oju 
naszej sprawy są więc pizewidziane osobne or
ganizacye prowincyonalne naszego Związku 1) 
na Brandenburgią. 2) na Saksonią. 3) na Lużyce. 
4) na Westfalią, 5) na Nadrenią, G) na Slc.1sk. 7) 
.na W. l(s. Poznar1skie, 8) na Prusy \Vs~hodnie. 
9) na Prusy Zachodnie itd. \V razie szerszego 
rozwoju Związku, mianowicie \Y kraju, siedzibą 
jego \\'Cale nie potrzebuje być nadal Berlin. PcJ
zostanie nią oczywiście Berlin. dopóty punkt 
ciężkości roz\\·oju Związku stanowić będzie 
'\Vtaśnie stolica Niemiec. 

Rzeczą braci naszych rcbotn !ków Jest. ż~by 
się wycofali z obcych Związkó\\ · i l}fZ.YStąpiil do 
swego, który im podobne da korzyści, jakk 
członkom S\\-oim dają tego rodza;ju Związki me
mieckie. skutkiem czego do tych Z\•:i<:~zków tak 
dużo dotąd należało polskich mbotników. Ci 
bracia nasi koniecznie musz<:t z nich \\ ·ystąpić 1 
pieniądze S\voje, które dotąd sktadali w niemiec
kich To\varzystwach i hanka\,;b. zasilając przez 
to cele antypolskie, umieszczać podług \\ skazó
wek \\. pewnych polskieh instytucyach. 

Rzeczą będzie zarządu, żeby ani fenyg, z/o
żony przez brata naszego, polskiego robotnika, 
nic został uroniony, ale żeby przynosił mu od
powiedni zysk i korzyść. 

Śmiało wiGc bracia robotnicy polscy. gar
nijcie się pod nasz sztandar, czy to na obczyżme. 
czy w kraju, - znajdziecie u nas te same korzy
ści, któ,re wam dają niebezpieczne dla waszej 
·wiary i narodovlości Z\\-iązki niemieckie. a po 
za niemi. pomoc moralną, której wam Związki 
niemieckie dać nie mogą. 

Jeżeli wszyscy robotnicy pol cy staną '" 
jednym szeregu bratnim i opn1 pomoc wzajemną 
materyalną i moralną na w1asnych siłach. wte
dy żadna sila wroga nie zmoże naszej narodo
-wości. 

A za tern druhowie 1 czy od kielni. czy od 
młota, czy od piły, ramię do ramienia : 

Wiat~łłsł'. 
i?' 

( Powieść Wacława Masłowatłqa,. 

t~:J,- (C! u· ct:t1U1' '\ . 

Teraz dopiero się pokazało . że w .wo.isku 
naprawdQ był ogromny spisek przeciw imamo
\\i: z pod 1'v\urato\vego znaku mało kto zbiegł, 
aby szukać innych wodzó\\ mi u rydzkich; pra
wie wszyscy czolem uderzyli nowemu chanowi, 
a <m się oznajmił wiernym d ruhem i sojuszni
kiem U rusÓ\\-. 

Lecz i trzecim jeszcze wypadkiem upamię
tnil się ten dzie11 \V dziejach kazawatu: ku ogól
nej radości rycerstwa. a za zgodą wszystkich 
wodzów, miurszyd ob\YoJa.t Ben-Mahometa
Szamila imamem. 

Od tej chwili wojna "zięla inny obrót. No
wy duch wstąpił w dagestariskie ludy i wypadki 
poszły raźnem tempem. Szamil odrazu poczy
nał z zadziwiającą zr~cznością. ruchy jego były 
równie błyskawicznie, jak trafne, woj ka w ego 
nigdy nie nużył. ale także nie zmarnował ani łe
dnej do!Jy. 1\ażdy jego pian v. yda \\dl si~ z po
czątku szalonem zuchwalst\\ em, na które nie po
ważyłby siG nikt ze zdrO\\:emi zmysłami. a do
piero potem pokazywal'o si~. że \\ · nim nietylko 
wszystko bylo obliczone dokladnie, ale jeszcze 
i to, że po wykonaniu jego otwie rały s ię no\n! 
pomyślne widoki. 

Dziejopis tej wojny, j enerał baron \Vrewski 
slusznie nazywał Szamila 1apoleonem czerkie
sów. .Jakoż byli oni do siebie \\. tern podobm. 
że mistrzowsko batamucili nieprzyjaciela co do 
swych zamiarów. rozdzielali go i gdziekoh•:iek 
bitwę przyjęli, zawsze byli w prze\\·ażającej licz~ 

·e i w lepszych topograficznych \\a runkach. 
. dzowie rosyjscy nigdy nie \\iedzieli, gdzie 

SJę \za mil znajduje. Poja wial się on przed nimi. 
albo '! boku, lub z tylu. za\\ sze w tern mie1scu 
n~rnni · spodziewany, ugryzł, zni zczył obóz, 
zaora_l ~wność i potem znikał jak kamie!J ,,
wodzte, a po jakimś cza ie znów spadał na nie
przygotow~nych, niby orzeł z obloków. 

Skutkje tego było. że w trzy tygodnie po 

\V l A R U S P O L S I( I. 

~iech żyje Zv-:i~1zck TO\\·arzyst\\. Po!sko
ł(atolickich f-(obotnikó\\ w Niemczech! Niech 
żyic so!ida111cść interesów wszystkich polskich 
robotnik(n\ · \\ ' kraju i na obczyźnie! 

Z ar z ą d. 
U\\ a g a: \Vszelkich objaśnier'J co do Zwią

zku tldzicla prezes tego za nadesłaniem 20 feny
gowego znaczka pcczto\\'ego na portorynm 

p. T. Błoch, Berlin. Barnimsrr. l l. 

W sprawie ks. Tascha 
otrzymał .,Dzien. Pozn." następujące pismo od 
p. Jana Ch1a))Ov .. ·skiego z Gaździechowa: 

.. Na pismo ks. dziekana Tascha w nr. 17b 
,.Ozicn. Pozn." poda.i~ doslawnie notatkę moją, 
o której \\ 'SP'Jllmiatem ,,. piśmie z dnia 9 kwie
tnia br. 

.J(ozmowa hr. D<.1bskiego i moja z księdzem 
Taschem ,,. spra\\·ie jego odstąpienia od kandy
datury przy wyborach 1893 r. 

"lir. D. i ja obiecaliśmy ks. T., że jeżeli te
raz odst<:liJi. przy przysziych \\ ·yborach Polacy 
na niego gtosować będą. Po różnych pertrak
tacyach ks. T. się zgodził i poz,.volił nam z.robić 
odr>O\\·iednie kroki, aby wyborcó,,· o tem uwia
domić. 

"Po dłuższej rozmowie, o stosunkach ,,. o
kn;gu \\'yborczym na pożegnanic powiedziałem: 

.,Ich móchte noch, urn einem Missverst~ind
niss vorzuheugen. bemerken, class \Yir uns aus
driicklich dag-egen ven\·ahren. ais ob wir den 
\Vahlbezirk fUr immer aufgeben \\-ollcn. Wir hal
ten es filr recht und billig, dass der Bezirk ein
mal durch Polen und einmal durch einen Cen
trums-Mann vertreten svird''. 

"Na to ksiądz Tasch odpo\Yiedzial podając 
nam rękę: 

.,Ich bin persoulich ganz darnit einverstan
dcn und kann Sie nur ·versichern. dass ich ihnen 
mit meiner Person nic Schwicrigkeiten machen 
\Yerde". 

"Pisałem \\. Lesznie krótko po rozmO\\·ie 
z ks. Taschem". 

Chociaż na nieszczęście nie zanotowałem 
daty p<)\\·yższej rozmowy. to jednakże ona sa
ma. choćby mnie nawet pamięć zawieść miaJa, 
jasno do\rotlzi. że odbyła się przed glównemi 
\Yyborami. Inaczej nie mialaby sensu. 

\Y·kroczeniu do Dagestanu. jenerał l(luk, nie sto
czywszy ani jednej ,,·ielkiej bit\\ry, ale mając 
szyk zupdnie pokrnatwany i żołnierzy znużo
nych cofnął siG za góry. W ów czas książę Ba
gration-Muchra(Jski znalazł się \Y położeniu fa
talnem: o ha jego skrz~ rdla byty ot\\-a rte. środel{ 
rozrzucony szeroko. a za plecami - skaliste gó
ry, przcpasctc i puszcze. Nie cze-kal tedy, aż 

się Szamil na!1 rzuci, lecz zaczął się ściągać ku 
le\\·emu ko!'tcO\Yi gór i także się \vycofat z tea~ 
tru wojny na ciepłe nadkaspijskie niziny. Li
czył, że nadchodząca zima za\Yieje \\. górach 
drogi i skaże Szamila na zupełną niecz.ynność, 
a tymczasem on sam ściągnie większe sity, u
t\vorzy trzecią armię i z pierwszym podmuchem 
wiosny uderzy na miuryclów calą potęgą. 

Ale \\- tym roku zimy prawie nie było. Pół
nocne wiatry przyszty \\ - cześnie, \\'ydęły z sie
bie caic zimno, zasypały ziemię ogromnym pu
szystym śniegiem, - i potem już trwał długo 
łagodny oddech potuduia. Szamil da? wojsku 
'' ytchnąć. -- organiZO\Yać się zaczął. St\Yorzyl 
regularną picchnrG. którą podzieli l na kompa
nie, bataliony i p11łki, ztożyl arty1eryę, w kto
rej działa byty z rur dębowych. okutych raz 
przy razie żelazncmi obręczami. Armatki tt, 
bardzo lekkic i przez to szczegółnie wygodne 
,,- górach, rozkładały się dla przewozu na cze"
ści: osada szla na jednego konia, koła na dru
giego, a sama rura na d'' óch po s ta\\ i onych obok 
siebie. Takie nrzc.1dzcnie przyjęli potem Rosya
nic, jako naJbardziej stoSO\\·ne do miejscowych. 
warunk6\Y. Nie żal byto taniej armatki. jeśli 
trzeba było oddać ją nicprzyjacielO\vi. albo je
śli gdzieś u n\·ala się w przepaść, albo jeśli pę
kła po d\\·udzicstym strzale. ł(ażdv cieśla dru
gą taką wydrążył, każdy kowal okuł - i pu
kała gtośno. a na blizką metę i siekat1ceru. albo 
kamic11iami na\\-ct celnie. 

Tak w krótkim czasie dał Szamil silną pod
sta \\-G kazawatO\d. Liczyli siG z te m jeszcze 
niewątpieni przez łiamzad-beka chanowie, któ
rzy \\" dalszych stronach Dagestanu zachowali 
S\\ e stolice, i teraz posyłali no\\·cmu imamo\vi 
OŚ\"x..-iadczenie przyjaźni; liczyli siG Rosyanic, 

Nic zaprzeczam bynajmniej (chociaż na ra. 
zic przypomnkć sobie tego nie mogę), że byli.~. 
ś~y po gló\\--uych wyborach dmgi raz u ks~c 

dziekana Tascha. aby go prosić, "żeby wzywaf~ 
njemieckich katoiików, aby \\ dzief1 śdślejszyctz 
wy·borów głoso\vali na barona Stanisława Chła · 
powskiego". Jest to nawet pra\\'dopodobne, bo ., 
pomimo naszych srarat'l, dość znaczna. o ile Oic 
bie przypominam, ilość glosów padla przy \Yy c 

borach głównych na ks. dziekana Tascha. z 
Ja ~sobiście Jednak u\vażam to wszystk1 ,, 

w danym razie za obojętne. Mogę nawet, po. 
nieważ nie mogę oznaczyć daty mojej notatki~ 
wbrew jasnemu sensowi tejże, przypuścić, żt 
rozmnwa z ks. Taschem odbyła się po gló\VlJYcl 
wyborach. Nie o to chodzi. Oló\nJym pun 
ktern, około którego się dla mnie \\ szystko obra 
ca, są słowa, przytoczone \V języku niemieckimi)' 
UtkwiŁy mi tak w pamięci, że nawet bez notatkJ 
móglbym za ich autentyczność zupe4nic stano _ 
wczo ręczyć. A ntkwi1y dla tego. że zaraz rx .; 
wyjściu od ks. dziekana Tascha Z\u·ocił mi hr,t,.' 
D. uwagę, że niepotrzebnie \Vszcząlem kwestJ1'!;. 
t>óźnieJszych wyborów, nie będąc do tego upo(..
ważnionym. Odpowiedziałem mu na to, że ni,. ~ 
z lego się nie stało, bo nieproszony ks. Tasch da·.\ 
nam przyrzeczenie dla nas bardzo ważne. 1\.~ 
ostatnie zajście by lo też powodem, że O\\ ą no. z 
tatkę ~robiler:1. . . .xi 

Nre uwazatem mgdy tych siO\\ . za kompro 1 
mis, bo, jak słusznie ks. dziekan Tasch zauvva l'\ 
żyi, ani on, ani my, po z.a wybory roku 1893 '(; 
1898 do zawarcia kompromisu nie byliśmy upo .j 
ważnieni. k 

l'vl.iatern jednakże praw o 11\\·ażać je jako pry i 1 

watną umo\\'ę, zawartą między honorowyi!I t; 
ludźmi i dla tego \\. moim liście z dnia 9 kwie . 
tnia rb. napisalem: ,,Czy więc istnie:je międz! -~~ 
Polakarni a stronnictwem centrum jaka uchwal r 
lub nie. ks. dziekan Tasch w żadnym razie kan d 
dydo\Yać nie może. Przynajmniej spodzie\ra 
się tego na . pe\\·no można po dotąd lojalnym do ~ 
trzymaniu umowy z obydwóch stron''. ~ 

Sens tych słów dla każdego znającego il t 
zyk polski jest chyba zupełnie jasnym, a że ostl 
tnie zdanie odnosi się oczywiście tylko dn \\'l h 
borów\\' łatach 1893 i 1898, a nie do wszystkie- -z 
13 wyborów od 67 do 93 roku także bliżej tll t 
maczyć nie potrzebuję. .P 

gromadząc coraz "' · iększe zasoby, potrzebn ::: 
nietylko do działa{ zaczepnych, lecz i ku obn S 
nie, co pokazY\\·alo, że już nie mają da\\-nej pt ż 
\Vności siebie. Nie iiczy! się tylko jeden łfadż l~ 
Murat. \1 

Siedzial on na charist\\·ie a\\·arskicm ja~ 
pan samowtadny, \\ ielce ,,-ojO\\'niczy i catkiel d 
oddany Rosyanom, - zaklęty wróg miurydl :t 
twa. Topil je "'·e krwi, mając to sobie za na ~1 

większą rozkosz, potykać się z abrekami, kti 1: 

rych rozbite kupy jeszcze się wtóczyty po krl n 
ju. Jakoż, dzier1 mu nie zszedt bez \\-alki. \V i1 

dnem starciu utracil oko, które "yplynęlo m r 1 

do kontuzyi. ~~ 
- Nic to! -mówił do siebie, patrząc \Y su ';~ 

lowem lusterku na swą twarz zeszpeconą. · ';) 
Jednego oka dość jednemu człO\\ iekO\\ i. By ~~ 
mi U rusy addali Tyrę! l~ 

Wkrótce potem abrecka kula strzaskała 11 ~ 
kość golenio\\ · ą. Kazal się polożyć \\. koleb~' c. 
zawieszonej między dwoma ko(uni. i tak ug: 11 

niał po górach, tępiąc abrekó\L Kość rydli n 
się zrosła, ale został kuterno?.;<{. Patrzyt tcd 

'.·\ na S\\·oje kalect\\ o, zgrz.rcając ZGbami. ale \~III p 
się uspokaja!. 
- Oddadzą mi Urusy Tyrę-lilijk~. oddadzl ._, 

- szet>tał tkliwie. 
Niedługo czekaŁ nagrody, choć nic tej. kt1 z, 

h rej jedynie pragnął. Do Cłnmzaku przymaSZ1 

ro,,·ai rosyjski batalion pod dowództwem 1111 ...,
1 

jara Kalugina, który przywiózł ze sebą dla M: ~ 
rata tysiąc czerwonych dukató ,., szlify pulk1 .... 

wnikowskie i pismo od naczelnego \\ odza. l 
piśmie było pozdrowieNie prawemu chan\ll , 
A wary i i najlepszemu druhowi, oraz gorące ż! (, 
czenie, aby; dzielny wódz zjednoczył pod s~ 11 

władzę cały Dagestan i był jego szachem, a 
0 

an~ słówka o ~·yrze. 1\1urat omal nie \\ ybuchn ~ 
gmewem. chetal podeptać szlify i pismo, ale s '· 
pohamował i po4knąwszy złość, spytał mai01 ~ 
spokojnie. ażali nie chora jego żona, że nie ~ d 
śpieszyła do niego? 

(Ciąi dalszy nastaol.). _ .-'' o 
d 



ra. Co do moich osobistych zap:atr:ywait i pogł;,t 
·Yli·:ió\l.' na stosunki wyborcze okręgu wschowsk~-
ksieszczyńskrego, to do dziś dnia ich nie zmiem
wa~em. Nie mogę jednako\x.:oż z rozumieć w jakim 
Yct;:; \\-1ązku one stoją ze spraw<-t. o którą chodzi. 
Tłachyba dowieść mogę tylko ks. dziekanowi Ta
bo~chowi, że, pisząc list mój z 9 k\detnia. przeciw 
SOfego osobie nic nie mia.łem i że O\YSZem b}

;\'Yiem osobi-ście za jego kandydaturą, za co, na co 
zresztą z góry bylem przygotowany, niektóre 

~ tk(p~sm.a polskie ostro mnie strofowaŁy. 
V~ Jan Chtapo\\·ski. 
~t ki:~~~~=~~~~=====~~ 

Żt Ziemie polskie. 
~~~ Z Prus Zachodnich. Warmii i Mazur. 
f_ra Za Bartęga donoszą. że woda w Lynie cią
f1rnfYie \vzrasta. :1 polożone obok Jąki stoją pod wo-
tkd<:\. vViełi\ie gromady bocianów, czasami do 100 

no ,- ztllk, wędruje po zalanych łąkach szukając że
: ru . Jeżeli v.- cda nic przestanie v, · zrastać, to dro-

r l~a do Rusi wnet zalam1 zostanie. 
ty~ -- Frombork. Sekretarz biskupi ks. dr. Liedt
P~ ke obchodzit \\e środę swój 25-letni jubileusz 
m1\apla!lst\\ a. 
d~ Brunsberga. \V piątek po po-ludniu zmarł 
lc\"\·· Brunsbergu śp. ks. profesor dr. Oswald, zara-
10!Zem najstarszy kaplan w dyecezyi warmiflskiej, 

~icząc fat 86. Nieboszczyk urodzi! się 3 czerwca 
ro 1817 r. w Dorsten (Westfalii), w roku 1843 w 
'~a· ,Monasterze promowany został jako doktor teo
J tcgii i pracowat z początku przy seminaryum 
JO rd la kleryków \Y Paderbornie. W czasie walki 

kulturnej otrzyma; powolanie jako profesor do 
ry {y..:eum łiosianum \V Rrunsberdzie, gdzie przez 
- ~ hu 30, to jest aż teraz do śmierci urząd svvój 
Ie .-p ra\vowat. \V roku 1900 obchodził swój dya-
! -rnentowy jubileusz kap!al1ski. vVydat wiele pod

al rę ,.-:zników dogmatyki. które wyszty \V kilku WY
n {.laniach. Niech odpocz.y\va \V pokojn! 

'a Chełmno. Uroczyste wpro\vadzenie nowe-
o ·go proboszcza ks. Leona Lipskiego ·na probo-

Stwo w Starogrodzie odbyło się 8 lipca. Ks. 
i~ Hoffmann z. Lise\\·a wyg.l:osil kazanie. 
a Starogard (Pr. Zach .. ) Komornik sądowy J. 
·l ~>(o sener, mający około 30 lat, ulotnił się tutaj, 
·, zabrawszy z sobą lO 000 nu .. które odebrał z 
. ( Banku Rzeszy za okazaniem czeku z polecenia 

_pewnego kupca. 
Świecie.. Rólnicy tutejsi są w niemalym 

n k.! o pocie z powodu ustawicznych deszczów. 
1 Skoszone zboże leży od dawna na polu, nie mu
e i na go sprzątnąć. Od dlugiego leżenia sloma sta
~ Ja się pra\\·ie czarną. Największą szkodę ponoszą 

W·iększe majątki. 

Ze Skurcza piszą do "Gai. Tor.": ,,Naszą 
1 tle tychczas czysto polslq okolicę już rozpoczy-
1 .na_~ją kulturO\\'ać, osi dlai,lc doko.ta kolonistów 

n.i,emców z Rosyi, którzy choć nieznajomi, trafia
l t:~ do kupcÓ\\ ' i rzemieślnikó\,- niemieckich. a 
l nmijają Polaków". 

.,Pielgrzymo\\·i" zaś donosz<:l z powiatu to-
1 ru ńskiego, że komisya kolonizacyjna pracuje 

tam 11ie już silą pary, ale elektryczności; po za-
· kupn ie Zelgna nabyta z drugiej strony Che1mży 

. 800 mórg obeJmujący fotwark po Donerze; teraz 
·t upita Lubiankę w raz z fol\\ arkiem Korytami; i 
każdej chwili Pigła wraz z starym Leszczem. 
gn iazdem ongi Leskich, \\. jej posiadanie przej
dz ie, a może już przeszła; o innych. sąsiednich 
majątkach także chodzi pogłoska. że ten niczem 
nie nasycouy smok także .(e vvkrótce potknie. 

Pelplin. Ks. Roman f<utkowski wika rvHsz 
'J.·- Śliwieach otrzymał od naszeJnego pre-zesa 
Prus Zachodnich prezcntG na probost\\·o w BYr 
S1lawiu. 

Ks. CzekaHa, neopresbyter. ustano\\·iony 
został· jako 2 \\·i.karyusz ·w Czersktl. K.s. Zie,gen
hagen jako wikarynsz ·w fordonie. 

Toruń. .Majątek Biela\\·y pod Toruniem 
3DOO mórg nabyf dnia 10 sierpnia br. Polak p. 
Stefan Krause z Leszn-a za ' 210 000 ntr. od p. 
S and, niet;nca. 

Chełmno. Kościół Ś\\' . Ducha. ,,- którym 
od dłuższego już czasu nie odpra\viają s"ię żadne 
nabożeństwa. ma zostać nieba\\·em gruntownie 
odnowiony. Do tego czasu przechowywano ,~, 
opuszczonym kościele różne to\vary pewnego 
tutejszego kupca. Jest to 11ajstarsza świątyniJ 
\ 1," Chełmnie. Po odno\v·ienin ma być podobno 
·oddaną <lo l!itytlw niemieckim katolikom lub też 
d la wojska. 

Toruń. Podczas burzy udzerzyl piorun \V 

ofieera, siedz[lccgo na kon iu. Oficer i ko!'1 pa
dU trupem na miejscu. 

\V I AR U S P O L S K I. 

Z WieL Ks. Poznańskiego. 
Poznań. Archidyecezya poznar1ska. Naj-

prze,vielebnidszy ks. Arcyp-asterz mianował k . 
prodziekana Smiegielskiego z Ostrov.·a dzk"ka
nem dekanatn ostrowskiego, a ks. prodziekana 
\Yróblewskiego w Lutogniewie dziekanem deka
natu koźmi!lskie.go. ·Administracyę powierzono: 
Ks. Kiliflskiemu, wikaryuszDwi z Buku parafii \V 

PHce od l lipca rb. i ks. Putzowi, administrato
rowi z Boruszyna, parafii w Obrzycku od l 
sierpnia rb. Na wikaryaty powolano: Ks. Re
mera, wikaryusza z Siemo\va do Rydzyny_, ks. 
Kutznera. wikarynsza z Pilki do OboTnik. ks. 
Króla, wikaryusza z Obornik na Il wikaryus.za 
do Buku, ks. Kucharskiego z Osieczny do Sie-
1'110\\·a i ks. Kraie\\·icza z Zerkowa do Bomszy-
u a. 

Poznai1. Pisrno dla przemys{o\\-ców. Z 
dniem l października będzie wychodziol w Po
znaniu ezasopismo ,.Przemyslowiec'· raz na ty
dzieli. Pismv to będzie poświęcone sprawom 
rzemiosła. przemysłu i handlu, oraz towarzy
stwom przemysłowym. vVydawcą ,.Przemy
s~owca" jest Zarząd Związku Tow. Przemysło
wych". 

Inowroclaw. Przy tutejszym gimnazyum . 
wyktadać będzie od św. Michala religią katoli
cką ks. Olatze1 z l(robi. 

· Ujść. \V sobotę obchodzil p. Kotodziejski z 
swą żoną złoty jubileusz. ma!że11ski. 

Poznm1. Vv' nie zielę odbylo się tmaj zebra
nie delegató\.v strzeleckich należących do zwią
zku. I stata się rzecz niebywała. Na zebranie 
także przyszli niemieccy spravvozdawcy dzien
nikarscy. Tym powiedziano, że mo.gą tylko ta
kie spra\vozdanie z zebrania napisać. jakie dele
gatom będzie się podoba-lo. Wobec takie o
świadczenia dziennikarze opuścili strzeleckie ze
branie. Jakoś nie czystą sprawę ci panowie re
prezento\vali, kiedy nawet chcieli ograniczyć \V 

swobodzie niemieckich dziennikarzy. To do
piero byli hakatyści czystej krwi. Byli to -de
legaci z tych bractw, które odesłały poznali
skiemu bractwu strzeleckiemu medale z pol-
skiemi i niemieckiemi napisami. 

1 
Gniezno. Stod e-ta z żniwem spaliła się go

spodarzowi Mikoiaj...:zako-wi w Kavviarach. 
l(robia. Uroczystość koronacyi Oka św . 

Pinsa X obchodzono w Krobi prz.y bardzo li
cznym t zywym wspMudziale obywateli mia~ 
sta jako- też parafian ,wiejskkh. 

Rano na sumę przybyt do kościoła Naj
przewielebniejszy ks. Arcypasterz, przyjmowa
ny u bramy przez miejsco\ve duc.howie1'1stwo. 
Sumę z asystą dyakona l subdyakona odprawił 
ks. kanonik Dalbor. 

Wieczorem na dany sygnal z wieży kościel
nej rozpoczęła się · iluminacya miasta, która uda
Ja się wspaniale, bo nie by lo prawie domu nie 
oświetlonego. Ks. Arcypasterz objechał ulice 
miasta, by się przyjrzeć ilnminacyi. Na cześć 
Ojca Ś\Y. i ks. Arcypasterza wznoczono radosne 
okrzyki. 

W kotku zgromadzili się wszyscy- przed re
zydencyą arcybiskupią, gdzie spalono sztuczne 
ognie. Po odśpiewaniu wspólnej pieśni ,,Wszy
stkie nasze dzienne sprawy", której wtórowala 
muzyka. rozeszli się wszyscy do domó\,., u rado
wani. że tak świetnie udala się uroczystość. 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 
Z Szopienic donoszą "Katolikowi", że nau

czyc iel B. sbwfl ,,,.·ni osek o ukaranie hutnibl tL, 
panie\\ aż ten go przed dziećmi \vyzywal i 
chwyci[ za rękę. Nauczyciel zbi -ł synka hutnika. 
wskmek czego tenże był rozgoryczony. Sąd 
skazal ojca za ·obrazę na 3 mięsiące więzienia a 
za zaldócenie spokoju domowego na 2 tygodn ie 
aresztu. 

Do czego to 11ie doprowadza nieszczęśliv~- y 
germanizacyjny system szkolny! 

Bytom. 19-lerni fitzek. spadl z huśta\\ '{ i i 
nmar! w dwie godziny po wypadku. opatrzody 
Ś\:.. · . Sakramentami. Rodzina zmarłego zami• '
rza wyroczyć proces wlaścicielowi huśta\v;ek 

Opole. W tutejszym browarze zamko·wym~ 
pcniósł nieszczęście robotnik Józef Kochanek z 
Gosławic, któremu przy wytaczaniu beczek 
zgniecioną została prawa ręka. 

- Ucznia stolarskiego Emila Kosza ude
rzyl kol1 kopytem tak silnie w nogę, że K. na 
dłuższy czas będzie niezdolnym do pracy. 

Bytom. Na kopalni KróL Ludwiki spadają
ce \Vęg1e połamaly obie nogi górnikowi Pavdo
•.vi \'lieczorko\Yi. 

Wiadomości ze świata. 
Petersburg. \V po·łudniowo-zachodniej Ro

syi rozruchy robotnikó\V nie z.ostaly dotąd u
śmierz.one. \V ulicach KUo\Ya ustawiczne krwa
\Ve toczą się utarczki pomiędzy wojskiem a 
strejkującymi. Oba\viają się rÓ\\tnież rzezi ży
dóv.'. Kilkanaście fabryk zostało przez bezro
bocie zupełnie zntjnowane. 

Londyn. W angielskiej izbie gmin w dłuż
szej przemo-wie ·wyjaśniał na odnośną interpe
lacyę prezes ministrów. Balfour stosunki w Ma
cedonii. Przyznaje, że po-łożenie jest bardzo 
smutne. lecz Anglia z natury rzeczy pozostawić 
winna inicyatywę Rosyi i Austryi, pomagając 

im. dopóki nie zapragną przeprowadzenia oso
bistych swych planóvv. 

'Viedeń. Podczas gdy cesarz franciszek 
J óze.f z stroskaną głową przyjmuje u siebie w 
Isz.lu króla rumuflskiego, robi 'Z nim \VY,cieczki 
~\ - okolicę i urządza galowe p-rzedstawienie w 
teatrze. w stolicy Węgier wypadki przevidzia
nym idą 'przebiegiem. 

Petersburg. W ]Jobłiżu stacyi granicznej 
\Vierzboło\va przytrzymano dwóch rosyjskich 
urzędników celnych, którzy przemycali pisma 
nihilistyczne i odsta'rviono ich do Petersburga. 

\V Macedonii dziesięć tysięcy powstarków 
stoi obecnie poa bronią w \Vilajecie monastyr
skim, 2 tysiące walczą z rurkami pod l(ast-oryą. 
.Monastyr robi \Vrażenie martwego miasta. Skła
dy pozamykane, robotnicy świętują i nie chcą 
naprawiać zburzonych tam kolejowych, pociągi 
przestary kursować, a z całej Macedonii koleJe 
nie przywożą osób w obawie przed zamachami. 
Turcya zbroi na gwalt 24 bataliony i wysyła 
w naJwięcej zagro-żone okolice, tymczasem kraj 
cały zamienił się w morze knvi i pożogi. W 
okolicy Kastoryi powsta!lcy spalili 5 wsi i wy
mordowali wszystkich mahometan i greków. 
Polożenie jest wprost groźne. Turcya przygo
towuje notę do obcych mocarstw, ale ta nie wie
le pomoże, jeżeli obce rządy nie wejrzą energi
cznie \\- gospodarkę kraju i zasadnicze nie za-:
pro·wadzą zmiany. 

Z ró.inych stron. 
Bochum. · ':W gazetach niemieckich pe.łno g.!osów 

o niezadowoleniu w ko.lach górniczych i zarnic.uze u
rządzenia bezrobocia. 

Heissen. 'vV kopalni "Ver. Wiesche" wpadJ gór
nik Meier do szybu i niebezpiecznie się pokaleczy!. 

I(ołonla. 'Ks. dr. Kreutzwald jest niebezpiecznie 
chory. 

· Horstermark. W domu stolarza .Torczyka w y 
bucht pożar. • 

Viersen. lawalila się tu część uowej poczty, nie 
wykolrczonej jeszcze. Kilku robotnikó\v zosta.fo oka
leczonych. 

Hala. W Beesen znaleziono zvvłoki robotn i
ka Outjahna. który został zabity i zlupiony. 

EisłebelL \V Siebigerode Zvstał gómik 
Dietz tak niebezpiecznie pokaleczony, iż nieba
\\ ·em umarŁ . 

Bitterleld. Omnibus samochodowy jadąc 
do Di.ihen najechał na drzewo i tak się popsuł , 
że dalej jechać nie byto mo-żna. Jadącym omni
bt!sem nic się na szczęście nie srało. 

Szczecin. Smntny konie~. \\·Ycieczki gim
na stykó\\. Oddział niemieckich gimnas t)· kó'v\.' 
dla mlodzicży odbyŁ wycieczkę i nocą prze~i4· 
gał z muzyką przez \Vieś Rosengart en. Tu 7a
czepili gimnastyków napili wieśniacy. Pn:yszło 
do knva\vej bójki na pięści i noże. \V ... zasie 
b(l_iki z.aż5;8n ·o .ieclnego gimnastyka. a widu in
nych znacznie poraniDno. - Odyby takie zaj
ście bylo się \-\ ·ydarzylo u Polaków. -- zatrą
bionoby na niemaly alarm, zarnienionoby krwa
wą burdę na ma h! kosynicrkę, lecz to stało się 
w stronach niemieckich. pisze się o tem jako o 
Z \ \ ykłem zdarzeniu. 

Ostatnie wiadomości. 
R z y m. Donoszą z Rzymu, jakoby kardyrmł Sa

tom zosta ·ł sekretarzem kardynalskim. ___.: Ks. 1\\erry 
de~ \>·al został nuncyuszem w Wiedniu. a Dełła Chiesa 
w Bruks-eli. 

W a t t e n s c h e i d .. Kopalnia ,.Centrum" ogła
sz.a, że udzieti wsparcia chorującym na robaki ~órni

. kom. To wsparcie otrzyt~ają także ~órnicy, którzy 
dotąd 1-ecz.vU słę w domu chorych na robaki. 

T r y e s t. Parowiec austryacki .,Poseidon" za
tonął. 

OD EKSPEDYCYI. 
Posledzicieł składu młeczne~o w Gełsenkirchen,. 

Pr :simy pod.ać llam swój dokladii.f ~dres. 



Rozmaitości. 
Nikłcn.ve dwud.ziestoienygówk.i, które już 1 

stycznia br. nie mai<l ·wartości \V obiegu mo·net, 
:przyjmują kasy rządowe jeszcze do 31 grudnia. 

Koszta konklawe. \V ciągu XIX wieku, jak 
podaje ,,figaro··. koszta konkla_we ciągle wzra
stał:y. I tak po-dczas gdy na konklawe, które 
wvbralo Leona XII wydano 429 125 fr., koszto
w~·Ło następnie Piusa VIIJ 638 510 franków, a 
konkla\ -c Grzegorza XVI 7: .~ C)31 irankó\.v. Póź
niejs·zy Leon XIII jako k.: i!·_ rlengo postanowi! 
po śmierci Piusa IX te ' \vszysd\.ie wydatki zmiei
,zyć i przeznaczył na konklawe z góry sumę 
]50 000 franków i sumy tej nie doz,voli przekro
czyć. z sumy owej więcej, niż trzecią część, bo 
.57 871 fr. pochłonęły roboty murarskie. 

Źywcem pogrzebany. O strasznym wy
padku pozornej śmierci donoszą gazety peters
burskie z Nowoczerkawska. Niedaleko tego 
miasta zmarła żona jednego z obywateli. Ponie
waż nie bylo w okolicy lekarza. Jdóryby skol1-
~ tatowal śmierć, prosil obywatel popa, aby jak 
najprędzej zaiąl się pogrzebem, gdyż z pDwodu 
strasznego upaJ·u, zachodziła · obawa szybkiegbl 
rozkl'adn ciała. Pop zgodzil się na to i sam na
mawiał oby\vatela do rychle.iszego pogrzebu i 
kobietę złożono do grobu. · Ale wtedy mąż za

· Cząf podeirzy-\vać co, dn stanu umariei żony i 
, wyprosił u popa pozwolenie ekshumacyi Z\dok. 
Eks.humacya dala wynik przerażający. Otwar
ty grób przedstawiaj straszliwy wydok. Mię
so na rękach nieszczęśliwej kobiety bylo odgry
zione do kości, w rękach znaleziona. cale pęki 
włosów. które \vidocznie kobieta przebudzona 
z letarg,u wyrywała sobie w strasznych wal
kach ze śmiercią. Wypadek ten \\' Y\\- oJał ol
brzymie wrażenie w okolicy. 

Anegdota o Piusie X. Jeden z dziennikó\Y 
wło·skich opowiada następującą anegdotę: Razu 
jednego· rozegrała się w domu biskupa Sarto w 
Mantui humorystyczna a zarazem niezwykle po
ruszająca scena. Sarto siedział przy swem biur
ku1 gc:i~ wŁaśnie wpadła wystraszona jego ·sio
stra, donosząc mu, że z ogniska skradziono jej 
mięso. Biskup nie· obracając się, sucho odpo
wie-dzial dyalektcrn ludowym: 

- Zapewne pon\-ał je kot. 
~ - E, gdzie tam, - odpowiedziała z ener-
gią dobroduszna l'Obieta, - ~.-szak kot nie unosi 
z sobą talerza. · 

- Ja je wziąłem, - odpowiedział biskup, 
przyszed ł ubogi, którego chorej żonie lekarz za
pisał bulion, i dla tego podarowalem mu mięso. 
O nas już Pan Bóg nadal, nie za pomni. 

....................... 
t 

Towarzystwo św. Jana Ewang. w Hi.illen. 
Żona llaszeg;o cztonka 

ś. p. Agnieszka l(ierzek, 
urodz. Śród.ka, zakoiiczyi'a żywot doczesny, dnia 12 
sierpnia. Pog;rzeb oabędzie się w niedzielę, dnia 16 
sierpnia o godz. 3 z domu żaloby w Bulrnk~. Warmer 
Str. nr. 129. Czionkowie winni się stawić o g-odz. Z 
w czapkach i oznakach w lokalu posiedzc!l. O li-
czny ud.zia! uprasza Z a r z ą d. ......................... 

l(oł'o śpiew~ HHalka" w Kastrop. 
Donosi się szanownym czlonkom. iż posiedzenie 

odbędzie się w przysz.rą niedzielę 16 sierpnia o g-odz. 
3 po po.f. Po posiedzeniu da się K:oJo nasze ws.pMnie 
odebrać. Dla tego zaprasza się ws;r,ystkich czJon
ków czynnych i niecz~vnnych. Lekq·a śpie\\' U o go~ 
d zjnie -~-c::_~e~-~-Y;21s~_i_ei pi~śni! Z a r z ą_?.. 

Towarzystwo św. Stanisła·wa B. w Schalke 
donosi ~" · '-"m c-71'(\nk.nm. i i n::~ fl!?'·s·rr,., nirrł ~'i " ' " 1(1 
sierpnia rJ godz. -+ po poludniu odbędzie się miesię
czne zebranic w domu kat. Towa.rzvstw. O iak nai-
liczniejszy udział' w posiedzeniu prosi Z a r.z ą d.· 

-~- - · .. 
Towarzystwo św . .ładwig:i w Gerthe 

donosi swym czlonkom, iż \V niedzielę, dnia 16 sier
pnia bierzemy , udział z chorągwią w rocznicy Tow. 
św. Stanisł'a\va w Orumme. Wymarsz o godz. Z po 
po_~_udniu:_Q ___ lic_~-'~Y-~_z._i_aJ: czJonków prosi Zarząti. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Wetter n. R. 
Donosim~- szan. członkom z \Vetter i li.erdecke, 

iż To;,v. nasze urz;:Jd.za wycieczkę wozami w niedżie-
1ę, dnia 16 sierpnia. Członkowie winni się stawić o 
godz. 12 na sali posiedzei1 i to w czapkach i ozna
kach, wyjeżdżać będziem] · o godz. 12 i pól. Spieszm]' 
na świeże pO\vietrze, abr o'Cletcl1!ląć po cafotyg-odnio
wej pracy, abyśm~· się wszyscy " rspólnie mogli za-
bawić! t-

Tomasz Szukalski, sekr. 

Baczm1śćt Eickef! 
Polacy z fickla udają sfę \V przyszlą niedzielę z 

r odzinami na wycieczkę '" o-g-rod.zie p. \Valburga w 
Hofstede. Spodzie\vamy się, iż także Rodacy z J1of
, tede. R.iemke, łiamme i ca.tej okolicy licznie się z'Jio
rą. PrzepędzaJmy \\rolny czas na świeżem pO\Yi~~rzu, 
lbo to zdrowo!! 

........................ 
Podziekowarrie. 

Szcll1. TcwarZYSt'\\-om ~w. StantsJ.a\1'a z \:Vanne H 
oraz "\Vszystkim Rodakom i Rodaczkom, którzy wzię
li udział w pogrzebie mojej ~iostry 

śp. Antoniny Kubiak 
sldadamY niniejszem 11a.iszczersze podziękowanie 
Staropolskiem .. Bóg zaplaĆ!'' \V smutku pog-rążona 
familia Kubiaków. 

•• 
Koło ,,Zofia" w S.odingen-Bcknig-

donosi szan. członkom i wsz:rstldm Rodakom w So
dingen-Bornig, iż miesięczne zebra nie odbędzie się w 
niedzielę, to jest J6 bm. o . godz. 4 po poL na sali p. 
Miillera. na które się szan. cz.Ionków .iako też wsz~· 
stkich Roda.ków zaprasza jak najuprze.imicj. Cześć 

' polskiej pieśni! Z a r z ą. d. 

Baczność Polac); w Wartner 
\V niedzielę. dnia 16 ~ierpnia o g-oJz. 3 po poL 

odbędz ie się wycieczka do ogrodu p. \Valhurga '" 
lioistede. g-dzie czekają nas różne rozrywki . . O 11~ 
czny udziat Rodaków z Wanne z żonami i dziećmi 
uprasz~-- ~ię~--- _ ~~~::I~e-m~l5_wr~eczek:_, 

Bractwo .Różańcowe męźczyzn w Baukau. 
W niedzielę 16 sierpnia o godz. 4 po poL posie

dzenie u p. Nevelinga, na które się wszystkich czfon
ków zaprasza, bo będą. obrady o choragwi. Zapra
szamy też Rod.akó\\c z Horsthausen i łierne na po
siedzenie w celu poparcia naszych st.ara(J przez za-
pisanie się do R.óżaJ'lca. Przełożony. 

Towarzystwo św. Antoni.e~w w Oher-Styrum · 
donosi SWj·m CUOnkom. iż W niedzielę, dnia 16 Sier
pnia odbędzie się miesięczne · walne zebra.nie punktu
alnie o godz. 4 po poL O _iak najliczniejszy udział u-
prasza się. Goście mile widziani. Z a r z ą d. 

,Uwaga: Zebranie zarządu zaraz po wielki cm na
boż. eJ1stwie. Pożądanem jest, aby się każdy czro-
nek zarządu stawił. A. Idziaszak. przewodn. 

To,varzystwo św. Jana Ewang. w HiiHen. · 
Miesięczne zebranie odbędzie się w niedzielę. 

dnia 16 sierpnia o godz. 4 po pol.udniu. O liczn~- u
dział w zebraniu uprasza się. \\' imieniu zarządu: 

A. Szyperski. sekr. 

Tow. g:imn. "Sokót" w Geis.enkirchen-Ueckendorf. 
\\' uiedzielę. dnia 16 bm. odbędzie się zebranie 

o g:odz_ -t po pot. na sali p. Rag:ge. O liczny udzial 
up ras za \V ~· d z i a L 

Uwaga: Ćwiczenia odbywają się w niedzielę 
o g-odz. 2 po pol. O stawienie się na czas prosi się. 

Czołem! Naczelnik. 

· Towarzystwo św. Antoniego w Laar. · 
jonosi S\\-ym cz.fonkom, iż dnia 16 sierpnia bierze tow. 
nasze udzial w pielgrzymce do Kevelaer, zatem tych 
.:-zfonków, tak samo R.odaków i Roda.czki, którzy u
dział wezmą \V pielgrz),·mce, uprasza się, aby się sta
wili pod polskie chorąg;v>ie. Od.iazd o godz. 12, po
\l·rót w poniedzial'ek o godz. -l po pot Chorąży 
·winni się sb:t\\ ić póJ' godziny prędzej. 

Uwaga. Dnia 15 sierpnia przybędzie polski ksiądz 
o godz. 5 po poL i będzie s!'uchal spowiedzi aż do nie
dzieli rana. Potem wyjeżdża z pielgrzymką do Ke
'.-e!aer. Tam będzie kazanie i sposobność do spo-
\Viedzi. Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Antoniego z Pad. w freisenbruch 
obchodzi w niedzielę dnia 16 sierpnia na sali p. Oefer
beka swą dru.gą rocznicę istnienia, na którą szan. To
\·rarzystwa zapraszamy. także, które dla braku adre
sów. zaproszer1 nie odebrały. serdecznie zapraszamy 
z chorąg\Yiami. Porządek uroczystości: Od ~~23 do 
~; 4 przyjmo\nnie bratnich tmv .. ·o godz. 4 \Vymarsz 
io kościoła, g-dzie się odbędzie naboź.eiistwo z pol
skiem kazaniem. po naboże(t twie koncert, śpiewy i 
deklamacye. o godz. 8 teatr p. t.: .. Okrężne". Potem 
dalsza zabawa z tal1cem. Czlonko\vie \"\-i nni się sta
\\ - ić w czapkach i oznakach. \\ 'stęp dla czlonkó'v 
30 fen.. dla niecztonków 75 fen. O licznv udzial 
cz,onków i R.odaków z freisenbruchu i otolicy upra-
sza Z ar z ą d. 

lJwasz-.a. kk \Yszvstkim Towarzyst\vom. które 
zaproszenia dnstafy, u :iadomo. nasza rocznica miala 
się odbyC:· 26 lipca zesz.lego miesiąca. ale się nie mo
gla odbyć z po\\-odu śmierci Ojca św. Leona XIII, dla 
tego ·prosimy przyb~·ć w niedzielę dnia 16 sierpnia. 

Towarzystwo św. Józ:efa w Attenessen 
donos! swrm czfonkom i wszystkim R.odakom i Ro
daakom z Altenessen i okolicy. iż w _ r>hotę 1S sier
iJllt.J. G..:. ~vJz. -i i \\. lJieJzit::. łt,: 1\:i-go ranu mamy spo
s o1)1JOŚĆ do spowiedzi i I< omunii św. w kościele Ser
ca .Jezusowego. \V niedzielę po poludniu o g-odz. 4 
naboi.eńsn,-o polskie z 1\azanierr:. Po naboże1istwie 
zebranie. O jak naHicznieisz}· udziaX w naboże11stwie 
i \\- zebraniu uprasza Z a r z a d. 

Kolo śpi:ewu .,I<.ośduszko .. w Ałstaden. 

\V niedzielę, dnia 16 sierpnia o god7 4 po polu
dniu urz<~dza nasu l(o.fo śpiewu latową zabawę, na 
Sflli p. Grotloh przy Ruhr. Podaje się Rodakom do 
wiadomości, iż na zabawę, ;>rzybędą d\va oddziaJ~ 
~ okolów z Oberhausen i H z gimnastycznemi ćwicze
l' iami. którzy mają \VStęp zupełnie wolny, dla tego ko
'zystajmy Bracia i Rodaczki z tego a przedewszyst
kiem rutodzieżo polska, aby.::.my się wspólnie zabawić 
mogli. Cześć polskiej pieśni! 

Z ar z ą d. 

Wiec w LOtgendortmund 
odbędzie się w przyszlą niedzielę, dnia 16 sierpnia 
o g-odz. 4 po poludniu w lokalu p. Lorenz'a (Linden
U2!). Omawiane będą sprawy robotnicze. O liczny 
udzial Rodaków uprasza się. 

.,Zjednoczenie zawodow~ polskie". 

Komitet wyciecze1t latowyci 
Boc h u m • ., 

\Vprzysz !ą niedzielę, dnia· 16 sierpnia o 
dzinic 3. po. południu odbędzie się _ 

nadzwyczajna wycieczka 
do ogrodu p. \\'ałburga w łiofstedc, ul. 
marckstr., nicdaleko kopalni .,Constantin'' 
Bachum można dojść łatwo pieszo! albo też 
leją elektryczną jechać można za 10 fen. 
daków z Bochum i okolicy uprasza się o lic 
udzial, gdyż będą różne naclzwycza_ine rozq 
dla dzieci i starsz:~ ch. Spieszm:r na śv/ieżc 
\\-ietrze. aby odetchnąć po całotygodniowej 1 

cy. \Vstęp na \':ycieczkę ma każdy wolny. 
\\' y , d z i a 

IIIIII 
Baczność Rodacy w Herne i okolicy! 

Największa i najstarsza księgarnia polska 1 
du_ie się w Heme, !(olejna ulica nr. 52, (Bahnhnh 
naprzeciwko ulicy Nowej, 

Polecam mój bo~ato zaopatrzony skład obra 
sw. i narodowych, wielki \vybór iigur św. w 
n~·ch wielkościach. po bardzo niskich cenach. -
lecam korony ślubne, welony, korony żało~ 
wstążki do koron z polskimi napisami. Książki 
nabożeństwa, powinszowania, papier do pisania z 
sJdmi napisami, wiązarki polskie, wybór książeK 
sr rycznych do czytania, do śmiechu i do placzu. 

Przyjmuje obrazy do oprawy i takowe we 1 
snym \\-arsztacie prędko. ładnie i tanio oprawiam 

Franciszek Józefoski, 
księgarnia polska, Herne, uL Kolejowa, (Bahnholi 

IIIIII 111111111 
Piękne kolorowe akwarel. obral 

Ojca św. Piusa X. 
wielkosci :3!) ,:, 5·> cm. poleca dla spn 

dających po bardzo taniej cenie 

- Stefan Warozyliski 
Dirschau (\Y. t r.) 

H~rtowny sktad i fabryka obraz(nv 

Pojed3 ńozo wysyłam ' t:gza.roplnrz po 80 
frank0 w dom ~a popr. ednicm nadeełaai('Jlll 
tówki w znact.ka~b. 

P ol ecam R oda)wm z Herne i okolicy mói boi 
zaopatrzony 

skład towarów krótkich i :,!ałanteryjnych, 
\\'ielki wybór harmoników dużych i mafych. skrz1 
we wielkim wyborze począwszy od S rnr. ze SI 

~zkiem i roższe, klarnety, piszczaJki i inne i11~ 
menta muzyczne. Fajki krótkie i dfugie, mucki. 
bakierki fogowe i inne z o!owiu, na życzenie n; 
być zamówione z nazwiskiem, tabliczki na drz·wi l 
celanowe i inne, cygarniczki z śpiany mor 
tMerschamspitze) bursztynu. rogu, wis!ówek i ili 
wa. Nowość za 10 fen,. cygarnicz ·a z muzyką. \V 
ki wybór portmonetków z pieniędzmi i próżne, f 
kieszonkowe, brzytwy pod gwarancyą dobrego 
tunku, każdy moźe sobie do swo.iei brody stoso 
dobrać. laski. parasole. - \Vielki wybór korali 
cząwszy od 25 ien. za sznurkę. korale prawdz 
okrą~le 6 sznurków poeząwszy od 12 mr. i ctro~ 
- Cygary odleżale we wieUdem \Yyborze. Papi 
:y, tytonie. I11fłSZYnk i do papierosów. gilzy 100 sr 
.ZO fen. Tabaka do zażywania we \\-ietkim w:~ bo' 
Kto chce dobrej tabaki zażyć, musi od franciszka 
zefoskiego z łierne nabyć . 

franciszek .iózeios~d, ti.cmc, 
ul. Koleiowa 52. Bahnhofstr.) naprzeciwko ul. No1 ·---------·----1: ·---··--.- -----· -----·-·------·------ .. ~ 
oooooooooooooooooooccoococooc c~ 

tata KSIE;GA:RNIA ~ 
, •. Wia.ross P•&l~kitJ-t:~•'' 

poleca wielki wybór książek do nabożeństW! 

do czytania, wiązark ów, powinszowań itd. 
Adres: "Wiarus Polski" Bochum. 

oo~ooaoooooooooopoooooooooooa~ 

60 dt) 100 
tęgich robotn1ków 

- 1 

2 czeladzi 
szewskich Polaków do n~~ok:ładanta 

v. ózków pr; y vuy~<okim za-
na ~:~tnłe Z<itrudniede prl) robku przyjmujt Z&ra; w 

H as pi e muJe ~a, aa. 

Lango·wski A. Ziajka. "7tłn ue 
w lł1hp1e przy dwnrcu Brlbrhnf~tr. 8S-
IIłłttpe bei Hnt;en 

A . n t o n f . B rej s k ł w Doebum. - Na~bdem l cJcloribuJ Wydawr;lotwa "Wiarusa Polij}rlego" w Bochum. 



c (:odzienne pismo lud0\\7e dla Polaków na obczyźnie, poś·więcone sprawom narodowym, politycznyrr1 i zarobko,vym. 

\Vychodzi codziennie z wyjątkiem dni p(lświątecznych 
z dodatkiem religijnym p. t: .,Nauka Katolicka" z ty
~odnikiem społecznym p. t.: .,Glos 1-!Órników i hutni
~ó,v''. oraz pisemkiem literackicm p. t. "ZwierciacUo" 
Przedp~ata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
i mr. 50 ftn., a z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen. 
.,Wiarus Polski'' zapisany jest w cenniku pocztowym 

pod znakiem .,t połnisch'' nr. 128. 

Módl się i pracuj l 

Za inseraty p.faci się za miejsce rządka drobne~o druku 
15 ftn .• a za ogłoszeni<• zc.:mitszczune przed inseratami 
4 Oien. Kto często ogJ~sza, <;trzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tJ.umac:zenie z obc\·ch i~zyków na pol
ski nic się nie placi. - Listy do rellakcyi, Drukarui 
i Księgarni należy opłacić i ptJda(; w nich dokladny 
adres piszącege;. Rt:lwpis6w sit; nie zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ich upo\Yażnic:nia nie wskazuje si17:. 

185. Bochum (Westfhlia),. sobola IS-go sierpnia 1903. 
Re-dakc~Ta, Drukarnia. Księgarnia znajduje się pr:~.-y ulit.:y Maltheserstrasse nr. 17 na dole. · Adres: "\Vittrus Pol:::.ki", Bochmn_ 

Rodzice polscy! Uczcie azleci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
nest Polakiem, kto potomstwu swemu 
Diemczyć się pozwoli ! 

Z wypadków dnia. 

Konferencya bis.kupów. 
Doroczna kouferencya biskupów paiiSt\\·a 

pruskiego odbędzie ~ię Jatoś 18 sierpnia, jak 
zwykle \\ fuldzie. 

Bezrobocie w Barcelonie. 
Bezroi ocic mularzy w Barcelonie przybiera 

coraz \v iększc rozmiary. I~obotnicy nie zgodzili 
się na usiępsnva przedsiębiorców, Ustępstwa 
były za male. 

Anglia przeciw napływowi obcokrajowców. 
Angielski nrząd dla obcokrajo\vców przed'

~ię 1 Zi2.ł encn:icz łuck! celem zatamowania 
napływu szkodliwych dla kraju przybyszów. 
Ma być ut\\ orzona osobna komisya. która oso
bom zle.i sla\\ y Inb zakażonym zaraź!i\\·emi cho
robami zabraniać będzie wstępu do Anglii. W 
ostatnim czą.?ie statystyka wykazara niezwykle 
ożywiony p'rt·ypływ ro·syjskich żydów, których 
właściciele lub kapitano·wie okrętów w danym 
razie odsta\\ iać mają napowrót do portu w-yj
ścia. \Vydaleni zostaną ró\vnież ci obcokrajnw
cy, którzy dopuścili się w Anglii większego 
przestępst\\ a. 

Związek gennanqzatorskicb bibliotek. 
,.Biblioteki ludowe" (germanizatorskie) po

łączy;y się na Górn. Sląsku \V jeden związek. 
W piątek zJechali się delegaci tych bibliotek dD 
Gliwic, tam sprawę omówili i związek utworzy
li. Pod koniec marca br. Górny Sląsk był już 
u zczęśli\Yiony 76 takiemi bibliotekami; od mar
ca do sierpnia przybyło jeszcze 8 no,,·ych bi
bliDtek ~ jęst ich więc obecnie razem 84. -Róż
ne wsparcia, Jakie z różnych stron tym bibliote
kom dano, wynoszą sumę 30 000 marek. Na tę 
sumę ziożyli się wielki przemysł z 5000 marek, 
dalej gminy. towarzystwa ttp. - Biblioteki te 
razem mają około 70 000 tomów rozmaitych 
książek i coś 700 000 czytelników, pomiędzy tY
mi ostatnimi ma być połcm·a Polakó\v!!!! 

A ile polskich bibliotek, książek i czytelni
ków liczy Górny ~ląsk? 

Telegramy. 
RzYm. ,,Germanii" don:O'SZą z Rzymu, r.l 

()!ciec św. płacze na myśl, rź do końca życia nie 
będzie mógł opuścić ~r atykanu. 

• J a n c r. Gd)r rząd zająć mial zabudowa
nia Idaszto.rrre 00. Redemptorystów w St. Ni
cołas, mieszkańców klasxturu okuto w kajda
ny i uprowadzDno. \\.ywołalo to wśród ludu 
wielkie oburzenae. 

P a r y ż. Człowiek, któor 'Vł·ykonać pra
gną! zamach na Combesa, zostal skazany tylko 
na I frank kary za niedozwolone noszenie broni. 
W uzasadnieniu wyroku p'Owiedziaoo że, ponie
waż Comhes przybył do Marsylii. aby o swej 
pcHtyce mó rjć, przeto każdy ob. ·watel miał 

prawo go \vyg-".vizdać. (Ciekawe uzasadnienie 
bądź co bądź. Red.) 

B i a ł o g r ó d. M.inisteryum serbskie zło
żyło urząd. Król upoważnił Awakumowicza, 
dotychczasowego prezydenta: ministt·ów do u
tworzenia no w ego ministerstwa. 

B u e n o s - A i r e s. · W J'"endozie było 
trzęsienie ziemi. "'ieża kościola św. Franciszka 
zniszczona. Dużo domów zawalito się. 5 osób 
zabitych. Wiel-e rannych. 

H o n k o n. g. \V Chinach nowe niepokoje. 
Przy Hwe\iczau zostało wojsko rządowe pobite 
przez powstańców. 

Rzym. Ojciec św. odbył przechadzkę w 
ogrodach watykańskich. - Pokoje, zajmowane 
przez śp. Leona XIII, zostały otwarte. 

na obczyźnie. 
\Viec polski w Kastropie 

odbył się staraniem .,/3\\'iązku Polaków'' w u
biegłą niedzielę pod przev.:odnictwem p. T. K.n
biaka. Po zaśpiewaniJr ua rozpoczęcie mcsm 
kośdeiner. \ spommar p. Knbiak u śmierci Oh . .:a 
Ś\\'. Leona XIII. którego pamięć \\ iecownicy 
przez pO\\ stanie uczcili. Następnie '' z11iesiono 
toast na cześć nowego Papieża Piusa X, do któ
rego. wysiano też telegram z zape\vnieniem sy
uO\VSkiej miłości ku G lo\\ i e Kościoła naszego. 

Pienvszy przemawiał p. Antoni Brejski z 
Bochum o stosunku Polakó\v do niemc6w oraz 
do ich partyj politycznych. kiadąc nacisk na to, 
że Polacy na obczyźnie chcąc zachO\\ ać S\V<1 
narodowość PO·\\·inni budzić i pogłębiać \\. naj
szerszych kolach .Rodaków poczucie odrębności 
narodowej. 

Pan Jan \Vilkowski z Schonnebecktt mówił 
o opiece ducho\vnej, \\ ykazywał jej nicdostate
czność i szkodli\\·e dla sprawy katolickiej sku
tki tegoż. Poddał niemniej zasłużonej krytyce 
działalność germanizatorską niektórych ducho
wnych. My Polcy tu 11a obczyźnie nie żebrze
my o ~askę. ale domagamy się naszego pra \\·a, 

domagamy sk ró\vnouprawnienia w kościele i 
od tego nigdy nie odstąpimy. 

Z kolei p. Ignacy K.\\ aśnicwski z Bochum 
omawia{ spra \\ ę wychO\\ ani a dzieci. Od tego 
jak spełnimy nasz obO\Yiązek \\ tym \\·zględzie, 
zależeć będzie nasza prz:rszJuśC.. .Jedn~l z przy
czyn ,,. ynarada \\ iania się dzic~i polskich są ma1-
że(Jstwa mieszane, tych '' ięc młodzież unikCić 
winna. C(Jż jednak po\\ iedzieC. o rodzina(h, 
gdzie ojciec Polak, matka Polka. a dzieci ·
niemcy?! Jakież to smutne, jakież w bolesne, a 
zarazem za\\·stydzaj<tce! \Vytężyć należy zatem 
wszystkie sity w kierunku ochrony dzieci pr.zed 
zniemcze.n icnr. Tu tylko rodzice coć zdziałać 
mogą. Oby \\ szyscy spełniali sumiennie swe 
obO\\·i<lZki \\ tym kierunku. Vv kor1cu za~hęcał 
p. K. do trzeź\\-ości. oszczędności i do popiera
nia swoich. 

'ustępnie p. Marcin Sickierski z l~auxel o
mawiał \\ ysi!ki centrC\\ CÓ\\, aby \\ Poiakach na 
obcz_'źnk ZY~kać p::,,tnlnc , ługi. Nair(>żtlie.iszych 

posobów \V tym celu się chwyta.ią. Prześladu
ją tov;arzy _twa, dokuczaicl nam, gdzie tylko mo
gą. OstateczJ1ie zatożyli centro\\·cy gazetę \\ 
języku polskim, udyż s~~dzą. że za jej pomocą 
zdvlają nas przerobić na centrO\\ ców. Nigdy 
hn - ię ~o jednak nie n da. My stać \\ iernic bG
dziemy przy B2.SZy;n orrralliC .. \\'i;~nrsi~ !.;~-~--

skim'' i przy władzach wyborczych przez nas 
samych wybranych. Na wilkach w owczej skt\
rze i na farbo\\ anych lisach centrowych już my 
się poznamy. \\'iernic zawsze stać pragniemy 
przy wierze św .. ale bronić też musimy ,,·szel
kiemi silami naszej narodowości i m{odego po
kolenia, kt(Jrt.: centrO\\ cy jllż za swą uważają 

\V Jasność. 
\V końcu p. J ózd \ValkG\\ iak przedst.:'l \\i t 

zebranym no\\ ą lapkę zasrawioną na Polaków 
na obczyźnie. Oto z Dortmundu rozsyb.ią 
szczególnie do Polek pisemko, gdzie na sam~~m 
k011cu jest taki podpis: .. l~edaktor odpowiedzial
ny i \\ yda\\ ca Z:rgmunt Melerowicz, Dortmund. 
Czcionkami i drukiem Zygmunta Melerowicza 
w Dortmundzie''. Czyż mamy mieć zaufanie do 
pisma. które \\ ydaje p. Melerowicz, ten sam, 
kt<Jry to na zebraniu Towarzystwa Przemy
sto\\ CÓ\\ \\. Dortmuudzie mial smutną odwagę 
powiedzieć, że .. ...:eremonie Kościola katolickic
go obliczone są na \\yzysk ludu'·. Czy to znów 
nie łapka, chytrze na nas Polaków zastawion8.? 
My nie możemy ścierpieć, aby taki czlO\':ick 
mial ~iG narzucać n~{ kierownika naszy"h Rract\\ 
~óżaflco\~-ych za pomocą pisma, kt<lremn nadat 
pobożny tytul: . .J((Jżaniec". Kto chce czytać 
prócz innych pisn1, gazetkę religijną: niech So·bie 
zapisze np. Przewodnika Katolickiego" z Pozn(!
nia. 

Po krótkicm przem6wieniu przewodniczrt
ccgo zamknął tenże wiec pochwaleniem Pana 
Boga. 

O biskupa pDisldego w Ameryce. 

·'•\ 
l~~ 

Polskie dzienniki ameryka!lskie zamieszcza
ją \\ przekładzie memorya t Iaciń " l<i, przedtożo.
llY przez Wacława K.rnszkę w Rzymie vv imie
niu delegacyi polsl;:o-katolickicgo kongresu w 
Buffalo. Memoryaf ten, zawierający prośbę do 
Stolicy apostolskiej o organizacyę episkopatu 
polskiego \\ Ameryce, zajmuje okoto 11 ·lamóvv' 
druku, a jest tytuto\\·any: "Prośba do Jego 
Ś\\ iąwbli\\ o~śąi Papieża Leona XIII o biskupów 
polskich \\'• Ameryce''. 

Kongres \\ Buffalo, jak wiadomo, zwołany 
został głó\\ ni<.; dla zbadania przyczyn ·schizmy, 
jaka powstała między Polakami w Ameryce. 
Na kongresie tym \\rażono przekonanie, że je
dną z najważniejszych przyczyn jest brak pol
skich biskupÓ\V " . Ameryce. Już w r. 1891 pod
niesiono tak \vobec episkopatu amerykat1skiego, 
jak i propagandy w 1-(zymie obawę, aby \\ sku
tek braku biskupów polskich, kościół w Amery
ce nie ponióst straty. Obawy te się spełniły. 
Z teg-o powodu \\ ydział \\ ykonawczy "polskó
kat. kongresu·' ze.- z! ego roku \\'ydal nowe u po
mnienie, czyli mernoryat do amcrykallskiego 
episkopatu. 

Arcybiskup Kc:ane odpowiedział z P'Olecenia 
episkopatu arnerykar1. kiego. że memorya? wziG
to pod roZ\\ agę na konferencyi, że uznano waż
ność sprawy, ale p·onie\\ aż arcybiskupi nic mahl 
v. ładzy \\·ybierania biskupó\\ a$ystentów, gdy~ 
rzecz ta \vylącznie należy do odnośnej dyecezyi 
albo prowincyi, przeto nie było w ich mocy cc
kolwiek \\ ' tej spra\\ ie uczynić. 

\\,obec te~o delegaci imieniem ludności i 
d uchO\\ ier!.stw polskieg-o \.V Ameryce, zwrócili 
sic: \\ pr{)St do Ok· ~ \. 1 i.emnryaL przytaczaj<{~ 
pov, yższe uwagi, zbija w _.'\\.'odY tych, którzy 
z~lmic rz2)4 2.mt ry!-::--rrizu\~r2C ~ · (Jściól w Ameryce 
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rycę staje się tern bar~ziej , naglącą, że w c;ąg(J chaczy, za sąhą, 1;·zywa ,\li zyst_k.~ch , ~~da~ o;;·, Się jednlik ·długo '!'OZiJWśdeJ•al•i bo dostal ,do~~ą i' 
os ta fh\9!) ta:t ' 3() ' dOkona l ' S l ę Z n l! CZ ny· P l'0'rQS t : SZ c z egolm ~ ~ .:gp!fto Pl'e dó . "'' ytt \l'·ą !os c l WS rod 'Ód p r li W~ ' 't'al{ pO-IVi 111,\1 ,R,\ld:!cy 'W SZ ędz IC [>OO\.ą- ]l: 
ludiu,>ŚJ;i' 'J}plsliiei W Anleryce, tak iż .obecnie f'l).- ,, okr?p~ego P<:lożenia, . w iakiem się w Bottrop1~ · · piC; ,~ · "Pr;i'eWrotiJik,~','\,1i~~~i, by do Prawdziwego 
lacy .. ,z -. innymi ... slow1anam1 stanowią .. p,ra\\ te l znaJdUJemy. 1 c J200 glosow. Jakle kandydat pol- PolaJ<:a -ni.e ·zagłąaat1 •1 • ·:·;; , , ~ . .i, Jan mak. 
trzeci·ą -e:zęść Kości-ola \v Ameryce. · · '. l· ;l ~ .'.~i ~Q§.. tal w Bottropie ~ą ngjJ_ęps.zYill dowpdem _ · ·~ --- ~ - ----- ·~ 

Jyl_erń6ryat t}fiytacza szciegó~lo\\ · c da~y s fa- czego. s~bie Po~acy ,~.ycz.yli. . Qdyby ~azdy , z . . . , 
ty~two:zne, 'W,Yk<lzttiące, jaką częśc stati.P v:ą Por łY. h., .k'l<;-rz.Y,·,gl!>s · SWOJ Oddalt na ~olaka dal ~o Pisz'! nap_:; _, • -·- . __ . -· . . . _ -i 
Jacy_ w_ rozmaitych dyec.ezyacll ame.ryl{a tlSklcjJ -·''OJ<. c ho o tylk-o- 3 ma rkt. z. e b rai t hys';'Y ' l rot- , , . Octy. ·WZf~ '"t "U o ram1 ~~·. zy clll, po[Jty.cz~Jem e 
i na podsta~vię tych ścjs_lych, cy,u · konczą Jiastę- ~tk1m .czaSie sumę Wielką 11 mogltbysmy wysta- ' , żathzmią shrmy bojowe· 1 rozlegac s~~ PO{;Z~~·· 
Uillil\;ą uiilśbą, 'wY$tOsowauą do Stolicy .św,~ , , ~t<i._sgjJie, saję c\ !asn~~,: . f>r~eztego dużo jesz c~ na\lliófYwanta- -pOO· 4:lmi1\gwie -· partYJ ·I str'ffll-

1 . ' "'--,;NI i; ·o p rz)rwilei jakiś nai:!z"'ycziti ny, my, jest takich, którzy g! oso\\·ac me mo g II ".'e m~ąc ąic,tw, Q a je". i ę n(ebawem we ,fJlak• :a)<:ze 1 na-
1

, 

Pp.lacy w, A:mcryce, prosimy Ciebie, Oicze ś'":J kiH!5,'>ci b'Y' tćZ ·grOsz Sw6J f!ll ten Cel da 1t .' W l e·- prJ\ienl e n ehvóW, nietylk,o u osobmk<i'li', ale ca-l 
lec~· pokornie blagamy o .to, co, ~'' .ażywszy_.oko~ dy posiedzicie1om sal pokazaHb~·śmy. że !l'ie.· po..: t~ah na \l .e: 111 ;s"~ t . ', 

1 
, ~ 

1 
, . · ... t 

Jioznościt j godnem i sluszuem ·l spra\V.iedli\~·em trzeba' nam· żadfl'e] d}}C"eJpom~ey~ Zgbdr~l~ l s~.- NaturaJnęrn te~ łas~pstwem. poP.rZ'edZ~Ją. 
fl'itUl i si~ ,wyd,a,Jje, mianowicie, żebyśmy my;;. P.o~ Hdamia·• 'Ptlstęp~iąb ·stać si~ .moźem~ tak stlnYmL cego wytężenia jest zJ(lę~zenie P?' b t ~':~e wy_b~r-
lacjr w :Ą~U;et~:yce .• używali' tych samych: pni\'\~. co żtt 21Mn-a ·mb'e l' ziemska· 11le ' będz1~' zdplna. -naś czej zmęczenie i niesmak; quo có gorsza-, lz\v-ąą.i 
inne natod~r i równą z innymi · repre~eritacyę :v prze~ó~~· Za )totące :sto\\ra ·po~ztęko:\· ślt ' ~e ~ pier/ie. ~w k:a.żdym··-razie-:ta ch\ ila przen,.y d . l 
bięrarchii.kościelnej cieszyć się mo?h:· Pokorh~~ bra~J .mow~y liuc~n'~m! o,klaskllm'; 'Pi111. f!r~Jsk~ cłJowego na,t~ff.n.ie d~J.yocqrnn': ':'a. skutk1, . 
prosuny, błagamy 1 zakimamy Swqfobh\\'d re ol)Hscł1 · as 11Je.b:hvem; sple'Sząc na w1ec ~:o- }\a- gdyż daje moznosc \\TYtctlmem . sh.upn:ma urny-e 

. Twoją:,, )by ustano·\\tierli z~ostali biskupi Pdlacy, stro.p1f.. Bt·zerna\\1rali jcszcż1:Lrrni inó,vcy, 'a rt:~ta:.. stu i nabrania ponownie sit do dalszych za pa-u 
albo przynajmniej po polsku mówią<Zy', jeśli· nie nO\\·icie p. Jósko·wiak z 01JerhaLtsen. ; ~toi·y sów. · ., ~ " 
w · ka~dęj ~yee;ezyi, gdzie jest piąta,, rcz,warta, prz.e'dsta\'vH·· ptźeszł?ść narÓ'du pdlsklełto aż do , , Czy ,,Wiarusowi Polskiemu':. temu o_rga~o-
trzecja część-. l lub na\\·et Pol6'wa : Polaków , ~ to ciasó;\\ "' teraźhiejsżycn, ' zachęcaj-ąc do · prze- w i, przez który lud pols~i tu na za~hodzt_; _N te~. 
ażęhy , pr.zynajmniel byl przy bokti ·arcybiskin,pa trwania ~wszystkiego, a zwycie;st~vCi ·mis nię m f! miec porozumiewa się w smutku 1 rad~sct,. ~~:O 
k\ąa4diUtor ' albo·. sufragan,:dedc:n dl.a. ka~dei' pro~ nie.,1 ,~bo kto' z Bogiem, to Bo~( z ri.im". ~-, ', skarża się Bogu i ludziom ze s:wych c1erp1en, 
v.(incyi ko·ścielnei, ~v~ której wielka ztJajduje s i~ '.: •zostały · jeszcz~ · \vztitesj'pne 1 t'o~sfy n, a · sQ1i- dane m by lo. używać b togich ty oh· chw~l ~ . . .a 
liczb::~ J'r)iaków ~ •co nie za 11· od nic• ma mieisae darność POlakOw w ogóle a· SZdególn i e w Bot!- . .]iie., ani ie,dnj!i ,Jiie zn.alaz!; a, p rzectez ~1ęzka.b 
:.,v pa stępuJących sicdmh1 prowincyaóh · ko.śoiel,. ref)1e~ na ,,Wiarusa Po.lskiego-' " j p. I(odifrttego, to by la, praca i ~toz.o,lna, to zwroc~111e. mysh ~e-
nycl}. .. ~ :w. pr·o\dncy,i chi.dagowskiei, w · której . rrii~· pierwsze,go . posła P.olaką z Górnego -Śląska, a , go, lud_,u ~ w jeden punkt w ~ak wazn~J .sprawte, 
szka ?61 ~00 Polakó-w-; , \~: prowincyi r1owcrjor- w.iec:ownky z za·pałem je - po~vtórzyH. · vV koticu jaką są. wybory, kiedy choo raz w kJlku J~ta~b 

.skiej, ~ w . .której l tniesz~a 296 50D Polakó\V," a! \;\t zabrał glos p, .f r. .S,kprl).p~ Z 1 8ottropu, przyobi e- zadokumentować m we, że czuje krzywdy Jakte l 
której to ,prowicyi. sama dyecezya buTfatowska cuiąc, że P{)S,tara się wie.c urządzić także w Botj- mtJ, ,się., dzięją, że, burzy ,mll, się ~rew i , '\'~\!ryga~ . 
.. ~~\łada, się ., z polowy Polaków·; w prowihtYi filaj_ ropie, ażebyśmy j tam 'nas~e żale wypo .. wiedzieć się na samą myśl zaprzedam_a ~tę Zfl miskę SO.(t 

<lelfijskiej, w której mieszka 306 000 PolakóV::;; mogli.' Następnie l zoś.talY. przyjęte rezolucye i czewicy' 'tym; którzy gó zaprz.~dz chcą do S\':Tch~ 
·W prowincyi Cinclnnati. \V której mieszka protesty~ Protest przec.iv\- listowi agitacyjnemu taczek nie. '\:\.'yrzek)szy się krzyżackiej przyJem-; 
186 300 Polaków; w pr.owinoyi milwauckieJ, · '\\" k$. k~rd~nCjJa I(pppa · został pr~edstawiony na ności podcinania go raz po ra·z choć tylko 1ak,! 
któreJ mieszka 178 460 Po1aków; \v prowibcyi życzenie·· wiecóvvnikó\L sobie dla gennańskiej fantazyi, jak tego dow:o-1g 

.St. paulskici, w której mieszka 96 000 Polaków; ', · )\ezolucJ;e, o który(:lj po,:·yteii m<:l\ya, <!(>w dosyć czy to• na ulicY: czy przy r~b<;>e1~Y 
w ,pr.o;wintyi ' bostońskiej, l W '! której ·' mieszka brżmią tak:' l I czy n'a zebrąniu.czy też :v pismach. (W kdstle•)) 
139 500 Polaków. Polacy w tych prowincyath ' ' · · · ę.ezoł~cye, : I e czy rlie 7- Red.) · ·.·· 
naichętn i ej . i najlat w i ej ut rzl!tJlllill biskUpów · I'olacy -katÓiicy. ·~eb rani. . dnia ,9 . sierpnia . By 1 .tO o g rorpw g l<;>s pro testu , tego ludu p<~!" Z 
,po Jsll:ich, A , w t en wos ó b, p rzez pomnOżeni e · !l" }90,3 r: na· wiec u 11· l) e! i" i g, tic hwalaią c 0 , na s tę_ Sk,le g:O n a <;> bCzyźni e,, to gló s o wam e 16 c zer":"~" 
czby biskiłpów, doda · się Kościołowi amerykitń- ·p;,je: , . , , . , . a 'klo go nie zrozumiał, t.en nie zdolny; mysl~>r 
skiemu nowej ozdobJ i sily i za •azem ulży się · , 1) JekokatOliGY wierni e. ~aiiĘZe stać thce- i wCale ńie '/na praVia ·priemawiać \V tej spraw1t1 zbytni~lJII.I. ci~żaro,wi .bisk,upc>rn · ju~ •iStnieJącym"; 1

'. ,WY ,i bęilzfell),y przy wiefz., uaszęj św. kata- p,j~Jicznie. "Wiarus Po1ski'' ma w niej n}eza~; 
. Można się · ~ROdf'icwąć. że Sl}raVv a .episko- . .lick!ei ,i , przy Namies,tniku Chry~tusa na zierni, przeczalne zasługi; kto więc pracę Jego nazywa;'" 

p atU , pOtskieg'o,,. poruszOna Już .w kongręgacyi ,;pieżu · rzymskim; halam u et we !)l ten g\ldzi en raczei, nazwJl , 
Proplig~ńd:jl', pQ przywrócęniu w RZYtrl:ię . nc;J;. .. . 2) Ja)!:o, Polacy uwaZamy za uasz obowią- g!upca: J\1b tlr'zew<fotriik<l 'rliż doótegó Polaka. , 1 
mal,nycb, .~tosu,rików pontyfikahwch, przyjd;zi,e ze*· st.aF ,twar.sti;> · przy 'nąsz.ej , narodowości Czy "Wiarus" dozna! SP{)koju P{)Wybor·:,. 
ną PI'Cf,ąde~ dzi":"W:l:'! memorya!, WZ)liesionYi ,\kl ,. Jio!~\<)~ii l'' .,d~<:)Jq .. nafodow:vm cbo-w"ać dzi<>ci cze'g\l; ' tegO,> o którym · Wyżej mówiliśmy? A~_:, 'waty~ą~u, Qr,zez ks. Waclawa l\(US?ke j kS. l)as'?'e: , . , · . ,· . Chwili, . ll~ · ledV.:? pdlic~YI. :ię ze swerui sze~'t~ 
Jahą Pitassa, iak<> delegatów kongresu w Buf- ) .·. , ;: 3) ~ako \Obotoic.y uw.ażąmy za "onieczne, g'ami, ·alistt potwory Jak~es Jakoby z cteluS17

1

i 
falo; ''Zn,a'idz(e ' ~ StOlicy $v., . ,u.wzglednienię,. ą . a}:nv,śmy .się , ~rgan izowali WJ zasadach chrze- pódziemnyi:h Wy p<'.lżailt na 'je l( o zgubę. · . ·li 
'wó\v<izils "Spel,n.i się WoJą~ie ludu polsldegq \1' . śdańskich, ale we wlasnei organizacyi, którą WidoWisko to \vs!rętne, tak wstrętne, ta~ 
Ameryce, wyrażone w mernoryale '· sło"'ajlti: . ·po~):J.d;:uńy '>:. , •• Ziednoczeni\t zawod0wem pol- tó' pogardliwe ttaktowallie tego pracowitego r 
, ,Ol)yśl!'Y i my usłyszeli,, tąlj:że bi sk~.PÓ;\Y •.J mó- sk1em"; . srJt'acowariegO w sfużbie 'niehiieckiej ludu pdi·. 
\1 iąt Yć:h jęZyki 'haszyini \\·i CI mOżne sprawy IX>- , , ~) . P rqtcstui.e mo; energiczni e przeciw skie<>'O te · poziome szyd er s t w a z po w ierzchow' z 
że'~. l·· ' ,. . • " . • ' ._ P, rz ,c~.~l. ado .. ' '·an. iu Połaków i towąrzyst\\~· na- n;os.,c"':

1
· :

1 
mó\v'"'' J·err·ó,' 1czem \vielk'a część gazet nie·1 ! j' li i l ''fi ' _. _ . _ J j' 5 l ~ 

• • • •
1 

, ,"j • - ~Z3[cp , silą. tego. że .Polacy na obczyźt1:ie gł·o- mieckicH, '11-awet' kato1i'ckicn, ćzytelnik&w s~-yc .) ... ,,w,. 1\Viec p' ołski w D. ~uw;'{i~ 1 
. ·' · 1· · 1 ,, ' ,.. 

~$ sow.aJruena c_ciHro,,\:ca .ec7. ;11~ ,,-1.-.1.Sncgg ba\\ ' i. . .,. 
' , PiS;:~ ;,a111 ;' , (<V zc~z.lą nied"iei-., lin~ f.i.\Sier~ . },Wh~ydat~, Polal>a i katqli)<a. · . ~ Jedyne mile · wraże,;lę wśród tego panufetlila 

1:>nia .od by{ się . stara11ie;n .,Zv.-iąz.ku . Pola{{ów':' ·~.:,~. lr pośr(?A · wiecov.·ników . przędstawiono je- obrazu) robi tylkb' to. źe ·' ,.Wi'arus Polski" nie traro 
w i,.! c \,''))et h\ i g Jirzy licznym' u~;daiC; ho · ąla s:zczę następujące rezolucye: ci sP{)koj;r'i a: n imuszu, tylko raz w raz w obro'l'O 
byla zapęlni9na pod same brzegi, że, śmiai9 · r21 ęc · , , 5J Ponieważ wJaściciele . saf w Bottt·opie nie stvego hukriie na to czarne, krzykli\Ye pta:_ll 
n;wźpa bYJo n,a wi~cu Qkolo 600~700 .L~od,ąk:ów;, ., niętylko na. wiece nie chcą użyczyć na1\J ctwo o wielkich dziobach, tak, że się rozpierl1~ prz~w aż ni e Bottrapian. WiccO w i· prze \\-odnj7 , ~wy ch lo~aló" , lecz rtawe t nasze polsko-kalo- ch n i e i tylko z daleka ukosem spogląda me M,· 
c~yl ~· yui!. 'frzos~a . .zą.gaiwszy. • go POCh)V'al~:- . , .(icj<i e toM arzyst\\'a , z. nich wyrzucili, przeto 1 wierzając "Wiarljsowi''· \ któregO od 13 lat jol e 
ni en' Pahą IJo.ga i odśpi~wanie:m picśpi: .. ,K;tp się . , p,rzypu~zczać musimy, że n i e pragną Oni tak- znają lepiej, niż niektórzy "literaci", sprowadz• n 
W Oi>iókę". Nil w stępi e za raz zaznąq ono, *~' . że, a by, Po Jacy do ich restauracyj uczęszczali, ni ku ·d z i a łani u iNfiu naprzeCiW, · ku ze rwaniu s~~. 
świat katolicki po wielkim sm11tk,u . ,.z, , PP,·wOOu • •, ~~e ; 9ic chcą także P{)lSkich pieniędzy; HdaFimści • lUdu l}olSkleto 'z ,·,,Wlamsem · p~/ 
:śmie'rc'i w-'łelkiego Papieża Leona XIII,, rąd@śnie -r., J 6) Trzeźwość . uważamy za jedną z naj- sktm". ·. 
-w'ila nowego J)apicta Piusa X, na któriogo cześć ważniejszych diwig11i naszego 11arodu, przeto , . Mądre ' speknlbwal p, Lensin!(, posta\\i; 

· źóstał ' Wyk rzykni G tY . toast, kfór:Y Źeb rani 'z za. ' postan,a \1-iamy nie tylko sami żyć t rzeźwo, lecz wszy 'S\Veg<\. pupila pomh~dzy d..;va snopki s i a.~ i 
pal \i ni ' po" 'ló rzYii. J akÓ pic rw'śzy zabic 'ra 'g l<) s zarn i l !Hl ·a ole trzeźwości pragniemy krze wić poiSki i . niemiecki.' · Nie źle liczy l przypuszćZI~11 p, Brzeskot z Bottropu, ,który 'w dtqgiej prz.,e- . tąkże \\'śród f~odaków . . To zaś co w ten spo- ją~. ze znaJdzie taKich, którzy z obu beż sttrupj·, 
ńlowie ś w9Jcj wyka za! : cz~m byl Polal) .? , '<'l'"l!l , . s,ób . oszczędzimy. Pragniemy składać na bu- l ów mora! n yeh jadać zechcą· ale Bardzo prze 

· jeśt Polak 'i czem będzie Polak? N;iwolywal do dowę ;.domu ludowego'.' "~ B'ottt•opie. aby u- .kalk u. l_o\\"ał .jeśli ·s.i'ę s po.' dzie\\,;aJ; że tup. n.ąws~ln. · 
solida r11ego po s tępawania i ofg?nizowan i a się zysJia~ salę na · posiedzenia , towarzYstw i na 1 b k d kt · 1 k h IJII 
mi Pólu zarobko\vem i polity~"z .nem. wreszcie . \VI. c.ce: . . . ~vywp a: -z ~egb_;vJs o te a· orow po s .te. . )O 

Y • • "' , ·danych Jemu i Jego plartom. Nabytku zas ~~,k mówit a. przcślado vaniu ,;\\'iarusa Polskiego" ,. ,. · 7) Wyrażamy ubo1ewa~ie z powodu w~v- ·.: ~ t... .._.. · · r1 , ·, 

-. l , M . .J Tite vO JZeutt]enly mu · zaz"'rosctc. .llłr 
przez rofUYC l cetltrowcow, '( wierny, że dania listu agitacyjnego ks. kard.ynala l(oppa, • "PrzeW1o<lniK" w ko1ysce jeszcze, a już, jaf 
"Wiarus 'Polski" iest pismem szczerze po iskiem skierowanego przeciw nasz:Vtu gazetom pol- ' turilema w satnoupo<lobaniu własnern, niby He n 



aro- tes,"'·~~że ,dusi. Nie rokujemy 'mu j{ ctnak przy
yrna- to··s' ci bo wybral się z maczugą r~a giez ki. 
B ' l ' 

o- Zaro2umiałośc!ą . • grubtjaństwem i u zczy-
~no- :wością. nik-t jęszc~e- IHl

1 

-trybuna· ludm: ego się 
vlko .. v.--yniósf; to te-t zdawkowe dzienni}\arskit: 

~zesY 'na ·bndal poznańskim zebrane nie znaj .. 
od- ~ą tu ·~~ n~s Pó_ki~sku. 1 

- • • . •. · , 

po- Zda3e. Sl~ t.ez. zę .,Przewodmk" zaczy'n~ s t; . 
· , t śród nas Jtczyć przewo~nictwa. gdyż i4ż .znJę 1 

) ~ .tHonyttfsię podzut ·do uroczystych ljaręczeń ~co . 
.!L.1f ·swego. pattyo(yzmu 't)olskieg,ó, dbJ tłomaczeft : 
esc, ych .\\:lasnY'ch \,~yrazów ·i ·cudzoziemskich 
· .a·tatów, ba. nawet..do dąwania 'lekc;yi.

1

., " • 

Zle Chcąq pn~ieć pisać ga?etę, powiada, trzeba 
J):ą\zo nad>- .is·6óą vrd.oo-x~ać. -.A P. z.ytnaJemy, ale na 
<:tt4-J<.ą jak,, ,.Prze\vodnik", naszem · ~daniem _potrze-· 
egol.t~ko, fasld i · ?Omocy od ~nier!.lCÓ\\~. ..-..• 
· · . Na dol)re . pismo ludowe potrzebą . tnnych 

~ . wafifi~at:yj: ~g:f>~wf, na 'karku. al( zr~zuw·kć 
tl i potrzeby jęgQ.; serca czułego na \vlaśdwe'rn 

.iejscu, .zasad sta~ych i' nieco rutyny w obeJśc1u 
emę. z ludem. Dol,Jre. p~mq lt~dow·~ uie. p)"zekp~f!-. 
z ~ą· a się ?-c nikogo dla tego, . że nu brak szkoły '1 
oH- ·adomó~'{ nie · n ~hvraca iltcth, al~ p.iśz ~~ tua. . nie~ 
na-), staje się potl'zebrtem a nie .zbyteczrlem. Przy
ca-!ad: Dawny .. Przyjaciel LudLt''. takich Danie
:' \vskich: Chociszewskich. \V jego · ślady . idżię 

. l'L--\Viar'uS· Polski .. \\' 'Bochutn: · 1 ~t . 
or~ Tal}iem,u. \\ ZOfO\\:i "Prze,yodnik .na obc:tyz-
rq ·ia.'· ani do k-oste-k nie· dorósł. , Nie dm;Qśnie też· 
du_ lepiej by byio, gdyby· się upami~tał i _albo, 
tki,~eni~ szumną .·nazwę, co J!)rzęcież. .. nie tak tru(h
Y-em Jak się ~(faje, albo n~.resz.oie ' całkiem dal 

pa-ura, Jeśli zrazum,ieć nic ·GilPe.. .'i.e Jt.td Qolski _nie 
taski ·niemc6\v ·tu -żyje, bo ont go tn spro\\-atlzi-

~o- i sprowadzają p rzeż 'agentÓw, aby im praco
te~, al·, i· aby dając · mu ·prac~, z' niej · sami życie i 

. ~·:0nobek ' mieli. · Razi ich mO\\ a. fizyognomia. 
Ien.:wdlitwa ·pols\<jeg.o robotnil<a, i gd}: .Janci,~n1'a :
. tarni'' się będą mogli obyć, poproszą Polaków, 
zka.by się Wynieśli· i ,,Przewodnika'' tak~e. '. ! • , 

te. ·Wiarusy ' z Kłopoto\va, Nr.qzy,, Udslq:J\\ · ~. ie , '( 
' , i .okoli.cy. ' ' 

ach ., ·' ··" 
kie · , Kitchłind,e. ~luszA ,kochane,n'l'll ·. ·\tVi~H'tl· O'\\ ' i ' ' \ ~ . ,. 
gPolsh"'ienw'·' parę stów · napisać, jak to · nfdtlcy -'ti-
so-; ituią za ,.Przewodnikiem·". Agent ,.tremonii';, 
, chi. zarazem .,Przewodnika" .z Frohlinde dostav-
m·;zal rtri tego \\'ikzka przez cały lipiec bezptat-
1a~1 ie . Gdy się miesiąc bezpłatny skofic·z rł td Ó\V 
w_o-1gent sfę \\'~ale nie pytal, 'czy ,chcesz c~y nie, 
~~e .. :ylko pr~ynosi da!ej. Czwartęgo sierpnia~ gdy l 

WIARUS POLSKI. 

nic rite" md~-J·lem f? ?1? ~ 1'rzede\vszystkj~t1t jest nad pietWsZą ~ tak ~'~®eit1ione' akr!Yc!e' ,glp;~y 
~ cha.r.akte.t.Y~tyc'zi,em, .~ iż ter.az QW mędrek \V nazwał "tyarą··. , . ' . ·. , ,. 
.,Bottroper Volkszeitung'' pisze. iż konieczr:ie Papież Urbarr V·~ (lsS2--la70). dodał tyar.ze. 

. polską o.rganizacyę r zawodo\vą należy ~ukb trzecią koronę, jego·_ wiec czasów sięga .iorma 

. przech~.:i1il}a .,,-;Qe\ve,rkvereirit~" UZ.l)aĆ. Niechze n·ary do- dzisiaj 'przechowana: l ,,• 

l .,f;3q,'th:p'p~tk~·\· . ) .' j~ rJliaro<:Ja W<;J,;Y ko-respqnden.t 1 Potr~na korona \\-rskaiuje na· potrójną 1 ·Włai.. 
odpp}.\~ iedrZi~ć. zechcą na oświadczenie o sfalszo- · dzę Papieża, v/ładi~ rtad : dus~arni ha ziemi, w 
\l.taniH·· r.eieratu · w· .,&rgknappe•i i na zattut o niebie i P.ię,Me.. ; • mid, ' J<:<>~cio.Ie.m -w~lczą~)r..nJ cii.r-

. brak rÓ\\~hon'prawnienia polskich druh(r\v z nie- piący.m i tr'StU'nfując-ymJ ; wreszcie nad trzema 
mibc~drrl)i;1 }\,1 , ,1lJe~v~rk\.:ęreir1ie'i'. · 1 a na: ~iter;ta . ~a~ ,· zna.t1emi za;, Utbart'a ~ części'a:tni świ~lta :, EtHo'Qą, 

' Az · i AMr]{ . • ~-< . ·'~ • • ' ·' · . • pytuję, cz.emu~ Wl ~iak<i). 1 dmgi · "przewodniczący yą , i';!ł J~r .· . . . ~ 1 . • 1 . t."' 
. ,,Ge\v'erK.vereirm':' stal się niewiern•ym ~,Gewerk- ' Pawęl; h ~~1t4~--:- 1~71), ĄJJlieml ppsta~ tyai-y 
. ,~ereino'wi ?" U ci 'et · 7o· pqd · .chorąf;d"' robotr1i- ' o tyle, że sam~ ; nakrycję oQ-~l.-iedzione koronami, 
i c'zej, -q lttbt' .. s.ii gq,zię11Jdz'iei PO;tl;łać, ą potem. ,:_, a wi~ć1 ·iriejaktP jądro>tyary z ·prostego -sfozka 
l nanaz stać 1si~ ,taki u w,ielkim .przyjacielem górni- 1 przemieniło się \V rodzaj óstro zakoóczonej pół--
k·(P.\\', ' to -;za~adka, ·której lada kto nie :poi'adzi roz- ł kuli. ,~ · l . 
\Yiązać ~ ·m'oźe arii ·p. Effert? -- -, Na zarzuty \V ' , t po~/ót,fi1 .?s:letpt~go jubjleusz'u rządów 

. ,'.'Bottrot5ę·f~e'' . mi. c;zŚnione, zachowuję żupełnie Le,cna .-Xlll o.lia'rów~mo- mu Clńia .20 lutego rb. 
: z-i-mflą-- lffe'\v, ~ poni-eważ , -2obaczylem, - iż. ·moje m wspanialekuPham.ent!l\\;aną ~ tyaJrę. · . Trzy promie
oś\dadczeniem trafiłem w ·,sedno, a Ó\V środek . nieJą.cte na niej korony sporządzone są ,ze szcze

, zost;aje-: m[ odpów·iedzi dłużen,- owszem zairbuje • rego1 złota; obr·ęcz~ ich mają ·napisy: )Vlaximus 
s~ę ·g~~ariln,?{, '1ta ktqrą P~?R'-tdędzi.'yć. 14-temjetnu ; j~ ~e,tr~~ ' diViho. h1,r\~_: sac~rqRs" , (Najwięks'z1· na 
ch}op~t ~uJe .byloby . tru.ą'no! t:'N'ąjl?ardz\ej z.flq~d- ; Z)e:rr:u p~a'WhlJlJ3oi.e,m 1\a,pJan); ,,~ęscius errąnd~ , 
wi'aJąaem r jesLto·,· iż "Oewerkverein" ,się teraz · fidei ·.morumque magister'·' ' (Nieomyiny religii 
bt'ó!\t 1 rek~mi i ·nogami zarzucając · m~ ra.d}"kf!l- , mistrz ,f:'óbyczajó,Xr); "Om n e fegis Chri'S.t-i pasto
nb'ś~ . pols~i w 1.,Bottro-perce". Straszne odkry- t_1~itU, P~~tqr ovite.'.' · ~O p<t~terzu .. Pa.steqy, ty fła~ 
de r .~ J:errąz h~t WY,S~ty:'. ,szy<;lta Jz. miecha. tei·az Sl.e.sz. c,ą~ą Citrystu~a owczarnię). l ' l ~ ,• 

sit'(J poka•zu}e, aakie· s~ tiężkie -' pi.eniąotze polskie; :' . .Każda , zirkoron~ ma po , s.ześć liśd złotych; a 
Zan?:'tit. jak4 : ·uczyrłitem "Gewetkvereinowi", iż po~1i'ędiy~ażdą ;p_arą liśc.i ;ni.~ś_ti się okrągły me.- t 
\\ ~:Yitąpi.~llle .fuo;je· . .z .,C1e}\·erkv:ereii1n'' sP,o\~;()do- qąJJQtJ . .... Qwą" z ·rm:h malą nFPlS.Y ~ .}-L:e,on'i XHI, 
W@ n.e. zós!t{)tq Jedynie przez 'sfalsz·owanie ref era-:- annlltm)X~Y..: sa,c~;i>priącjpatą~ f,ę.i. icitex complen-
tu i przez brak ównouprawnieni-a .Polak6\l- z ti ·: ~Le~P,Q ;vJ \~J.J s~. ozę;~.liv.sie ·kOńGzą,cemu -45-. 
niem·ćani:i \v .. Ge\Vetkvereinie'' potwierdzam· le.cte . flfZądow9 ',[: ~,xx'l real. . Februar. armo 
powtóJnią·-c "ció\viad.am: ·o wiele-1nną jęst ·p rak ty-- MDCCGGIIt · collata catł~?_lico.rum strde'' . (?O .lute 
ka od e-cu; i!· Narąz . sj:ę iąl~oś i ton \ .. ,,pe\~ erk- go '1903 z Cfatko\v' katoliltów pówstala). Dw·a dal-
vereinie l zmienił, że mnie tylko chcą PQI palcach ~ze rnę,\laJio·nY:; rrai~ Ja s,ob_ie :portrety Piu~.a IX 
bić. Jeszcze \v zeszłym r ·ku ~zostało przeciwko ~ Leona, .):CIYt, dwa ~ ostatni,e.- zaś , ozdobione. są 
FL \Viebęr'owl hasłb wydane; ,,immer mit der postaciami: PiO:tra .ś\ ·. i anioła. Szczyt tyary 
Iiacke daz\\ is~hen gebauen 1

'. Mnże owi pp. te:<" tworzy złote jabtko. monarsze. ~Tyara ta ma 30 
raz już sami nie~ wierzą,,. iż ·przez r~k może się ctni. \VSSokości i \\."aży bez. Wp.Ja l\:tlograią 
motyka W' • pięść eamienić? 1 Zaznaczam; iż je- " . . · 1 •• • 1 .. , , • ,, 

ze li tr.ochę ·ostro naprzeciw "Oevverkv . "· wyst.ą~ ,. · ·' .. \\JiadOnt'OŚCi Je. Ś\11iaJa. 
piłem1 to ,tylko'" dla teg,o, że . pragnąłem. aby za,.. '· · · ', 
sady p.rżez ,.Oewerk:verein", głoszone . także , v ' · Bedłn. · Tyn1czasem 'prawdopodobnie ,~Vię~-
prak.tyoe " lłrzepl'o\v.adzot1e:·· zostały: . . Nie lękaioie szosć P.ostow sbcyalistycznych bedzie ·jeszcze 
rsię jednak ·bo i nadal, · choC'iat iuz we \vszyst- przeciwną, aby socyałista z-ostał. ~viceprezyden-
kich rogaeh straszki porozstawiane zostały, pel- tern parlamentu. ' < •· 
. njć 1 będę 1moją powinność . . Polscy druhowie · też W Reiichetthall w Bawar~f zmai"l \V 45 ;róltu 
mogą się teraz. przekonać jak daleko się zajdzie, zycia Adq.Jf ,Schiel. {)U.lkownik w'' \YOiskn Q,UJ.-
jeźeli niedzieła przy niedzieli się po wiecach s iem .. w czasie ostatniej wojny burÓ\\ ~ z o.ngli-.. 
choazf1 los robofników dzłelf, nie ufaJąc '"- soli- karni. .f!yJ <?!l dio,\vóc!_zcą leg_LQ:Du ochotników .nie,.. 
datność l~snq.. W .dai~ mi . się, --iż gowyższe mieckich. Dnia Z l · pażdzie~nika w bitwie pod 

te?yJem zajęty . czytaniem. "Wiarusa Polskłegof' 
• ..v•chodzl' agent:;, Tr~tn.onW' i .,, , wnczka'",I i l wrę- f 
ol:~za mi g; o . . Ja mu na to, że · mi : \vięcej ' niema 

~ca?r~ynosić tego pisma. ()\V ageilt na to: jak to ' 
]eC)fZecie ŻeŚcie SObie .. dall zapisać i fą~ . slę '" sta~ 
ielo~czo .. IJO~tą:w,.ii i i~ein :· e;;O.bi~S dat . t~go wilczka · 

za~a.~!,sać 1. po cał ~j'ayskusyi z hakatystyczną z lo- , 
asc i.ą po,\\"t.adg tm: .. ,glu pi Polak' ' Tak Jo piemc;y 

wyl~ttq.Ją za cen rp''"Y111 wilczkiem. ', ·chQci.~ż' Jifo 

sloj~U.. .. :YtY~.ta,r~zą c.~łkiem w celu, wyjaśni~n.ia, Elansfslaa~te pod LadY,s]11itl} .postał ran,iQny 'ctęż .. 
~~},~lo~J org:~mtacy1; zawo~ow.ej Polacy powi~ni , ko.,~ , nogę .t d,ostal się_ do. ~.ie·\voli. · :zran .. ioną_ no:-
nal:t:ec. Zatem Rodacy, porzućcie obce orga- g~ ~~putowartD :nu w szpi~~lu angtelsknn:, P o-· 
nizacye., a wstępujcie do organizą.cyi, q..0 }dórej . w fO,~tws~? z . n_IeWoli do Eur~py, z~u:m.erzał 

ue .. c)aca to ,;~tizymosz.ą i myś-lą. . że • RÓlaków 
0r}muszą do ~ abanoivarria. Takirn germanłzat<.H~ 
Am~kim na,!tętom t rz·eba stanowczo z~br6nić~ \\ tę
re~nt ._do swego domu. Mażę · ów agent ma \vięcej 
l" k t h p l k ' ..u łJ .• ,l ' ' ścr~ c , . 9 a -aw : ,,o 1111 prZY\10$i, chociaż wcale 
'1~e ~rosz4, a potem, jak minie miesiąe, będzie Jo 

ja~ ~hląd. z<e Httpa" to\\al; \V~y.wai •iJd .• Dumr11.er ' 
r oi·J ak". .;Q!·• ..J l ' • ł l~ 

o ' ' l ' t 

ol· Szano-wni· Rodac~r !, ' ' Naj'Ie pLe.j ·Zaraz " ' Y-
wl'Z ll bić t•a dt'z\vi'''O\Vego wi·ł·ka ra:zem z bezczcl-

1 

ie.1Ym a~e)~tem~ f. __ • _: ·> • • \V. K. 
·d _ ... . _ . _ -· '·~ ~ W1 i , 

• 
7 

. -~~ttro.p~Eige-u. · .. OtrzyrrJtije.nJy. z .. pr ś.lm . ~ę 
g~armes~czerue , CQ na t~mule: Poiiię\\7aż -mnie 
r·arozmaite bi,buly, n'iemiecl}je napa,dają, z~ '\vielkie
ro-5? ni~prż~rjacieła ?ieinców ilznaj ąc : a ri,ie ~iĄJą,f 
ta·_ll gdzie_-gaz.ety, kr.oraby w obro~1 ie Polaka stanę
rz~a,_ udmę s1ę .'do Szan. Redakcyi ;Wiantsa Poł-. 

do--kiego'.' z))rośbą o un11eśzczeni~ ·kilk'u Śló\\ " ktcr
iUt"emi . j~ mĄ się zQ.aje, zdołani trafie do ~er 'a 
zeJne_go. "mę~rca' ' b:ez nazwiska. zac?epiahlcego 
so·n~Ie w .. Bortrope-r Volksztg. ~ ,. Ośivviadczatn 
ofA\"Ięc niiiiejs.Z1enl. źe :ńa żadne zarzuty, lakie Pb~ 
} '?fYtm ze s.tro.n:v ortych , ludzi pxzernądrza)ych z 
,ri,rGewerkveręuĄ~f~ :Odpowiedzi ~1ie zostan~ dtui
:n~!~' o:vszem, t_awi~ 1m niekt?re pytania. i, dopó
"~ ~ 0~} ,~ ?~,POWIOOZH:ł, zwlekac będą, \VSZędzie' i'ch 
P~,>ubhczh1e 'j~kn oszczerców na ,.,•iecath itd RH~ t:. 
ze.1°W~ć b.ędę. Na \\·szystkie zą.rz.uty jakie'.,czyni 
z{ Brie~, ·zapytu ję się niniejszem: kiedy 1 ja nie 
b& an;,~ni ' ~iałem żadne~o znaczenia · \\'r agitacy?, 
?~~oz ,~O:Pter~ tyl.e zeb~ań .. W ?kręgu . bottrog~ 
r nn: kiedy .~~ .a m do memteckich ani. pol$ki.ch 

iaf t~how , o ZaJs~~ach moich z "Gewerkver•einem'·' 
et\ oo ~ 

nale~e~ {edynię ,.wam prz.ystoi.... . . . . ·.1 S~rn. ~l wyg:laszao-<'dczyty tl. wo!me bnrsk1e1• W 
• ~ ' :$ ~ --~ ··-, .... ') ·: ,, ·, _ • • ł- . . kilku m1asHach ' rliełhieckith otlczy'ty takie \VY-

.. _", .~- · · · · ~n .. Brzeskot, gorn!k. ' .gJ.?·sU,;' miał· rp,ieć' także p~ciyt \Y \Vie9J.ijii "!\ J.e-
- = s~!Ym tók'u). w· .~Ym cęl,l:l p'r.zybył do stolic\; .Au: 

· Sodirtgen~· · ·Wiacl.Dm.O, ·iz oo rok~. '" istnieJ·e tu t a,1 "' K s,. ryi, e . wJaśnie . w dmn.u, w któn a się mial 
' Ól~o ,s'pie'rf' 1 / \Z~!i~''. J ~ies:e:t~ dui_o jes~c;ze , -odbyć cz,yti zachorO\vpl' i więc~j się 'hiż nic pod-
Roda~{)~.,strqr,n .<?fl.ntego:· ,c?oc w.Ja,ś~iwie . wszy- hiósl'z loża bol'eśći. · · · '· · " ' ' 
scy .oy~nłY wmm. byc Jeg·n członkami abv a .,l ' 

, ' ' .) .,.. ' . ' - • il j; b::l::!::!::!!:! 
ws.połme śpiew pielęgnować. i -śpiewem się rDz- .~ , 
~v.es-eliC' ·po . cięzkiej 'Pracy. Przecież 'I~pieJ' spę'- · .. ." 'M '.tOJiltCh SftOft. . ., . 
. ~.z.i~ r go_dtw~,ę.' .ńa cw,iCz~~~aGh! śpi e~ u·; pjż bląkać B9,ch~. :,.W ·:niedzi-elę< 16 bm. odprawi \Y koś·cie!e 
Się gdzlę. po manowcach może. Rodaków proszę Jozcxa pryrrucye,. nowowyświęcony ks. Frartk'e. 

· b · Boc~unr. ~- tlcty -król ·ańf(ietSRT ·ea\varcr \\;- drodze 
g~rąco.' ~ ~ Się wszyscy zapisali do ' naszego do, ~Pie.nba~u. · pr:Źejeżd'żaf prt"ez ·tutejszy ·g.fn~vny 
~o tka l Pilme uczęszcz,ali na łektye, a I(oło "Zo- 9\~rq1 ~ec, pohc:ra. p!}nowa.t:a ona . c.Lworcu i przy przej.-
,fla" rozlv·n· ~~ _ Ji~ ·.a _r\J'r, ''guz,o pj~l<n.s .. ·dh. ,pieśni .sqach , prz;ez ·to~: ko.leL , >-.. . - , · ) 
Hattezyrny Stę · l)Je\vać .._ Cześć polskiej pieśm! ,,B~qfium. , Duia 30 bm. będzie.· w J(ościehr św. Jó-

•• w ~e!a , rueu~tanna· ...acloracya. . Ośm dni pMniei w « o-
·, je de~ z ~z-i;nk~\~. ~ sctele św. Piotra i , Pawia. .. -, , 

~~~~~~~~~=~~~~~~~~= . \Yitten. Cep!ro.wa •• Essener Volkszeitun5!H pisze : 
Po!~loe Wte~ele, .. 'h;tore sie _ p.rzecl\Vf~ Z<>r.aj .i'<,}zpoczęlo, 

~~' ' r·TJara: papiezka. skoncz;ylo;r ~~~ ~ w~zoraj ~\'jea_zorem. straszna bijatyką,~ 
\)gdczas ktoięJ ·k1\ka osqb mebezpJeczne odnios.ro raJ 

--n~ 1. DH~.?u .an57 .\vybór Papieżą ' dał nowego 
stuna .osie,rooo1:1e.j tyarze .. pot(ójnej koronje 
wyższego. - kap!an~a. 

pia- ny., . , , . - ~ . . , 1 
Huckarde. TuteJsze Tow. św. Józefa mianowato 

naj- '\' " ~w.e_go nrez,esa p . . ~ lintentego Skot•upkę . członkiem 

t r l. , ' , J 1·1 • 1 t " f/1 • • • , • , • ~ 

~ : .}'JJ;arą je~t , ~o \l'Y,Sokie, ku .górze szpiczasto 
zwężające : się ) nakrycie głowy, opasane trzema
wspótt środkowo. pó ·nad sobą ułożonerui korona
rl1f ·o jtztetec~ l"istka,ch i czferecłf perJach. 

(l ) .Ie• ·.,/ 11 

lfet1 ksztaH ryary ·'u r·obił się z wolna z b'ie'
giem czast~·. Pier\Vdtrrte to~ stożkowate nakrycie 
gto\vy z l]ia{ej nyat~ryi ,i~dwa]:mej nie mial.o. ża
dnejJ kor.ony~ , Na~tępnie zaop~~trzono je w guzik 
u _gory 1 w. Prt:>·sfopaufe pas-y., przebiegające od 
w1erzch~lk~ ku p(xlstav/ie. W dalszym ciągu 
pr~ybyła tYarze koro.ńa - zr zh w postaci pro
steJ obręczy z.e złota, a później dopiero - mia
n?~V>it}ed,\r ~k4tek zarzą1zenia BonihiccgO. 'V.JII 
(_1,2?.4 Ciq)3(J.ą), przydano mn ~ złote ró\vniei -
1tsc1e, Ten _. sam Papież wzbogacil tyarę drugą 
koroną, um1eszc,zoną \\t pew·nej \Vysokości ·po·-

.hq~wro;w;ym. ,, ~ .. · . .. . L o. 
. i;'aderb<lrn. _W czoraj. dnia 14 sierpnia udziełil 

.N?fPrZe}V. ~ ks: . B.t.skup dr, Wilhelm SchneideF swię
c..ęn kap).aii~ktch . 11 .. kleryk0m. Wyświęceni zostali· 
.L ?ec~e.r / Frą.nc.i.s.ze\5: z Soest. ,z. Berkenkopf Józef 
z .E~\\"Ittę : , .. 3. Borchmeier .NVawrzyn z Bilren. 4. 
Bra:m~ , \V.tłhelm z . Gelsenktrcheu. . ~ C ram er f)·a11cl
~zek _z .Wilnnen~Jer~~ -!5· -Frank-e Antoni z Bochum. 
1. Gn.npn Pawę:f ·~ .Breltenbac.h ... ·8. Litzin!ler Lutlwik 
z_ Boch,um. 9. Reme~e 9ton z M~nden, 10. Rin!;leb 
Grze'gpr~ . z Męngelroqe . . U. R.ilther J.,eopold 1-. ·W ... e-
stereid1eh: . · " ' ' 

.J ~: o~~~łn.ie wiadom·ojc;.· ' ·.,t 
.• B I a. ł ~ g.r g q. finan~owe kota wiedeńskie ,()d ... 

ltl~WiłY. ~ro~~w~ Piotr9.Vt'i sęrbskiemu k,redytu z1 ,bo .. 
wodu n.e~whosci tronu." 
• P a .~ Y. ż. ,; , ,W. po~rze~ie oii'a( ni~szcięścia k~Je-
JOWę~Q WZU~ły U~Ział pieprzeliczon~ rzesze Judu. . 
10 

. "' z Y ~. Wszyscy zą.Qdejscowl kardynałowie iu.tt 
JI.'\ZYW. O~~~J!i• ·~ 1 • • • ,. , , , 



.. ~ abożeństwo polskie i spo\\·iedż 
dla Polaków. 

Ksiądz polski odprawiać będzie polskie nabożeń
a1wa i słuchać będzie spowiedzi świętej Polaków w 
Derstępujących miejscowościach: 

W Annen od 12 sierpnia do 19 sierpnia. 
W Kastropie od 19 sierpnia do 26 sierpnia. 
W Huckarde od 26 sierpnia do 2 września. 
W Lutgendortmund od 2 września do 9 września. 
W Aplerbeck 9 września do t :l września. 
W Asseln od 13 września d<~ i r, września. 
W Mengede od 16 wrześnh• ,;_, 21 września. 
'~' Courl od 21 września do .Zl września. 
W Horde od 23 września do 30 września. 
W Kastropie od 30 września do 7 października. 

B ruckltausen. 
Sposobność do spowiedzi św. w polskim języku 

14 i 15 bm. w kościele w Bruckllausen. 

Towarzystwo św. Józefa w Essen 
urz(!dza dnia 16 sierpnia zabawę latową na wielkiej 
sali "Aliredushaus", frohnhauserstr 19, na któq 
uprzejmie zaprasza się wszystkie sąsiednie towa
rzvstwa oraz Rodaków zamieszkatych \V Essen i o
kolicy, a przedewszystkiem Tow. ,.Jedność'', Ko.!'o 
śpiewu "Dzwon·', Klub polskich kręglarzy i Klub lo-
1eryjny ,.Nadzieja" z Essen. Zabawa rozpocznie się 
o godz. 5 po pot koncertem i teatrem. Odegrane 
będą 3 s.ttuki teatralne pod tytulem: "Milostki ulaJ1-
skie", "Miotlarz" i .. Pojedr11ek". Potem dalsza za
bawa z ta1icem. V•/stęp dla członków wszystkich 
tow. 50 fen., dla nieczłonków 1 markę. O liczny u-
dzial Rodaków w zaba\vie uprasza Z ar z a d. 

Towarzystwo Serca jezusowe2:0 w Sandersdorfie 
obchodzi dnia 13 września 1903 swą 8 rocznicę istnie
nia, na którą zapraszamy wszystkie bratnie-towa.rzy~ 
stwa tak bliskie jako i z dalszych stron, oraz wszy
stkich Rodaków z Sandersdorfu, Bitterfeldu i okolicy. 

Program: 
• Rano o godz. 7 Msza św. na intenc~-ę towarzy

stwa ze śpiewem polskim. Początek urocz:y·stości 
świeckiej o godz. 4 po pol. na sali .,Oasthof zum Ja
ger· '. Będą śpiewy, deklamacye, oraz mowy delega
tów, zaś o godz. S teatr amatorski p. t. .. Nad WisŁą"". 
Na zak ')!lczenk taniec. 

Towarzystwa, które zaproszenia odebra.ly. lub 
które dl· braku adresów nie odebraty, zapraszamy 
m ile i serclecznie i prosimy nam dać odpowiedź , czy 
-przybędą i kiedy. Delev,aci naszego towarzystwa 
w oznakach tO\v. będą na d\Yorcu w Sandersdorfie 
oczekiwać obcych. 

Towarzystwa. które przez Jiallę n. S. pojadą. nie
chaj bilety do Sandersdorfu wykupią. Najlepszy zwią
zek przez Stummsdori, bo jednako kosztuje. Nadmie
nić w~rpada, że będą polskie kawalki g-rane, tak do 
tańca jako i podczas koncertu. O jak najlicznieJszy 
udział szan. Rodaków i Tow. nasze gorąco uprasza-
my. Z ar z ą d. 

BACZNOśC! 
~ ·w. Vv acfawa z Linden donosi swvm czlon

kom i wszystkim Rodakom z Linden i Dahlhausen, 
iż w niedzielę dnia 16 b. m. będzie polski ksiądz. 
~posobność do spowiedzi już ''" sobotę dnia 15 b. 111. 
od poJ'udnia. Z ar z ą d. 

Towarz~rstwo św. Antoniego w Laar 
-donosi sw:rm czlonkom, iż dnia 16 sieronia bierze tow. 
nasze udzial w pielgrzymce do Kevelaer, zatem tych 
czlonków, tak Samo Rodaków i Rodaczki. którzy u~ 
dzial wezmą w pielgrzymce, uprasza się, aby się sta
wili pod polskie chorągwie. Odjazd o godz. 12, po
w rót :v poniedziaJek o godz. 4 po pot. Chorąży 
w inni się stawić pól godziny prędzej. 

Uwa~a. Dnia 15 sierpnia przybędzie polski ksiądz 
o godz. 5 po pol. i będzie sluchal spowiedzi aż do nie
dzieli rana. Potem \vyjeżdża z pielgrzymką do Kc
velaer. Tam będzie kazanie i sposobność do spo-
wiedzi. Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Antoniego z Pad. w freisenbruch 
obchodzi w niedzielę dnia 16 sierpuia na sali p. Oefer
beka swą drugą rocznicę istnienia, na którą szan. TeJ
warzystwa zapraszamy. także, które dla braktt adre
s ów, zaprosze11 nie odebrały, serdecznie zaprasz.amy 
z chorągwiam i. Porządek uroczystości: Od '/23 do 
%4 przyjmowanie bratnich it)W .. o godz. 4 wymarsz 
do kościoht. gdzie sie ndhedr.ie naho'l'el'1stwn 7 nrl1-
skiem r-aza.ll lt:lll, pu nabużeJtStWJe l~oucert, spJe\\ .Y i 
deklamacye, o godz. 8 teatr p. t.: "Okrężne". Potem 
dalsza zabawa z ta(tcem. Członkowie winni się sta
wić ' " czapkacll i oznakach. \Vstęp dla czronkó\v 
30 fen., dla nieczlonków 75 fen. O liczny udzial 
czlonków i Rodaków z freisenbruchu i okolicy upra-
sza Z ar z ą d. 

Uwaga. Jak wszystkim Towarzystwom, które 
zaproszenia dostały, wiadomo. nasza rocznica miala 
się odbyć ?6 lipca zeszłe~o miesiąca, ale się nie mo
~Ka odbyć z powodu śmierci O_ica św. Leona XIII, dla 
tego prosimy przybyć w niedzielę dnia l 6 sierpnia. 

Wycieczka polska dla Schonnebeck i okolicy! 
W niedzielę 16 bm. urządzamy wycieczkę dla 

dziatwy i mlodzieży polskiej, która byla odfożona z 
powodu żaloby kościelnej. \Vycieczka odbędzie się 
w Schonnebeck w ogrodzie p. Winkelhofera przy ul. 
Mittelstrasse i w przylączonym do ogrodu lasku p. 
Oppofa. Początek o ~odz. 4 po pol. Będzie koncert 
polski, przytern b-ędą rozmaite gry dla doroslych, pall 
i dzieci. Dzieci prócz tego będą poczęstowane cia
stkarni, nagrody wypływające z zabawy otrzymają 
wszyscy, którzy na to zas!'uża. Na powyższą wycie
czkę zapraszamy Rodaków z Katernberg, R.otthausen, 
Kray, Schonnebeck i okolicy. 

Komitet oolski wycieczek latowvch. 

2a cak, naktad łltedaką~ odpowtodiWDJI; 

To\\·arzystwo ś""·· Wojcieclła v.· Dortmundzie 
c!onosi . zan. członkom i Towarzystwom, iż w nie
dzielę, dnia 16 sierpnia odbędzie się na nowej sali p. 
.\-leier Ebert. ul. Blefchrnarschstr. 6 rocznica istnienia 
Tow., na którą zapraszamy wszystkie sąsiednie To
\,7arz:rstwa. Prograni: Od godz. l do 3 przyjmowanic 
t~w. na sali p. Meier Ebert, Bleichmarschstr. O godz. 
144 udamy się z chorągwią do kościola na polskie 
nieszpory i polskie kazanie. które odprawi O. Bazyli. 
Po nabożeJ1stwie będzie zabawa polączona z śpiewem 
przez Kolo śpie\\ u .. Lutnia'", deklamacve i teatr ama
torski p. t.: .. Papugi naszej babuni··. Czlonkowie na
szego Tow. będą na Tow. czekać na dworcu i wska
ża drogę do lokalu. Zarazem uprasza się szan. czlon
ków. aby się jak najliczniej zgromadzili. Także u
prasza się szan. Towarzystwa, które zaproszenia 
odcbraly i te które dla braku adresów zaproszeń nie 
odebra!r i wszystkich Rodaków, aby nas swoia obe
cnością zaszczycić raczyli. \Vstępne dla pa!J 20 fen., 
dla gości 50 fen .. dla \nz:rstkich czlonków 30 fen .. a 
ci są zobowiązani książkę towarzyska przed1ożyć. 

Uwa~a: Po teatrze odbędzie się dalsza zabawa 
z ta1'!cami. .I. Tomczak, przewodn. 

Baczność Rodacy! 
Komitet wycieczek w Dortmundzie urządza w 

niedzielę, dnia 23 sierp11ia w lokalu łiobertsburg, koło 
Fredebaum. zabawę letnią. Odbędą się rozmaite gry, 
będzie polska kapela, rożne rozrywki i zabawy dla 
dzieci i dorosłych. Szanowni Rodacy, którzy chcą 
chwil kilka mile przepędzić i pragną swym dziatkom 
uciechę sprawić oraz je świeżem powietrzem pokrze
pić, prosimy o jak najliczniejsze przybycie a z pewno
ścią nikt te~o nie poża!uje, i zarazem zaprasza się 
wszystkie TowarzYSt\\ a z Dortmundu i4llkolicy. któ
re i tych, z braku- adresów osobnego zaproszenia nie 
odebralj', to prosimy o przebaczenie i za razem o 
p:·zybycie na miejsce zabawy. Otwarcie kasy o godz. 
2 po pol. \Vstęp dla mężczyzn 30 ien., dla niC\\-iast 
20 fen., dzieci mają wstęp wolny. 

Z braterskiern pozdro\Yieniem Kom i t e t. 

Komnet wycieczek latowych 
Bo c hum. 

\\' przyszłą niedzielę. dnia 16 sierpnia o go
dzinie 3 po poludniu odbędzie się 

nadzwyczajna wycieczka 
do ogrodu p. \Valburga w łiofstede, ul. Bis
marckstr., niedaleko kopalni "Constantin". Z 
Bachum można dojść łatwo pieszo, albo też ko
leją elektryczną jechać można za 10 fen. Ro
daków z Bochum i okolicy uprasza się o liczny 
udział. gdyż będą różne nadzwyczajne rozrywki 
dla dzieci i starszych. Spieszmy na świeże po
\Yietrze, aby odetchnąć po calotygodnio'\vej pra
q:. \Vstęp na wycieczk<; ma każdy \volny. 

\Vydziat 

Wiec w LUtgendortmund 
odbędzie się w przyszlą niedzielę, dnia 16 sierpnia 
o godz. -t po poludniu w lokalu p. Lorenz'a (Linden
hoO. Omawiane będą sprawy robotnicze. O liczny 
udziat Rodaków uprasza się. 

---~·- "Zjednoczenie zawodowe polskie". 

wg ;;c;;d~alla a 
Baczność Rodacy popierajcie przemysł polski! 
:zanownym Rodak om w Castropie i okolicy do

noszę uprzejmie, iż z dniem 4 sierpnia br. 
orzeprowadziłem się z Ge-rthe do Castrop 

i mieszJ·am przy kopalni "Erin"' w domu pana Ncu
haus nr. J. Polecam się zarazem do wykonywania 
ubrań, paletotów i \vszystkie inne roboty które wcho
dzą w zakres krawiectwa jako mundury dla sokolów 
wykonywam tanio i dobrze, pod gwarancyą dobrego 
leżenia. \Vięc proszę szan. Rodaków o laskawe po
parcie mego przedsiębiorstwa. 

Kreślę się z szacunkiem 
Bernard Zmudziński, krawiec polski. 

uw+ n ...-11f ............ . 
Dla oszczędnych J.{ospodrń 

BACZ~OSC! BA c Z.' oS C! 

Szan. Publiczności polskiej -w Waune i ok 
donoszę, iż osiedliłem się jako 

malarz i tapicer polski, 
i to w domu mego szwagra Józeia \\' ojciechO\\ s':· 
przy ulicy Kastanien-Allee nr. 2 w Wanne. Wszt 
prace w mój zakres wchodzące wykonuję po Ctt 

umiarkowanych. przy rzetelnej usłudze. Szan. 
dakom posiadającym swe wlasne domostwa zwra 
uwagę na moje przedsiębiorstwo i proszę o lask; 
poparcie mego przedsiębiorstwa. Ja za~. i~ko P 
starać się będę. ażeby każdego zadowoile l rzett 
obsłużyć. Pok!adając nadzieję, iż Rodacy me o 
szka.ią i wkażdym razie poprą moje przedsię; 
stwo kreślę się z wysokim szacunkiem 

Franciszek Ofierzyński, 
malarz polski w \Vanne, Kastanien-Allee 2. 

Piękne kolorowe a~warel. obrat 

Ojca św. Piusa X. 
wielkosci ;-H) >-.. 51 cm. poleca. dla sp n 

dających po bardzo taniej cenie 

Stefan 1rarczyński 
. Dirschau (\Y. ! r.) 

Hurtowny sktad i fabryka obra~ó"" 

Pojed 'ńczo w:v~yłsm t•gz~n plnrr po 80 
franko w dom v.a popr ednicm naAlc.t:łani< m t 
tówki w zt s.czkacb. 

Baczność! 

Trzy nowe. kolorowe pocztówki, pod!u~ WZ( 

\\'. Eljasza, \\·ydar p. J. Chocisze\\·shi, senior pols 
literatÓ\\·. Pierwsza przedstawia \Vandę, kredJ 
żegna z towarzyszkami, aby zniknąć za ch_wi. 
nu'rtach \\ isly. Prześliczna jest postać \\ an' 
wieilccm na gtowie. Ubrana w bieli ~ cz~ny~na P 

paską. Obok płynie \Vis!a, a w g!.ęb1 \ndnteJe za 
królewski na \Vawelu. 

Na dru~iei pocztówce widzimy Teofile Sob!: 
która sw-ym synom Janowi i Ma1) ·_o\\~i ws~azur. 
grobowiec ich dziada, Stanisława Zolktewsklego, 
uczyli się, jak żyć i umierać za O!czyznG. Ten 
Jaś na lewo, z ręką opartą na szar·elce, ~o przr 
król polski. który pogromił Turkó\\- w_ bttw~ch 
\\"iedniem i Parkanami w 16S3. fv\atkt Poll() rn 
dujcie przykład Sobieskiej, a nic _będą_ ,,·asi syn 
sprzedawali ziemi ojczystej kolontzacyi! 

Na trzeciej pocztówce występują d\Yaj śląscy 
rale od źródeł \\ ' isły. Jeden z nich gra na du 
a drugi na skrzypcaeh. Sliczne to postacie, pr 
stawi<l_iące wiemie synów Sląska. Caly obrazek. 
czonY liśćmi i kwiatami. Ręczymy, że poczto 
ta każdemu się spodoba. 

j. Chociszewski, Gniezno - Gnesen. 

Baczność Rodacy. 
Sprzedaję maszyny do szycie, łwh~~ce i D 

dla nowożeńców. Gotówką 10 proc. tameJ. Ktob! 
bie coś życzył, za 5 fen. karta wystarczy, a prz~-' 
Przyjmuję także wianki ślubne i obrazy do oprl 
dla znanego Rodaka p. Sibil5kiego w Bochum. 

\Valenty Nowak, Altenessen, Bruckmannstr S· 

Baczność Rodac~' ! . ~ 
Szanownym Rodakom w Marten 1 okohcy • 

szę, iż zaloży;lem . . 
sklad welocypedów, maszyn do szycia, masz~• 
!:!Otowania, maszyn do prania i wszelkich sprz1 

emaliowanych i _kuchennych. 
1 

Tanie ceny! Skora 1 rzetelna usługa. , 
Zasadą nasz q niech będzie: Swói do swei!O· 

Ludwik Tacka, 
Marten, w pobliżu kościoła katolickiego. 

, -ysylamy tylko dobr~~O~' ;;;,~~~~~~- towar za zaliczkę OOOOOOfJOOOOOOOOOO_OtaOOOOO~_c:)_~-~ 
lU mtr. Hiebic!onego barchanu 75 ctm. szerok. \V 1 E L K 1 E z N 1 żE N I E C E N Y! 

3,15 mr. 12 mtr. płócienka na pościele w ladne krat- l) Ht•storya dawnei Polski z 40 pięknemi o 
ld 5.40 mr. · mtr. inletu na wsypy czerwone i ·w ró- z~ 
żowe paski 6mr. 1 iunt czarnej wełn)· na po!lczochy kam i. wierszykami i mapką. Cena 10 fen .. 7. )H· 
2.25 mr. 1 tuzin r~czników 50 X 110 ctm. wielk. 3 m. ką 15 fen. 2) Elementarz dla dzieci ~ dodatl\!~:n 
lU mtr. linonu 3 ctm. szerok. 4 mr. 10 mtr. linonu lego l\atechizmu i 42 obrazki. - 10 Ien., z P_'z~. 
cie11szy ,,-yr6b 6 m r. Derkę do spania 2 funty ciężk. fen. 3) \Vilia Bożego Narodzenia, kom eJ.~ . ~ .. 1 

3 m r. Obrós na stM w koToro\\ e ladne pasy 130 X dzieci którą można każdego czasu odgry··vac. :· 
170 \Vielk. 1.95 m r. Prześcieradło kolorowe ladny de· fen. :o l(o~a łamigłów_ek z dz~ejó:v,_ li~erat;t,n k 
seli 2 mr. l parę koMer na lóżka białe. z czerwonym storyi Polskr, 30 fen. o) Sto p1eśm l ptoSl1t;'~.L_'k 
brzegiem 6. 1 mr. 1 parę bialych kolder nadzwyc..-:. dzieci .15 fen .•. z prz.es . . 20 fen. 6 .8) TrzY, ,.~!n·~ 
wiei k. 7.20 r r. Zamówienia od 25 marek począwszy, Lech 1 Podróz po ztemtach polsk•ch, 60 ,t.n. c, 

Schreibe-r i Svótka Nast., Herne. Trzy piękne pocztówki, z tych dwie kolorowe.· , 
- Cena sklepowa tych przedmiotów z franlW\' 3 

interes chrześciaflski. wynosi 2,50 mr., zniżona tytko jedna mr. !(to tu 
śle l mr. znaczkami poczto\vemi, lub 1,05 rnr. ~ 
kazem pocztmv::m, odbierze te dziełka i P?~_z f 
franko. Zamawiać pod adresem: J. Choct~~e Sirocco! 

Najlepszy środe - do czyszczenia i ochrony 
skóry! 

dla lepszego obuwia. jako to: Box-Calf, Chevreaux, 
L~kcerek, obuwia z skórki cielęcej, oraz dla wszyst
kich_ ~!zyborów ~kórzanych. Nieprawdziwe należy 
zwrocie. .Ządac należy w skladach obuwia i u 
skladach skór wyraźnie: 

Sirocco! 

Gniezno (Gnesen). . ··s 
60 pięknych kart pocztowych za marKę! \ 

które polecam, są ozdobione polskiemi obrazka~ 
p. Kościuszko. Sobieski. Kopernik, Częstocho~va ~ 
kiewicz itd. Za nadesłaniem l mr. 7naczkamJ P_l~l 
wemi lub 1.05 mr. przekazem poczto\\ ym prz. 
się te 60 kart odwrotnie franko. Zama\.Yiać poJ 3' 
sem: .J. Chociszewski, Gniezno (Gne-5-en). 

ooooooooooooocoooo"oo-oooooc"óóo~ 



Bab~most. \\'iśnic w o ratn~cH~ dhiacl1 tak 
zniży{jll się \\' ·cenie, ~e płacona rą Ćt'r. · .t~·lJ{p 4 
1t1r., ·gdy do~fa\vt:Sr Żakoótrakfc}\\ ·alt' ' je pÓ 6 m r. 

1 1 
, • ' ' ' \N 'r.oktl zeszlym zar etnmar .p[ac:ono H]. · ~, trk .., • • ls k' ' . ' . 1 · ' ' W · l' H t • ' 1 

~' ,....~~~ .m1e .PO. , 1~,· · osratku 14 'mr.' · •·· · · 
J 

1 rr.r:J· - ).' ł(cyrł\ia ~ Str~szne nieszczc~dc S'pmkafo 
ł z ·Prus ~achódnicb, Wartnii • i·~, Mazur. ! . 6-lctniegb, synka 'ceglpi'Za \\'rJJ'yrl'Ski<:_g6 i KcyT 

• , 
1 

. r · · • · ' •• '" ., •. • r · , I1{. Na · dro.dze z Kcy11i 'do (.Jroc~ą'Iio'Jina \\1pach 
"·. , Chełątża. -\\'brc\v pr~epo ~ne.dąiOIJl 1 P,alba, ' 011 p'Ód koi'a 'm lo ar ni · i 1nat ·,chmiast iaflit'f'tp,
. ~., (tbecny ·m.i~~jąo q~pzie susn~ i Jiepły, 0,0 sa- ; s t~ L . . ·. ' ł • • ~ .•• l ' • ( t. r ' ' : 

meg~ . fł9Czątku I.namy wcią?; ,, de~z,czR i. nap ' ~~- ·cżempin. · \V nie 'dzielę 'o 'ttodz. 6 b'o 1PDłu-
tejsZcl 1 okglicą bnrza, ~· de~zcz.em ulew.nyn, ~ 

1grzi.l.1pt~p1 i
1 

Pi,onm.a.mi . .'' . .'ze 1 :-YSZY~~~icn. st,ron dniu Zl1ale·ziqr10 \Ydo,, ·ę Antollin.6 (Jarc'ż)hl.Ską '? ' 
· Krajkowa " ' okolicy żahn~ bez ż~7cia. Zm~rla ln~,cl~llO.d;~ą, Sll1J1tne wiado,n~qft~i: r że ~bpż~ .?OCZ~\- . by fa po połndn i U te?"O dnia rla l)abOŻr->(1St\\ ,i e: od-

tł a .i 1~ż v. :so : a~tać, że zi,emą1tłkl 1. gr0ch J;I1!J!'ł· P,e- 6 Y 

dne.t;n .. t.ow.~n1 bardzp ,nieweso~a . ząPOf\viadą się wledziła potettJ fan1ilię Ko'fttb1iaków i naph' ·s·zy 
1JfL4YSZ~ośó. , , . 

1 1 
• . • $:ię· tam kawv. nda!a się o pól 6 'qo dortn.t; ·w P.ql 

' .Sw.ie.cię· . 81-letniegQ rooptnika Bielickiego god~iny po~ern znatez'iono ją' Juz ~beZ ż'Yci_a. ~i~-
pokąsal wŚcjeidy, .pi'es \\(_ nozę. Nieszcz~śliwego Za\\'odnie raził hl, paratiź. . ' . t l:. 11!' 

star.Ga pdes{~n:o do Zfł1da,d1J w Bfrlinier , , · ~ 
1 , puix ;i(Ieąąrk. )SaJ?italispa . p. Schul~ upię- : =- . Ze Slązką. czyli Stare; ~olskt ~'l : 

~sz;y(}~ieś pi ,ę~~1ą kąpliG~ą, z ·wizerunkien-1 Ma
/tk i [~oskieJ. Fu.nd?merit ·, j1lż POd nią ,po.lqżono. , 
Kapli~zk,a s tą nie: w pobliżu kościqłą._. 7 ,Właści
c;ielowi J.11lyna B· ByHte,vskiernu .z Patryk skra
dziqr;q ze szafy ,w r:llę.szk.ai}.jn 227, rpar~h:. Zł,o- · 
dzieja uie , \\ · ykry~o. 

, ..., BrunswałQ. 'o' . q{es~~~ęśljwym w.ypądku z ) 
duzyą <lono·szą teraz, że zastrze.lony chJopie.c 
.ftanowski sam by l winien swej śn lercL Chciał 
-on. l?cHcięrzyJ1sk)emu pokazaG, iak , się, z owej 
f uzyi strzela. Fuzya ta była bardzo starej kon
stntkcyi i . nąbjjala się z; ty u1• a nabitą by la śró
tem. Przy ogląd<i!niu nabój puści~ i ,r()zstrzaskal 
glow.ę Ji .. nadto fuzya takży. w kawały się roz
Ieciala. $ltidztw.o zape,wne wykaie~ . kto pra~ 
:}Vdz~wi~ był pr~y~zyną nieszczęścia. 

1. • 1· Tylża. Jednalitoś' \V śzkólnictw•ie. , Go"' 
spodarz li. \),' ekoliqr. Tylży- W i Prusiech '\VSCho
dnicll chłopca swego .nie posłał ' do szkQły, skoro 
skOliczyJ 14 lat. 1 Landrat natożył ·karę. Gospo
darz \\ ygral .przed ądem lawnkzym, dalej 
przed · -sądem ziemiańskim., wreszcie przed' 1 

"Kammergerichtem" . . l,Kammergericht" oddalił , 
' w.ninsek rC\vizyi, po!\v'iadając tak-:: ' 

l ~ ;l\V Pru.sach ·Wschodnich i Zachodnich je'st 
miaroda\Vczy porządek szkólirY pruski' z dńia· 

· 11 grndniad845. Wedle tego porządku są dzie
ci zobo" iązane '\H)góle t1częszczać do szkoły 
tylko do 14 lat. Rejencya nie moze więc ża

tdnych' prze.pi's&\v dawać, przekraczaJących: ten 
w iek". · 

A jakżu u nas PDStępu'je się czę.sto z dzie
ćmi pÓiskiemi? Zattzymure je się pb nati rok 14 
i kill\a· razy przegrali rodzice rQpiera~J<\:cY się te
mu. 

, l' l 

Z Wiei. ~s. Poznański~~. · { r 

Poznań. Z powodu nieustających słot, 
prze zhadzającyt;h gospodarzo'm '\\ żniwach, , 
Nąjprze,\v ieleb. ks. Arcypasterz J}oleci~ ducho
wieó twu, aby, póki niepogoda nie ustanie 
ewent. do koilca żni\\" , dodawali w mszy św. 

r modUtwę .,ad perendam, sereni.tatem'', o ile na to 
ru.P!Yki zez\\ alają i aby PQ każdej mszy św. · od
mawiaJi z ludem jedno "Ojcze nasz" i "Zdro
wa.ś . :JViarya" na tenże cel, zapowiedzia·wszy 
wiernym ,JJOPrzednio-·te modlitwy z. ambony. 

Ostr~w. Jak małe- krótlGe powiastki o wal-
1mch. pomięd~y dzikiem L ludruni działają na· dzie
cię<; lli11Y ly chłopców, ·dowód w tern, ·że po-

' licya schwytała_ -d·wóch 13L i 14-letnich synów· 
kupca Galuszka z K:rotoszyna. którzy zabrawszy 
·opla tę szkulną~ zamia t ją w płacić do kasy gim
pazJT,~ łn<;j, drapnęli w ś\\iat j 'przez: tydzień blą-

;· kajj ię )Q .!~są · h nad granicą szukają~ ptrzygód, 
, ·.Pod.obn~' '-'h tl7m~ . jakie· z ow·yi!h oowiastek wy-
~ . SZY ,ali1 ·1b L .r.• .... 1 J ;. b j 1 l 

· P,oznaiJ. h. Wll~pob'łżu . Żegrza.- r:ozbiegly Się 
koni..., do .. ta\\'C ' nl;)~\\a tr. t 1 iemni kR · i ·ztamaly 
dy ~ o ,\ -~ ł J.t M! óf:nica .spadł z ... nLego i przeje
chaf:i.iYl cjężko ~~ lackn\1anym ~~zen1 doznał cięż
I ·ich ·J)OgJ) · ' .f 1. i\\ ziętu go· do k·:zaretu w. Po
znaniu. 

Głogówek. \V pi<{ tek pr~ . ie~h-a~ wóz trzy
letnią córeczkę go, pou~tza turOda H~ śmierć. -
W Ro.znochowie. na JoJwa ku Brzezina, zgorza
ły w pią'tcl.;: dwie· stodo-ły, naj)eirtiun·e~ tbożem. 
Gospodarze, zabezpieczajcie \\ szyscy budynki 
i żni\\'0! 

Cbebzie. Szj'o przy ' drodzt' do lwlonii Ka
rola Emanuela, który należy do kopalni ··~,PatL- · 
lus'', obecnie n1uruJ<t. W czwartek ' zarwał się 
szyli. Budynki na po,\·ierzcHni s patiły do 'i1iego. 
ótęb6kość szybu ,\ ynósi. ioo metrów, a wyrnu- , 
1~owa'ny byt do 88 metró\\~ 11a szcźóscie nie DY-
1o tam już robotr1ików \\ pracy. Czenl.pr~d ·żej 
rozpoczęto napra '' ę, panie\\ aż szyb jesr \\~ażny 
'dla kopalni~ ' 1 

l • · · : ' • 

Chropaczów. \\r poniedzi.Uek kopdąf •1(' ń ! 

4-Ietniego chłopcz-yka p. 1 fled%\\ iedzla. · Dziecko 
ma znaczną ranę na glowie. Przy\deziono; je 
do lekarza. • " · · '· i · 

M.ały Kotornv pov. iecie opolskim · mrwie
dzibl)y został straszn-s': m pożarem. \Vies ta mia- · 
fa okó·lo 100 posiadłości, z tego zgorża)b 40. O
gień tak szybko się rozszerzył, że zaskoC':teni 
mieszkafrcy nie mieli cz~ u ria\', 'Ct na· uratowani~:: 
trochę chudoby z mieszkar1. 

Góra św. Anny. · 'Vvidkic o'diJJ\StY1 tcg·oro-· 
czne odbędą się tu · \v dniad1 15· i ' 16 hm'. oraz 
w dniach 29 I 30 bril'. -~ Na polskie te odpusty 
zdąża corocznie p{) ·kilka'dzlesi<-\1' t'ysię6S' piel
grzymów z cal·ego Oórneg6 Śląs'ka. 

Opole. Niesłychana J)rz'eszkoda! ' "Qazeta, 
Q polska .. pi;;ze: Kwitovvanic składe.k zfoźot1ych 
n!ł PO\\·odzian \\: $trZ)tmaliśrrł'ym \\ tym i \'.. 
·ptzysztym numerze. Jestw · 'tYlko, ch \\·flo :\~a 
przer\\ a. ' pochodz~ca z t'n1drlości, jakie naszen1ll 

· Komitetowi rafunkowei1Ju robiq władze polic)'j-
ne. Vv Pl'Z'JiSZ~ym numerze \\·yjasnimy całą 
spra\\'~ szanO\\'nym ofia}oda\n . .:oni ku ich ź't!peł
nemu zadowólenitl pdnie\\ ·az Słnszność jest po 
naszej stronie, i to na podsta\\ ie "' · ~·rof\ów naj
Wyższego s<tdn admin1strac~:Jnego i :.kamerge
richtu·; \\ Berlinie, z którymi ro wrrokailli nasź~ 
policya, .iak '' idal:. nie liczy się, zakazdi~'ć nam,· 
ogłaszania odezwy naszego Komi'tetu ratunl\o
wego i zbierania 'skladck. Policy'c:t myli · się, 
wskazwjąc na ·paragrafy w ks!~lżcc Janqrata by- , 
tomskiego Lenza. które juź da\\ no 'przez "naj- · 
wyższy sąd administ1·acyjny ska${')\\'ane. 1-(zecz, 

.. całą przedsta'' i my relcncyi i Hędziemy zbierali 
nadal składki na tei dbbroczyn'ny c~J, w 'kt6r~'tn' 
po1ic:ra - sfncha,kie, i tn na\\ et! - dóPatruję się. 
wielkopolskie.i agitacyr.r~r Tak przynajh1niei ~,. do-: 
WQdzil \\' obec redakt()ra "(1azcty Opolskiej" p.· 
Br. Korasze\\ Skiego komisa!·z pc;lic1·iny pan Iiu-
be. " 'obec trch przeszkód zbierajmy tcm ~ 1ię- -
ce,i. Prosimy er:dtcznic o składki \na uo\n)
tlzian. \\·olno .i e t zołerttć. b'_- ie ·rfi"c-' (·Hoct~jć oct 
donru do domu. · , .,.,E t w li 



Domy ludowe. 
Ocknęliśmy się z długoletn i ego uśpienia. \V 

jakie nas nieszczęścia kraju pogrążyły. Ostatni 
dzlc.si<.ltek lat znamłonuje się wybitnym ruchem 
i ,pracą nad odrodzeniem narodowem. Caly na
ród zrywa się do czynu: ''' najzapadlejszych ką
tach pcrw:stadą kółka oświatowe, rolnicze, prze
rrnysl'owe - każdy wedfe sił i możności. przy
czynia się da podniesienia ogólnego pDziomu 
kultury \V kraju. 

Lud. wieiski również zaczyna brać udzial 
w wspólnej pracy. Szko·łY ś rednie i wyższe 
pełne są wlościai1skiej młodzieży: mimo trudno
ści nieraz, zdawaloby siQ, nieprzez\\:ydężonyd1 

zdobywa sobie lud nasz oświatę, zbudzona du
sza ~aknie str~nvy, każda uroczystość narodowa, 
każdy ważniejszy wypadek poJityczny znaJduje 
oddźwięk w masach Indu naszego; widzimy cate 
pielgrzymki włościan dążące do Krakowa nieraz 
z bardzo odległych stron kraju. by poznać dro
:gie pamiątki i bodaj raz \V życiu ,orzeź\vić się 
ożywczem źródłem dncha narodowego. 

\Vśród tego wzmożonego ruchu, wśród tych 
objawów budzącej się duszy ludn naszego po
wstaje nagła potrzeba stv\'Orzenia dla tego ludu 
ognisk, w którychby duchowa strona jeg,o życia 
znaleźć mogla zaspokojenie. \Vycieczka do 
}(rakowa raz w życiu albo na lat kitka, a cho
ciażby na wet i co roku, to stanowczo za m al o. 
Zresztą nie wszyscy na taką kosztowną przy
jemność pozwolić sobi.e mogą. Zważmy nato
miast, że lud nasz u siebie oprócz karczmy nie 
ma iunego ogniska, gdzieby \Y dnie świąteczne 
lub d~ugie wieczory zimo\ve mógł się gromadzić 
na wspólną gawędkę, naradę łub rozry\vkę. 

· Wiele lepszych, inteligentniejszych jednostek, 
'których dusza odczuwa pustkę i niepokoi umysL 
kOJl.czy mniej lub więcej groźnem rozpiciem si ę 
po karczmach, gdyż szukają one \V trunkad1 
stłumienia i przygłuszeniąf tej _duszy swojej do
pominająof' j się o odpowiednią strawę. 

To też każda gmina, każda wieś polska po- · 
winna posiadać \Vlasny "dom ludo\vy" jako o
gnisko życia umysłowego, duchowego, oraz ]a-
1\:(t miejsce dla godziwej mzrywki. Zgromadze
nia, narady, tańce, ćwiczenia i zarbawy, odczy
ty, chór, teatr amatorski wreszcie, wszystko to 
powinno się zna eźć w domu ludowym. 

Utyskujemy częstokroć na niski poziom 
1noralny ludu ~ a nie pomyśleliśmy dotychczas 
·o zaspokojeniu duchowych potrzeb ludu tego. 
Kto czerpie ,, · ylącznie z alkoholu, ~arczmy, ten 
dn idealnyd1 poglądów na życie wznieść się nie 
·potrafi. Stwórzmy ogniska duchowego życia -
a poziom etyczny ludu wzniesie się bez wątpie
nia. Pokryjmy siecią domów ludowych kraj ca
Jy, rozpocznijmy walkę z demnotą, alkoholem i 
idącą w ślad za tern nędzą - a nic będzie powo
du do rozpaczliwych utyskiwań. źe dzie11 wy
zwolenia pijawek jeszcze daleko. 

To też Towarzystwo budowy domów ludo
wych ma właśnie na celu rozpoczęcia akcyi bu
dowania domów takich · po miastach, wsiach i 
miasteczkach. 

Naj'pierwszym takim domem ludowym, któ
ry zbudować pragniemy będzie dom ludowy w 
Krakowie. Dom taki oprócz sali na zebrania, 
odczyty, koncerta, biblioteki, czytelnie itp. musi 
mieścić w sobie wielką gospodę czyli hotel dla 
przyjeżdżających z różnych stmn kraju piel
grzymów. Powinna znaleść w nich pomieszcze
nie tania bursa dla synów włościańskich do 
szkól średnich uczęsz.czających. Musi dalej dom 
taki mieścić w sobie kąpiele ludowe. herbaciar
nią wraz z, tanią kucluJl4, oraz rodzaj bazaru i 
·wystaw dla po·śred'nictwa zbytu w-yrobów \Vłu
ściańskich. lYlusi się w nim znajdować biuro 
pośrednictwa pracy, stowarzyszenie opieki nad 
dziewczętami udającerui się do miasta za zarob
ki·ern, by ich ustrzedz. od grożącego częstokroć 
zepsucia i upadku, ·wreszcie sumienna pomoc 
prawna. 

Dom ludowy ~, Krakowie, jest już dzisiaj 
naglą potrzebą. 

Wzywamy tedy ~rszystkich rozumiejących 
i odczuwających potrzebę pracy w powyższym 
kierunku, by zapisywali się w poczet czl,onków 
mającego się zawiązać Towarzystwa budowy 
domów ludowych. 

Wzywamy w pienvszym rzędzie braci wlo
ścian, by się na samopomoc. zdobyli: nakazuje 
im to dobrze zrozumiany interes własny. Na
desz.la już chwila poczucia wśród ludu jego v.re
wnętrznej wartości: jesteśmy narodem, a \Vięc 
jako świadome swych obywatelskich zadań je
dnostki do pracy nad kulturalnem podniesieniem 
siebie samych jako naliodu tego podstawowej 

częsci powinniśmy chętnej przyłożyć ręki! 
Niech tak powie każdy '' ·tośeianin, niech się ka~ 
żdy na członka Towarzystwa budo\vy domÓ'\\. 
lu dO'\'- ych zapisze a o przysziość domów takich 
będziemy spokojni. 

A i pozostały ogól spoleczeflst\va r.ównież 
pospieszyć tutaj z pomocą powinien! DJ'ugo nie 
myśleliśmy o potrzebach ludu naszego! Za\\rini
liśmy ciężko, dopuściwszy się tego, by na po
czątku XX wieku najliczniejsza warstwa narodu 
naszego żyla pod względem potrzeb życiowych 
w warunkach pienvotne czasy przypominają
cych! Z gorączkowym pospiechem po\vinniśmy 
do napra\vy złego się porywać. 

Niech nas \V tern przypomnieniu obo\Viązku 
na nas ciążącego wyręczy pieśniaFka nasza Ma
rya Konopnicka: 
Odzie my od \V as odbiegli? gdzieście wy zostali 
Czemu nie razem w górę poszla nasza droga? · 
Czemu my dzisiaj \vielcy? a wy czemu mali? 
Kto z nas za to odpowie przed sądem u Boga? 
O bracia! jeśli sobie przebaczyć co mamy, 
Zróbmy to zaraz d7:isiaj! dość żalów, dość kłótni 
Otwórzcie nam ramiona! to rny \vas szukamy, 
Bośmy może winniejsi ... ach! i bardziej smutni! 

Ody w myśl slów pO\\ yższ,ych z milos~.o1q 
wzajemną pondemy się wszyscy do czynu, szy -
bko i dobrze zbudujemy \v·ielkie dzieło. 

Do czynu zatem! 
vVkJadka cz ,łonka wy110si 2 korony rocznie. 

Zapi'SY\Yać się można u pp. komitetowych, oraz 
l) \V biurze To\·varzystwa ,.Szkoly ludowej'', 
Studencka 5; 2) w "Czytelni dla kobiet", Flory
allska 32; 3) \V redakcyi ,,Przodownicy", Szpi
talna 7. 

Wiar1•81'~. 
ą 

. Powieść w acława M:uł'6YK11~d~··li'~ ·" 

- J ej cha!1ska \Vysokość cieszy się wy
bomem zdro\"'riem, ~ odparł major. - Powiem 
Waszej Mości, że to jest dziwnie gorącego ser
ca niewiasta: gwałtem napierała się jechać de> 
vvas i dlugo na nic były wszelkie prośby, aby 
zaba:wHa jeszcze między tymi, których p-odbiła 
slodyczą, pięknością i rozumem; już i kolasa 
byla dla ·niej gotowa; ale \V tem przyszla wia
domość, że Szamil postanowił dać co dać, a w 
drodze koniecznie odbić Tyrę. 

- Aha! - złośliwie zaśmiał się Murat. -
Juź rozumiem, na co on zakroił! Nie głupi! 
nie!... Ale i g.tupi, jeśli o jego zamiarach macie 
wiadomości. 

~ lYly "\viemy \vszystko, co n niego się robi. 
- Ołupi! - powtórzył Murat. po chwili zaś 

dodał: - \V~ęc tak i nie pojechała? 
- vVódz przyrzekł jej , że przy. najbliższej 

okazyi po~edzie. 
- Kiedy tak, · to bądź-że mi najmilszym go-

ściem! Po\viem ci szczerze, Jakbym rękę trzy
mał na koranie: bez niej nie ma dla mnie życia! 
Miurydom jedno w głO\\.T ie, vvam drugie, a mnie 
ani to, co miurydom. ani to. co wam., jeno Tyra. 
I( to mi ją da, temu pokąd życia służę! Tak i po-
wiedz wodzn\vi. · 

Major Kaługin rozi,ożyt się w Chunzaku jak
by na sta-łe. Jeduę komparnię postawił w zamku, 
inne w aule, obral plac na Ć\viczenia, sam za
wsze przychodził do izby radnej, siadał na dy
wanie obok lVlm·ata i w każdej sprawie glos za
bierał. przybierając coraz bardziej postawę roz
kazującą i rzucając coraz częściej wzmianki o 
carskl~j woli. \V iaki...:h raza..: li iVlu r<:H z w _:rkle 
szydersko przymrużat oczy, czasami \V duchu 
się burzył, ale majorowi pokazywał twarz l l

przejmą. 

- Co mi tam choćby po c hal1stwie! - mó
wił do siebie. - Bylem Tyrę dostal! 

Mąż jego mmnki, ów gwiazdarz. który 
Hamzad-bekowi owego czasu niebylice prawił. 
i mleczny brat Jego I-(ustem, i inni liczni krewni 
przedstawiali mu, że "'" A \Varyi jest już tak, jak 
gdyby U rus panowaL a on im na to: 

~ Taki teraz czas, że jak nie Urns. to miu
!'Yd. Sami się nie ostoim. 

--'- To iuź lepszy miuryd. 
- Lepszy? Mało jeszcze waszej krwi u-

toczyl? 
- Ale przynajmniej nie giar. 
- Gorszy, bo zdrajca, zbój we krwi wier-

nych skąpany, kat.! 
- - To przecie nie Szamil, ani Acln.verdi-Ma

homa. Ty o nich tak nie mów! 
- vVy tak nie mówcie! "Ej, widzę, już wam 

pachnie zdrada! . 

- A ty jesteś nam na zdradzie! ·-, · 
~ Precz-że, wartorbo \Vie!! t1 
Tak ,om ściera-H się ze sobą coraz ~zęściei.tH 
Z każdym dniem w Chunzaku szło meskład-u 

niei. Krewni odsunęli się od .Murata, górale : 
patrzyli nall z pode.tba, chmurnie, i z, drogi mu 0 
schodzili; on także przestał iin ufać, poczuł d{) 0 
nich urazę i tak byl osamotniony, jak gdyby !t 
między nim a jego ludźmi szatan bruzdę wyorał. 
Jeden tylko · major Kaługin . jad l i pi! smaczno, a 
żołnierzy swych tuczył cudzern dobrem i roz. 
tasmvywal się coraz szerzej, z góry ledwie pa. r: 
trząc na mJodego chana'. A chan mruczał przez · 
zęby: y 

- Czekaj-no, psie brzuchaty! Już ty sch,u. 
dniesz, gdy cię stąd popędzę! 

I zaciskając pięści, aż mu się 
ciało wrzynal'y, dodawaJ: a 

- Oj, popędzę! Niech-no tylko Tyra przy. a 
jedzie! 

Lecz o niej nie bylo ani slychn. Natom:iast " 
nadchodzić zaczęły wieści o Szam.ilu, że w wą. t' 
wozach zasieki porobit dla trudniejszego przy. 1~; 
stępu Urnsów w gł·ąb kraju i obsadzi l je mocno z; 
111-łodym żoinierzem1 a sam komunikiem rzuci! ,y 
się na JX>dgórze, aby i podczas zimy nękać nie
przyjaciół. Było to bardzo zuchwałe, więc ten 'e 
i órw nie dowierzał, ale większość górali mówi. 
l"a, że Szamil wszystko może. Jakoż niebawem ,:[ 
okazal-o się to prawdą. \V tedy z Chnnzaku za- 0 
częli zbiegać cha(lscy żolnierzc pod imamowy .. 
buńczuk i nie było dnia, żeby nie ubyło kilku- v' ~ 
dziesięciu. Nlurat zagrozil, ż·e pozostałych U·h\ 

czyni odpo\viedzialnymi za zbiegów. ale to nie nE 
. pomogło. Jednej nocy calyczambuł, podpaliw. z1 

szy uruskie baraki, uszedl z rynsztunkiem i a- y 
municyą. lVlurat się zgryzJ, a major Kaługin tak 0. 

się rozgniewa!, że malo mu oczy ze łba nie wy-~ 
lazły. Fływaj4ce we lzach i pokryte siatką czer
wonych ży:Łek, utkwił je \\r rnl'odym chanie i sa· er 

piąc, żul gru bemi wargami. W reszcie rzek l: ~ 
_:____ Twoi mi szkod-ę zrobili, ty napraw! Car. 

skie nie może ani w ogniu się spalić. ani w WO·ia 
dzie uton'!Ć. Dam głowę jak chcesz, a napraw! ·,a 
Dobrze radzę! ,1,r ,~ 

I ja ci poradzę: ruszaj stąd, nie będziesz 
mi-at szkody. , z 

O czy majora błysnęły gniewem, poczer· ·o 
wienial i sapał. t1~ 

- Zapłać szkodę! - wykrzyknął chrapli·;~. l 
vi.-ie. ~ Zapłać! Tanio policzę! No l 

- Mam płacić, to już wolę samemu Much· ;• 
ral1skiemu. Pojadę do niego! Jam ·wierny dru~ 
Urusów, radbym tu dla nich pracDwal, Szainila: :u 
pt>d'chodził z tylu, a nie mogę, bo ty mi zawa
dzasz. T\v·oi żołnierze postępują tu jak w zdo-ior 
bytem mieście, ty sam pijesz, wrogó\v robisz SO· _ 

bie, wrogów i mnie. Tak i powiem naczelnemu 
·wodzowi. Niech-ze ciebie zabierze. vi 

- Dyabei cię . bierz, kiedy tak! - od rzeki Ff 

major, nagle spuszczaJąc z surowości. - Czemu[ n 
ty ze mną lagodnie nie mówisz, · kiedym ci druh! 
Nie chcę już od ciebie nic. A jedziesz do Much· \.· 
ral1skiego. to jedź! I owszem! .' 1

' 

- Tak i poJadę. 1 .~~ 
- Szczęśliwej drogi! Myślisz, przyszlą c1~dJ 

tu lepszego odemnie? 
- Ja żadnego nie chcę. . 
- Czem>U nie! Ale to żadną miarą nie mote. ,Je 

być. Oho, już przepadło! 1 ·r 
I zaśn-lia-l się. a .Murata ten śmiech i te slo· 0 

wa \\·zburzyły. ijas 
- Co przepadło? - krzykną L - Nie chan 

ja? nie moje t0 chaf1stwo? i 
- K.tn mówi, że nie t\vo.ie? Ale nad wszY· ac 

stkiem jesr ~ar, a pmem ks 1ąże iViuchrański, a. , .:; 
potem ja, major .K.atugin.... Taki u nas porzą· ,J~ 
dek. . · 

Ze taki u nich porządek, to już Murat dawno 115 

przeczuwał, domyśla .! się. potem przekonywa! . 
na sobie, ale jeszcze \Vierzyć nie chciał, wola111'0 

si.ę łudz.ić; póź~iej już i ,~-i~rzyl i widział, lec! ęc 
me tak 1Jasno, me tak bolesme to czul, jak terazf 
g~ prawda wyszt~ z ust majora. Byt ja~iś ~Y:·'. \\" 
nizm w tem zdarew zas-łony z rzeczywJstoscl, 
b~ł nowy czyr_1, nowe poniżenie w tern obnaże· .

3 
nm rzeczy, ktora dotąd nagością swoją w oczY 
nie kłóla. · 

S l . lt 
- ta1o s1ę! . n• 
~{owa tego Murat nie wyrzekł, ale ono n~·: c 

peł1111o ~alą jego duszę i pochłonęło " - sobiei t\; 
wszystk1e jego myśli. Zawrzało w nim; czuł, że 
od tej chwili wejdzie na jakąś imJą drogę, Ieczłżi . 
nawykły do skrytości, nie pokazał po sobie nic·.,ra 

A tymczasem Kalugin mówil: i 
- Ot, tyś się uspokoH! Dawnoby tak! O ł~r 

co nam się klócić? Ja, major l(alugin, dalibóg, 
dobry człowiek, żyć ze mną można, bo mói obY· 



aj taki: Co carskie, tego nie rusz, bo oparzy. 
tużba nie brat. A wszystko inne - bierz dya-

i. ti! Stachaj mnie majora Kaługina: chcesz być 
panem swej woli? - to bunt, to ty por..zuć! 

e chcesz ludziom łby ścinać, ścinaj; chcesz ra
u 0wać, rabuj! My się zgodzimy, dalibóg!... A 
o 0 nas niech i tra\\-a nie rośnie!... Co. może 
Y Ie mó-wię? 
ł. ZaśmiaJ się głośno, hultajsko, potem zaś do-

' a!: 
- A co się tyczy h\·ego panowania .. to, 

· ratku, amen! Przepadło! 
z· ~ Zobaczymy! - mmknął Mu rat przez zę-

1 tak się oni rozstali. 
Minęło dni kilka. M~ody chan zaniecha! 

,ypraw na abreckie kupy, zamilkł, nudził się na 
amku czasami sarn po nańdzikszych polach u

. anial, czasami z małym pocztem zapuszcza! się 
r drzemią

1

cą puszczę i tam polował na grubego 
t wierza. Ale w Chunzaku zrobiło się cicho. U
. taJy bitki g6rali z żolnierzami Kaługina, nikt 
·. lej twarzy nie pokazywal, nikt nie zbiegł do 
o zamilowskich, tylko lipki do czyszczenia stali 
il y !y w robocie. 

M.urat potajemnie wyslat brata Rustema do 
n 'emir-Chan-Szliry i czekaL 

Tymczasem pewnego· dnia przyby~ do 
·hunzaku Ibrahim-aga w kilkadziesiąt koni. co 

· oruszyło wszystkich \V aute, a jeszcze bardziej 
Y. rosyjskich barakach; ate Ibrahim, zatrzyma
- l'SZY się przed aułem. zaraz wysłał na zameK 
• w óch go(Jców z oznajmieniem siebie i z pyta
e iBm. kiedyby mógi stanąć przed jasnem obli
-. zem chana? - Murata podóvvczas w domu nie 
· yto, więc major Kaługin sam zarządzi t. aby 
k odróżny aga bez zwłoki stawił się na zamku. 
·-'l rozkazem tym przybyl do Ibrahima ad.iutant. 

- Ja sprawę mam do chana, - rzekł mu 
· ga. - A skoro, jak mówisz, nie ma go >.v zam

u. to i mnie tam nie śpieszno. Tu zaczekam. 
UbodJo to srodze majora, \Vięc postanowi! 

~ ać uc;zuć, że on tu pierwsza osoba. Gdy tedy 
· ·.ad wieczoren1 Murat wrócił. major odrazu 
·\'Siad l nań z góry: 

z - Będzi esz ty miurydów przyjm·owa1? Bę-
~z iesz się z nimi układał? Otóż n Le! Zdradę 
·otujesz! Ja tu jestem major Kaługin, a ty -
1aluwany chan! Ja ciebie w kajdanki zakuję, 
tego mliuryda obwiesz~, ot co 1 

Murat zbladl i zęby ścisnąl, a oczy :wlepi.l 
v zi emię, po chwili zaś rzekł: 

h - Ty, major Kaługin, \vypiteś za wiele ara-
~u. tyś pijany. 

- Da\vaj mi tego miuryda! -- krzyczał ma
iiDr. 
· - Nie mój on, żebym go komu dawat. 
u - A, zdrajcy ! - \.Vrzasnąt major. - Zma-
l vi~ć się będzieci e ? Nie dam! Niech on przy 
d 1t e gada, po co tu przyjechał. i skąd i jakiem 

~ raw em zbrofno jeździ po carskiej ziemi! 
· Murat ty lko oczami błysnął, ale już nie mó-
v iąc nic, wychylił się do sąsiedniej izby l tam 
a l pachofkowi mzkaz przywołać Ibrahima i 

l mych znacznych Judzi. MaJor także pchnął 
adi utanta po oficerów. 

Niebawem zeszli się \\"Szyscy i rzędem u
e" iedli. na materacu pokrytym dywanem, - ma
i r po środku, obok chana, jako równy mu, a 
.t oże i starszy. Na znak Murata podniesiono 
as tonę przy drzwiach i wszedł Ibrahim. 

- Ty kto? - rzucił mu ma j,or. 
- Ja znam tego rycerza, -rzekł Murat. -

.la.c n:y aga. \Vywodzić się nie potrzebuje. 
a - Ale ja nie znam! Pytaru tedy znowu: 
. oś za jeden ? 

- Ibrahim-aga z mechtulińskiej ziemi obo-
05ny Szarnila, - odrzekl miuryd. ' 
1 - Co? Szamila? - hukną t major. - A nie 

·ów iłem, ż.e tu zdradę czuć?! 

1 - Ja kre\v czuję, - mrukne:tł Murat przez 
z.-ęby . . 
. Ibrahnn spojrzał niechętnie na rnojora i 
:'- vnócił się do chana: 
1

: - Do ciebie, wladzco awarski, \Yyslal mię 
y am z pok~o~ern. . 

. - Zaw1ez mu \V zamtan mój ukłon i po
ledz, że możemy się tak kłaniać choćby ciągle, 

. no z daleka: ja z awaryi, on z Darga, czy skąd 
ihce, al~ niech się nie zbliża do granic mego pall
e t\;·a, mech on mnie nie d raźni! 

1 • . To rzek?szy wzburzonym głosem, jął Ha
c.l~l-~urat palcami bębnić po jaszczuro\vej o
tt awte sztyletu i błyskać z podełba złem i ocza

O i, z których co ch wita sypały się czenv,one 
kry. - Po chwili zaś znów się o{fezwał: 

' Ty, Ibrahimie-ago. oboźny miurydzki, by-

wałeś dawnieJ w tym zamku, to łatw~a. · osądzisz. 
jaka w nim zasz.Ja różnica. A kto to zrobit? 
A14urydzi! Ty i mnie dawniej ~nałeś, a czy te
raz. w tem podwójnie kaleczem stworzeniu, po
znałeś? 1\lnie może i żona nie pozna. może ldi
szawego cherlaka nie zechce .... 

Głos rnn zeslabt i złamał się pod koniec. 
. wydając. dźwięk pękniętej struny. Ale Mu rat 
zachmurzył się i dokończy t surowo: 

- Miurydzi to zrobili! Ja im wróg! 
- Ja zaś inaczej mniemam, - rzekł Ibra-

him. - I jeśli szczerość znosisz, to ci myśl rnoję 
wyjawię. 

- Gościem jesteś: choćbyś mi obelgę wy
rządzil, zmilczę, - odparł Murat. 

- Tedy tak powiem: nie miurydzi, ale prze
wrotny Harnzad-bek dużo w tym zamku odmie
nil i napsuł, tobie i nam wszystkim, tu i gdzie
indziej. 

- A kto mu dat w?adzę?! - gniewnie krzy-
knąl Murat. 

- Dać .łatwo, odebrać trudnD. Spojrzyj 
w okol o siebie i powiedz: czyli nie tak? 

Murat odwrócil się, mr.ucząc i. błyskając 
oczami. Ibrahim ciągnął: 

- Pomścile.ś zamordowanych kre\vnych i 
na tern wedle praw boskich powinien być ko>:
niec. Nikomu nie \volno mścić się na ojczyźnie, 
nawet. gdyby ona skrzywdziła ... 

- Co? - krzyknął znrwając się major Ka
ługi n. - Ojczyzna? Jaka? Gdzie? Nie ma 
nigdzie ojczyzny wszędzie .carska ziemia. \YSZę
dzie !... 

Tupnąt nogą pięść podniósł i grożąc nią, 
wrzasnąl: 

- Nie waż mi się mówić buntowniczycn 
słów! . Nie ś-cierpię! 

A Murat, w którym gniew coraz bardziej 
się burzył, wsparł ręce na kolana i gło\vq, kiwał, 
patrząc na majo-ra. szydersko. Inni górale. spo
glądali na siebie, coraz chmurniejsi. Oficerowie 
niespokojnie szeptali pod oknem. 

Nareszcie rzek l lVlurat: 
- Ty się ustrokój, majo,r Kah1gin, bo już mi 

dość twoich hałasów. 
Głos jego byl zimny, rów11y, a pomimo te

go tak groźny, że górale radośnie podnieśli gło
wy, zaś major spojrzał dużemi oczami - i· za ... 
milkł. 
~ Mówisz tedy, · Ibrahimie-ago, - ciągnął 

Murat, - że przybyleś od Szamila. Czegoż od 
nas chce imam miurydzki? 

- Boli go, że na \VZgardę kaza\vatowi trzy
masz z niewiernymi i dozwalasz im sprośnym 
oddechem zatmwać po\Vietrze Dagestanu. 

Chan uśmiechnął się dnviąco i zarazem jak
by z zadowoleniem spojrzawszy końcami oczu 
na I(alugina, a ten podskoczy! jak na sprężynie, 
twarz mu pociemniała i nabrzękła gniewem. --
·wreszcie wrzasną!: 
~ Hultaju! Stemplami każę cię zać\Yiczyć! 
- U rus! - .warknąi Ibrahim przez zęby, 

lecz wnet odwrócił się od majora ze wstrętem 
i znów mówil do chana: - Ale nie z wyrzu,tami 
przystał mnie tu imam, z pokłonem od twej żo
ny ... 

Ivlurat drgnął, - dyg cząc podniósł się , pa
trzył chwilę w około- osłupiałym, błędnym 

wzrokiem, poteri1 zrobił parę chwiejnych kro
ków· ku adze i syczącym głosem wyszeptał: 

- Coś ty rzekł?... Czy mi się P'rzyslysza
ło ?... Czy ja zmysły tracę?... Coś mi się stra
sznego zdaje... Gorąco!... Tchu mi brak!. .. 

Szarpną{ na sobi e kaftan, za gto\:vę się 
chwycH - i krzyknął: 

- · Mów-że! z 
- Jużem rzekł wszystko. Tyra jest "" Dar-

gu od szamilowego napadu na Szurę. Sam ją 
widziałem. Należnej czci nikt jej tam nie skąpi, 
ani wygód. 

Murat d!ugo stał pochylony na lasce, ze 
wzrokiem wbitym w ziemię, potem gło\Y ę obró-· 
cH do- Katugina i pow-oli nią ki\.val. 

- A czemu ty był ze mną nieszczery? -· 
odezwal się do1 niego zimno, glucho. ale czuć 
bylo w jego głosie straszne okrucieństwo. -
Czemu ty szczekaJ jak pies? 

Kalugin zbladt; zroznmiał, że może być z 
nim bardzo. źle, jeśli chan, a za nim Awarowie 
wyrwą się z pod jego przewagi a obaczą, że ta 
władza, przed którą się korzyli., jest bezsilna. 
Już się kruszyła ona, już chan rzucił mu nazwę 
psa; wnet pnostactwo~ czerkieskic pOcznie go 
przedrwiwać, wyszydzać, a że wspókzucia, ni 
litości dlat'1 mieć nie może i oba\viać się go nie 
potrzebuje, przeto tu będzie jego koniec. Zro
zumiał to Katugin chciał dać chanowi jakąś 

silną, o.stra o.dp:owiedź, kcz daremnie szukał jej 
~~ g~owie. Strach mącił mu myśli. Otworzył 
tedy ma}or usta, chciał coś rzecz, lecz tylko WY· 
buchnąl idyotycznym śmiechem. 

Murat r~ir się na niego jak tygrys, z w·y
ciem \\"Ściekiem, z pianą na ustach i od jednego 
natarcia obalił go na ziemię. Zaczęła. się między 
nimi śmiertelna walka, a tymczasem inni g6rale 
ze sztyletami uderzyli na oficerów, z których 
tylko jeden przezornie \\rymknął się z izby, ję
dem zbiegł z zamkowej góry, wpadł do bara
ków i podniósł żołnierzy. 

Chan z majorem pasowali się, prze\vałali i 
gryźli' na ziemi, zlani· potem, charczący i wście
kli. vV drugim knfiCU izby A \Varów rozjuszona 
gromada wydzierała- oficerom życie, a oni się 
bronili zapamiętale. l dlugo to trwało w oczach 
Ibrahima-agi, który się z odrazą odwróci! od tej, 
nie bitwy, lecz rzezi zaskoczonych znienacka. 
- · Nareszcie Murat powstat Był trupio blady , 
drżący z nadmiernego wysiłku, wyczerpany i 
nieczuły. Błędneroi oczami potoczył po izbie. 
Jakby przez mglę widział niewielu walczących 
jeszcze, i tych. 'którzy już spokojnie leżeli na 
kamiennych płytach, i wszędzie krew: na ziemi, 
na ścianach i na pułapie. Ten stra zny widok 
uderzył o szkliste źrenice chanowe, ale w głąb 
jego duszy nie przeniknąt 

Potem s.pojrzal Murat na swoje ręce, na 
odzież podartą, - utkwił oczy w leżącym bez 
życia majorze i już nie mógt od niego oder-wać. 
Podniósl rękę do czoła, zbierał myśli, przypo
minał. Nagle ciemna luna na twarz mu uderzyła 
i wstrząsnął się caly. Straszno mu się zrobiło : 
zabił wr·oga, ale we w1asuym domu; zdrajcę, 
giaura, obłudnika, który wyrządził mu śmier
telną krzywdę, - wszystko to prawda, ale pra
wda także i to, że ten zdrajca i ob!ndnik był 
jego gościem i do tego- bezbronnym, więc osobą 
nietykalną, świętą. Coś jakby łkanie dobyto s ię 
z piersi Murata. Obejrzał się z przerażemern w 
szeroko otwartych oczach, spotkał się ze wzro
krem Ibrahima i po twarzy jego Pf~elec\ala ~lv" 
ska\rica wstydu, lecz zarazem i ~ntęwl-\ ,. , _!L .. 

. Opuścił gł-owę i ponurQ wy~zęQ,ł z izby, Jak 
potępieniec. Nieszczęsny! -

A tymczasem w aule mężczyźni, kobiety t 
dzieci, starzy i mlodzl, silt1i i schoirzali1 ktorzy 
sie zwlekli z posłania, z orężem, jsJd -był pod rę~ 
ką, wszyscy Jak jeden człowiek rzucili się na 
u ruski batalion. Baraki poszły z dymem. Ogień 
karabino>.vy nie zdo1ał zatrzymać nawalnych 
A warów. Mężczyźni zwartym tłumem bili o 
ściany uruskiego czworoboku, jak fale biją o· 
rozkolysany statek. Kobiety rzucały na żotnie ·~ 
rzy. płonące g.łownie. Kupy wyrostków, ze 
sztyletami w wyszczerzonych zębach, z okuty
mi drągami \ V dłoniach, szły z niepojętą od\vagą 
na. pochylone ku nim bagnety. Fanatyczny o
gień plonąl w ich dziecięcych oczach, dziecin
nymi glosami śpiewały ponurą pi e śń kazawatu, 
szły i marły z przekleństwem giaurom na dzie
cinnych ustach. Trupy padały gęsto , ziemia od 
krwi oślizgła. - nie bylo już tam czło\\-ieka, je
no same drapieżne bestye, i nie było myśli żad
nej, ani chęci zachowania życia, ani świadomo
ści, że ono jest narażone, ani uczucia bólu, tyl
ko wściekła żądza krwi, mordowania. 

Mocno przerzedzony batalion, cofaj ąc się 
krok za krokiem i zostawiając za sobą, niby o
goli, drogę skrwawioną i usłan4 drgającemi cia
łami, wydosta1 się nareszcie z aułu, za ostatnie 
o Jotki ,w czyste pole, i tu ruszył żwawiej, jeno 
si ę 0dcinah·1c napastnikom. Już skwitował ze 
sprawy, chciał tylko uiść co rychlej do swoich, 
jako niedogryzek miurydzki. 

Ale tu naraz ,grzmiąca salwa targnęła po
wietrzem i wnet potem jak wicher huczący 
\Vpadła na batalion jazda chat1ska i wraziła się 
gtęboko w czwo-robok, a za nią tlum wdarł s ię 
do środka .... 

Już teraz nied!ugo walczono - i Żwalczono 
wszystkich. 

Nie zostalo nikogo, ktoby mógł wieść podać 
U rusom o pogromie. 

Tak się sko1kzylo krótkie zwierzchnictwo 
rosyjskie nad Awaryą. 

Znów była ona wolna i po dawnemu chań
ska~ ale już nie ta. Rządzi.la nią siła potężniei
sza o-d \\:szelkie] woli, choćby jak groźnego w la
dzcy, a siłą tą był religijny fanatyzm, większy 
i treści\\rszy. niż w innych dagestatiskich kra
jach. 

(Ciąil dalszy nast;apl.} 
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śhi~1 -·firćrżcie się zy,Yo dalel ~ do I)'rlicy~<. Jed~11 z i 

·; fż:e'/bia?zy_ z~i)yta~ ~~ :tśmr.~'che~'Ił. ·t;z~ _' Z'e~arek .: 
' rlóbrze chbdl!. l PapieZ zrhzurh'h;r! ttluz~~ l JJC

'Wi'Cdziat: ,,Zegarek nikló\ ·y feś · a-R fi.oorY, ' j·ak 
każdy iniiY: na posi.adal1ie Ie. pszl!g-d 'n. i e pb~\\' otiH l 
mi mói biedacy'. ,__: Rze1biarz Rosa · przypo

. tnhitlft. pa·p-teżd\\ l pi·ękny ko·szto'wily pierściei'1, 
' który ·mn 'bfiarO\\'ano w ·Mantui, g który cześto 
·p.OsyiaJ d-o 'zastaw11, ·aby zyskać irochę pi&tlię
dzy·; ·gti':y-i dobr()czyliność · opr6żtiiła· 1 i'bY.tnib }ego 1 

, saki'e\\• kę: ,,Ta.k·..w. ··iauwaźyt ~papież' L:i- · fs'i'btnłe J 
·pierscień oddaWal n1i ·dobre l.tslugP~. · ~o a 

· zw róci l uwagę papieża, a6y dszciędzał sHy:· i 
d użo przebywaJ r1a świeze·m po\viettzt'ł. Lappo- · 

t .i jest d'zielnynt czlowie'ldem - bdparr' Pius· X. 
•-!..;._ ... koró Papieża Le·ona \Hriyrnał pr'ZJr" życi1r94 
· lar, t i . •mnie będzie umiał poirtaf(ać. ~1·afn db · 
~ nieg'o Jiieogrm1iczone zaufa11le" . .t. ·• • , 1~1 4 

• • • 

· · " V sołei klęski' dbznal'a hi-etla\vn6 art'j'lcrya 
an'g iełsR.a ,,. \vta'snyhi s\ "YYn- ł\t'tfht, n-i'edaleko _ 
Sałisbur'y. Podcias ' \\'iększe-g(J' Ć:'\\1czenia koto 
)\blington jedna baterya· \\·uechala na -pole i sta
Jię fa wśród zb-oża. Chciało nieśzczęście, . że w ' 

·~ iej chwili właśnie prze~hodził drogą. obok pola 
lfg~ tlwlaścici~l) Wi.d-ząc ]a!)\l l1iSZ<;ZY .. , się jego 

1-0 i~, ,wgadt w gnie\v i w 111o~no -niep.a;ri,amet1- j 
tar~r).:ch wyt;azach kazal \\Wiskn ustąpić· n~tych
H1\a t .ze ~wego ~q},a. Komendant ,batent. nię
.l~l i~! p~·~:--Yie; ~ 19bu.1~z;enią 1 poleci-t . też swoił)J · żal~ 
n!en~or1 1 p,p~h\!~)icić, _grubiMlskiego dzie.rżąwcę. 
te 1. iedn~k, wpadłszy w wścieklośćJ.. pon.vał za · 
.)V.i~_h~ QR. gnoh1 i tak ąbrpnną iaiąt _pp.zyc_y~ .- że 
zo-l nj,crza zbJiżyć się dOil.l ob;nyiali i.J na , clł\ ił.kę 

. P!,?.YStan~li, \V tej -ch\\ ili dzi-erżawcą przeszedł 
~1ot>rony du atakp i. rzu~il się . .z widhuni na ka
n.OJ~ierówl ,kt(>rzy szybko, cofąć się-zącz~li, Pv
wO}lzcni~m swoj~go orę~a.. do śmiels~ych jeszcze 
zc;tpa)Q.Q.~ czynów., rzucil się pzie,rrża-waą z wy
ciągnięterui do ataku, \v idlami na amego korne n- · 
dama · bateryi, ktqry · w'idz~c, żą napastnik 1nie 
żartlti~ ), nopra;-.~vdę Weń god~i, Za\VfÓCiJ konie.l11 
1 ucie~id·ównięż~ Zwycifgqa zos.tawsz;y Rlanem -
pl~.ql, armatę za a.rrnatą pqwy_pę.d~ąJ zainz.ęgł_. ze 
~:wojego zbqża__ i pqzosta~ IJą swerp POiu ~am z 

i a ko to: łóżek, szaf~ s~ a f o· . ·' 
· ni erek,.· stołów i ·tak; dalej 
.p.o11 bardzo 'tanieli 'cena·cJt • 

_,lf' l ''' r,;.> • • k , k' • . ') . ~ 
, 1 \Y ·rot ·1m cza~1e. . 

· ',· ,'.i.ud;ik Kr~Sze~~~i · ~ 
/ J , L' w' , • '- , ) l 

, ;w] ·, .- to lUJ'-3 polski utl\ 1· ~ 
1 o o o w --J -.~ o e h u m ·o o c J 

22. J oha :1niterstrahe i2.~ ' ~ 
~t ',) ' . l ; f J i i .. ' J 

t~ ' S~'oienii ~)dlamij ~ziajan1~ a z~ryciesk~ - Jeśli- ' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
·by kto myślał, . że żarliwy obro{lca swojGh za- -• 

Sie\\'Ó\\ ~cigaąy był nastQ.pni~ sądąwnie za 0~ 
p rafę r kapitana \v s~nzbie. ' 'lub króle\vskiej ba t e- . 
,ryi ~ oił1yliłby się bardzu. O s:aiem .zajściu dt> 
.p.i ósł "pra.wdzje kapitan \) d.rod.ze· przepj_san~j 
swej przełożonej '' łądzy •pnJi;Iister wo]nr nato
n:ia t mi:al dość fautaz, ~i'.. ·, by.1 zaniecryać \\ s~e l- ~ 
~ 1ch kr .:.mu'' prz.t:1..' J\\ ~~H.:rt-a\\-:y, \\. q ·n1 ov
w.iem \\ ypadktl \\ ·yroczi' laby ię sprawa z pe
wnósci~ przed pa rlam~l1r'c!ll, gdzleby klę·ska ba- 1-

ter'yi obsz~tną a \\·-:ale niei)rz)'jl!mną \VY\\'01 i la 
~-~J.: '~kusy~. Co ,, · f'ęt c.L ·er1crgicz'Hemu farn'i ero~~-i ' 

w yasygnOwano tO rychl ej OdszkodO\\' tU1ie za r 

~·rato\\ 'ane zboże i przepros.zono gó Tesz~ze 'za 
sp-rai '6n<1 '111u nit prZyj emno ść, a· mianowicie. by 

:·ko.tńendant pobitej bateryi stawał przed sądem 
\Jojemiym ' zer tu, że \\ o,hcc fli·eprzyjacieia ·z py-
la w alki sromotnie uciekł. 111 1 

• 
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Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecznych 
z dodatkiem religijnym p. t.: "Nauka Katolicka" z r:r
rodnikiem spolecznym p. t.: ,.Glos górników i hutni
ków" oraz pisemkiem literackiem ·p. t. ,.Zwierciadło'' 
Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
J mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen. 
.. Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku poczto\vym 

Mó się 

Za inseratv ptaci się za rniejsce rz<~<lka drobnego druku 
l: fen., a za o~roszellia zamieszczone przed. inse_ratanli 
4 Ofen. Kto często oglasz<t, otrzyT!la odoow1edm opust 
czyli rabnt. Za t!omaczenie z obcvch ięzyk_ów Ha pol~ 
ski nic się llie płac:i. -- Listy <lo redakc::n, Orukarm 
i Księgarni należy CJOJacić i pollać w nich doklad_l!.\' 
adres piszącego. ł(ękopist")\v się nie Z\':'Taca. Na~\n~k 
korespondentów bez id~ upoważnienia me v:skaZUJC s1ę. pod znakiem ,.t polnisch" nr. 128. 

:Nr~ 186. Bachum (Westf1lia), niedziela 16-go sierpnia 1903. :RoK 13. 
o 1 k J) k · I·r ~1·ęgarni.a zna,)· du,]· e się przy uliey Malthe&erstra~se nr. 17 na dole. n.N a ·cya. rn ·arn1a ~- _ 

Rodzice polscy! Uczcie «zleci swe 
m6wić, czytać i pisać po polsku! Nie 
~est Polakiem, kto potomstwu swemu 
aiemczyć się pozwoli ! 

Z wypadków dnia. 
"Vaterland" uratowany. 

\V Ostrowic z okazyi koronacyi Papieża 
Piusa X w l(zymie powywieszano w domach 
katolickich chorągwie o barwach papieskich i te 
policya nakazała pousuwać. - Obywatele po
dać mają zażalenie na ten czyn policyjny. 

Znowu zakaz. 
K.ato\v i ck i zarz<.td okręgu śląskiego tO\\ a

rzystw sokolskich zamierzał urządzić w niedzie
ię 23 bm. zlot Soknłó\\ \V Bytomiu, lecz policya 
-odmćnviła pozwolenia. 

czysto niemiecką iprzyczyni się do wzmocnienia 
poczucia narodowego. V\' reszcie miar na grun
cie bract\Ya strzeleckiego, zakupionego za cza
SÓ\V polskich w roku 1752, radzca med. dr. 
Brinkman· mowę, w której zaznaczył, iż towa
rzystwa strzeleckie nie mają dziś zadania wal
czenia z ,,-rogami - bo na ta. jest wojsko i ma
rynarka - ale za to \v inny przedewszystkiem 
,,pielęgnować wiernie, niemieckie, patryotyczne 
poczucie". 

A iJuż Polaków należy mimo to do towa- · 
rzyst\v strzeleckich? 

Telegramy. 
C a r o gr ó d. Sułtan przyzna f wdowie po 

zamordowanym Rostkowskim 200 tysięcy fran
ków odszkodowania. 

B i a f ogród. Awakumowiczowi udało 
się utworzyć nowy gabinet. 

M a n n h e i m. 2006 robotników iabr'Yki H. 
lang urządziło bezrobocie. Tylko 500 poszło 
do roboty 

wnie swe pod\\ ładne duchowidiSt\\'0, że tak po .. 
s~pować się nie go.dzi. Takie postępO\\ anie 
jest bowiem wprost haniebne, tO' też użalić s~ę , 
na to trzeba koniecznie. Zdaje się też, że tu 111e 
ks. Scharte \\ inien, tylko że administrator ko
ścioła Serca JeztLSO\".'ego. pokazał swą hakaty
styczną naturę!! Sprawa ta powinna koniecznie 
zostać wyś\\ ietlona, gdyż \\ ypadek ten nie
zmiernie Polaków całej parafii \\'Zburzył i słu
Sztlie! 

Polacy prosili ks Schartego, aby się posta
rał. ażeby Polacy mogli udać sit:; na dworzec z 
kościola Serca Pana Jezusa i po powrocie znów 
w procesyi tamdotąd. Ks. Scharte przyrzeki. 
że wszystko załat "'·i. Pisal tedy ks. Sch. na 
policyę o pozwolenie na pochód w piątek 19 
czerwca a odpovdedź z policyi otrzymał dopie
ro 26 czerwca, t~rmczasem już w niedzielę 21 
czerwca zapowiedział z ambony, .że Polacy nie 
otrzymają pozwolenia. 

Pytam \\ obec tego: od kogo ks. Scharte 
wiedziat zanim dostał odpowiedź z polic}'i, że 
nie otrzymamy pozwolenia? 

owarzysiwo leKarz~' Po ak o w. :~ .. .-.~~·~'<·.r-.:· 1 akie os vładczenic jest tem cieka\\ szc. że 

\V .. Dzicnniktt Pozn ... projektuje ktoś, aby 
lekarze polscy za1oż.yh to\varzysn\·o. Wedlug 
obJiczer'l autora korespondencyi jest w Księ
stwie lekarzy PolakÓ\\ 1-'(, w Pn1siech KróL i 
Książ. 60 na Slą,sku 30. 

Sprawa ks. Tascha. 
,.Germania" utrzymuje w spra'vvie wyborów 

've \\ schowsko-leszczyllskim okręgu, iż Polacy 
i centrowcy razem wzią\X'SZY nie wystarczają 
do przeprowadzenia polskiego kandydata. 
"Chcąc \vogóle katolika wysłać z tego okręgu 
do parlamentu, potrzeba J)Omocy wolnomy
ślnych, a tych nie można byio dostać dla pol
skiego kandydata. Tej okoliczności nie chcieli 
Polacy w schowsko-leszczyt1skim okręgu pojąć 
i uwzględnić i to iest ich największym btędem''. 
.,Germania" zasypala tym razem strasznie i sie
bie i katolików niemcó\v we wschowsko-lesz
czyriskim okręgu. Jeżeli \\ cdlc t\VierdzeJi ks. 
.dziekana Tascha jest w tym okręgu 46 tysięcy 
niemców, a oko!o 21 tysięcy Polaków - niem
ców-katolików zaś jest 19 tysięcy, to razem wy
nosi liczba katolikó\\ 40 tysięcy. a protestantów 
i żydó\\ 27 tysięcy. Nie potrzebnaby \\ ięc byla 
pomoc obca, aby katolika o wfasnych saach po
słać do parlamentu. Ale nie w zyscy katolicy 
niemcy są. zwłaszcza na ~wschodzie. centrO\\-ca
mi - \\" tem sęk! Niecl1 to sobie ,.Germania·' 
raz wreszcie spamięta, powiada ,,Knryer". 

Cele towarzystw strzeleckich w Księstwie. 

Dnia 2 i 3 sierpni~ odbyła się '' \\t olsztynie 
uroczystość Z\\ iązko\\'a strzelar1ia do tarczy 
Związku towarzystw strzeleckich na Nową Mar
chię i 'A. Ks. Pozna(Jskie. Na tymże zjeździe u
chwalili delegaci zmianę ~ J ustaw S\\.. ego Z\\, ią
zku, który odtąd ma brzmieć, .iak następuje: 
"~ l. Celem Związku jest pielęgnowanie sztuki 
a;;trzelania do tarczy i życia strzeleckiego i to
warzyskiego, oraz podnieS-ienie i \\·zmocnienic 
niemczyzny w pro vincyi poznal1skiej''. 

Następnie odb rJa się \\. obecności prezesa 
rejenc:ri pozn., landrata PO\\. ba·bimoiskiego 
oraz magi tratu m. \VoJsztyna ns rynku wielka 
uroczystość. podczas której burmi trz \\ o1sztyń
.._,ki Matzel stwierdził) iż i ta uroczystość jest 

Polacy na obczyźnie. 

Z Oberftausen. 

Piszą nam: 
Ponie\v·aż dotąd nie daczytalem się ·we 

.,\Viarusie Pol kim'· o pr;zykrościach. jakie Po
lacv w Oberhausen doznali z okazyi o,statniej 
pieJgrz:.vmki do Kevelaer, przeto pasyfam kr6tki 
opis całej sprawy. 

Gdy czas pielgrzymki się zbliżat i Polacy 
zapytah się ks. prob. · Schmittmanna o \vozy, 
ksiądz ren z2cząl Homaczyć się, że \\ agonó'w 
dla Polak6\Y dostać nie może. Widocznie wo
zó"· nie za.n6wi!. to reż sam k ... Scharte powie
dział do .iednego z Rodaków. żt to śmieszne, aby 
nie można \\ agon(,w otrzymać. Gdy rzeczy\\ i
ście dla nas wagony zamóvv·iono, otrzymano je 
też.· 

Ks. \\ il..;ary ~charte zażądat, aby dzieci pol
skie, ktćm: \\ ezmą udział ,.._. pielgrzymce. przy
niDsły mu pozwolenie od swych księży probo
szczów. Na takie żądanie dostai ks. Sch. odpo
wiedź, że takiego pozwofenia dzieci polskie od 
nikogo nie potrzebują i dostarczać go też nie 
będą, co na.i\' yże.i po\ iedzą swym księżom pro
boszczom, że jadą z pielgrzymk~t, aby nie sądzil, 
że nie byh na Msz_ r św. 

Po!acy z Oberhausen sprawili 2 obrazy do 
no -zen i a podczas pielgrzymek i procesyj. Ks. 
Schart chcial je POŚ\\·ięcić w dniu pielgrzymki 
\\ l:ościele Serca Jezusowego, \\ ięc je tam du
tąd zanie iono. Czekano diugo na pr6żno na 
k:iędza. I co ię tal o? Oto koniec by l ten że 
w kościele o-brazów nie poś\vięcono. Musieli Je 
Po1acy zanie.=2 do restauracyi p. Helten i do
piero w szynfHn rni i(S. Scharte obrazy Polakom 
poświęcH. Jie z h\. że to WY\\"Olałb \\śród Ro
dakó\,. ~-ieH~ie zg-or~zcnie i oburzenie. Do kar
czmy więc \\ ypędz-:ią nas z kościola i tam do
piero dokonują czynności k1eścielnych? Kto tu 
za ;v-init? K-. : charte c:zy te :t: za rządzca Ó\\ c z -
sny kośdola : e!"~a JeZi SO\\ e)!o? Mojeu zda
niem naleźa;ohy ~i, użalić u wladzy ducho \ n('j 
w Kolonii. a k._. kardyna i :Fisch':'r p1 u~..zy!hy p~-

w rzec.zvwistości Polacy otrzymali pozwolenie. 
.iak jesz~ze \\ ykażę! Niechże się z tego ks. 
Scharte zechce \\ ytlomaczyć, bo my sobie oczu 
zamydlić nie pOZ\\-olimy. 

Jakoż udali~my sit:; ua d\\'orzec w pojedyrl
kę. \\; Kcvelaer ks. Scharte \Vygłosi! nam pit;
kne kazanie przy ostatniej stacyi, ale zresztą 
m~ło o nas się troszczył, chociaż on właśnie 
miat nam Polakom przewodniczyć. Ani uie za
powiedział porządku nabożeilstw, ani nie przy
był, aby nam na odjezdnem udzielić w kościele 
bfogosla\\ ieflSt\\ ·a. Dopiero p. Szulc poprosit 
jednego z obecnych w kościele księży o to. 
Sami o sobie radzić musieliśmy, ale bardzo bo
leśnie nas to \\ szystko dotknęło. 

Na d\\ orcu \\- Kevelaer jakiś dwudziestole
tni łobuz centrO\\ .r chodził od \\ agontt do \\ago
nu, zagląda l do nich i wolal: .. Ali es Heng~
bach'·. Uiengshncłt byl' kandydatem socya]i ... 
stĆJ\\" w obwot.lzic, do którego należy Oberhau
sen. J~cd.) To drobnostka, ale charakterysty
czna. dla tego i to przytaczam. 

Stanęliśmy \\ reszLie szczęśli\\ ic na d\\·or
cu w Oberhauscn. Niemcy liStawili się \\ sze
regi, a Polacy za nimi chcieli iść cło kościoła 
Panny Maryi. 1 araz zjawia się komisarz poli
cyjny p. Urbach i f}u\\ iada. że polskie chor<:t
g\ ·ie nie maj<1 być roz '' iniGtc, o e ze m już ksit;
Jza U\\ iadomil. Patrzymy za ks. Scharte'm. aby 
nam PU\\ icdziaL co zrob:ć mamy, ale napr'óżno 
go zukamy, puszcdl już z niemcami, którzy 
mieli aż trzech ducho\\ nych przewodnikó\\ a ks. 
Sch., był czwarty. Cóż mieli robić Polacy? Oto 
nic iąncgo im nie pozostato, .iak iść prosto do do
mu. cu też uczyniono, ubolewając, że ks. Scharte 
znów tak nas za\\ iódL 

V nast<;pnym tygodnin poszedl p. Szulc 
na policyę, aby zapytać, kto \\ yda{ zakaz. Po7 
informowano· go, że rejencya. (Jdy wyszedl z 
polic_-i, uda l się p ..... z. do ks. Schane·go po list 
policyi, aby zrCJbić zażalenie przeciw policyi. 
cr,ż się Jednak pokazuje? Oto policy a dała po .. 
z . ·olenie na pochód! Ograniczenia byly te sa
me LO zwykle, gdy chodzi o Polak(J\\. 

PrzysyŁam odpis pisi1la policyi. Wynika z 
n;ego, że Polacy mogli iść w pOciJodzic i lla 
d ·orzec i z d\\ o re . ryHw nie \\o Ino byto iść \\ . 
poJskim tr~ju, mieć j<Jkicb<.IUŹ odznaki i ehn-



rągwic nic miały hy,:; polskie~;{J !ttb podobnego 
kolorn. Jasno ru jak na d Inni, że bylibyśmy 
mogli udać się z d\\'orca do koś·:i0?a. Pytam: 
Dla czego nas ks. Scharte nic uwiadomH o 
brzmieniu pisma policyjneg-o? Dla cz.ego głosi·ł 
z ambony, że p-ochód zahazany, kiedy połkya 
poz,vołifa na pochód? Czekamy na wyjaśnie;
·nie! 

Jak mnie się zdaje, to ks. administrator ko
ściola Serca J czusO\\ ego nie chciał pozwolić, 
aby Polacy udali się do jego kościoła, a ksiądz 
Scharte zamiast z góry pO\\·iedzicć to Polakom, 
to chciał oslonić 1\SiGdza owego powiadaja.c, że 
policya nie pozwoli-la na po~:llód. choć w rze
czywistości tak nic było. Dobrzeby byiu, aby 
ks. Scharte sprawę dokJadnic ·wyjaśnił, inaczej 
jego powaga kaptat1ska w oczach Polakćnv bar
dzoby ucierpiała. Sądzę. że ,\Viarus Polski'' 
chętnie takie wyjaśnienie zamieści (O\YSZem 
Red.) 

Pismo policyi brzmi. doslownie tak: 
Die Polizci-Verwaltung der ~tadr Oberhau~etl. 

Tagebuch II 9 Nr. 2419. 

Obcrhauscn. (l(hcinla!ld) den 24. Juni 1903. 
An tlerrn Vicar Schartc 

łioch \V u rd en 
tli er. 

Anf das geUiJlige Schreibcn YOil1 J9. dieses 
Monats \\:ird Euer JiochwLirdcn hiennit die Er
Iaubnis erteilt. die an der Prozcssion nach Kcve
laer teilnehmenden polnis~hcn Katholikcn am 28. 
dieses Mo.nats zwischen 12 und J Uhr 1V1ittags 
von der Iierz-J ezukirchc dur ch dic Mittel-Kć:inig
:Ellenbogen- und Bahnstrassc zum Bahnhof und 
am 29. dieses lVlonats z \\·ischen 7 und 8 Uhr A
bends durch dieselben Strassen zur .Herz-Jczu
kirche z u rlick im geschJossenen Zugc z u fiihren; 
kirchliche liandiungen bitte ich, \\ edcr auf dem 
Hin- noch auf dem Rlickwcgc vorzunellmen. 

Gleiclrleitig machc ich ergebcnst darauf 
aufmerksam, dass es den Prozessionsteil
nehmern (polnischen Katholikcn) vcrboten ist, im 
biesigen Stadtbezirk in poluischen Trachten, so
wie mit Abzeichen jeglicher Art und unverhtill
ten fahnen in polnischcn Landesiarben, oder 
auch nur diesen ahniichen im Zuge zu erschei
ncn, und bitte ich ergebenst ,die Teilnehmer bc
sonders daraut aufmerksam machen zu wollen. 

.Ferner bitte ich, Anordnungen treffen zu 
\vollen, dass der Strasscnbahnverkehr nicht gt
stórt wird. und das sich der Zug bei der Riick
kchr direkt vom Bahnhofsperron aus in Bewe-

W i a •&) q~ :łf· ., 
f Powieść Wacława Ma•łotukłtae .. 

( Giaii! dałny. J 

Awarowie slwsztowali ucisku obcej potęgi, 
która z wlaściwą sobie brutalnością deptała 
wszystko krajowe. trzeba, czy nie trzeba, i tak 
lekkomyślnie, jak gdyby rządziła się po pt"ostu 
pijacką fantazyą, albo glupią złością. ł(azawat 
ogloisUi i podnie.śU w Dagcstanic muHowie; lud 
ich sluchaŁ i w ko11cu poszedł za ich głosem, bo 
najpienv miał sobie przyrzcczoilą równość mu
zumańską, zniesienic poddaństvva, a następnie 
dopiero obudziła się w nim i rozgorzała drze
miąca na dnie ludzkiej natury niechęć do od
miennej wiary. Wię_c wśród tych ludów: dage
stal'lskich był gniew na 1\osyan, jako sojuszni
ków chańskich, byla nicchęć do nich, jako do 
nie>vvieruych, 8.1c iliC by{O W] ~}Cj)Cj, \\ SCLcKH.:j 
·nienawiści, która się wyradza z doznanych 
krzywd i upokorte(J, Natomiast A waro'vvic na
brali się takiej właśnie nicua ""iści podczas kró
tkiego ulegania zwierzchnictwu l(osyan, - oni 
jedni między Czerkiesami poznali naprawdę, cG 
to jest giaur, oni jedni pożądaii zemsty. \tVięc 
Mu rat, gdyby na wet che i al powstrzymać ich od 
minrydztwa i kaza\Yatu, toby nie zdolaJ.. Ale on 
1nie chciał tego. 

Owszem, zapragną! slawy nąjg-orliwszcgo 
wodza miurydów. Zaraz też kazał w calym 
kraju ogŁosić, żeby wszyscy się sposobili do 
wojny, a do Szamila wysłał gof1ców z oznajmie
niem, że niebawem z całym S\vym narodem sta
nie pod jego imamo\vym buf1czukiem. 

Tak nad \vszystkimi krajami dagesta11ski
mi rozwinęła się wielka zielona chorągiew miu
rydzka i by l jeden pan \\ ojcnny- SzamiL Tyl
ko jeszcze na .Kamiennym Pniu powiewal czer
wony sztandar z białym orłem, który skrzydła 
podniósł d·o lotu. 
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gung sctzt, da ci n Aufenthal t desselbcn au f d cm 
Bahnhofsvo.rplarz aus verkehrsp·o1izeilichen 
Ortinden nichr stattfinden darf, auch bittc ich 
ctwaigen A11ordmmgen der Polizeibeamten fol
ge zu ieisten. 

L V. 
Kirschbaum. 

Z powyższego opisu każdy przekoilać się 
może, jak po macoszemu my Poiacy nawet ze 
strony niektórych duchO\Ulych bywamy trakto
wani. Szczegóły są tak jasne, że U\\ agi tu 
zupełnie zbyteczne. Teraz ma glos ks. Scha1ie! 

Essen. Dostało mi się do ręki kilka: nume
rów "Prze\vodnika ku niemczyźnie", jak go słu
sznie naz·waJ pewien Rodak. Nie zna zgota sto
sunków. a chciałby mądrzyć się o stutejszych 
sprawach. Wyzyv-.ra na "\Viarusa Polskiego" i 
tak jak p. Lensing starał się poklócić ze sobą Po
laków przed wyborami, tak dalej to dzielo ma 
pro\\'adzić dziecko dortmundzkie centrowców. 
Centrowcy chcą lias zniemczyć. a .,Przew.'' ma 
im w tern· pomagać. On ma sprawić, aby Pola
cy i niemcy centrowcy na obczyźnie czuli je-

. dnako, byli nie]a,ko Jedne m ciałem i jedną dn
szą. ale ta dusza ma być u wszystkich niemie
cką. Tego my nie chcemy, my pragniemy za
cho\vać duszę naszą polską. Precz więc ze 
v,;szystkiem, co do zniemczenia nas przyczyniać 
się może. Tego wszystkiego koniecznie unikać 
trzeba! Z serclecznem pozdrowieniem 

,B. Okoiski. 

Recldiugbausen. Ubolev·/ać rnnszę, iż dużo 
I\,odaków zamiast gazety pulskie czytać, to abo
nnje "blatty" polakożercze, bo to niby .,mądrze" 
wygląda. gdy Polak na gwoździu zawiesi ,.Oe
neralanzeigera", lub "Tremonię". 

Nie wszyscy rodzice też dbają ·O \Vycho\va
nie dzieci na Poiakó\\. To bardzo smutne, że 
rodzice polscy rozmawiają z dziećmi po niemie
cku. \Vstyd i ha11ba takim zaprzal1com. Po
trzebny byłby też. wiec ~,v .Recklinghausen, ..ale 
jakoś nikt o to się . nie stara. Opieszałość to 
wielka. więc wofam: Rodacy~ Obudźcie się! 

Stanisła \\' Ciekawy. 

Paryż. Dnia ·1 sierpnia, ·wobec dość. licznie 
zebranej publiczności, adbyla się w szkole pol
skiej w Paryżu, urocz:;.'stość rozdania nagród, 
której prezydowal dr. :<sawery Oaięzowski. 

Po odśpiewaniu przez uczniów hymnu naro-
dowego i pn kilku wstępnych i, jak za\Ysze, 

V. 
Ale i tam gotowały siQ zmiany. Po dawne

mu być nie mogło, odkąd na około zmieuiła się 
postać wszystkich rzeczy. Wpra\Ydzie do Ka
miennego Pnia jeszcze nie doszla \Vrzawa bojo
wa·, lecz sąsiednie strony już niszczył plomieri 
\\ ·ojny, i ta siedziba lechickich oriÓ\\- podobli? 
była teraz do samotnej skały na og-nistern mo
rZLl. Kwitnące auły leżały \V gruz.ach, uprawne 
ziemie zmieniły się w głuche pola i nad \VSzyst
kiemi unosi.ta się martwa cisza, przerywana po 
nocach zgiełkiem. wyprawianym przez różnych 
drapichrustów, albo wyciem wilków i szczeka
niem szakali. OpustoszaŁy słoneczne dQłiny. na
tomiast ludno się zrobiło w głębokich borach, bo 
kto nie pociągną! pod szamilowe znaki, ten z 
kobietami i dziećmi schronienia szuka! w ciem
nych leśnych wertepach, skąd \VYJ}foszonv 
Z'-'7 ierz poszedr w dalsze i \Vyżej położone pu~
szcze. 

Płaski szczyt Kamiennego Pnia rÓ\\~nal się 
rozlegtością dużemu folwarkowi. Były tam łąki 
\\T miarę wilgotne, spory stawek. zasilany źró
d1aną wodą i pełny ryb, hodowanych przez 
Trylickiego na ogólny użytek w· dni postne, były 
orne pola i pasieki, którą się zajmował Dąbro,,,-_ 
ski, i lasu kawałek, i ogród warzywny. i sad 
a \V nim. jak żołnierze równymi szeregami sta~ 
Ły Of\Vocowe drzewa, między nimi zaś szeroki- · 
mi liśćmi bujnie się rozpierały krzaki tytoniu, _ 
duma i radość księdza Brzezińskiego. Slo\vem, 
było -tam całe gospodarstwo \\~iejskie. bardzo 
staranne. ale' za male na liczną drużynę. którą 
też głównie iywito lowiect\vo. 

Lecz właśnie \\. tern czasie stało się ono 
bardzo utrudnione. Jak się już rzekło. z p-obli
zki.c~ borów zwierz umknął, a w dalszych ta
twJCJ ~yły natknąć się na zgraję łotrzyków, jak 
na. z.w~erzynę, WiGc każda taka wyprawa podo-

. bme_Jsza, byta do woj.ennej, niż do myśliwskiej; 
oprocz zas tego, co s1ę upolowało w takich wa
runkach, to \\' drodze zjadło i powracało się do 

sympatycznych s1o\vach profesora p. Gasztow ... ·. 
ta, przemówil dr. filozofii pan \!Vęcko\\"Ski, któ- ' 
ry, przez rok pobytu w· Paryżu, wykladał w. . 
szkole. Zwracając si~ \V szczególności do ucz- ~ 
niów. prelegent zach~cał ich do wstępowania w 

1 
ślady ich ojców, których ofiary i zasługi dla do- · · 
bra kraju są niezliczone. Następnie, jeden z 

1 
szczerych przyjacól naszych, profesor p. Chas- a~ 
saing, \Vspominając ze wzruszeniem przyjazne z 
stosunki z emigrantami, wysła\viał prav.rość i . 
szlachetność i zakol1czył wyrażeniem nadziei 
lepszej przyszłości dla naszej ojczyzny. . i~ 

Energiczną acz bardzo serdeczną była mo-
1 

wa dyrektora szkoły p. Budz.yóskiego, \\ zywa- o: 
jącego dzieci do ciąglej i w ytr\\'a{ej pracy, aby 
stali się godnymi synami tej drogiej, a nieszczę- ! 

śliwej ziemi, której, urodzeni na obczyźnie, naj-· 
młodsi nie widzieli, starsi gorąco pragną ujrzeć~ b 
a ci co ją poznali nie przestają za nią Tęsknić. Ze ! 
lzami w oczach p. Budzy11ski zakm1czyl \Vier
szem poety: 

O! za tym krajem, 
JakbY: za rajem, 
Co dzieó ·wzdycham i płaczę. 
J nie będę SZCZQślivvy 
Aż te lasy te ni v:y 
Jeszcze raz choć zobaczt;. 1 

Uroczyswśf urozmaicolią była przez dekia-. 
macye i bardzo udatne śpiewy narodowe. 

P. prezes · Oa!ęzowski podzękowal mów
com. Odznaczyli się w ciągu roku zeszłego U· 1 
cznio\vie: Pnjkis, Jędrzejowski, Budzyński Mar .. 
celi, Zurkowski, Pluci{iscyPawcl i Karol, Zem· d 
brzuski inni: 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. 

~1 

Lubawa. Hermanowo Oiermanshohe) w l\ 
pow-:. iuba\vskim nabył 'od p. 
man Dzialowski q; J\1lrakowa. 

Fragsteina p. Ro· c 

Tczew. \V Czyżkawie wybuchł tyiu cl 
Zaszło .inż kilka \vypadków tej zaraż!iwcj '-.:hiY·:' 
roby. ę 

Rumian. We \Vtorek pobłogosla\\·ionym zo- h 
stal \V tutejszym kościeie związek malżef1skiyj 
pana Jana Bielil1skiego, dyrektora ,,Pielgrzyma" 
z panm1 Moniką Lise~wską, siostrzenicą ks. dr.\v 
Lissa. fvllndej parze szczęść Be>że! 

Tucboia. Pewna żona strażnika, która-z 
chciala ratować s-.ye dziecko, znajdujące się na l 
szynach kolejowych zosta!a pocl1\vycona przez p 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~in 

domu z pusterui rękami; a że zapasó·,y \\ ielkich 
nie czyniono nigdy, bo świeże lepiej srnakowaloJl 
od wędzonego, więc spiżarnie pustoszały prę-:n 
dko. To byłoby jeszcze pól biedy, ale da\vno~ 
już nie zajrzał żaden kupiec ormia(Jski, ani o- 1r 
sieciński, ani nav\-ct śmielszy od u ich żydo\\ ski, ;r 
któryby za futra zaplacil to\\-arami niezbędne· 
mi do życia, jako też otowiem i prochem. - i toLP 
było najgorsze. aJ 

CzuJo się więc niedostatek , wszystkiego, 
wyprawy myśli\\ ·skie ustały i bezczynność za.l. 
częly ciężyć żołnierzom. M.usztry, szermierka, 11 · 
ujeżdżanie dzikich źrebców, wszystko to dobre, 
gdy ma cel widomy, cho~by i Qdległy, ale tu 
żadnego nie bylo. Poprostu wyschły źródłan 
życia i trzeba było szukać innych. Lecz gdzie · 

· i jak? \Vojna rozda da kraj na d\\ oje, wszyst-~'
kich i wszystko pochionęla tak, że wolnego n 
miejsca nie było, ani możności tr\\ 'ania na ubo· n 

c.tJu, a tymczasem lecłl i cka \\, i'-il a. mając nadzie· 
ję povvrotn kiedyś do kraju, z rosyjską stroną;! 
zadzierać nie mogla, z miurydzką nie chciala, 1 ~ 
chociaż tym sposobem najpewnieL skrócilabY11 . 

. A1 · dl •\' l swe wygname. te taka robota by la nie aj· 
niej. 

Karność nie pozwalała żołnierzom narze·)\ 
.kać, lecz humory dziwnie pokwaśniały i byle 
o co Zl'Y\v-ały się zwady, a 1Ja\\ et przychodzito,Pr 
do s.zabel, poezeru Dzik musiał sądzić i karać·J 
wieżą _\Vięc pot~m znowu jakiś cz.as byla ci-~~ 
sz~). ~le J:szcze \Vlę~sza, niż Dzik .Pr~gn~ł. Cho·,. 
dzll1 zolmerze po gorze przygnębient, mtlczącY, 

· jak cienie. albo rządem siadali nad samem ur· :.~ 
wiskiem i osowiali calkiem. patrzyli w ogro·;~: 
mną płask~ dal, ~ . tam, gdzie rankami w ,ja·~Ia 
sn_Ych błękitach ztemta lączyla się z niebem, a;· 
Wieczorami wszystko się kąpało w ró:żowych 11 e 
blaskach zorzy. vVtedy, po długiem patrzeniu~~y 
wstawary przed oczami żołnierzy drewnianek. 
V.:ioski,. :zare o~ st:z.ech. zie!on~ od wisie11 i _śli· ~~ 
\\ ek, zólte od S\Vtezo postawionych brogoW· 

(Cial Clalsu. aulapiJ ___ _ 



~w~ ·8 o- i razem z S\Yym dzieckiem znaiazb o~ 
<tó- .n,~ s~mierć pod kolarni ,pociągu. \Vobec mno-

P ·~~ , . . . 
ł w: vch się podobnych wypadkow mesz -z~st.:~a: 
lCZ- ~inni rodzice troskli\\ ie dbać o ·swe dz1ec1 1 

!l w 11e ich na tor nie wypuszczal:. . 
do- Od Pucka. 15-letni syn wyrobntka łiiide ·-

z 1ctta w J(ucewie dostal się pod kola W·ozu 
as- ~dawanego cegtą, kWre mu P??Tuchotal~
~n~ zęki i potamaly żebra. Nieszczęsllwy bcdaJ, 
c. ~ . \\·yzdrowieje. 
Ziel Radzyn. Ojciec a syn. Grudziądzki .,Oe

ige" podaje następującą przemO\vę ojca ~o
o- p. Kulerskiego, \Vyg1oszoną na 50 roc~mcy 
·a- ożenia bractv.:a kurkowego \Y . I~adzynw \V 

by 1sach Zachodnich. Pan l(ulerskt enior po
zę- !dziaf oo następuje: 
aj-. :.Na~ze miasteczko jest starą niemiecką sie

r,eć~ b<f krzyżack<{, a ziemia, na której stoi jest zie-
le 1 histowyczną.. Zaclen fanatyk, ża~en zapal.e
er.. żaden, choćby największy meprzYJactel 

n;icc nie ,ie,st \\. stanie \\ 'Ydrzeć nam tej ziemi, 
Jóki jedna kropla krwi niemieckiej krąży \'>' 

ach naszych. I my niemieccy bracia po kur
po'\volani jesteśmy do straży na \Vschoctzi~, 

". nam naszej wlasności nie wydarto. N1e 
'\\ ·ię tego z niczyjego upoważnienia, lecz jako 
mi e c z przek?nania przema \Y.iarn d n \\:·as Pa-

la·-. rie, do moich kochanych, Wiernych ntem1e ·
h braci. Jesteśmy niemcami. pozostaniemy 

w~ mcami i wierności niemieckiej przestrzegać 
U·lziemy aż do śmierci!·· 
r.. Tyle pan Kulerski senior. Niemcy nie po

m- da.i<t się z radoś::i nad olcem, a wymyślają 
l OWi. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Bydgoszcz. Nauczyciel t!.inz powołany na 

'iczenia wojskmYe, bR\\'il się z 4-letnim yn
~m feldvvebla. Chłopiec otrzyma! od rodzi

W··.v iuzyę i nią mierzył w nauczyciela. Ten 
o- h\vycił za karabin stojący na ubOCZli, zmic-
.. t się żartem do chŁopca - tymczasem s t t·zai 
clł. a nabój (ślepy), uderzył chlopca \\- samo 

t<>~rce. Ch{;piec padl trupem. Nauczyciela u
,ęziono. Okazala się '\\1' śledztwie, że \Vteiu 

o- fnierzy po ulco.ficzo11ych manewrach nie po-
1\iyjmo-walo naboi z karabinó\v·. 

Przytocznica. Seradela jako środek prze
r.-.v .. naporov·l'i polskiemu". Niejakiś kulturnik 

emiecki Gutsbesitzer Gustaw l(oschmieder na 
ra·zytocznicy, dzierżawiący przyrem od pana 
na Jarego von Bronikowskiego folwarl\: Zamyst.r. 
ez Jełnd, jak donosi ,,Wielkopolanin", broszurę 

lniczą, w której czytamy: · 
ch .J~er I-(etungsanker gegen das andringende 
to)lenmm, das. s ich durch seine nledrigere (!)Le
ę-:nshaltung im Daseinskampfe von vornherein 
00 1 Vorteil bcfindet, ist die Verbilligung der land
o- irthschaftlichen Produkte. Jiierzu bietet die 
ki ::radella eine der wirksamsten fiandhaben·'. 
e~ (Po polsku: Kotwicę zbawienia przeciwko 
toLpierającemu ży\viołowi polskiemu, który we 

alce o byt odnosi większe korzyści przez swo-
0 niższ.e wymagania życiowe, jest zniżenie cen 
a~l plody rolne, a temu obniżeniu cen seradela 
-a łj e najsJwteczniejszą podstawę). 
~e' Uwagi zbyteczne! 

t~ Poznań. (1-(uch w Polskim Związku Zavv-o
ła)\\· ym). Ubieglej niedzieli odby!o się zebranie 
ie "Domu kat." celem zorganizowania siodlarzy 
t· rymarzy. Zebranie .zagail i prze\vodniczyl 
0 n pan liildebrandt. Potrzebę zorganizowania 

0• 7ystkich pracobiorców ·\\·yjaśni~ p. St. No\vic
e- ,,. dluższem przemówieniu, \vyjaśniając ko
ą:yści z organizacyj zawodovvych, a przedsta

a, iaJLtc inne związki p-olskiemu wykazał dowo-
y1ie, że polscy pracobiorcy, jedynie \\' polskim 
1a1viązku rzeczywistą mogą odnieść korzyść, 
:lyż przy omawianiu rozmaitych spraw zawo

e·)wych rozumieją się także serccm i duchem. 
{e Jako drugi mó\vca wystąpił pan Mato
to pszy, zaznaczając, że prócz starania się o ko
fYści materya!ne, należy się także starać o do

·i.rc wyzyska11ie osiągniętych korzyści. gdyż 
0.'użyć może do\vodami, jak członko\vie Z\\ ·ią
y \ÓW innych nic nie mają z polepszenia płacy, i 
r~1a ludzi, którzy zarabiają po 50, 60 i \vięcej m.a
-~k tygodniowo, zaraz po ukor1czeniu pracy fe
. ·ga nie mieli na zaspokojenie potrzeb rodzin. 
a'~a ~zego? otóż dla tego, że nie mieli wiary, nie 
ht!eh zrozumienia oszczędności i nie umieli ko
u ~Ysr.ać z polepszenia· płacy, bo o to \V ich Z\Vicl
~kach nie dbają, tego i-ch nie uczą. Jedynie zwiq
i·ki na .nroralnych i religijnych spoczyw-ają za
.~dach dają pra \\·-dzh,·ą korzyść robotnikom, bo 
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nie tylko o polepszeniu doli robotnika się sta:a
ją, ale także o jego moralność. Taki1~ zaś zwią
zkiem jest związek zaw·odowy polskL 

Poczem p. .i\tlałolepszy odczytaJ usta\\ Y, 
nad któremi żadnej nie byto dyskusyi. 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 
Katowice. Przy p{awieniu koni .w .stawie 

przy nowej szkole na Za\Y?dziu ~roptl Się wo
źnica J.(onstanry Cyganek. frupa jego wydoby
to dopiero po dość dlugiem szukanin. 

Łabęty. Nieostrożne i lekkomyślne. obcho
dzenie się z naftą znów spowodo·\\'alo meszczę
śli\:vy wypadek. 13-letnie dzie\\·czę. tutejs~ego 
listowego Czecha użyło do rozpalema ogma w 
piecu nafty, przyczem nastąpiła ekspl~zya i ~a
paliJ:r się na dzie\Yczęciu suknie. Nt~ostrozne 
dziewczę odnioslo tak ciężkie poparzellla, na ca: 
Jem ciele, że wątpi;;t, c.zy uda je się utrzymac 
przy życiu. . 

Ruda. \\' ubiegty piątek zapadła Się tylna 
ściai!a nowo· budującego się domu wŁaściciela 
Mizery. Na szczęście z ludzi nikt nie poniósł 
nieszczęścia, gdyż \vypadek nastąpi! wieczorem 
po ukoficz.eniu pracy. Szkody są bardzo zna
czne. ponie\Yaż budowa domu już była daleko 
postąpiła. 

- \V poniedziałek rano o godz. 3-~ 1 O po
wstaJ pożar u vda.ściciela Ciury na kolonii 
,,Oliick auf·' j zniszczy! stodołę napełnioną zbo
żem. 

Wiadomości %e świata. 
Monachium. .,Posener Ztg." pisze, że pi

smo centrO\Ye monachijskie odkryło znów nowy 
ohydny uczynel\" pruski (.,Schandthat") - i to 

~~ -~e fakcie następującym: "Podpada, że mundury 
piechoty ba\\-arskiej coraz s~1 jaśi1ie,iszcgn kolo
ru, a szczególniej oficerowie mają mundury ~o
zasłużbowe coraz jaśniejsze - zatem coraz Wię
cej zbliżające się do mundurów pruskich. W ten 
sposób odrębność się pomiędzy \\·ojskami obu 
państw powoli zaciera. Dlugo nie potrwa, a 
wszelkie bawarskie wlaściwoś ..... i odrębne wy
parte będą przez S7ablon pruski'•. 

,.Augsburska gazeta" pisze także "~ tej sa
mej myśli i tak: ,,\Vyrafinowanie tych prusa
ków przechodzi wszelkie granice! Że dniem i 
nocą myślą nad tern, aby nam ,, · ydrzeć nasze 
\vlaści\\rości, o tern \viemy da\\·no, ale nie byŁo
by się nam na\Yet przyśnilo, ze "'"' S\\ ej chytrości 
tak daleko się zapuszczą, iż podstęp. nie nkladają 
się tak, że stosują się do naszej odrębnośct tak 
dalece, iż ·ta niknie. Najgorszeru jest to, że cho
ciażbyśm:y interpelo\Yali ministra \\' O~ny, to w 
żadnym akcie ugody separatystycznej z dnia 23 
listopada 1876 r. (mGcą której Bmvarya zagwa
rantowała sobie odrebność i nic podlegiość vvo
bec Prus. Przyp. R~d.) nie rnóglby tenże mini
ster żadnego znaleść oparcia, (Tak zręcznie pru
sacy już v.-ówczas umieli ułożyć warunki ugody 
\vzajemnej. Przyp. Red.) by można prusakom 
zakazać nowego zamachu na niezależność Ba
v.-aryi''. 

.,Posenerka'' raduje się wielce z tych ża
lów bawarskich, ufna w przebieglą politykę pru
saków - i ko1kzy S\\· e uwagi wykrzyknikiem: 
,.Teufelskerle die e Preusen !" (Istne dja1)1y z 
(~,;ch prusaków.) 

Be·rHn.. 'vV sprawie służby \Yoiskowej ka
planów przepisuje usta v, a f-(zeszy z 8 lutego 
1 90 r .. "żf2 zcbo'.'. l:lz:tr.i cle :::;n~:by Y: o;skc \\ ej 
wyznania rzymsko-katolickiego, którzy poświ~
cają się studyort1 teologii, mają v\' czasach pok -
ju podczas tn\ ani a tego studyom być odsta\\-ic .. 
ni do l kwietnia siódmego ro1ku wo.jskowego. 
1 e żeli do znacz.onego \Vyżej czasu otrzymali 
święcenia na subdyakpnó\\·, natenczas przydzie
la się tych zobo\\iązanych do slużby woJsko\Yej 
do rezerwy uzupelniaj<{cej i uwalnia ich się od 
ćwiczeń". - \V pismach niemieckich pojawia 
się teraz wiadomo!Ść, że Ś\.Vieżo wydało pruskie 
ministerst\VO \.\·ojny ,,- porozumieniu z kancle
rzem przepis. który opiewa, że o ile studyujący 
rzymsko-katolicką teologię nie w kraj·owych u
niwersytetach lub podobnych im zakładach nau
kowych, lecz w innych miejscach, zwłaszcza w 
krajowych lub zagranicznych szkołach klaszto:r
nych odbywaJą studya reo,logiczne, należy żą
dać decyzyi ministra wojny co do tego, czy pod
padają pod wymienioną usta\vę R.zeszy. Ten 
przepis - zauważa ,,Koelu. V." - może mieć 
ten cel tylko, aby \V danych razach unikn4ć 
wszelkich pomyłek u niższych instancyj. Ih:-

cyzyi, mającej zapaść, nie będzie :noż~1a po~dać 
naimniejszej wątpliwości upra\.vmoneJ. \\' edle 
nsta\YY Rzeszy bowiem. z 8 lute~o 1~90 r., zu
pe!nie jasną jest rzeczą, że w m~sl t~Jze ust:wy 
,,pośv\ięcają się studyom teolog11 rz~~msko-kato
lickiej" c.i wszyscy, którzy odbywaJą swe s~u
dya w zwykly, przez Kościół uznany sposob. 
Miarodawczem jest jedynie to, czy stu?yum 
uznano za odpowiednie do przygoto\va~ta do 
stanu duchownego. Czy to przygoto\\~ante na
stąpiło w kraju, czy w szkole zako.nneJ, to we
dle ustawy .Rzeszy nie ma znaczellla. 

Petersburg. Podpisany przez cara rosyj
skiego ukaz rozkazu utworzenia od?zielne~ gu: 
bernii z kraju leżącym nad Amurem I prowmc~l 
Kwantung. Gubernator odnośnej krainy. bę~zte 
mial nad nią najwyższą władzę; D.dpow_Iedztal: 
nym także będzie za spokój, be.zpieczen.~two l 

dobro i jeJ. Mimo protestów w1ęc Angl.u, Sta
nów Zjedno.czonych· i Japonii l~osya powiększy.
ła swoje ogromne posiadłości jeszcze o. k!'aj, 
pazmiarami większy od dzisiejszych N1em1ec. 

Rzym. Niektóre dzienniki wł?ski.e przepo
wiadały Ojcu św. krótkie panowame, twierdzą~, 
że jest on cierpiący na serce. Wobec tego PI
sze wryt1ska ,,Gazzetta del Popolo": Przed k?
ronacyą zbadał dr. Lappani Ojca św. dok~adme 
i stwierdził. że o cierpnieniu sercowem me m~ 
nl!owy. Serce Ojca św. jest zupełnie zdrowe l 

silne a czynność jego pod każdym względ~m 
non~alna. Można więc przypuszczać, że Pms 
X na mocy swojej silnej natury ~ s~romr:ego ~Y
cia, ma wszelkie widoki dosiągmęcia lat sw. Pw
tra. 

z różnych stron. 
Dortmund. Górnicy Demtrader i Bolte zo

stali zabici vv kopalni "Gottessegen". 
Essen. Tutejsi mularze zaczynają się opo

rninać o pod wyższenie zarobku. Latwo może 
strejk mularzy wybuchnąć. . . " 

Liitgendortmund. W kop~Jm "Gerrna~t~ 
wielka część 5 szybu się zawaltła, na szczęscte 
po skGńczonej pracy. Część górników nie mo-
gla zajechać. ' . 

Huckarrde. Górnik Postalka został mebez-
piecznie pokaleczony w kopalni "Hansa". . 

l(ijow. ,,Neue Freie Presse" zamieszcza list, 
jaki jedno z pism \Viedeńskich otrzymało od 
swego przedstawiciela w Kijowie. V\f liście 
tym, datowanym z dnia 7 bm., znajdujemy nastę-
pujący opis zaburzef1: . . _ . 

,,Rozruchy trwają już od kilku dm . . Strej
kują wszyscy rękodzielnicy, bez wyją.tku; za~ 
stój powszechny, wszystkie warsztaty 1 fabry~ t 
zamknięte. - Srodki żyw·ności drożeją z godzi
ny na godzinę: Tak np. funt (0.4 klg.) chleba 
czarneg-o ko-sztuje 12 kopie.iek. 

"Robotnicy tądają ośmiogodzinnego dnia 
pracy i podwyższenia płac o 50 pro.cent. \Vie l
ka fabryka tytoniu l(ogena zburzona, dyrektor 
zamordowany. Fabryka fortepianów Strobla 
zburzona, ró\vnież wielki mlyn parowy Brodz
kiego. 

,,I(ijó\\- wygląda jak plac boju, to tu. to tam 
słychać walkę robołników z wojskiem. Słychać 
bezustannie strzały z karabinó\Y i rewolwerów, 
rozlegają się krzyki i jęki. 

"Tram'ń·a.je nie chodzą, piekarze nie pieką, 
wodociągi w znacznej części zatkane. światła e
lektrycznego nie ma. I(obotnicy nie puszczają 
pociąg6w, \1..'yrywają szyny. Policya i ·wojsko
zaled\', ic S<-i \\ stanie obronić się przed eksce
dentami. 

.. Dziś oświadczyła mi kucharka, że jutro w 
sobotę, wszystkie pokojowe i kucharki, sl·owem 
cala służba przerwie pracę. Obawiają się też, 
że rozpoczną się znowu rozruchy antysemickie. 
Przed sarnem wysłaniem tego listu stoczono na 
Padole formalną bitwę. Mówią o setkach ran
nych i zabitych". · 

Ostatnie wiadomości. 
L o n d y n. W mowie na zamknięcie obrad 

parlamentu powiedział król Edward, iż sądzi, że 
jego odwiedziny na dworach portugalskim., wło .. 
skim i francuskim odmosły dobry skutek. 

B e I i o rr t. Aresztowano tu alzatczyka, na
zwiskiem lifenecber pod zarzutem śpiegostwa. 

W i e n f i e, l d. Podczas koncertu prome-
nadowego, na który zgromadziło się 5000 ludzi, 
jakiś waryat strzelił w zbitą masę ludzi. Trzy; 
osoby zabite, 20 odniosło rany. Waryata za
strzelili policyanci. 



Tolvarz:vstwo św . .Józeia w Essen 
urządza dnia 16 sierpnia zabawę ·latową na wielkiej 

-sali .. Alfredushaus·', Ftohnhauserstr 19, na ld?lq 
uprzejmie zaprasza się y.rszystkie sąsiednie h)\va
rzystwa oraz Rodaków zamieszkalych w Essen i o
kolicy, a przede\vszystkiem Tow ... Jedn~ść", · Kolo 
śpie\vu .,Dzwon". Klub polskich kręglarzy i K. lub lo
teryjny .,Nadzieja" z Essen. Zabawa rozpocznie się 
o godz. 5 po pot koncertem i teatrem. Odegrane 
będą 3 sztuki teatralne pod tytulem: .,Milostki ułmi
skie", .,Miotlarz" i "Pojed~rnek". Potem dalsza za
bawa z ta1kem. Wstęp dla czlonków wszystkich 
tow. 50 fen .. dla nieczfollków i · twrkę. O liczny u-
dzial Rodaków w zabawie l: i) r. -~~za Z a r z <'! d. 

Towarzystwo gimn. "Sokót" w Schonnebeck. 
\V niedzielę 23 bm. urządza gniazdo .nasze zaba

wę, połączoną z przedstawieniami gimnastycznemi i 
tańcami. Zabawa będzie zamknięta. Wstęp mają -tyl
ko ozlonkowie i przez cz!onków wprowadzeni goście. 
Również w dzie(l zabawy można się wpisać na C'zlon
ka. O liczny udzial uprasza się. Gzolem l 

Wydziat 

Baczność Rodacy z Hoistede i Riemke. 
Przyszle osiedzenie odbędzie się w niedzielę 

dnia 16 sierpuia o g-odz. 4 po pol. na sali p. Walburg-a 
przy Bismarkstr. 28 (a). O liczny udzial w zebraniu 
uprasza się czlonków i Rodaków, ponieważ są ważne 
sprawy . do załatwienia. Z ar z ą d. 

Baczność Bru·ch! 
Męzów zaufania .,Zjednoczenia zawodowego" 

z Bruchu proszę się stawić na niedzielę 16 sierpnia 
od godz. 10 do 12 w lokalu u p. K.uchema. Chodzi 
o metulowanie spraw .,Zjednoczenia". oraz porozu
mienie się co do dalszej pracy naszej organizacyi za-
wodowej. łi. Sibilski, sekr. "Zjednoczenia". 

--·-··---···-···-Baczność druhowie ,.Zjednoczenia zawodowego poł-
skrego" w Bochum. 

Wszelkie listy i przesyłki pieniężne, . dotyczące 
"Zjednoczenia zawodowego polskiego" w Bochum, 
prosimy nadsyłać na ręce p. Ii.ipol.ita Sibilski.ego w 
Bochum, Dorstener Str. 29. 

"Zjednoczenie zawodowe J}(}lskie" w Bochum. 

---··-····---··-Xomitet wycieczek latowych 
Bochum. · 

Wprzyszlą niedzielę, dnia 16 sierpnia o go
dzinie 3 po pnłudniu odbędzie się 

nadzwyczajna wycieczka 
do ogrodu p. Walburga w Hofstede, uł. Bis
marckstr., n,iedaleko kopalni "Constantin''. Z 
Bochum można dojść łatwo pieszo, albo też ko
leją elektryczną jechać można za 10 fen. Ro
daków z Bochum i okolicy uprasza się o liczny 

· udział, gdyż będą różne nadzwyczajne rozrywki 
dla dzieci i starsz_y ch. Spieszmy g a Ś\vieże po
wietrze, aby odetchnąć po całotygodnio~vej pra
cy. Wstęp na "vycieczkę ma każdy wo1ny. 

Wy dział. 
Wycieczka odbędzie się bez względu na to, 

czy będzie pogoda, c.zy deszcz. ., · · 

Wiec w Lutgendortmund· 
-()dbędzie się w przyszlą niedzielę. dnia 16 sierpnia 
o godz. 4 po poludniu w lokalu p. Lorenz'a (Litiden-
11of). Omawiane będą spra\\'Y robotnicze. O liczny 
udzi.al Rodaków uprasza się. 

HZjednoczenie zawodowe polskie"'. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOO·COOOO O CO 
Baczność Bruckhausen! 

Szanownej publiczności w Bruck.hausett, Marx
ncłn, Hamborn, Neumiihł i bliższej okolicy; donoszę 
uprzejmie, iż dla wygody moim odbiorcom, ażeby 
ta:k daleko chodzić nie potrzebowali, zakladam w 'ko!1-
cu tego miesiąca. 

jeszcze jeden warsztat krawtecki w Bmckhausen. 
Proszę sz::mo\vnych Rodaków o dalsze poparcie, 

a staraniem mojem będzie szanownych Rodaków iak 
do tego czasu. tak i nadal jak najlepiej obslużyć. 

ADAM SŁOMA, krawiec polsk;, 
Bru ck h a u s e n, Grlinstr. 10. 

ooooooooooocoooooogcooooocooococo 

Baczność Rodacy w Herne i okoHcy! 
Największa i najstarsza księgarnia polska znaj

duje się w Herne, Kolejna ulica nr. 52, (Bahnhofstr.), 
naprzeciwko ulicy Nowej. 

Polecam mój bo5;ato zaopatrzony skład obrazów 
św. i narodowych, wielki wybór figur św. w róż
nych wielkościach, po bardzo niskich cenach. - Po
leca'm korony ślubne, welony~ korony załobne i 
wstążki do koron z polskimi napisami. Książki do 
nabożeństwa, powinszowania, papier do pisania z pol
skimi napisami, wiązarki polskie, wybór książek hi
storycznych do czytania, do śmiechu i do placzu. 

Przyjmuje dbrazy do oprawy i takowe we wla
snym warsztacie prędko, ladnie i tanio oprawiam. 

Franciszek Józeioski, 
księgarnia polska, Herne, ul. K.oleiowa, (Bahnhofstr.) 
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·····~·~····~~··· Fr. SłoDla1 
lHawiec polski w LAAR, przeprowadza się -z dniem 
1 września, zdotychczasoweg:o mieszkania, do domu 
przy ulicy SCHULSTR. nr. 24. 

Polecam się do wykonywania 
UBRAŃ, PALETOTÓW, SPODNI 

p·odJug miary, pod gwarancyą za dobre leżenie. Ro
dacy! Hasłem każdego1 niech będzie: Swój do swego! 

Fr. Słoma, 
krawiec polski w Laar. 

···············~· 
Piękne kolorowe akwarel. obrazy 

Ojca św. Piusa X. 
'~'ielkQści 3U X 52 cm. poleca dla sprze
dających po bard7.o taniej cenie 

Stefan Warczyński 
Dirschau (\V. ~·r~) 

Hurtowny sktad i fabryka obrazów. 

Pojed.' ńczo WJ'~'~:-łam eg2amplsrz po 80 f, 
franko w dom za p opr. edniom nadesłaniem go
tó~ki w znaczkaeh. 

Wielka 

wyprzedaż 
w c.nlu uprzątnięcia składu dla nowych 
towaró'v jesiennych i zimowych. 

Polecam: 

Ubrania dla górników do pracy. 
materye na suknie dla niewiast, 
materye na fartuchy i bluzki, 
płótno do koszu), łlanele, barchany. 
materye na nasypy i powłoki. 
kołdry do spania i nakrywania łoźek, 
pierze darte i puch (kwap). 

Bieliznę: 
lio~znłe, półkoszulki, liołoierzyki. man · 

kiety, ręcżoiki, kra 11 at.,. itd. 

Wszystko sprzedaję po cenach 
-znacznie zniżonych.= 

Ubrania podług miary 
pod gwarancyą do brcgo leżenia dostarczam 

\v krótkim cza...;ie. 

Wielki skład materyj na ubrania 
dla mężczyzn i chłopców. 

Ceny bardzo tanie! · ====== 
Usługa skora _ i rzetelna! 

Kto chce tanio kupić, n.iech z tej 
sposobności korzysta. 

Z szacunkiem 

Andrzej Nowioki, 
Kastropie, ul. Bahnhuf..,tr. 4 a. 

·--·--------~~---·-P0lcc:::.'l Rodakom z Herne i okolicy mój bogato 
zaopatrzony 

skład towarów krótkich i ~alanteryjnych, 
wielki wybór harmoników dużych i ma.fych, skrzypce 
we wielkim wyborze począwszy od · 5 mr. ze smy
czkiem i droższe, klarnety. piszczalki i inne instru
menta muzyczne. fajki h:rótkie i dlugie, mucki, ta
bakierki fogowe i inne z otowiu, na życzenie mogą 
być zamówione z nazwiskiem, tabliczki na drzwi por
celanowe i inne, cygarniczki z śpiany morskie.i, 
(Merschamspitze) bursztynu, rogu. wisló\vek i drze
wa. Nowość za 10 fen., cygarniczka z muzyką. Wiel
ki wybór portmonetków z pieniędzmi i próżne, noże 
kieszo11kowe, brzytwy pod gwarancyą dobrego ga
tunku, każdy może sobie do swojej brody stosO\vną 
dobrać, laski, parasole. - \\/ielki wyb-ór korali po
cząwszy od 25 ien. za sznurkę, korale prawdziwe 
okrągle · 6 sznurków począwszy od 12 mr. i droższe. 
- Cygary odleżale we wielkiem wyborze. Papiero
sy, tytonie, maszynki do papierosów, gilzy 100 sztuk 
20 fen. Tabaka do zażywania we wielkim wyborze. 
Kto chce dobrej tabaki zażyć, musi od Franciszka .Jó
zefoskiego z tlerne nabyć. 

Franciszek Józeioski, Herne, 
ul. Kolejo~a 52, (Bahnhofstr.) naprzeciwko ul. Nowej. 

·----------------
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Baczność! 

:Szanownym Rodakom w 'Vitten n. R. i 01 
dc~noszę uprze.imie. iż jestem w każdy wtorek t 
ten 'v restauracyi p. łiesse, tlauptstr. 65 od ~ 
wieczorem aż do JO i przyjmuję 
wiązarki, wianki, korony ślubne, obrazy, książ 

do oprawy oraz wszelkie inne zamówienia. \1 
pracownia \V domu, także polecone mi zamówie 
skuteczniam prędko i rzetelnie. Ceny umiarkr 
Licząc na poparcie Rodaków pozostaje uniżony 

lfenryk Gardo, . 
!10\\·a księgarnia polska w łierne w W., Nowa 

(Neustr. ,3.) 

Baczność Rodacy~ 
Sprzedaję maszyny do szycie, kolowce 1 

dla nowożeńców. Gotówką 10 proc. taniej. I<t01 
bie coś życzyt. za 5 fen. karta wystarczy, a prz1 
Przyjmuję tałde wianki ślubne i obrazy do Op 
dla znanego R.odaka p. Sibilskiego w Bochum. 

·waJenty Nowak, Altenessen. Bruckmannstr 

Walenty Sprłnger w Katernbt 
po eca szanO\\~n:s-'m Rodakom swóJ 

i n t e r e s g o t a r s k r. 
Zarazem polecam \vielki wybór cygru 

pierosów; książek i papieru listowego z ~ 
napisem. 

llsluga skora i rzetelna. Rodacy! Sw 
S\\-ego! 

Walenty Springer~ golarz polski. 

Dz~eła treści religij n· 
Żywot i bolesna męka Jezusa Chrystusa 

Katarzynę Emmerich. Cena eg;z. w piótno opr 
18,50 mr., z brzegie złotym 20,00 mr., z przi 
50 fe.n. więcej. 

Zywot~r świ~tych pańskich z 270. ilustraci 
kolorO\vymi obrazkami. format wielki. E 

plarz oprawny w plótno angielskie z futeralem 
na 11.00 mr., z zlotym brzegiem 12,00 mr., z pr: 
fen. \dę'cej. 

Nauka wiary. i obyczajów Kościoła katolic 
wyfaż0na obszernie, stwierdzona i objaśniona 
scami z Pisma św., O.iców K.ościota przyklad 
życia, oraz przewodnik życia dla rodzin chrze 
skich. .Egzemplarz opraw·ny w plótno angielsk 
gato zfocone wyciski z pudelRiem. Cena 16 · 
przes. 16.50 mr. . 

Historya biblijna dla rodzin chrześcial1skicl 
li jasne a gruntowne objaśnienie dziejó,v Stal 
1 ·owego Testamentu. Opracowal ks. probos1 
Stagraczy6.ski. Przeszlo 200 ślicznych rycin: 
brazków koloro\Y)Th zdobi dzie.ro, które się sk' 
d\vóch tomó,.,.·. (S an· Testament w jednym 
a owy Testame1it w drugim tomie). Cena za 
my oprawne \V płótno angielskie 18 mr., z przes. 
m r. 

Żywot Bogarodzicy Najśw. Pamiy Maryi 
Oblubieńca św. Józeia. z opisem najglówni~ 
mieJsc cudownych i czcicieli Panny Maryi, ozd 
8 ślicznymi obrazkami kolorowymi i blisko SOfl 
worytami. Ep;zemplarz oprawny w pólskórek 
gato zrocon:rmi \\Tciskami, z futeralem 14 c 
przes. 14.50 mr. 

Wyklad Lekcyj f Ewangielij, księdza Goiii 
na \"!i-'szystkie niedziele i święta wraz z wynil 
ztąd nauką. wiary i obycza,iów i gruntownem 
śnieniem roku ko·, cielnego. \Vielka księga o 9ió 
nach. z wielu pięknemi obrazkami, w mocnej opr 
pole~amy po 5 mr., z przes. 5.50 mr. 

Zycie św. Alojzego w pięknej oprawie 3 ~ 
przes. 3,50 mr. 

Ben-Hur, piękna powieść, egz. brosz. ,\ 
w opr. 5 mr., z przes . .50 ien. więcej. 

Chata wu,ia Tomasza brosz. 4 mr., w piękne 
6 mr., z przes. 50 fen. :vięcej. 

O naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Cena 
z przes. 1,30 nu. 

Zamawiać prosimy pod adresem: 
,. V,Jiarus P.oFski" w Bochum. 

Moim &zv.n. d hi t. rcorn. 
.iono::zę ninhjstem, 1Ż od~ 
teraz F-przeda.wać będę tak
że 

polską [kiełbasę. 
Kiełbasa ta będzie tyl

ko z najlepszego su·o"'·ego 
rnatery11łu yra bi;~na i to 
2 nvy ;,ygodui ''~"•o w śro . 
dę i eob>tę Ki~>łba'ę tę 
mctna tak ż~J C'1epłfł nabyć 
i to ty ·ko pier-wsz(lrzęday 
to~ar: O łaskav;e uwzgi~
umeme u~rat•Z>\ 

W. Kiipe1·. 
łlerne., Neu~tr. nr. 52. 

Obel;-t; 
znoszoną nFl pan"- 8tani
fiława SnlODlf'.ń~kie .. 
go Il'""iPjSzA,.., tul woJuj~ 

Bil Beyer 
Wanne II, ul 1{1-~ rols. 2a 

Mam na aprze 'at 
llO,..)'('b r 

D OMO~ 
w Gnstyniu r.a tHI: 

nie coli. .kramu stli• 
przy bsrdt.o mał '.i Wf. 
Zgbszenia rio EKSP·' 
fU8a r•oJskiego· P' d' 

lłi.M.G 

____ ___.... 

Podróżują~ 
sprzed książt 

20Sl11Zie W:Vl'Oki 2&.f0'1 

sp r.!: E d d wa~iem: ,1Bilzal 
żek naturaluego lftl1 

w polojkim )ę~yku. 

Zgło 3 ć możo~ się fi 
c bum. w h( t.eln "lil 
FICJer '- Hof. prr.y af 
głó\>nym. 

Za d:rttk, nakład ! redakcyę odpO'Wie'lliłrun;rf; A n. t o n l l1 rej 11 k f w Boobam. - &kładem 1 o1olon ., w ' -------"' 
o.tr.~,~ . )':Jłl.<vr.~.tmwli n V{ . .;utWJ:. l'vl-:1:: Lgv' W !:Octum.. 



.~odzienne pjsmo ludowe dla Polaków na obczyźnie, poŚ\Yięcone spraw·om narodowym, politycznym i zarobkowym ... 

li 
11 

Wychodzi codziennie z wyjątkiem dui poświątecznych 
.t dodatkiem rciis;ijnym p. t: "Nauka Katolicka" z ty
i!Cdnikiem spotecznym p. t.: .,Glos ~órników i hutni
ków", oraz pisemkiem literackiem p. t. ,.Zw\erciadlo'' 
?r:zedpJata kw<-utalna na poczcie i u listowych wynosi 
l mr. 50 ien., a z odnoszeniem do domu l mr. 92 ien. 
.. Wiarus Polski .. zapisany jest w cenniku pocztowym 

pod znakiem ,.t polnisch" nr. 128. 

Módl się pracuj l 

Za inseraty placi sie za miejsce rzqdka drobnego druku 
15 ien., a za O>!loszenia zamieszczone przed inseratand 
-ł Ofen. Kto często o~Jasza. otrzyiiia odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tłumacztnie z obc\'cl! kzyków 11a pol
sld nic się nie p}<tci. ~ Li~tv do rcdakc~·i, Drukarni 
i Księgarni należy uphtci6 i pullać w nich dokładny 
adres piszące~o. Ręl\opiS(l\\' sie nie Z\naca. !:'\az\visk 
korespondentów bez ich upoważnienia nie wskazuje się. 

Bochum (W estf 1lia), lLJ ·orek 18r~~go sierpnia 1903. :Rok ·la. 
Hecbkcya, Pr!!karnia Księgarnia znajduje się przy uliey Jlahhe~er::.tta8~e nr. 17 na dole. 

li Rodzice polscy! Uczcie azleci swe 
l! a6wić, czytać i pisać po polsku! Nie 
l; ~e:st Polakiem, kto potomstwu swemu 
aiemczyć się pozwoli ! 

Z wypadków dnia. 

Związek rolników. 
Tak<4 nową instytucyę zamierzają ut\vorzyć 

Rodacy \\ Księstwie i w gospodarze wiejscy. 
Odzywają si~ rolnicy w tej spra\vie \Ve ,,\Vicl
)5opolaninic" tak: \Vszystkie stany mają swe 
stowarzyszenia ochronne, tylko my rolnicy nie 
idziemy razem, zapominając o tem, że gromada 
to wielki człowiek. 

"z,viązck rolnikó\\" powinien zająć się, D
bok spra\\ politycznych, t'' orzeniem spółek kre
dytowych po parafiach wiejskich, dalej spó!ek 
zbożowych i spożywczych, przynajmniej po 
tvcb miastach, g-dzie brak kup Ó\\ dJrześdar'J
skich. 

Czas największy iść śladem rolnictwa na 
zachodzie Niemiec i pomagać sobie, pamiętając 
o przysłowiu, że ,.kto sobie pomoże, temu i Bóg 
dopomoże". 

O polskie seminaryum w Cieszynie. 
"Nowa Reforma" donosi, że potwierdza się 

wiadomość, podana przez "Gwiazdkę Cieszy(J
ską", iż polskie seminaryum nauczycielskie w 
Cieszynie nie dojdzie do skutku, ponieważ wła
dze szkolne śląskie nie chcą się zgodzić ani na 
galicyjski plan naukowy, ani na podręczniki ga
licy.iskie. Jest to dziełem party i niemieckiej, 
która za żadną cenę nie chce dopuścić do po
wstania polskiego seminaryum nauczycielskie
go, uważając taki zaklad za rozsadnik żywiołu 
polskiego. Na razie zastania się rada szkolna 
śląska tem. że na ~ląsku obowięzuie inny plan 
naukowy i inne podręczniki, których polski za
kład nie może uży\\·ać. 

Papież Pius X miłośnikiem biednych. 
1\oronacya Ojca Ś\\. Piusa X miała pewną 

osobną i nicz\\ yklą dotychczas cechę, którą in1 
nadała "yraźna \\ola Papieża. Na Jego to raz
kaz bilety wejścia do kościola św. Piotra roze
słano proboszczom w ca~ych Włoszech, aby je 
rozdawać mogli tym wszystkim parafianom 
swym, bez różnicy stanu i położenia, którzyby 
na obchód koronacyjny pospieszyć pragnęli. 

V\T \\ ielkiej bazylice watyka!lskiej "yzna
czono jedynie osobne i uprzp\\·i!ejowane miej
sce dla ciała dyplomatycznego i dla rzymskie
go patryarchatu, innych \Yyróżniai'J nie było· ża
dnych; cala bazylika stanę! a otworem dla pobo
żnych pielgrzymów tłumnie przybywających ze 
wszystkich stron \V1och pod przewodnict\\'em 
swych duszpasterzy. To też tłumy, kt\)re zapel
nily kościól Ś\v. Piotra w dziel1 koronacyi Piusa 
X składat-y się \Y \\·ielkiej częśd z prostego lu
du. Obok przepisanych da\\·nych obyczadem 
czarnych damskich sukien i czarnych koronek 
na gło\vie, obol~. fraków i bialych kra\\:at, \\i

dniało mnó tvlo różnobarwnych \vieśntaczych 
strojów, i Z\vyk1e białych c.hu tek, pokrywają
cych głowy niewiast. 

Telegramy~~ 
D ar m s t a d t. Rodzina cara rosriskiego 

przyjeżdża 2-i \Vrześnia do Darmstadtu. 
Car ogród. Turcy walczą przeciw ko

mitetowi po,vstańców macedońskich zawzięcie. 
Ogólne zaniepokojenie wzmaga się. 

\V r o c f a w. Taki,e w górniczym o-bwo
dzie wrocławskim stwierdzono 2 przypadki cho
roby na robaki. Chorzy są ""'fochami. 

Cofanie się iy\viołu polskiego 
w Prusach Zachodnich i Wschodnich. 

Nie bardzo dla Polaków w Prusiech \Vscho
dnich i Zachodnich \\ · csolą nowinę przyniósl 
wynik najnowszych -oblicze{! rządO\\, ych, bo oto 
polskość \\ tych obyd\\ óch pro\\ incyach się co
fa i tylko w Pozna1'1skicm i na Śląsku procen
towo rośniemy. Ubytek ludności polskiej w 
tych prowincyach jest tak wielki, że \\skutek 
tego ogólny procent Polakó\\ \\ stOsunku do 
Nieme(!\\. c0fn~! s.P"; o ..:ałc 2 pr cent. 

Statystyka· wykazuJe następujące cyfry: \V 
roku 1890 bylo \\ całych Prusach Polakó\Y 2 i 
trzy ćwier.:ie mili0na, a \\ roku 1900 trochę wię. 
cei jak 3 miliony. Przyrost o 300 000 głów jest 
prawie nic nie znaczący, jeśli z :\·aży się. że w 
roku 1890 na tysi<tc mieszkailcÓ\\ państ\\ a było 
92,3 Polakó\\, a \\ roku 1900 tylko 88.9. Nawet 
gdy się doliczy \\ szystkich Mazurów i Kaszu
bów, stosunek ten mało co się zmienia. Naten
czas bowiem otrzymamy z r. l 90 cyfrę 97.6 na 
tysiąc, a \\ roku 1900 - 95,9 na tysi~c miesz
kaiiców. 

Przyrost '' ykazuje \\-Yl<icznie ludność nie
miecka w Prusach i to \\ procentach: z ~b02 na 
rysi~tc do 8 l ,4 na tysiąc, czyli \\ syirach z 26.4 
milionów na 30.4 miliony, podczas gdy przyrost 
catej ludności wynosi z 30 milionów na 34 i pól 
miliona w Prusad1. 

Czy Polacy liczebnie cofaj<.~ się rzeczy\\ i
ście. o tem po ostatnich \\·yborach możnaby gru
bo po\\ ątpie\\ ać. Odyż po pien\ sze \\ ierny aż 
nadto, \\. Jaki sposób się liczenie ludności odby
'' a i jak dokładn<{ ''skutek tego może bj ć sta
tystyka. \\ każdym razie Niemcy dopro\\ adzi
li, że Polakó\\ proc..;ntualnie jest mniej, jeżeli nie 
'' rzeczy\\ istości, to przynajn1!liej - '' staty
styce, a Z\\ olcnni~..·y obecnego systemu antypol
skiego nie omieszkąiq t~.:go statystycznego re
zultatn \\ yzyskać, aby przy sposobności \\ yka
zać, że haslo ,.ausrottcn" t~ Jko obecnemi 'rod
kami przeprO\\ ad7il2 się daje. 

\\"edług statystyki najmocniej cofaj'-} się Po
lacy \', Prusach \Vsch odnicli. Z 2'!6 009 gló\x 
cofnęli się oni tam na 155 2t,4, co c;z:tacza u by-: 
tek 60 700 giów. \V Prusach Zal-lwdnich po
mnożyli się Pulacy \\ pra\\ dzie o 7000 dusz, lecz 
nic to nie znaczy· \\. ~tosunku do pomnożenia się 
NiemcÓ\\ tamże. gdyż \' r. 1900 na 1 OD miesz
kaliców przypadło .30,1 Polaków '' ~ał~ 'ch Pru
sach Zachodnich. a obecnie na 1 OU mi e zkar'lcó\ · 
przypada tylko .?, Polakó' ·. 

Na Górn:rm ~'l<~sku statystyka wykazuje 
maly przyrost pc.:J:::ko, ci i : 1 z 97.3 .554 r:a 1 mi
lion i 100831 dusz. czyli lkzeb:;ie J279ffJ dusz 
więcej. Oznacza ~{J lakże przyro t \\ stosunk 1 

ogólnym. to jer. ż::: na !0{1 n~ieszka!lców przy
pada 23.6 Pola.~ćn'. z~.miast 23.0 \ roku 1900. 

' l V. K~:ię t tt Poz.nańskiem n \ 'el ~tatY 
tyka Y. :rkaznj~ przy:-vst tudi:c§c.: · .0!. kic i ; ·o 

Adre~: ,, \\"ia ru~ Pobki •', Bochum~ 

tak pod względem czysto liczebnym, jak \\. sto
sunku do przyrostu ludności niemieckiej. \V ro
ku 1890 było tu l milion i 47 409 PolakÓY\, a w 
roku 1900 l milion i 156 866, a zatem 109 400 Po
laków więcej. \\. stoslinku do niemców przed
stawia się liczba Polakó\\ jak następuje: \V roku 
1890 na JCJO mieszkańcó\\. przypadało 59,8 Pola
ków, a w rcikn 1900 .na 100 mieszkańców 61,3 
PolakÓ\\. · 

.,Ostd. Ztg.'' pi3ze z tego powodu: 
System germanizacyjny IJO ,Jegający na wy

kupywaniu zbankruto\\ anych \\ laścicieli ziem
skich, najwięcej zawiódl tam, gdzie było właści
we pole i ego popisu, to jest \\ vV. Księst\\ i e Po
znaiiskiem. Polska ludność tutaj \\'Zrasta, nie
miecka się cofa. Porównlljąc rezuh:at ten ze sta
rystycznem cojaniem się Polaków w innych 
częściach paf1St\\ a, snadnie \\Y\\ nioskować mo
żna, ile \\ artą jest obecna polit"J·ka pruska wo
bec Polak6\\. Ten przyrost Polaków w \V. 
Księst\\ ie Poznar'1skiem i na Śląsku jest tem wa
żniejszy, jeżeli uprzytomnimy sobie, że PoJacv 
biorą znat:zny uClzial w \\ ycłwd.źtwie na Zachód. 
Uwidocznia to przyrost Polaków w zachodnich 
prowincyach państwa pruskiego. Od roku 1890 
do 1900 urośli PoJacy w Hanowerze z 0.2 na 0.4 
na sto. w Nadrenii z O, l na 0,4 na sto, vv \Vest- . 
falii z 1,0 na 2,9 na sto. W dwóch po\Yiatach 
westfalskich, dortmundzkim \viejskim i bachum
skim t\\ orz4 Polacy przeszło 1 O procent ogólnej 
ludności. \\ ' Geisenkirchen urośli z 7,4 na sto 
na 11,7 na sto, a w Recklinghausen z 5,9 na 13,8 
na sto mieszkańcó\v. 

\V sprawie zgody z entrum. 
Zamieszcza ,,Gazeta Odar'1ska" następując~1 

korespondencyę: · 
.. \\ nr. 94 radzicie: czas pomyśleć o zgo-dzie 

z cemrurn; \V sprawach politycznych rozumie 
się, boż \\' religiJnych by~ za\\ s ze pokó~ niezm~l
cony, jak się przynależy braciom jednej św. 
Matki. Lecz \\ polityce nawiązać rozen\ aną 
zgodę z centrum byloby dla nas tak nierozulll
nym, niebezpiecznym krokiem, jak gdyby bara
nek \ pra zai s!ę z· zgod<l \\·i łezko\\ i. Nie mó
'' ię o centro\\·cach, \\ szakże mamy między nimi 
najzacniejszych, najpoczciwsz:rch milośników 
naszych! lecz mam na myśli partyę centrową 
jako całość, która po śmierci b{ogosławionej pa
mięci \\ indhorsta nas skryci(:; i otwarcie niena
\\ idzi. \\ ielokrotnie doŚ\\ iadczonemu wrogowi 
swemu nikt się nie rzuca \\ objęcia, lecz pilnic go 
omija. laski ż~.dne.i nie przyjmuje. 

Piszecie. ŻL Gdtąd \\ 'ZYStko, co się pisa!o 
o tosunkach Polakó \1 dD centrum było ., "o
~o\\ nkze··. Tak. !ecz z czyjej \\ 'iny? Czy my 
Pola..:y do uj~..:ia rzeh pa!Jstwowej zepchnięci. 
my nav~ et w kof~1ele wzgardzeni i ,·ielokrotnic 
przez centro ;vych kaptanów pokrzywdzeni, czy 
my mą 'imy wodę u źrć1dta paflskiego koryta 
stojących centrowców'! Czy m:rśmy im ręka
\\ icę- wojny pod no~( rzucili? Piszecie, że \Y 
parlamencie, sejmie, uczucie nie starczy, trzeba 
chłodnego użyć rozumu. \VLc.śnie ten to chtoct
n~· r.ozum, dalby Bóg, żeby nas raz na zawsze 
'' yleczyl z przesadnego a \"rodzonego uczucia 
miękiego, żeby nasze przysrowiov,re tkliwyc ser· 
ce ~ nieco zimniejszą stał zamieni!. Dla teg\) 
zawsze zgodnego serca naszego, v szystkośmy. 
\\'Yiąw ~ZY częf)ć i chwa1ę wiekopomną, na\\ er 
·ron i p'.!'J~t .·ową .l~~zależnr ś.= u tra 'ili! , 



Przyznajecie sami, że· cen rum nie d''lŚĆ n~s 
\\ pa rlamcncie i sejm i e ostania. że Jest przyja
cielem zimnym, nawet z ser..::a nas bronić nie jcsi: 
\\ stanie, będfl.c w bliskich stosunka..::h z rządem. 
lecz zaraz mówicie: ,,\\' parlamencie i cjmie 
m;lJStrny kogoś - centrum - Flieć przyjacie
lem:· . Dziękuję za zimnego przyjaciela, przyja
ciela gorliwego rządu, kWry mi na wet pntskicgo 
powietrza nic życzy. Jakoż żądać i pragnąć o
słony pomocy od rządo\\·cgo sojusznika l? 

Przecież piszecie, że w te·i rozłące od cen
trum przyszliśmy do samodzielności. zyska!iś-' - . -my og(>Jny szacunek i pr; \\ ag~. o ra-~. ~·adZI '~: r: 
zbliżyć si<~ do centrum? aby dziGki tej rozl<-1ki z 
centmm tak bogaty dorobek Zl!O\\ u utracić? 
Zaiste, tyrn razem "Gazety" nie pojmuję. Bogu 
dzięki, żeśmy siG z uśćisk(n\ · centrowych aby 
rai wyrwali; centrowcy nas jakoby niezgrab
nvch niedźwiedzi za nos \\ odzili: \\·yn\ O\\·szy 
si-ę. z zakrwawionerni nosami. mamy' się clo nich 
znowu zbliży,ć - tego wyma(!,a:i<\. piszecie. nc.
sze polskie ideały i zimny· obrachunek ruzumny 
-- aby nam na nasze głupie a dobroduszne banie 

· na. nowo kaganiec \Vlożyli i ostatecznie do .nie
mieckiej Kanossy zaprD\~ · adzili, co?_ Ślicznie za 

· to dziQkujemy! Dzisiejsze centrum jesr uie tyl~ 
Jm ,.zimnym" przyjacielem naszym, ·lecz jako so
jusznik rządu, naszym zajadłym \\ -rogiem poli
tycznym, tysi<lczne na to dO\.vody \\ KsiGstwie. 
\\ Prusach, na Sląsku \\- rev, crcndzie i fraku. 

\tV olę ja w n ego vvroga \Yidzieć i z nim sam 
z pomocą Boską się borykać. WatczrilY sami, 
Bóg Z\VYCiGŻY przez nas, cllOĆ zewsząd O]Jl\
sz·czonych, aby Ś\\ · iat zCiwstydzić! Parniętajmy. 
że nigdy nie by! i nigdy nic będzje przeciętny 
Niemiec Po!akowi bratem. Oni \'V alczą przeci\\
ko nam nic z odkrytą, lecz najczęściej z zakrytą 
przyłbicą. Oni serca swego do nas nigdy nie 
zmieniają, chyba · sposób walki. Irn więcej si~ 
piemiec do nas słodko uśmiecha, tem niebezpi c ~ 
czniejszyr,l jest. 

Ziemie polski ~2, 
Z Prus· Zachodnich, Warmii i Mazur. 

.Wąbrzeżno. Niezwykłą od\\·agę okazała 
'i .3-lctnia córeczka kasyera f .. która z narait
niem ·własnego życia wyrato\vala od niechybnej 
śmierci nauczycielkę z wyższej szkoły żel1skiej 
od śmierci utopienia. Gdy nauczycielkę v\'}'do
byto, była hi:~ bez przytomności. lecz wkrótce 
prży\vrócono jej życic. 

~ Działdowo. · Pożalawania godny '' ypadck 
zdarzył SiG LI. pewnego tutejszego posiedzicicla. 
Cieśla Socha przybliżył się za blisko do mane- . 
·;za, którego koła go pochwyci{y, oderwały tl

t...:ho i poszar ały po twarzy, poczem tak gwał
townie zostal powalony na ziemię, że stracił na 
n1iejscu przytomność. V/ domu chorych v\· Ni
borku, dokąd go spiesznie odstawionD, uległ on 
·wczoraj ciQżkim okaleczeniom i skqnał wśród 
straszliwych boleści. Żona z 4 nicletniemi dzie
ćmi op~akują swego żywiciela. 

Olsztynel\. Uczcł1 szc\,·ski Pa,,·e{ Kisie
lewski, który dopiero od półtora roku jest w 
nauce u mistrza szewskiego pana Samel. otrzy
ma! na wystawie uczni \\. Hamburgu dnia 19 li
pca rb. za parę kamaszy mQskich drugą nagrodQ, 
skladającą się z srebrnego zegarka kieszonk')
·wego remontoar. 

l(obułty (na .Mazurach). l(onsckracya tutej
szego koścfoła katolickiego 0dbędzie się we 
czwartek 27 sic rpnia. Uroczys tość rozpocznie 
się rano o 7. 

Zelgnowo. Leśniczówkę nO\\ o zakupioną 
przez fiskusa Dzicmbo\YO zamieniono na nie
mieckic "Simburg". 

Olsztyn. ..Gazeta O!sztyr1ska·' pisze: 
"Strach przed polsl.;.icm nabożeństwem. Na "na
szej kochanej vVarmii" zaszedt \\- tych dniach 
drobny wypadek, który dosadnio charakteryzu
je ,,życzll\\ "Ość'' niemieckiego duchowieństwa 
dla Polaków. Gazety niemieckie rozgto
sHy, że w K.rosach pod Ornetą. gdzie się znaidu
je zakład pokutny dla księży, odpra wit ks. prob ... 
Staliński polskie nabożer1stwo dla robotnikrhv 
polskich zatrudnionych przy budowie kolei z Oi· .. 
nety do _Lidzperka. Takie nabożeństwo miało 
się . odprawiać w Krosach co niedzielę rano o ( . 
Tymczasem proboszcz zak!a~owy ks. Schacht 
z Krosó"· ogłasza w .,Errnlandischc Ztg." co na-
st~puje: · 

,.Aby zapobiedz fałszywym wnioskom. do
noszę, że wpra :vdzie zeszte j niedzieli znałazła 

się w tutejszym kościele pe\Yna' liczba polskich 
robotnikó \', gdy im ks. proboszcz Stali(Jski na 
torze oś\dadczyl, ·że cbce im odprawić osobne 
nabcżct'JSt\YO. Ale by/o tylko ( !) dokladnie li
cząc l9 mQżczyzn i .3 kobiety, krć)re· po wielkiem 
nahożer1Sh\' ic o 8 też krótkiego polskiego kaza
nia i cichej mszy Ś\\ · . ks. pn)boszcza Staliriskie
go \\·ysl~Ichaly. Zrcszq nie jest mi wiadomem, 
t!) że. w następne niedziele o 8 rano ma się t11 
odprawić polskie 1wbożeństwo". 

Tyle ks. pr'ob. Schacht. Zdaje się, że: pDl
skie nabożer'1St\\ · o nie zgadza się z niemieckim 
charakterem nicktórych duchownych. Czyż to 
22 P.ólaków nic \\'Clnc rcgo, aby irh po.wiedzieć 
kilka ·s! ów kazania? Na drugą niedzielę byłoby 
ich siG z pe,, · nością zeszlo wiQcej i byliby się 
pokrzepili na duszy. Ale pruska polityka, jaka 
rządzi w niektóryc!l naszych kościołach. doma

'ga siQ. aby ". kościele ltlcl i:Ylko po niemiecku 
śpiewał. niemieckiego słuchał ·kazania, a ode;
Z\\ iesz siG, uskarżys·z - toś bnntcwnik. Takie 
postQPO\nHJie wy\\ · o~tl.ic tylko rozgoryczenie 
·llliQdzy ludem i zobojętnienie we \\ ierze, ale o 
to: u nas nikt nie p)lta, byle tylko sz!y raporty, 
że Jiicmczyzna robi postępy. Smutne - ale 
prawdziwe". 

Z Vliel.. Ks. Poznańskiego. 
Ostrów. Ks iGdza prodziekana ~migielskie

go zamian o\nd l\:s. Arcybiskl fP dziekanem deka- . 
,11atu ·ostrO\\ skiego a ks. prodziekana \V róblew
skiego dziekanem clakanatil Koźrni(Jskiego. 

Jarocin. \V śobotQ powsta.J ogie!'1 t: swlarza 
.l 'omasze\\·skiego, kt<1ry straż ogniowa \Y krót
,kim czasie ugasiJa. Rez nieszczęś..::ia się jednak 
nie obyło. bo l\icrlli<1CY sika\\-ką ztamal s0bie 

· prawą nogę. 

Ostrów. · 22-ietni syn gospodarza l\IL Oople
\\ ·icia utopiJ się przy kąpaniu \\ ' Prośnie. - \tV 
K\\' latkowie spaliła siQ doszczęmte s todoła na
pelniona zbożem gospodarza J óz "fa Zięby. -

·V/ Kieczowie u pp. Pi-otrowskich PO\\·sral , nic 
wiadomo. \V jaki sposób. ogień, który ,,. krótkim 
czasie dom mieszkalny, trzy stainic i cztery 

· stodoły '\\. perzynę zamienił. 
, Poznań. Nasza ziemia vVielkopolska po
. krywa zw{oki wiol u mężów, którzy w naszej 
hlstoryi. porozbiorowej ,,;ybirne zajęli stanov\ i
sko. Należy przypominać raz po raz szerszym 

'kolom nazwiska hist~) fyczne i budzić \Vspom
nienia przeszłości niedalekiej ·i pamiętnej dla 
starsze1 gcneracyi, ale mało znanej mJodszym_ 

. O róż przede\\·szystkiem l<ażdy \Yiedzieć pO\\·i
nien: że \.\' vVinnogórze pod 1\'lHosławiem pocho
wany jest generał tlenryk Dąbro\\ · ski. twórca 
legionÓ\Y i bohatyr Haszei picśni narr dO\\ ci, . ·,_ 

. \\'Stalej v\-e vVłoszcch. 'vV szeregach legionów 
zabrzamiaŁo po raz pierwszy: ,.Marsz marsz, 

' Dąbrowski. z ziemi ·włoskiej do polskiej, za 
T\, ·oirn prze\Yodem, złączym się z na rodew'". 

Dalej \V ziemi wielkopolskiej spoczywają 
Z\\ łoki d\\ ·óch generai<hY z roku 1831 i to: ge-

1 nera{ Ch1apowski. zmarły w Turwi, a pocho
wany w Rąbiniu, \\. powiecie kościa.ńskim i ge
nerał \:Vęgiercki, zmarły \\ . Rudknch, a pocho
\Vany ,,. Ostrogu, \\' powiecie szamoLU!skim. 

Kościót w Rrodnicy, \\. PO'\':iecie śremskim, 
przechowuje zwloki d\\·óch słavYnyclt Polakó\\-: 
H)jc~., ody i senatora \Vybickiego i Stanisława 
Koźmiana, znanego i niedoścignionego tłumacza 
dramató\Y Szekspira na język polski. 

Podziemia kościota czeszcwskiego, powia
tu \\ ągrG\\ it...:kii...:g v, JIUl<.i z·, , i u;..; i ~Lit <Jr .t ci z ! cł f i
lozoficznych Karola Libelta. 

Na cmcntarz11 kościoła koźmiJ'tskiego \Y po
wiecie szamotulskinl, spoczy\\·ają zwtoki histo
ryka Kazimierza Ja rochowskiego. Kościół w 
Buku ma zwłoki pulko w nik a Andrzeja Niego-

· lewskiego, bohatyra z pod Somosierry. 
Wielkopolska nic jest również ubogą \\' 

pomniki stawnych Polakó\\'. Poznal'1 ma pom-
: nik~ Mickiewicza i Kochanowskiego; Miłosław 
pomnk SJowach:icgo i Czerniejewo pomnik Onu:.. 
frego l(opczyJ1skicgo, pierwszego gramatyka 
polsld ego. 

Z sia \\·n.rch ludzi mają tablice pamiątkowe 
"- naszej gnicźnic!lskicj katedrze profesorowie 
t}ni\versytetu \\'ile(lskiego bracia Jan i JędrzeJ 
Sniadeccy i poeta i b isku p Ignacy Krasicki. 

\Vreszdc w kościele sąsiedniego Witkowa 
. znajduje się tablica pamiątkowa 11a pamiątkę 
. zwy~ięstwa Sobieskiego pod VVieduiem. Pamią
tki te powinny być drogie sercu każdego Pola

. ka i zbrodnią po.pełnia ten. który tę ziemiQ na-

szą. petną drogich wspamnie(! oddaje na past\'. G 
innoplemiei1corn. - Te skror11ne nasze polski~ n 
pomniki, napisy i tablice pamiątkowe, porozrzu~ 
cane po zakątkach naszego Księst\\'a, \Vięcej 
przema·wiają do ·serca narodu. jak owe nie gusta. c 
\vne, olbrzymie pGtnniki. stawiane na urząd i po 1 
ukazie z hlllduszó\.v par'IstwO\\·ych, na placach e 
publicznych, dla Bismarcka i i!lnych \Yysokich n 
urzędników paiistwa. 

Ze Ślązka czyli Starej Polski.. n 
n 

W·ielkie Strzelce. vV dominium w Dolnej it 
Ligacie wybuchła \vściekliz . .na wśród byd'ła i .b 
musiano .iuż na rozporządzenie powiatowego~ 
weterynarza zastrzelić 6 sztHk bvdła. 
Ćwiklice. v\1 niedzielę \\ ' ieczore.m około go-dz. 
8 wybuchł pożar\\- domostwie gospodarza Bal~ 
carka. Dom n1ieszkalny i stodola sptonęly do~ 
szczętu. Przyczyna pożarli jeszcze nic zbada-~e 
na. , 1 

Z Kozi-elskiego. \Vedług urzęclCf\\' ego zesra. 
.\\ ienia szkody które \\ yrz<.ldZ i ra ostatnia po. 
\vódź w . mieście Kożlu i na przedmieścia..::h, wy. 
noszą blisko 200.0DG marek. . 

\Vrocław. Katolickic pismo .. Schlesische· j 
Volks Ztg.'· ku naszemu zadziwieniu glosi. że 
Oórn:v Śl<{sk się buntuje i pisze, że lud \\ kratza } 
\\' dziedzinę szkol:R Polscy apostołO\\· ie pod. 
szczu wający wędruj~ od \\·si do wsi, wyszukują, 
młodzież polską na polach i łąkach, \\.}:,.dzkra.ią·IJ 
jej pisma niemieckie. zabraniają śpiewać po nie- ś 

mieckn i grożą biciem, jeśli te dzieci robią to, i 
co im szkota nakazuje. Niesumienni ojco\Yie _ 
popieraj<l tę robotę poclsz ~.:zuwaj<!C~1 przeciwi;;o ł 

władzy szkolnej, a dzieciom zakazują mówić i i 
czytać po niemiecku. Do czego dąży ta robota? · 
Oto zamierzają \\ Y\\· o{ać procesy w myśl zajść 
wrzesińskich oraz \VZb11dzić podejrzenie, że lt1d 
jest uciskany przemocą. Szczucie przeciw elu-l . 
chowier1stwu (germanizatorom! U\\. red.) uda- a 
lo się, wp.Jyw duchm:vnych ostabiony - wybuch 
b11.11tn sra rannie przygoto\vany. Jak długo toi " 
jeszcze potrwa? Czy nie ma na to sposobu?l 1 

Gazery polskie wydają ze siebie truciznę! Oi· 
ciec lTlÓ\\'i do dzieci: nie wolno \\·am \\' domu i 
mówić po niemiecku! Dawniej by! pobożnym i' i 
\Yiernym synem K.ościob (gdy sh1chal księży 
nie gernianizatorów. U\Y. red.) a teraz mówi 
(slusznid gazeta polska jest więcej kawl!cką nii. · 
niejeden ksiądz (germanizator!). }\to zrobil to 
wszystko? Oto polskie podszczu\\ ające gazety 
- · dla tego precz z tą trucizną z domÓ\\' dobrego r 
ludu górnośląskiego!" - Na jakie to mylne tory j 
wchodzi teraz O\\·o liberalne i \\ -obec nas dość f 
bezstronne. \Vidoczny \\·ply\\ l1akatyzmu już a 
i tam sięgnąt! · a 

Zabrze. Jako świadek sta\vaJa tu przed są-' 
dem ławniczym 103-lemia staruszka, niejaka e 
Depta z Poręby. Stanrszka trzyma się jeszcze :v 
zdro\\·o i czerstwo, może szyć bez okularów J· i 
chodzi codzie{J do kościoła. :Rodem pochodzi · 
ze Sła\\ięcic, od 50 lat jest \Ydo\Yą a obec11!e 
mieszka u syna, który już takie stat się starcem. n 

W Zaborzu A we wtorek rano znalezion() 
trupa. Powód śmierci jeszcze nie stwierdzony.' ' 
Mówią, że zmarły nazywa się Szyndzielorz·e 
i jeżdzi koniem Glazera. który ma konie na ko- 1

_1 

palni. Trupa zabrano do kostnicy. n 
W. Piotrowice. 'vV poniedziałek zgorzał tu1'e 

dom i stodata gospodarza Piętki. Posiadłość:o 
byŁa zabezpieczona. ·a 

Trzebnica ·(Trebnitz). 700-letni iubileusz 
tute.jszego kościola będą obchodzili dla -polskich l 
pi ::lgrzynlÓ\\' dnia 14 i 15 pr: ;:dzic rnika rb .. w i 
dzie11 św. Jadwigi, której Z\\·loki tutaj spoczy- .t 
\\ · aj~. rn 

J)\iechowice. Zona kupca \Vistuby, która \T 

przed tygodniem .odniosła poparzenia w skutek 
eksplozyj spiritusu, zmarła w niedzielę rano. Po· 
grzeb odbył się w CZ\Yartek. 13 sierpnia. l 

Olesno. Chłopcy nagromadzili katnieni natk 
torze kolejki przy kościele Ś\\ ' . Annv. Podąg l 
by~by się wykoleil, gdyby masz~rnis.ra nie by! 
spostrzegł ·na szas przeszkody. ChłopcÓ\\ przY· , 
trzymano. 1 

I~odzice, pouczajcie dzieci, że tego nie mają H 
robić. Jeżeli im tego ilie powiecie, dzieci tego 
wiedzieć nie będą, mogą spowodować wielkie~ 
niesezczęście, za co odpowiedzialność spadniere 
na rodziców. ·ę 

Wiadomości ze świata. 
Carogród. Oprócz tych, co je życiem wtas· 

nem przypłacili, wypadki biatogrodz.kie nikogot 
tyle nie kosztowały, c:o suftaua. \V Kon~tantY· 



stw olu znaleźli się ludzie, którzy \Vpadli od razn 
Iski myśl skorzystania z \\Tażenia, jakie te kn\-a
:rzu~ wypadki na podejrzliwego, jak wiadomo. i 
ięcej ·i<-Hrłej oba wie ży.iącego padysza-.::ha wyw q. 
1sto~ ,dzy innymi niejaki Mehmed Ali, syn bogate
i Po ministra policyi, sam jakiś urzędnik podrędny' 
..:a 'h eslał sułtanowi formalny raport. w którym 
kich najwierniejszych sług snltana rzucH podejrze-

, jakoby knuli spisek na jego życie. Abctul 
mid, mimo całej S\\'ej podejrzli\\ ości, rni81 
nak do niektórych oskarżonych tyle zaufania. 

)lnej im Ó\\' raport pokazał. Oczywiście naShlPiły 
la i bud1y straszliwego oburzenia, oraz no\\ c za
·ego :vnienia i przysięgi wierności i przy\\ it.lzania, 

ehmed Ali nietylko nie otrzymał spodzie\\ a
o·dz. nagrody, ale ~kazany został bezzwłocznie 
r-3al. wygnanie do Trypolisu, dok~ld zape'' ne nic 

do~ ecl!aL Z kamaryłlq sutta(Iską żartó\, . nie ma. 
łda-,ecz niby 7-osrała zatatwiona; sttltaJI się uspo

• L ale - nie zupe~nie. Rzucone w jego duszę 
s~a. ejrzenic zakielkO\\ ało: A nuż w tern, co 
PO- hlllcd Ali pisał \\ S\\·ojcj denuncyaqd, bylo 

'"Y· pra\\ dy! Trzeba się mieć na os t różności! 
. :'. orzyl się no\\ y rodzaj straży, pełni<.1cej stuż

;che· jedynie \\ . kiosku, \V kt6rym on sypia. Straż 
że składa się z dobranych żołnierz-r i oficerów, 

1tza 1}ry(h po.:y\\, i<-1zanie do osoby sulta!'1skiej żad
lod. nie podlega wątpli\\ ości. Dowództwo straż<-1 
cują, ,·ierzonc zostało ośmiu genera Iom, po dwóch 
rają lnic.}cym służbę nocni.{. Dla zaostqenia czuj
nie. ści tej straży '' yborowej zapewnił s1Lttan żołd 

to, ieczny. Każdy general 1a służbę nocną o
wie ymuje 50 funtów turcekich (około 450 rubli) 
d\0 łkownik 40, major .35, kapitan 30 itd. Prosty 
ić i !nierz pobiera dziennie l funt turecki. Każda 
ta? c pod tą strażą przebyta, kosztuje sułtana dro
:tjść uzg: 200 funtów! !-(oczny \\·ydatek przedsta-
ll!d a muę 73 000 fuutÓ\\, czyli okolo 650 000 ru
du-1 ... Nie na rem Jednak koniec kłopotów pady
da- acha. Przedmiotem wielkiej troski są dla nie
uch - żni\\ a, które ,,. Rntgaryi wypadły świet-

toi "", a w Turcyi bardzo licho. \\ skntek czego 
Ju?l !łgarzy będc.t mieli picni~dze. a w Turcyi nie 
Oi- dzie mial kro płacić podatków. Z okoliczuo

' mu...,ią hl Jicz~t się też przywódzcy ruchu macedor1-
m i' iego, spodziewahlc się na JCsiell. znacznemi 
ęży zporzqdzać funduszami, podczas gdy pustki ,,. 
)wi sacll tureckich jeszcze się spotęgują. Ścieżki 
nit ·wota .. władcy wiernych'' nic saf11emi różami 
to usłane!... 

ety Berlin. Minister \\ ojny Ooss!cr otrzymał 
:go r minatkę. N\ial ją także otrzymać, tak przy
Jry jmniej og(Jinie gtoszono \\ prasie "dobrze pu
ość1f.onno\\ anej " minister spra\\. '' ewnętrznych 
już ammerstein, przypuszczano to tem bardziej 

a tego, że na onegdajszej konferencyj hr. Bil
są. wa z cesarzem by{ obecnym - rzecz dotad 
1ka ebyw~!a - szef ta~jnego gabinetu cesm·skicgo 
~ze :- g1~ozny Lucanus. osoba politycznie nieodpo
,. J· Iedzialna. lecz minQła i ostatnia rada koronna 
dzi 'Z '"'~sadzenia p. Iiammersteina z ministeryal
Hie go swdta. Ale co doti.{d jeszcze si~ nie stało 
~rn. net może nastąpić. Ministro\\'ic pruscy prz}; 
Hl() ecnyrn systemie, to muchy jcdnodnió\\ ki dziś 
ny.'_, jutro. icl: nic ma. Laska par'rska wyuo~i ic;h 
JfZ e~podzJaJue. na szczyt hierarchii urzędniczej, 
w- 1_1;e~ask.a panska strąca ich z wyżyny. Oczy-

nscre _n~kt by tzy nic uronił po ministrze tlam
tu ~e~·sterille, tak jak dymisyonowany już ministe1 

)ŚĆ· omy Gossler odszedł, przez uikogo nie żato
·any. 

.tsz u. Polak<~l\\ pozosta\\'i1 po sobie pamięć 0 
~ch Ie. ze ?n, ptenyszy \\pro\\ adziJ do armii pru
w ~c.i poli.tYJ\G anrypol~k<+ - był \\ . tym w.zgl<;

:y-Zre POJętnym ucztJJem S\\ egD nicda\\'nego 
n~dego brata byłego pruskiego ministra o

)rainaty" . a następnie naczelnego prezesa p~~us 
~ek ch~dmch~ ~Vydat \Y ladzOlu '' ojsko\\ ym \\ 
o· lsktch dztehllcach zakaz kupO\\ ania pro\\ ian-

r ?d Polakó\\ oraz zakaz przypuszczan i a Po
natko:\ do snbmisyi na bndo,,·Je wojsko''' e. a 
ąg lmerzom zabronił przebywania w polskich 
,v! kałach. 
:Y· . 1\~arną także odegrał rolę po procesie to-

: uski?J, pozba\v iając część skazanej w nim 
1jąll~zteży polskiej prawa jednoroczne,i shtżbv 
go OJskowej, Zaatakowany o to " parlamenci~ 
(ie:zez posła Glębockiego sronił się z POTHOC~l 
tie~epr~wdzi\\ ego dokumentu, co m n poseł O. na-
ępnte udo\\ -odnil. 

~. \iVe>;gółe był upadły m.inister bardzo mar
~~ mowcą \\' parlamencie i smutne robił "ra
nt-e,_ gdy przyszlo mu bronić praktyk S\\ ego 

tS· Ydz t - h , 1a1u \o\· O. ec \vytrawnych parlamentaryU-
;~~Y. To też głównie spowodov,, al o i ego up a-

dek. Następcą jego został jenerał v. Einern. 
czro\\ iek dopiero 50-letni. 

Rzym. ..Germania" odebrała telegram pry
\\·atny, który donosi, że ,,pierście(I Rybaka''. śp. 
Papieża Leona XIII. który był zagim1L znalezio
no \\. biurlnt zmartego Papieża. Pierściei1 zba
dat podobno kardynał kamerlengo Oreglia i w 
cichości (wedle przepisu) zła ma L - W poko~ 
ja ch Leona XIII rozpoczęto in \\ · emurę, która 
potrwa zape\\ n e dłuższy czas. - Papież Pius X 
czuje się bardzo znużonym. 

Białogród. Oficerowie uprzykrzają życie 
Piotro\\·i I: ci, którzy nie należeli do spisku, 
przygotO\\'ują memoryal z licznemi podpisami, 
którym żtldają, aby król usuną) oficerów· skom
pro-mitowanych zdarzeniami pamiętnej knYawej 
nocy z ważnych stanO\\ isk, zajętych przez nich, 
"- przeci\\ nym razie groż<:l dymisyą. PrzechY
nie. O\\ i ,.OS\\-oboclziciele" ojczyzny, teraryzują 
wszystkich i usiłują narzucić wolę S\voją na \\·et 
królowi. Król myśli podobno o złożeniu korony. 

Z różnych stron. 
Bochum. Kopalnia "Dannenbaum" płacić 

b~dzie chorym na robaki górnikom za pien' sze 
trzy dhi choroby oraz dopłacać będzie do 
wsparcia z kasy chorych pobieranego. - Cho-

szanować pra\\ a ·pansrwa In b k raili. kt6rym 
podlega, \\' myśl przekonania, któr~ \\-yraził 
\\i elki i mndry nasz król Salamon: · 

..Bój siG w żychl Boga i króla". Opierahtc · 
się na \\")'raźnych przepisach .,Tory·', protestuje 
kongres przeci\.V wszystkim obecnym i przy
szŁym anarchistycznym lub też re\\ olucyjnym 
ruchom i dążeniom." - Zebrani jednDmyśłni · 
zgodzili się z całą osnową powyższego oświad
czenia · i postano\hli podać tę solidarną enun
cyacyę wszystkim współ\\ yzna\\ com do \\ iado
mości. 

Następnie prz:yięto wniosek następujący: 

,.Rabi11i wszystkich krajów ma·ją utworzyć sto
warzyszenia krajowe. Kraje łączą się w grupy; 
każda grupa wybiera mężów zaufania, którzy 
razem tworzą międzynarodowtl reprezentacyę 
żydów. Uch\\ aly z}azdó\\. tych mężów zmlfania 
mają charakter oficyalny i obowiązują całe ży
dGstwo·'. 

Z kolei ·przedstawll rabin z Jaziowca \\'nio
sek. by poczyniono odpov. iednie kroki u właści
wych wtadz wojskowych, aby żydowscy żoł
nierze otrzymali rytualny \\ ikt. Potern zam
knięto kongres. 

Rozmaitości. 
roba na robaki w kopalni "Julius Philipp'' u tę- Anegdota o Piusie X, z czasów, gdy jeszcze 
puję. Pomiędzy górnikami stwierdzono u 2 nawet nie by l biskupem, OPO\\ iada paryski ,.fi-
chorobę tę. _.. garo". By lo to-tak: v.;· roku 1878 w Tunisie. je-

Langendreer. Na cl\\ orcu półno-.::nym urzę- den z żołnierzy francuskich _:_ ,,Figaro" wymie-
dttik kolejowy Blanke zostaJ niebezpiecznie oka- nia na\\·et jego naZ\\ isko, niejaki Francois -
leczony. spotkał. spacerując ''śród cienistej alei. d\\ óch 

Herne. Pożar zniszczył piłę parO\\ ą księży. Jeden z nich był \\. purpurze, drugi w 
Schickhoffa niemal doszczętnie. skromnej, lamo\Yanej tylko fioletem, czarnej su-

Sodingen. Miano wciągać krzyż na wieżę tannie. 2ołnierz dO\\ · iedział się później, że je- · 
kościoła katolickiego, jaki tu budują. Dość den z nicl1 był kardynał de Lavigerie, drugim 
wcześnie spostrzeżono jeszcze, że jakiś niego- koadjutor biskupi z Mantui, ks. Sarta. Kardynał 
dziwiec }ednę z lin \\. środku poprzecinał. co by- de Lavigerie zbliżyt się do żołnierza i zacząl 
loby spO\\"Oclowalo niechybnie wielkie nieszcz ę - z nim rozma\\ iać, ks. Sarto nie zabierał zaś gło-
ście. Jeżeli się uda \\ ykryć spra\Ycę, to zasłu- su. tylko się dobrotli\\ ie uśmiechał. Tak szli 
żona kara go nie minie. chwilę razem, nagle zaczął padać ulewny _ 

I(irchłinde. Tutejszy kościM 1\atolicki ZO- deszcz. Kardynał mial płaszcz, ·więc mu to nie 
stanie powiększony. dużo szkodziło, ale dla ks. Sarto, który był o-

Horde. W domu adwokata Schulz·a. ·· · \\~ dziany lekko, ulewa była nieprzyjemna. lot-
którym się mieszcZ <\ biura tutejszego banku na-l nierz, .niewiele myśląc, zdjął z sieh~e swoją pele
stąpił ·wybuch gaz(.;\\', który wielkie wyrzc.1dził ryn~ żua\\ a i zarzucq je.~ ks. Sa-rt'o 11ą r~n1łon·;; 
szkody. . . . . r S.kromlly kapłali Z n1zu II.ie c::~!~l przy)ąĆ usili~ 

Brambauer. Popelmono tli klika kradz1ezy g1, a potem serdecznie dziękO\\ ·at · l(ardynat de 
z włamaniem. Lavigerie, ujrzawszy czenYony płaszcz na bat-

Ewing. I(ząd pozwolił na osiec!1ell1e s i~ . tu kac h młodego kapłana; rzek l: .. Tobie bY by lo 
Sióstr .Miłosierdzia. doDrze .\\ kat·dytialskid pnrpurze ... '' .. E. nie, do-

Essen. Władze ·wojskowe wytoczyły rzncil żol~1lcf~ "-'-" twarz za łagodna, lepiej było-
centrowej .,Essener Volkszeitung" proces o rze- by w bieli ... " Przepo~viec,.lnia żoinierza francu -
komą obrazę, z powodu artykułÓ\\ z okazyi .ski ego ziścila się. ;, ... t , 
HUssenera napisanych. . l(ilkoletni~ ~yc~ecŻka .na szczyt gÓry. Bliskim 

Oberhausen liczy 45 976 mieszkańcó\,- . Jest u~zeczy~1s~m~ma_ zamiar dostania się na najwyż-
Oberhausen. Tutejsi mularze urządzili ze- szą ~orę w sw1ecie Everest w fl.imalajach, \vznoszą-

branie, aby radzić o swych sprawach za wodo- cą .s 1 ę wedlug ostatnich pomiaró\x. 29 002 stón nad 
\\ yeh. po~'~!11 morza. Pod dowództwem p. Dckonsteina, 

d~s:' 1a~czonego ~urrst}:, pe~\'Jla gromada ludzi w:r-
Paryż. Zllów zapalił się wagon kolei miej- ?J c:ra stę w tę mebezp1eczną wycieczkę. Kilku do-

ski ej. \N"iększe nieszczęście się nie wydarzyło. sw1ad~zonych. ~odróżnikó\V jest zdania, ż e dokonanie 
W 1Vladrycie zniszczył pożar teatr. K.ilka planu Jest mozhwem, ale tylko za pomocą stopniowej 

podejrzanych o IJOd]}alenie oso' b at·esztO\\~ ano. " :prawy w wspinani~ s!ę p~) góracli coraz '' yższycl!, 
'' celu przyzwyczaJenia s1ę do znoszenia skuth:ów 

Bergeborbeck. .Ks. kapelan Neuhofer wstę- roz_rzedz_onego powiet;z~. M.iesiącc a na\Yct lata mają 
ruje do klasztoru 00. Benedyktyn()\\· w Maria bfc o~rocone na wspięcie s1ę do S7-~zytu pol!lieniotwj 
Laach. gorr .Everest. 

J(rał<ów. MiędzynarodO\\ Y kongre . l·abt'- Parasolki dla koni. \V Paryżu .iuż przed kilku la-
t.r. za.~rowadzono dla_ koni kapelusze. które miały 

11ów \\- Krakowie zamknięty zostal \\ . zeszłv ch t nntc lby rosynanto": przed upaJem s~ 011ecwym. 
cz:'\·artek. Posiedzenie w środę, które z rrzygo-- K_apelusze uprzykrzyly s1ę obecnie, oczywiście uie ko-
dz!l1n'1 przcrwq trwało od godz. 8 rana do 10 mom, !acz łud~i~m. więc jakiś przemysłowy fabrykant 
\\ ieczorem, by.to bardzo burzliwe wskutel.;: nie- zaczą! wyr,abt-ac parasolki dla tych szlachetnYch 

cz~~or~.nogo~. Parasolki te, mniejsze nieco od .:lu-
zastósowania się panów rabinó\\- do najelemen- dzk1ch • umieszczone są na glowie konia. niby pióto- _ 
tarniejszych zasad obrad parlamentarnych. Na pusz l

1a\\ nrch c ;.~as<'>,,. r:rccrsldcll. P:.nasolki sze-
o:tatniem posiedzeniu w czwartek odczyta t ra- lesz_cz<~c 11ad uszami koni. sprawiaja im niemi! e' widu-
b t n L. R. łioro\\ itz wy·pracowane p ·zez \' "'bra- .~~llle u~zucie Pl:ócz teg~ niektóre konie pioszą 

,, \ , Się !la \\'tdok S\\"Oich kolegow z c.z;erwonemi lub bia-
ny komitet oświadczenie, dotyczące stano~\ iska ler;n parasolkami. Ale panie są zact0 ,,·oJone, a to jest 
kongresu rabinó\\. wobec ruchó\\. rewolucyj- ~downym celem tej modnej nowości. 
nych. Oś\Yiadczenie to, brzmi jak następuje: 
,.My rabini rozmaitych krajó\\ zebrani obecnie 
n~ ko.ngresie w Krakowie, oświadczamy pu
blt.cznle wszystkim ludom, że od czasów \vyj 
ścJa z .dawnej naszej ojczyzny i rozproszenia po 
rozma1tyc~ za~ątkach świata, jest naszym Ś\\ ię
t.y::1 obo\\'Jąz~tern, stoso:vnie do przcpisó\\ .. To
l y szan.o\, ·ac wszystkie prawa i przepisy ja
kichkoh' 1ek pa!1stw, krajów, \Vladz lub rzc.1dó\\. 
pod których opieką przeby\~amy. 

Jest więc surowo zabro-nionem każdemu żY
dO\\ i. współdziałać i przyłączać się do jakich
kolwiek rewolucyjnych lub anarchistycznvch 
ruchów Inb d<!że(J prawom istniejącym przeciw
r.ly~h lub tymże nieprzyjazllych. Przeciwnie o
sw.Jadczamy z n~ciskiern, że jest obowiązkiem 
kazdego ora\VO\-\ 1ernego żyda być posłusznem 

Ostatni~ wiadomości. 
. Z o f i a. Rząd bułgarski wysłał do państw 

a:Hsmo, w którem się żali na prześladowania bul
garów, mieszkaJących pod panowaniem turec .. 
kiem. 

L o n d Y n. Stan zdrowia lorda Sałisbury' 
eg,o jest beznadziejny. 

, ~'e t e ~s b u r g. Ostatni numer "Zbioru 
praw zaw1era przepisy, dotyczące zobow.iązań 
właśc~cieli kopalń i fabryk w obec robot~ików 
w razJe okaleczenia tychże. 

O D R E D A K C Y I. 
· Pa~ St. Zmyślony w \V. - Odpowiedź na 
z~pytan!e znalazł Pan już pcwnic \\' sprav{ozda
mu z w1eca w ł(astropie. 



Towarzystwo gimn. "Sokóf" w Laar. 
\V niedzielę, dnia 23 sierpnia urządza To\Y. na

sze zamkniętą zabawe. połączoną z ta(Jcem na sali 
Wittenkampera w Laar. Początek o ~odz. 4 po pol. 
Rodacy z Laar mają wstęp, muszą tylko być przez 
cztonków wprowadzeni. O liczny udzial uprasza 

Q 
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Lt 
~ ...... 
~ 
:s 

:X: 

\V y d z i a l. 

Olbrzymi wybór!. 
Czysto srebrne najpiękniejsze zegarki z Matka 

łJoską, z 2 zloconemi brzegami i z najlepszem pri-
4ma werkami na 10 kamieniach po 12, 14, 16. 18 i 20 
marek. 

Najwspanialszy z .Matką Boską zegarek, zloconc 
·ntery, i najozdobniejszymi zleconymi brzegami. cię
,tki w srebrze i z najlepszym na 10 kamieni pri
ma werkiem tylko 26 nu. Zegarka tego z pewnością 
~·~kt jeszcze nie widzial. 

Zegarek niklowy cyl. kluczykowy 5,40 i 8 mr. 
Zegarek posrebrzany kluczykowy 5,90 mr. 
Zegarek posrebrzany najlepszy na 6 kamieniach 

tiuczykawy 7.75 mr. 
Zegarek czysto srebrny cyl. na 6 kamieni klucz. 

11b remon. z 2 zloconemi brzegami prima werk 10 
~.r. - Ten sam na 10 kamieniach po 12 marek. 

Lańcuszki po 25, 30, 50, 85 fen., lepsze niklowt 
fO l, 1,25, 1.50, 1,7S mr. 

Cenniki bogate na 500 ilnstrac)j 
·t' zegarki, lańcuszki, biżuterye, także skrzypce, fle
~Y. klarnety, harmoniki, oraz noże, brzytwy, portmo
rt:tłki i różne okolicznościowe podarki wysylam ka
ldemu darmo i franko.· 

M. D A N E CK l, Miejska Górka, 
f Gorehen Bez. Posen.) .................. ~-----

11 
Baczność Rodacy w Herne i okolicy! 

Największa i najstarsza księgarnia polska znaj
duje się w Herne, }(olejna ulica nr. 52, (Bahnhofstr.}, 
naprzeciwko ulicy Nowej. 

Polecam mój bogato zaopatrzony skła.d obrazów 
św. i narodowych, wielki wybór figur św. w róż
nych wielkościach, po bardzo niskich cenach. - Po
lecam korony ślubne, welony, korony żałobne i 
wstążki do koron z polskimi napisami. Książki do 
nabożeństwa, powinszowania, papier do pisania z pol
skimi napisami, wiązarki polskie, wybór książek hi
storycznych do czytania, do śmiechu i do placzu. 

Przyjmuje dbrazy do oprawy i takowe we wla
snym warsztacie pr dko, ladnie i tanio oprawiam. 

Franciszel< Józeioski, 
księ~arnia po!~ka, Herne, ul. Kolejowa, (Bahnhoistr.) 

11 

Polec?.m Rodakom z łferne i okolicy mój bogato 
zaopatrzony 

skład towarów krótkich i ::ralanteryinych, 

wielki W:\ bór harmoników dużych i malych, skrzypce 
we wielkim wyborze począwszy od 5 mr. ze smy
czkiem i droższe, klarnety, piszczalki i inne instru
menta muz:rczne. fajki krótkie i dlugie, mucki, ta
bakierki togowe i inne z olowiu, na życzenie mogą 
być zamówione z nazwiskiem, tabliczki na drzwi p-or
celanowe i inne, cygarniczki z śpiany morskiej, 
(Merschamspitze) bursztynu, ro~u. wislówek i drze
wa. 1 'owość za 10 fen., cygarniczka z muzyką. Wiel
ki wybór portmonetków z pieniędzmi i próżne, noże 
kieszonkowe, brzytwy pod gwarancyą dobrego ga
tunku, każdy może sobie dn S\vojej brody stosowną 

. dobrać, laski, parasole. - \Vielki wybór korali po
cząwszy od 25 fen. za sznurkę, korale prawdziwe 
okrągle 6 sznurków począwszy od 12 mr. i droższe. 
- Cygary odleżale we wielkiem wyborze. Papiero
sy, tytonie, maszynki do papierosów, gilzy 100 sztuk 
20 fen. Tabaka do zażywania we wielkim wyborze. 
Kto- chce dobrej tabaki zażyć, musi od franciszka J ó
zefoskiego z łierne nabyć. 

Ftanciszek Józefoski, Herne, 
ul. Kolejowa 52, (Bahnhofstr.) naprzeciwko ul. Nowej. 

BACZNOSC! B A C Z N O S C! 
-zan. Publiczt1ości polskiej w \\'anne i okolicy 

donoszę, iż osiedlilem się jako 

malarz i tapicer polski, 
i to w domu mego szwagra Józeia Wojciechowskiego 
przy ulicy Kastanien-Allee nr. 2 w Wanne. Wszelkie 
prace w mój zakres wchodzące wykonuję po cenach 
umiarkowanych, przy rzetelnej usludze. Szan. Ro
dakom posiadającym swe wlasne domostwa zwracam 
uwagę na moje przedsiębiorstwo i proszę o 1askawe 
poparcie mego przedsiębiorstwa. Ja zaś jako Połak 
starać się będę, ażeby każdego zadowolić i rzetelnie 
obslużyć. Pokladając nadzieję, iż Rodacy nie omie
szkają i wkażdym razie poprą moje przedsiębior
stwo kreślę się z wysokim szacunkiem 

Franciszek Ofierzyński, 
malarz polski w Wanne, Kastanien-Allee 2. 

Kt.l rzectyv- i'cie chce cc ś 
d 1 łez wzrusr.t•ji\C' ę:v czy

tać nied1 ku? S er ty. 

Cena 5 m., z p1·.zcs. 5, ".O. 

HRABIA DAltli 
Bardzo piękna powi M hi

st<nycz.na z 18 v-ien:. 

Cena t"j po"i•ści w p!ę

hl>ej opr. 5 m.! p· zez. ó ,bO. 

a 
Adres: lViarns Polskl, Boehnm. ~ 

Dzieła treści religij n ej. 
Żywot i bolesna męka Jezusa Chrystusa przez 

Katarz:n1ę Emmerich. Cena egz. w płótno oprawne 
18.50 mr., z brzegiem zlotym 20,00 mr., z przesylką 
50 fen. '.:dęcej. 

Żywoty świętych pańskich z 270 ilustr?cyami i 
8 kolorowymi obrazkami. format wielki. Egzem
plarz oprawny w pJótno angielskie z futeraJem. Ce
na 11,00 mr., z z.fotym brzegiem 12,00 mr., z przes. 50 
fen. więcej. 

Nauka wiary i obyczajów Kościota katolicki~o, 
wytożona obszernie, stwierdzona i objaśniona miej
scami z Pisma św., Ojców Kościola przykładami z 
życia, oraz przewodnik życia dla rodzin chrześcia{l
skich. Egzemplarz oprawny w plótno angielskie, bo
gato zfocone w:rciski z pudelkiem. Cena 16 mr., z 
przes. 16,50 m r. 

Historya biblijna dla rodzin chrześciańskich czy
li jasne a gruntowne objaśnienie dziejów Starego i 
No\vego Testamentu. Opraco\vał ks. proboszcz J . 
Stagraczy1lski. Przeszło 200 ślicznych rrcin i 8 o
brazków kolorO\\'ych zdobi dzielo, które się sklada z 
dwóch tomów. (Stary Testament w jednym tomie, 
a Nowy Testament \V drugim tomie). Cena za 2 to
my oprawne \Y płótno angielskie f mr., z przes. 18,50 
m r. 

Żywot Bo~arodzicy Najśw. Panny i\łaryi i Jej 
Oblubieflc?. św. Józeia, z opisem najgló\vniejszych 
miejsc cudownych i czcicieli Panny .Maryi, ozdobione 

śiiczn:rmi obrazkami kolorm,.·ymi i blisko 500 drze
w orytami. Egzemplarz oprawny w pólskórek z bo
gato złoconymi wyciskami, z futeralem 14 mr., z 
p rzes. 14.50 mr. 

Wykfad Lekcyj i Ewanj:!'iełij, księdza Goffiniego, 
na wszystkie niedziele i święta wraz z wynikającą 
ztąd nauką wiary i obyczajów i gruntownem wyja
:nieniem roku kościelnego. \Vielka księga o 976 stro
nach, z wielu pięknemi obrazkami, w mocnej oprawie, 
polecamy po 5 mr., z przes. 5.50 mr. 

Zycie św. Atojze~o w pięknej oprawie 3 nu., z 
przes. 3,.50 mr. 

Ben-Hur, piękna powieść, egz. bresz. 3 mr., 
w opr. - mr,. z przes. SO fen. więcej . 

Chata wuja Tomasza bro-sz. 4 mr., w pięknej opr. 
6 mr.. z przes. 50 fen. \Vięcej. 

C :. :. :t~ ·~ c,:·,. aria :e.:.usa Chrystusa. Ce::,a l mr., 
z przes. 1,3{} mr. 

O naśladowaniu .Jezusa Cłrrn.tu~a. \Vydanie wię
ksze. Cena 2 nu., z przes. 2.30 nu. 

Żywot Fana Jezusa. Oprawa w pólskórek 1,60 
mr., z prze . 1,90 mr. 

l(atoHcki rok kościelny, czyli obja'nicnie świąt, 
obrzędów i ceremonij ko\:ielnych. Cena 70 fen., z 
prze~y~ką 80 fen. 

Wyklad modlitwy Pańskiej. Cena 80 fen., z 
przes. l mr. 

Od kofebki do ~rcbu. Czytanie miesięczne dla 
matek chrześciańskich. .ena 40 ien .• z przes. 45 fen. 

Życie i objawienie świętobl. Anny Katarzyny 
Emmerich brosz. 2 mr., z przes. 2,30 mr. 

ł(rólo" a niebjos. Legendy o Matce Boskiej brosz . 
l mr., z przes. 1.10 mr. 

l(rótki wykład nauki c doskonalości brosz. 60 
fen., z przes. 70 fen. 

Zasady wychowania chrześcij. brosz. 45 fen., z 
przes. 50 fen. 

Pobożny sposób odmawiania JS tajemnic ~óżań
ca św. brosz. 25 fen., z przes. 30 fen. 

15 Tajemnic Różańca świętego dla wszystkich 
stanów: dla panień, mlodzieńców, mężatek i męż
czyzn po 15 fen., z przes. 20 fen. 

Drog-a Krzyżowa, sw. Leonarda 25 fen., z przes. 
30 fen. 

1 'abożeństwo do 14 św. Prz~·czyńców 25 fe 
przes. au ien. 

,,1ódlcie się bez ustanku 25 ien., z przes. ,311 

Książeczka o dobrej śmierci 25 feli., z przes. 
Od piorunów i gwałtownej niepogody zac~ 

nas Panie, 25 fen., z przes. 30 fen. 
Książeczka bierzmowania l O fen., z przes. J.; 

Dzieł«t pisarzy polskit 
Poezye Adama Mickiewicza egz. oprawny: 

my 3 mr .. z przes. 3.50 mr. 
Poezye .Tul. Słowackiego egz. oprawn:\· 2 : 

-4 mr .. z przes. 4,.50 mr. 
Pisma Zygm. Krasińskiego opr. w 2 tomach 

4 mr ., porto 50 fen. więcej. 

Książki • 
l broszurl 

treści historycznej, naukowej i powiastld. 
Arumu~am, książę indyjski, b:.-osz. 35 ien 

przes. 40 fen. 
Bądź oszczędnym, brosz. 30 fen .. z przes. 3~ 
Dzłeje Narodu Polskie~to. Cena oprawne 1,50 

z przcs. 1,70 mr. 
Domicyan, brosz. 50 fen., z przes. 60 fen. 
Górka l(lernensowa. Ce11a brosz . ..JO fen .. z p 

50 fen. 
Husyci na Górnym Śląsku. Cena brosz. 41' 

z przes. 50 fen. 
Jaskinia Beatusa. Cena brosz . .:30 fen., z p 

.35 fen. • 
Jarmark na święty Onufry. Cena brosz. 30 

z przes .. 35 fen . 
Królowa Jadwiga. Cena brosz. 35 fen., z p· 

-10 fen. 
Ksiądz Mackiewicz. Cena brosz. 25 fen., z p 

3'0 fen. 
Kłusownik. Cena brosz. 40 fen., z przes. 5G 
Mapa Połski w granicach z roku 1772. ( 

brosz. 20 fen., z przes. 25 fen. 
Modlitwa zwycięża. Cena brosz. 30 fen .. z p 

35 irn. 
Ofiarv zababonu. Cena brosz .. 50 fen .. z p 

60 ien. · 
Od wsi do wsi - od świtu do świtu. Cena b 

30 ien .. z przes. 35 fen. 
Odpuść nam. Cena brosz. 50 fen .. z przes. 
Obrazki z życia ludu. Cena brosz. 35 fen., z p 

'{'~] icn. 
Po~rzebana żywcem. Cena brosz. 30 fe~ 

przes. 35 ien. 
Pan Twardowski. Cena brosz. 40 fen .. z p 

50 fen. 
F etronela pustelnica. Cena h ros z. 60 i e 

przes. 70 fen. 
Podróż pQ wszechświecie. Cena brosz. 75 

z przes. 90 fen. 
Skarbczyk strzech polskich. Cena brosz .. 11 

z p rus. 3.5 fen. 
Sądy Boże. Cena brosz. 40 fen., z przes. 51 

Szwedzi w Lędzinach. Cena brosz. 50 ie 
przes. 60 fen. 

Świat i jego cuda. Cena brosz. 311 fen .. z P 
35 fen. 

Świ'at i mądrość przedwieczna. Cena bros· 
ien .. z przes. 50 fen. 

Skazani do kopalń. Cena brosz. 40 fen., z p 
45 fen. 

Soteris. Cena brosz. 40 fen., z przes. 45 fen. 
Trzy śluby. Cena brosz. 35 fen., z przes . .jjl 
\-Vielkopołska i Wielkopolanie. Cena brosi 

ien., z przes. 60 fen. 
\Vybór poezyi Mickiewicza. Cena brosz. 3U 

z przes. 35 fen. 
\Vieniec i korona. Cena bro z. 40 fen.. z p· 

50 fen. 
Żłóbek. - Uczciwość. Cena brosz. 35 ie 

przes. 40 fen. 

Książki do zabawy. 
'Vesołe chwHe. Oprawne l ,80 m r., z przes. 
Gry i zabawy w kótku rodzinnem. Oprawn 

fen., z przes. 1 mr. 
Gry i zabawy na wonJem powietrzu. Celi 

ien .. z przes. 1 nt!·. 

Gry towarzyskie. Cena brosz . ..?O fen .. z P 
25 fLn. 

Gry umy~łowe. Cena brosz. 25 jen., z prze· 
fen. 

}\\iłe zatrudnienia. Cena brosz. 50 fen., z p· 
60 fen. 

Zgadnij? Ce;ia brosz. 30 rut., ;: przes. 35 fen 
Bawmy się1 Cena brosz. 50 efn., z przes. 611 
Nauka o pływaniu. Cena brosz. 15 fen .. z! 

20 fen. 
Zabawy zimą. Cena brosz. l 5 fen., z prte 

fen. 

Zamawiać prosLmy pod adresem: 
"Wiarus Polski" w Bochum. 

-------
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• Codzienne pismo ludo·we dla Polaków na obczyźnie, poś,Yięcone sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecznych 
: dodatkiem religijnym p. t.: ,.Nauka Katolicka" z ty
lfOdnikiem społecznym p. t.: .,Glos górników i hutni
ków", oraz pisemkiem literackiem p. t. ,.Zwierciadlo'' 
Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych WYINSi 
l mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen. 
uWiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

pod znakiem ,.t polnisch" nr. 128. 

Módl się pracuj! 

Za inseraty płaci się za miejsce rządka drobnego druku 
15 fen., a za o gł oszenia za mieszczone przed inseratauli 
4 Ofen. Kto często ogfasza. utrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tłomaczenie z obcych języków na pol
s ki nic się nie pJaci. - List)' do redal<cyi, Drukarni 
i Księgarni należy oplaciC i podać w nich dekladny 
adres piszącego . Rękopisó\V się nie zwraca. Nazwisk 
korespvndentów btz ich upO\\ ażnienia nie wskazuje się. 

:N:r .. lSS. Bochum (Westfalia), ś,roda 19-go sierpnia 1903. Boa l3. 
Redt1.kcya, Drukarnia i Ksi~garnia znajduje się przy ulicy l\.IaltheS~erstrasse nr. 17 na dole. 

Rodzice polscy t Uezeie ozieei swe 
mówić, czytać i pisać po polsku ! Nie 
jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
uiemczyć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
Sprawa okuwania więźniów w kajdany. 
Minister spra\viedliwości wydał nowe roz

porządzenie w spra\vie okuwania w kajdany 
więźnió\v sądowych. Olówną jego treścią jest, 
że oku\\·anie w kajdany więźniów, odprowadza
nych z terminu sądo\vego tylko \\'tedy ma nastą
pić, jeżeli prze\vodniczący odnośnego sądu ta
kie wydal rozporządzenie. 

Car rosyjski we \Viedmu. 
W polo\vie października ma car rosyjski 

być gościem cesarza austryackiego \Ve Wiedniu. 

Seim pruski przeciw Polakom. 
"Hamburger Nachr." donoszą, że przyszŁy 

sejm pruski uchwali dalsze prawa antypolskie. 
Przedewszystkiem ma przyjść pod obrady no
w ela nowej ordynacyi po\viatowej dla księst\va 
Poznańskiego. 

Centralne biuro ku zwatczaniu socyalnej demo
kracyt 

W berlinie ut\vorzono takie biuro. Pod' o
dezwą wzywającą do przystąpienia do niego 
podpisany jest ze stron tutejszych były posel 
dyrektor kopalni liiibek z Dortmundu. 

Ciekawość \Yielka, w jaki sposób owi pano
wie zamierzają Z\valczać socyalną demokracyę. 
Czy przez parcie na rząd, aby kuł prawa wyjąt
kowe? To byłby próżny trud. Z\valczać sku
tecznie można socyalną demokracyę jedynie 
przez to, że się po·sta,ra o uwzględnienie slusz
nych żąda11 robotników, że się postara o lepsze 
zarobki i usunięcie różnych niedomagań ubez
piecze{J robotniczych. Innej drogi wyjścia nie 
ma. • 

Telegramy. 
P u 1 d a. W konferencyi bislmpów w FuJ

dzie biorą udżiaf: Kardynał Kopp, jako prze
wodniczący, kardynał fiscber z l(otonii, i bisku
pi: Ksiądz dr. Norber z Fryburga, ksiądz dr. 
WiJJy z Linnburga, ksiądz dr. ~osentreter 
z Pelplina (dyecezya chełmińska), ks. dr. 
Dingełstadt z Monasteru, ks. dr. Schneider z Pa
de,rbornu, ks. dr. Korurn z Trewiru, ks. dr. Li
kowski z Poznania, ks. Endert z Pułdy i pro
boszcz polowy ks. VoUmar z Berlina. 

H a m b u r g. Kolekto:r loterYjny Levy został 
zamordowany we wfasnem mdeszkaniu. Popeł
Itiono morderstwo w c.eli:E rabunku. Lekarze 
stwierdzili, że morderstwo zo-stało dokonane 
przed 5 do 6 dniami. Połicya za wykrycie mor
derców wyznaczyła 500 marek nagrody. 

Półacy na obczyźnie. 
Dla czego nie chcą PoEakom Gdpramr,]ć nabożeń

stwa? 
Tnw. św. ""tanisława w Grumme obchodziło 

w ubiegłą niedzielę rocznic ę. Jak zwykle~ tak i 

tym razem. starali się czlonkDwie, aby w tym 
dniu mogło zasrać odprawione \V CHumme nabo
żeństwo polskie. Ody I~odacy udali się w tej 
sprawie do ks. prob., tenże przy\\' itai ich sło-wy: 
,.Na. arme Slinder". Przyrzeld jednak, że ksiądz 
umiejący po polsku Órzyjedzie z klasztoru z Bo
chum. \V niedzielę 9 bm. ks. prob. oś\viadczył 
Polakom, iż od przełożonego klasztoru 00. J-(e
demptorystów w Bo.chnm otrzymał iist, w któ
rym tenże pisze, że żaden Redemtorysta z na-

- bożeństwem polskiem do Orumme nie przybę
dzie, skoro towarzystwo o odbyć się mającej 
rocznicy ogłosi we .,Wiarusie Polskim", doda
jąc, że \V obec tego kościół musialby zostać 
zamknięty. 

Cóż powied·zieć o takiem niskiem postępo
waniu zakonników? Stanmvczo twierdzimy, że 
ludzie, co tak czynią, to wrogowie spra\\ y ka
tolickiej, gorsi, bo szkodli\1;si od najzagorzal
szych agitatorów so cyalistycznych. Czyż ci 
ludzie nie mogą pojąć, że takiem postępowaniem 
calą silą lud odpychają od kościola? Albo czy 
myślą może! że h1d polski nie widzi, nie pojmuje, 
że to \Vszystko dzieje się nie ze \YZględu na do
bro wiary, bo· te.i ze strony Polaków żadne nie
bezpieczeńst\\ '0 nie grozi. lecz że dzieje się z 
PO\\·odu głosowania Polakó\V na Polaka, a nie 
na niemca-centrowca. Takie postępowanie, to 
nadużywanie kościoła dia celów polityki centro. 
w~j. Mogą być centrowcy przekonani, iż sku
tek będzie przeci\\ ny temu, jaki osięgnąć pra
gną. 

Antypolski organista. 
Z Ewing pod Dortmundem piszą nam: W 

niedzielę, dni a 12 sierpnia obchodziło· tute.isze 
polskie To\\-arzystwo św. J ózefa dzie\\:jątą rocz
nicę S\v ego imienia. Świecką uroczystość po
przedza4o naboże r1 stw.o w kościele. Polacy za
pełnili Ś\viątynię po brzegi. O. Bazyli zajntono
wal pie§ń nieszporną , a lud z zapałem śpiet\.vat 
te piękne psalmy . Wszystkich zastanowiło jed
nak, że organy milczały. Jak sobie tu ludzie o
po\viadaj <:1 , to centrowym organistą tak bzik an
typolski Zawładn ą! , ze skoro. zacznie grać pol
skie melodye , zaraz mu palce drętwieją. Nie
boraczek! I czemuż to nasz ks. proboszcz nie 
każe go wyslać do domu chorych.... Pokażcie 
litość nad ellorym biedakiem! Już raz poprze
dnio śpiewać musieliśmy bez wtorowania organ. 
Pytam: co robią nasi członkowie dozoru 
kościelnego i reprezentacyi? Czy to ich obo
wi·ązk iem nie jest postarać się, aby Polakom nie 
dziata się taka krzywda? Pytam się dalej ,na
szego kochanego ks. prob .• kto rządzi w koście
le, ksiądz proboszcz, czy też pierwszy lepszy 
q.rganista ci erpią. ~.,..y na chorobę polakożerczą ? 
Czy to my Po!acy też nie pJacim.y także na ·or
ganistę podatków kościelnych? W imieniu pa
rafian polskich z .Ewingu proszę Polaków zasia
dających w do·zorz.e ko-ścielnym, oraz naszego 
ks. proboszcza, abyśUJY jeszcze raz takiego u
pośledz.enia nie doznali , inaczej będziemy zmu
szeni zażalić się u wfadzy duchownej w Pader
qornie. Jeszcze potrzeba, aby j uż na\v et pier
wszy lepszy organi s ta nami mial pomiatać. 1 l a 

to stanowczo nie pozv. oiimy ! Przeb i egły. · 

Holthalll!sen przy Mtilheimie nad Ruhrą . 
Szanowna Redakcyo ! Ręka moja, jako robo tni 
ka. ceglarskiego, jest ci ężka do pi9ania i żeby nie 

wypadek, który mi · się zdarzył 9 sierpnia, nie 
byłbym jeszcze pi saL A więc c6ż się stato? 
Otóż w niedzielę rano rozmawiam z moim kole
g::t (Polakicm), jakie sobie zrobić śniadanie. Na.:: 
szej rozmowie przysJuchuje się inny kolega, 
(niemiec) i mówi: "Na, ihr habt gar ruicht notig 
polnisch zu sprechen, sprechet deutsch, dass je
der vcrstehen kann··. Myślę sobie i zaraz do nie
go mówię: Jak bym ci ta ...... , to byś ty sobie 
zaraz przypomniał, co powiedział p. Biilow, ti. 
że Polakom wolno mówić, lak im "dziób urósł". 
Ty możeż mówić jak chcesz: "deutsch, franzo
sisch, albo chinesisch'', to mnie to nic nie tyczy 
i nie będę ci zakazy\\'ai, ale ty nieważ mi się 
więcej razy pow1iedzieć, że ja mam tak mówić, 
aby każdy razumiaL Od tego czasu już się nie 
\\' trąca do naszej mowy. 

Bracia I<:odacy! Takie rzeczy dzieją się 
często w cegielniach, i jeżeli taki hakatysta po
wie coś podobnego takiemu Polakowi, który 
żadnej gazety nie czyta, co się tedy dzieje? Ta
ki PoJak przestaje mówić po· polsku, bo "słyszał" 
nieraz, że zakazane jest mówić po polsku w 
szkole, w o rzędzie i myśli, że niemiecki "Fritz" 
lub .,Oottlieb'· ma także prawo polskiemu Kub1e 
lub Bartkowi zakazać mówić po polsku w ce
gielni. 

Kochani I~odacy! którzy przebywaeie przez 
JatO\ve miesiące w cegielniach, nawięz:ujcie 
znajomość z hutnikami i górnikami, uczęszczaj-. 
cie na zebrania towarzystw naszych, choć tylko 
jako goście chodźcie na wiece polskie, a niech 
się obudzi w was duch narodovv'Y, który dotych
czas spaL A także i wy) kochani l(odacy, któ
rzy tu w Westfalii i Nadrenii zamieszkujecie, 
przejd·źci.e się czasem do tych waszych braci w 
cegielniach z agitacyą za "Wiarusem Polskim", 
bo jeszcze jest wiele Judzi, co wc 'e nie wiedut, 
że w Rochum jest pismo "Wiarus Polski", tak 
Jak ja , choć jestem stary, nie wiedziałem. 

franciszek K. 

Er!e. W niedzielę, dnia 9 bm. założono no
we polsko-katolickie towarzystwo pod · opieką 
Ś\V. 'VVojciecha. Na członków dało się zaraz 50 
.Rodaków zapisać. Rodacy! dużo jeszcze nas 
tu, którty stronią od towarzystw polskich. 0-
bowi::tzkiem każdego takiego I~odaka, aby dał 
się zapisać na cztonka To\v. św. Wojciecha. 

Laar w Nadrenii. Nasz ks. proboszcz mó
wił do pe\vnego restauratora niemieckiego, któ-
ry już od lat jest abqnentem "Wiarusa Polskie- -
go'·, aby go przestal abonować, a zapewnie przy 
tej sposobności poł ecit mu pismo p. Lensinga z 
Dortmundu. Ow gościnnny jednak, którego 
gośćmi są w znacznej części Polacy, wiedział 
już, w .lakich zamiarach w obec nas centrowcy 
pismo po polsku drukowane założyli, więc od
mó\vi! życzeniu ks. prob. i nadal naszego ,,Wiar. 
Pol. '' a bono\\. ać b ęd zi e . Staiy abonent. 

Berlin. ..Dzien nik Berliński'' pisze: ,,Z ga
leryi ksŁęży berli ń skich. Rodacy nasi znajq już 
dobrze różnych 1,przyjació1'' ludu polskiego 
wśród księży tu tejszych. Znają dostatecznie 
księdza J edera , ks. f abera i znają ks. Nocena, 
który na u roczystości pewnego tutejszego To
warzysTw a polskiego chcial żeby zg romadzeni 
~pi e,~· a li pieśni pol?kie, .ie dm~ na n utę "Heil dir 
1m ..... Iege rkranz ' ' , drugą na nutę Ornsser Oott'' 

k ' . l ' 

a te ry, pomewaz życzeniu !ego nie staio się za-
ć ość , oświadczył onemu TD\varz.yst\\ u, gdy go 



zno\\ H poprosiło w w>scm że ma :1ajprzód u
sumtć z S\\ ego łona niekt6rych krzrka.":zy, to 
znaczy redaktorów poL kich. 

Dellwig. N. b. p. J. Chr.! Obchodzi? tu nie
miecki .,Turnvercin" swoi<~ . .fanem ·cje " czy też 
coś podobnego. Na przedzie niesione na dlugici 
żerdzi d\\'a ko(Jskie c:gony, \\·idocznie ich ~ocllo. 
Między ,,turneratni" \\ idzialem też c7terech J(o
dak(J\\. Ciekawym czego oni tam szukali. E.i. 
bracia! Cóż tam pomiGdz.r obcych sic; pchacie, 
gdzie tak lat\\ o nslyszeć tai11 m'ożecic "Dwnmer 
Pollak". O, i dopra \\ dy, że tylko cienlllOUl JJ'O

że być PO\\ ociem stronienia \\. czasach dzi ic.i
szych od S\\ oich, a lgnic;cia do obcych. Czyż 

to tak przyjelllnie brznJi dla '' aszcgo polskiego 
ucha: "Dajczland, Oajczland ilbcr allcs ?·' Kto 
się dziś samO\\·oJnic rzuca '' paszczG smoka gcr
mat'Jskiego, o tym PO\\·iadam: Posz..;dl sobie, 
poszedł precz· coirql siG lliezdara \\ stccz; pa
mięć o nim \\·net zaginie. ho <;ię marnic spi~:al 
'' czynie. Jeden z \\"ilaJlO\\ a. 

Państwo papiezkie. 
. Następca Leona XIII na Stolicy Apostolskiej 
ró\\ noczcśnie z naj\\ j'ŻSZ~t '' bdz~l ,,. kościcle 
rzymsko-katolickim na caly!ll Ś\\ iccie. bierze \\ 
puściznie i dziedzict\\ o doczesne papieży, tak 
Z\\ anc Pa(JSh\·o kościelne. l;:t(Jrcgo ,,·cielenia do 
.Królcst\Ya wioskiego nic llznali ani i::;ius IX. ani 
Leon XliL 

Leon XIII poszodl ~ tym pt·zedmiocic śla
dami Pinsa IX w stosttllktl do rządn "loskiego. 
Tak. jak on, żc.1dal przy\\'n)ccnia \\ ładzy doczes
nej, jako nieodZO\\-ncgo \\ arunku \\. olnqści Sto
licy A_postolskicj i S\\ obodncgo uży\\ ania \\la
dzy duchownej. Każdego roku '' solennych 
S\\ ych przernó\\ ieniach do kardynatc';\\. '' rocz
nicę swej koronacyi, dnia 5 marca i podczas 
Ś\\ i~:lt Bt żego Narodzenia powtarzaJ protest 
przeciw zai~cil! Rzymu. Protcs(O\\·at też szcze
gólnie przc..:h,·ko prmn1, które oddało \\. n;cc 
rządu \doskicgo administracyę Propagandy. 
kongregacyi międzynarodo\\ ej, która powinna 
być niezawistą od \dadzy Ś\\·ieckici. Na wz()r 
Piusa IX i Leon XIII U\\ ażał sic~ za \':ięźnia \\ 
J(zymie i nic opuszczał \Vatykanu. 

Nigd:y urzGdO\\ nie nie uznał rzc.tdu włoskie
go, nie chciał wejść z nim \\- uktady, przy]~lĆ 
gwarancyi a na\\ et pieniGdzy, listy cywilnej; za-

T • 
t 1 arnt.\1"§·. 

Q.;;• 

Powl2ść \Vacława .Malło"Wt• ta "" 

(Cla.a: dtlG!y.) 

Taki obraz roztoczy/ siG przc:d zdumionymi 
orłami z Kamiennego Pnia. \Vięc najp!en\· prze
rażenie ich ogarn~Jo. potem żal okropny, i mó
wili, że z tego narodu chyba jnż nic by<: nie mo
że; ale gdy minęła pien\·sza boleść. dusze ich 
n\ ać siG zaczęły jeszcze silniej dr; kraiu. do 
swoich, aby \\·śród n ich apostować prac~ nad 
sobą, naprawG temperamentu narod.o\Yego, w:.·
paczonego hultaiskiem życiem \\ d\\ óch po
przednich wiekach. 

Zno\\ u tedy zaczGlY sic; rozpra \\:r. jaka 
być musi skuteczna napra\\·a. jaka gi1Tl.łlastyka 
dncha, jakje hartowanic \\ oli i ciała - i tak 
im czas schodził. 

Pewnego dnia już się mroczylo, gdy prz}'
byl do nich gość niespodzian~; z licznym po
cztem tatarów. Był to Carlington, zmieniony 
nie do poznania: chudy, popielaty, z ciemHemi 
obwódkami dokola oczu. które pa/at:r. zapowia
dając gorączkę. Tak złamat:r go ciężkie rany, 
otrzymane \\ boju l pod Szurą. i ranna febra, 
a nadewszystko ciągła i straszna trwoga o A
nulkę. Właśnie aby ją odszukać. \\:yrwal się z 
pod opieki garbatego doktora f(odziewa. bez ttu
du przekonaJ panią Iielenc. że pod róż i praca 
prędzej go uzdrowią, niż leżenie \\- łóżku, i z 
najętymi tatarami pomknął w górę. Podzil na 
·wyścigi z własną niecierpliv~'ością i dt~ugicgd · 
dnia ostatnim końskim tchem stanąl na Kamien
nym Pniu. Tu, - że znanym byl i bardzo u
czynnym przyjacielem wygnarków, - \\ ięc na 
po\vitanie jego wysypali się wszyscy i pra\de 
na rękach zaniósłszy do zaTJku, zarzucili go pv-
taniami, lecz on rzek l: ~ 

- Pić mi się chce, tylko nie wina. Mam go
rączkę. 

-A to zaraz!- za wolał ksiądz Brzeziński. : 
- Mam ja tu coś bardzo odpowiedni'ego, taką 

WIARUS POLSI(I. 

bronił katolikom, poddanym królestwa wto kie
go, bł'ania udziatu w \\ :rborach · nic przyjmo
\\ at ,,- \V atykanic kstąl({t katOlickich., kt('n·zy 
?:!oż:rli wizytG ,,. Kwirynale królowi \\ toskiemu. 

Dawne pa{lstwo kościelne \\e \VIoszech 
przed rokiem 1 60, obe.imO\\ alo 41187 kilolll.· 
k\\ adr. przestrzeni. P\)źniej ograniczono je do 
J\;;;::rmn i cztere(:h najbliżej morza Sr<':dziemne
gu leża,cych delegacyi: Civita V ecchia. Veletis, 
Vitcrbo i frosione, czy tak zwanego piotrowego 
patrimonittlll. Było ono monarchią nieogl:ani
czo.n<t, e!ekcyjn<L rŹąrzoną przez papieża jako 
króla. i radG ministr(1\\, złożoną z kardyna{Ó\\'. 

Pa(lSt\\ o kościelile pO\\ staJo \\ roku 755 z 
czQści z egzartachu, które Pipin Ma~y odda{ pa
picrZO\\ i StefanO\\ i II, a Karol \Viclki darO\\ · iznę 
tG pot\\·ie rclzit i pomnożył. 

Okoio r. 1U5ó otrzymał papież od cesarza 
ficnr:rka II ksiGSt\\·o Bencventu. Na]\\ ięcej aw
li wzrosło pai'Jst\\·o koś·...:iclne \\ r. i 115. kiedy 
przyhtczonc do11 zostaty posimltcści fYlaryldy 
ksiQżncj ToskaJ1skicj. Kiedy papieże rezydo
'' ali \\ zakupionym przez siebie Avigllionc po
między r. 1309-1377, pojedrikzc miasta c•dcr
'' aly sic.; od pa(1stwa koś...:ielnego. \V Rzymie 
PfJ\\ stały zaburzenia. wynilde ze sporÓ\\ po
mi~dzy rodami Or·sinich i Collon<)\\. ·\\·reszcie 
doszło do PO\\ srai1ia. na którego .:zclc stamd 
Cnla cli l(icnzi. 

\V lutym r. l 790 \\ targnG1Y do J(zymu \~oj
ska pi en\ szej rzeczypospolitej francuskiej i za-. 
mieniły par'!St\\O ku' cidn . tw.. rze-...:zpospolit~l 
rzymską, ktńra \\ szakżc \\. roku 1. 00 przez c.lnt
g'l koalicyę została obalon<-1. \\ 1:. 18U9 wcielo
no par'Jst\\ o kościelne do Prancyi. Dopiero kon
gres \\ icdc(Jski przywróci{ je ,,. poprzedniej roz
ciągłości z \\ yj4tkiem Avignonu. Papicż Pius 
lX w roku 1847 ustanO\\ i/ pien1:szy radę pai'I
St\\ a a \\ roku JS-48 nadał pai1St\\·u kościelnemu 
dość wolnomyśln4 konstytucyę. Le.._:z z,icdno
czoncnm królcst\\·u \\ loskienm potrzebne by i o 
par1st\\-o kościelne a przedewszystkiem }(zym. 
Garibaldczycy za.iGli \\ ięc par'1st" o kościelne. 

I.Cozpoczęła się \Yalka z \\·ojskiem papies
kicm elawodzonem przez genera/3. francuskiego 
Lamoriciera a z!ożoncm z ochotnikó\\ cudzn
ziemców. JHZC\Yażnie Anstryah::Ó\\, Irlandczy
kó\Y. Belgów i francnz(m. I~zym zajmo\\·ała 
załoga francuska. 

.VVreszcie rz<1d sardy(Iski zdecydował się na 

po[cwkG zidną. od której nic może być nic le
pszego. Zaraz·, zaraz l 

To tn()\\·iąc i macając rt.tkami po kieszc
ltiach, podreptał staro\\ inka de S\\ ej izby, a 
tymczasem mówił Trvlicki: 

- Gorączka i tlu;n! I · \\·ierzę! Ogl~tda!em 
paJ1skiego folbluta: zacny kot'1. ale już na nic. 
Tatarskie kałmuki \\ ytrzymai~!; takie bestye, 
led ,,-o siG zgrzały! A pa(lski kol1 \\ yd~1gnie ko
Prta. ivlt1siala to być szalona jazda? 

- \Vczoraj z Szurv. 
- Oho? Tak upi·ot:Y jeżdżą! 
- I Anglicy ,,- potrzebie. 
- Ryć może, ale ko(l przepadł. 
- Nic to. ____, odez\\ al się Dzik. - Z11ajdzie 

si~ tu dla pana tatarski bachmat, zdatniejszv w 
górach od folbluta. A jeśli wiedzieć \\-O h10,- do
kąd to pan dąży? 

- Porwali mi miur:rd'zi kuzynkę. Słyszałem 
o Szamilu. że jest dżentelncm. ale gdyby by{ 
smokiem, to mu \\ samą paszczę wlezę! 

- T0 może ta sama panna, dla której już 
wlazł \\" paszczę miurydzką jeden zacnv ka\Ya-
ler! -

-Kto taki? 
- Pan go zna. Po tutejszemu nazywa się 

Ass-Bułat. 

Carlington zerwał siG na rÓ\Yne nogi. 
-To 011 żyje?! - \\ ykrzykmU z ogromnem 

zdzi\\·ieniem. 
. Teraz Dzik SiG zdziwił i zatrwożvt. 

. - Na Boga! Co pan o nim \Yie? - pyta f 
~Iespokojnie. - Zginął? Ale to być nie może! 
Szamit Achwerdi-1\tlahoma i wszyscv oni wie
dzą. że ze mną prze\\ lekli. Jak Bóg- na niebie! 
Niechże Wtadkowi wio z g!o" y spadnie, po
znają mnie mhtrydzi! 

. _Tryl}c~i drżącą ręką targal włosy, patrząc 
mec!Crphw1e na Carlingtona; iuni pomrukiwali 
groźnie. 

- Po brzuchach minryctom przejedziem! -
warkną! Złotnicki basem, jak zły brytan. 
. - Panie baronecie! -- odezwal siG Dzik z 
rozdrainieniem. - Powiedz-że pan! 

intcrwencyę. Armia piemoncka wkroczyła d~zbr 
Pat1stwa Kościelnego, zaj~ła sz:y:bko Marchię ~~m 
Umbryę. rozproszyła arm1ę pap1cską l \Vrze. wi< 
śnia 1860 rokn przy Castelficlarclo i zajGii Anko.zrn 
nę. Komisarze rządu \\· loskiego przeprO\\"adziU- kt 
glosowanie pO\\ s Jechne! które orzekło. przyłą.' Pz< 
czenie t"ch prowincvi do królestwa konstytucvj \. 

.J V - )p! c 
nego \Vłoch zjednoczonych. Brakuwato jeszcze ob 
królest\\ n \\ loskiemu \Vcnecyi, prowine)\,G. 
rzymskiej i samego miasta l~zymu. 

1 
m 

Spra ,,-a ta \\·szelak o postawiona z os tata na·wr 
porządku dziennym już przez wypadki z rokuą;a~ 
1859, kiedy poddani papieża v,· l(omanii zbunto.<r 
wali się przeci\\ jego wtadzy. Ur\\·orzy{y sięi~l f 
cztery stronnict\Ya: ~ 

l) Papicż ·i kgo minister Amonelli OŚ\\ iad. ·ni 
CZ}"ii, że nie mog:-1 się zrzec władzy doczesnei,-ioc 
nad żadny z części Pat'JSt\\a Kościelnego. Pa··rór 
pież Z\\ iązanJ· .jest Jrzysięgą i '' inieu p rzeka. 

1
oc 

zać swemu następcy dziedzictwo Piotrowe · w1pie 
uiczem nie uszczuplone. \Vykl~li 011 S\\-ych pod·Ji.:;r( 
d~mych bunto\\·niczych '':raz z królem i rządem'Y[c 
sardyi]skim, którzy się zgodzili na przyłączenie,·t··. 
de \Vł och PallSt\\·a kościel1tego. OdmÓ\\ ił uzna.1 si, 
nia królcst\\·a \\·laskiego. 7 

2) 5-tronnict\'. o \Ył oskie republikai1skie. na1 osl 
którego czele -stali Oaribaldi i Mazzini, żądało-. a 
\\·ojny i zajęcia sil4 reszrek PaJJSt\\a Kościelne·,t<tP 
go \\·raz z Rzymem. ..\\i 

3) Cesarz fran--:uZÓ\\. Napoleon III byłbJurz 
wolał nic poru zać spra\Y wtadz~r doczesnej pa. d 
pieży, oba\\·iaiąc si~ rozdrażnienia stronnictwa -.:) 
katolickiego, które \\ Ó\\ czas było bardzo potęż.:f.o 
ne we Francyi. Doradza! on tylko papieżowL~no 
zaprO\Yadzenie konstytucyi i pOŚ\\·ięcenie częś- I 
ci Pai1stwa Kościelnego dla ocalenia resztY.·aw 
Mocarstwa pO\\·inn:r zagwarantO\\·ać mn posia·~eśl 
elanie Pz:rnm i patrimonium św. Piotra. nki 

4) Rząd w l oski nic chciat zry\\ ać ostatecz·cż 
nie z papieżem i śmiał otwarcie napaść na J(z ymkic 
z oba\\ y przed Prancyą. Ca\rour tymczasem,uw: 
któremu \Vlochy za\\·dzięczaj<.l S\\·oje zjednocze. · ię; 
nie. urzędo\\ 11ie OŚ\\ iad..:zy{ 28 maja 1861 roku:.llY 
..Rzym musi hyć stolic4 \VJoch. Bez R.z:rmu\\'·i. 
\\t {ochy nie mogą być ostatecznie zjednoczone".wa 

Suonnict\\ a katolickie nie mo g{} się pogo.wU: 
dzić z wy\\·laszczenie!n papieża. stronnict\\·a re·aty 
publikat'1skie nie zrzekaiy się I(zymu. \Vytwo-liio 
rzy!a się międz:y niemi zacięta ''alka, ale de 'Y·:ntę 
zya zależa/a od francyi. 1clh 

Garibaldi próbO\\ al działać na swoją rękę, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~e g c 

Anglik patrzył na nich dużcmi oczami, po:zet 
tern rGcc rOZt\\ orzyL ·~ni( 

- Ależ ja nic nie \\"iem! - rzekł wzrusza.:{>lil 
i<.tc ramionami.-\\' Szurze mó\\·ią, że pan \Vla:aw 
dysław padł ofiarą zasadzki. nwrclerstwa. slo.-zeL 
\1/em podłej zbrodni \\ forteczuych lo....:hach. A' P 
teraz się dowiaduję. że on u miurydów... \ oc 

\V szyscy odetchnęli, lecz Ang ik się skrzy-1·ia1 
wiL -

- Ach, ta Szura plotkarska. zlośliwa! 
\\-ycedził przez zęby. 

- Cóż takiego? - spyral Dzik. ~ 
- Posądzono -tam i potQpiono niewinnego 

czło\\·ieka. ~ 

- Czy to 01gcrodego? id 
Carlington gło\\·ą kiwną. F 
- Kiedy tak. to go Pan Bóg pokarał. ZY\ 

Tu się rozmo\Ya nr\\'ała, bo \\. zedt ksiądz,. ki 
niosąc przed sobą szklany dzbanek z bur ty- 1e 

. z· } . d ' . em no\\-ym napoJem . ~Oilllerze prze · nnn s1ę raz· J 
stąpili, a on mó\\·i!: d· 

- O! Delicya! Kord}'ał tak pokrzepiający, T 

że niczem madwazya, z której słynęły na ałY;ie. 
świat hvowskie skaty. Pii. dobrodziej, pij na

1
· , 

zdrO\\·ie! · '1 
Carlington podnió t do ust pełną szklanice:!. 

i hci\\·ie pil ten chłodny bursztynowy napói,i i 
jak życie. )W 

- Dobrze mi, - rzekL - Czuję jakby o-arr 
gie(I we \\.-nętrzu. rk; 

- Zaraz poczujesz go, dobrodziei. i w żY· S 
lach, a potem senność przyjdzie i nazajutrz obu· K1 
dzisz się zdrów. Już ja to nie sto razy na rói·mi~ 
nych ludziach wypróbowałem, a przedemna~dz 
Gruzini, którzy tym lekiem kurnią się od nie·\vy 
pamiętnych czasó\Y. l ·o,, 

Jakoż \V istocie wkrótce potem Carlingto- ·h t< 
nowi zaczęły opadać powieki. Więc dano rnll N 
obszerną izbę i toże z siana pokrytego skórarni~cz 
i cienkiem czerkieskiern pt6tnem. a na okrycieizi 
miękki koc \Vielbłądzi. Na tern postaniu ledWO kc 
g lo\\ ę przylożyt do po\luszki. inż zasnął. ).fa· 

(Ci~ i dalszy oastaol.~ J 
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d~zbrojony jednak zosta1 pod Aspromonte, po
~ i~em rząd \\ 1oski oświadczy!. że nie może cd
~e'}wiadać za porządek \\e \V toszech, dopóki 
~O·zym nic zostanie oddany naroclO\\·i włoskiemu. 
l.ili, skutek tego upadł gabinet Ratazzi ·ego. 
lą. RZ~lct \doski órzeniós{ stolicę ·do rlorencyi i, 
Yi·Łpropono\\ a{ Francyi, że weźmie na siebie ro
:ze obro{tcy papieża. Napoleon przyjq{ p!·c\pozy
~Yi,,Q. Za\\ · arhł więc została z vVtochami ugoda. 

t mo·2Y której zobowiąza!y się czn wać nad te
na-roryum papieskiem i bronić je przed każd<t 

·ku~paściq. Prancya zobowi<.lzała się coft1ąć za
t~·gę z I~zymn za lat dwa. Ostatecz·nic zaś ar
Sl~ia francuska' opuściła f~zym \\- r. 1866. 

Nadeszła \\·ojna prusko-anstryacka, której 
td-ynikiem byro przyJączcuic \Ve11e".:yi do 
neJ: loch. Oaribaldi po raz trzeci wkracza na te
>a··róryum papieskie. Napeleon li, nie 11fa.i:.lc 
ca. {ochom, W}'S{a l \\''ojsko, które w raz z · <..trmi<.1 
· Wipieską pobiło garibalckzykó\\ ' pod i'v1 en ton<.t 
)d.liJtopacla 1.S67 r. \V bit\\·ie tej po raz pier\\ ·zy 
:~y te były przez francuzó\Y karabiny ,.dmsse
nie,r·. Załoga francuska pozostała w J~zymic aż 
1a·.1 sierpnia r. l 870, ti. wojny pruskc-francuskiei. 

Zaraz po \\ · yjściH załogi francllskiej \\ ··ojska 
naloskie zajęly terytorymn papieskie i pcslvnęty 
1lo~ aż .pod sam R.zyrn. Papież OŚ\\ iadczyl, że 
le·;q pi tylko przed silą Jakoż wojska papieskie 

::nv iały opór, dopóki nic zr·obi-ono wyiomu \\ 
bYurze. vVłosi zajęli I~z;ym bez bitw)1 i \\' Ją...:zyii 
Ja.,. do posiadiości zjednoczonego królestwa na 
waocy ogólnego głosowania, którego rczn!tatcl!l 
~ż-,.·[.o 1.30,000 giOSÓ\\" za przyl<lCZCniem, przeci W 
·wiSOO głosom. 
ęś- Dekret z 9 października 1~70 roku, tudzież 
ty,.a\va! z 3 i grudnia 1870 i l3 maja 1871 rokll o
ia·~eślity przywileje Stolicy Apostolskiej i sto-

mki Kośdola katolickiego we vVloszech. Pa
.::z·eż zachc)\vaf godność, nietykalność i \\ szy
\'ffikie przywiieje osobiste, stuż<-tce udzielnemu 
·m,mującemu. Osoba jego uznan1:1 została za 
~e·viętą. Wszelki zamach przectw papieżowi ko.
m:my jest tak, jak podobny zarnach przeci\v kró
mUwi. Rząd włoski oddaje na: terytoryum króle
e".wa papieżowi takie honory, jakie się należ<:l 
;o-wuj4cym. Papież opJócz uży\vania pałacó\\ : 
re·atykańskiego, laterat1skiego, wilii Castel Gan
IO·tifo z przyległościami, ma zapewniom1 roczną 
~Y·:ntę 3,225,000 frankóvv, która. jest zapisaną tio 

ielkiej księgi dlugu publicznego. 
kę, 2ade.n przedstawidcl ani a.gent rz<1du włos
~ego nie może wejść do miejsca, \\ · którem 
Jo:zebywa· papież, . konklawe lub konsilium eku-

eniczne. Przedstawiciele obcych rządó\Y przy 
la-:ohcy Apostolskiej korzystają z takich samych 
ła:aw i przyvv>ileiów, jakie przysługlliGl takimże 
lo:zedsta wicieiom przy rządzie '' łoskim, 1la mo-
k pra,wa narodów. Papież posiada zupełną 

\ obodę \Y stosunkach z episkopatem całego 
~Y·i·iata katolickiego. 

:go'"l. Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. 
Starogard. vV miejsce śp. clr. JVI~ja . osiadł 

lekarz I~odak dr. Leszkowski. 
Pelpłin. Ks. prob. A. Zygrnauo\\-ski z Po-

zywclowa \\ 'Yiechał dla poratO\\·ania zdrowia 
dz,. kilka tygodni nad I~en do Neuenahr a zastę
ty)e go tyrn~zasowo ks. Maryan KarczyJ1ski z 
JZ·em. Brzozw .. 

Jabłonowo. Podczas ostatniej burzy ude
vl piorun \\- dom mieszkalny posiedziciela p. 

~J'·. Ne~ri~ga_ i zabił żonę. Posiedziciela N. i 
Y,Je('tect 111e dotknąL --Piorun nie zapalił do-
~ ' L 

. Tczew. Cyganowi skradli konia z .pash\ i-
1~~l. Poszedł na policyę, prosząc o pomoc. Py
)OJ,i się więc, czemu się nie udaje do jedrm.i z ja-

)Widzących cyganek? Cygan popatrzył fi
O·arnie i rzek!: Cyganie nie na1eżq, do glupich. 
rkręcH się na napiętku l poszedł. 

iY· Skurcz. Dobra Mirotki oraz posiadłość pa
:JU· Kuczkowskiego, nabyte swego czasu przez 
óź·misyę kolonizacyjną, zostały już na parcele 
1_na~dzielone i niebawem staną nowe domy dla 
lte·wych przybysz6\v z różnych s ron świata 

·ow~dzonych. Podobnież ma się z dobrami 
to· :htental pod Czerwi1łskiem. 
m~ Malbork. Wielki ·ogień wybuch! w środę 
trni ;c~orem \\" mieście naszem. Krótk.o przed 
deizmą 9 zapalila się sz<lpa vvojskowa na dwor
wo kolei mlawskiej. Po długich usitovv-aniach 

),fa nu \v· kotku ogief1 tą:!;a~ić.. Szopa ·\v części 
,) 

się spa!ita razem z zapasem rozmaiiych przyb\:'l
róv,· woiskO\vych. Szkody obliczono na 40:000 
marek. Zdaje się, iż ogieó został poclloż , ry. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 

Oborniki. Tutejszy s4cl ławniczy skazał kil
ku Sokołów na 6 mr. kary, kilku na 3 nu. kary 
za to, że jechali na kolach Vv' mondurach sokolich 
w pochodzie 11a przyjęcie ks. biskupa dr. Likow
skiego. Sokoli, którym nałDżono po 6 mr. kary, 
zatożyli apelacyą do pozna.{1skiej izby karnej. 
Proknratorya U\\ · ażata ich za polskich dcmon
strantÓ\\- i wniosła o 30 nn. kary, a S<id ich \V 

myśl \\ niosku zasądził. 
Gniezno. Przed tutejsz~i lzbą karną toczył 

się w piL1tek dnia 14 bm. proces \Y sprawie To
\\ arzyst\\·a żc(tskiego Samopomoc·y Hauko\\·ej, 
a mi<.WO\Yicie przeciwko arządow\ tegoż z po
\\ cdu niedostawienia usta\\- "'. języku niemiec
kim. Na la\\ i e oskarżonych zasiadła p. dra N~a
ry.a Ulato\\-ska i panua .Maryn Po\vidzka. Spra
wa ca.ta trwala w tym dniu 10 godziny i .. skoi1-
czyla się odroczeniem, ab"J' \V nowym terminie 
zbadać, jakie wtaści\\·e były cele To\\· arz~· s twa. 

Poznań, Na konferencyę biskuptnv monar
ch\.i pruskiej, która rozpoczęła się we Fnidzie \i;e 

\dorck dnia, lf; sierpnia, o godz. 9 rano. ,,-, za
StGpscwie Najdostojniejszego ks. Arcypasterza 
udaje się Najprze\vieleb. ks. BiskllP dr. LikO\\·
ski. 

hwwrociaw. Bank lttdO\\Y zamiaBo \nd 
radzcQ 11edc: p. dr. RakO\\·skiego, jednego z 
zaiożyci·eli PO\\·yższej Spółki i d1ugÓ!emiego 
członka zarzL1dtt a potem I~acly Nadzorczej, 
czlonkiem honoro\\'Ym. DyplOitl artysiycznie 
wykonany przez zaszczytnie znaną firrnę Anto
niego f~osego \Y Poznanin \\ręczono w prze>::zly 
"CZwartek zasłużonemu obywatelo'Ni, który w 

\ pracach dotyczących ogółu za wsze rai n dzia ł 
nad"'r czynny, Ś\\ iecąc młodszym jak nallep
szym przykładem. Z przyjemnością t&ż spoglą
dać może na błogi rozwój instymcyi. okoto któ
rej założenia i dalszego z początkn prowadze;1ia 
1ożył \Viele staraf1. \V dO\\ 'Ód też uznania za
sług i pracy wytn\ alej dla roz\Yodu tęi instytu
cyi zaszczycono p. radzcę · dr. T. Rakowskiego 
go nością członka li ··Jtwrowego. 

Ze Ślązka czyli Starej PolsW. 
Koźle. Tegoroczne żniwo U\Yażać można 

w tutejszej okolicy prawie za zupełnie stracone, 
i to w miejscowościa~ch KJysowie, Rogach, Bia
daczowie, Cisku, Lancemierzu. Ziemniaki są do 
szczętu zniszczone, a u pszenicy, żyta, jęczmie
nia, i owsa jest sloma zupełnie czarną, tak że zu
żyć h1 będzie można tylko jako podściółkę. Ziar
no jest bardzo drobne i ma w sobie tylko nie
znaczną ilość zawartości odży\YCZej, tak że led
\\-o spaść . nien1 będzie można bydło, a przytem 
geszcz;e jest oba\va, że· i dla bydła może być 
szkodli \Venł. 

Zabtze. Na kopalni "Król.. Ludwiki'' ponie
śli nieszczGście górnicy Michalski i Sabała. 
Przygniotły ich spadające węgle, przyczem Mi
chalski odniósl ciężkie rany na gtovAe. a Sobaia 
złm11ał' nogę. 

Wiadomości %2 świata. 
Berlin. Socyaliści rozprawiają się w swych 

gazetach ·O stanowisku, jakie im przy \Vyborach 
sejmowych zaj4c należy, ale zdania s~ podzielo
ne. 

Madryt. Gazety rozgłosity, iż król hisz,par'l
ski zadwrowaŁ, czemu jednak ze strony urzę
dowej zaprzeczono. 

Saloniki. Powstancy zburzyli \V kilku miej
scach tor kolei żelaznej przez nieumożlh\"ili 
przewóz wojsk tureckich. 

Berlin. ,,N<!rdrleuczerka'' zapoviada now~ 
żądania na \vojsko. Jeszcze wiaśnie rego po
trzeba w obec dzJsiejszei ogólnej biedy. 

Białogród. Nowy gabinet serbski uhYo·rzo
nym zostaŁ jak następuje: ministrem vvojn.y zo
stał puko\vnik Solarowicz, ministrem finansów 
prof. Aleksander BorystawieVi.·icz, ministrem o
Ś\Viat prof. Dobrosfa\v Rusicz, ministrem spra- · 
wiedliwości dotychczasowy szef sekcyi Jo"Wa
nowicz. 

Petersburg. Pose1 japof1ski \V' Petersburgu 
miat audyencyę u cara \V sprawie· mandżurskiej. · 
Rosya ciągle gromadzi wojska w kraju żabaj
kalskim, gdzie odbywa się zakupno środków ży
wności na wielkie rozmiary. 

Białoaród. Donoszą. że król .serbski Piotr 

dat zapewnienie na piśmie, że mordercom pary 
krók~\\·skiej nic się nie stanie. Z tego· po\vodu 
jest on zupelnie zależny od \\·spólników tego ha
niebnego czynu. 

Carogród. Suitan Abdul Iiamid przeprosit 
cara Mikotaja za morderstwo popełnione na kon
snlu PostkO\\-skim w następujących słowach: 
.. Ufiolewam nad nieszczęsnem zajściem i przy
rzekam, że stanie się wszystko, co po tak ohy-· 
dnej zbrodni nastąpić powinno'·. Prasa rosyjska 
zamieścila przeproszenie to, oraz oficyalny ko
munikat, który rząd turecki prz.edJożył ambasa
dorowi rosyjskiemu w Konstantynopoln. 

Z różnych stron. 
vYatterJscheid. Kopalnie ,.Iiolland" i .,frohliche 

Morgensonne'· postanowi.iy dop.tacać chorującym na 
robaki górnikom, aby 11ie ponosili szkody. 

Niedermassen. Z powodu braku popytu na \Vę
g-le, kopalnia "Massen'· Ś\viętowa]a onegdaj. 

Gerscbede. Tutejsza nowa apteka przy uli
cy .. Pmsper'' zostala ukof1czona i 15 bm. ohvar
tą. NaZ\\ę ma otrzymać ,,Blumenapotheke". 

Dortmund. \V jednej z fabryk tutejszych 
został znacznie okaleczony robotnik Józef Ja
roni. 

Stromberg. Najmniejsza gmina pal1stwa 
niemieckiego została sprzedana. "I(obl. Volks 
Ztg ." donosi, że w pobliżu położone gospo<ilar
stwo "Jiof \Valderbach", ,,- którem tylko jedna 
rodzina mieszka, a które mimo to tworzy sam-o
dziełn<l gminę, zo~tało sprzedane za 130 tysięcy 
marek. Cata ,,,\"ieś" sldacta się z 80 morgów. 
ziemi. 

Kamienica w Saksonii. Pomiędzy Rothen~ 
kirchen a Obercrinitz \Yykoleil się pociąg osobo
\\~y. .S osób poniosJo śmierć? a 36 jest ciężko 
rannych. 

Polsl<a kopalnia złota. vV 1Dzienniku chi
cagoskirn" ogłasza p. Moctest Marya1łski. że nad 
rzGką Sakramento w Kalifornii otwarta zostanie 
\Ykrótcc polska kopalnia złota. Natrafiono na 
niezmiernie bogate pokłady, zRwierająte do 40 
uncyi zlota l 76 do 120 dolarów na tonę krusz .. 
cu. 2yły mają nadzwyczajnie grube i długie. 
Akcye kopalni naby\vane są po cenie 50 dola
rów za 100. Jako założyciele figurąją ludzie 
znani wśród PolakÓ\\~ amęrykaflskich: ks. Om t
za, sędzia La Buy i Smulski. 

Osiałnie \viadoaności. 
B i a ł ogród. Krół serbski prosit Anglię i A:. 

me~ykę o przysłanie do Bia.ło~rodu swych posłów. 
Panstwa te chcą prośbę uwzględnić. 

Z o f i a. Rezerwy bułgarskie zostały powołane 
na tnytyg;odniowe ćwiczenia. Plsma bułgarslde prze
mawia.ią za wojną z Turcyą. 

P r a t o r i a. Część ludności burskiej nie po .. 
~odziła się jeszcze z nowym stanem rzeczy. Marzy 
o dawniejsze.! niepocHegłości. 

, P a ł e· r m o. l( opalnie siarki sto!4 w pło
mi.eniach. Z 30 Judzi, których spotkało n\i·eszczę
ście, 15 osób już umarło. 

OD REDAKCYI. 
Panu ·Pr. P. w l(aternbergu. Spraw~ śmier

ci Po!ki bez przyjęcia Sakramentów św. prosi
my dokładnie opisać, stwierdzić wszystko 
świadkami, i niech następnie m<:1ż zn;arlej wy
śle zażalenie do w;adzy dncho\vnej vv I(olonii. 
To najskuteczniejszy środek, · aby zapobiedz na 
przyszłość podobnym zajściQm. Jak nam Pan 
dostarczy niezbite dowody na wszystko, nie 
za\vahamy się napiętnowa6 tego ~akże w gaze
cie. 

Baczność Bruckhausen! 
Szanownej publiczności <v Bruckhausen, Marx

loh, ~a.m~~n, Neumiihl i bliższej okolicy, donoszę 
uprZeJmie, 1z dla wygody moim odbiorcom, ażeby 
tak daleko chodzić nie potrzebowali, zak!adam w koń
cu te~o miesiąca 

jeszcze· jeden warsztat _ krawiecki ' \ ~ w Bruckhausen. ~ 
Pro~zę sza1~ownych _Rodaków o dalsze poparcie, 

a staranwm moJern _będzte szanownych Rodakó\v jak 
do tego czasu, tak t nadal jak najlepiej obshtżyć. 

Adam Słoma, 
k1•awiee polski~ 

Bru ck h a~ s e n, Gt·iinstr. m'. · 10. 

Za ipseraty i reklamy redakcya wobec pubU- ~ 
· · czności nie odpowiada. J ~-



Towarzystwo św. Barhary w Herten 
ob hodzi dnia 23 sierpnia r. b. swą J 3 rocznicę, na 
.kt6rą szan. Towarzystwa jak najserdeczniej zapra
szamy z chorągwiami i pałaszami. Podajemy pro
~ram następujący: 1) Od godz. 2h do 30 przyjmo
wanie towarzystw. 2) O ~odz. -4 \Vymarsz do koście
la. 3) Z powrotem nastąpi pO\\ i tanie szan. Towa
rzystw i Gości. 4) Koncert przj· odgosie muzyki p. 
Lawickiego. 5) Deklamacye i śpiewy. 6) \V koficu 
zostanie odegrany mały teatrzyk. 

C:.zan. członkom. którzy zalegają z składkami, 
donosimy, żeby się sta\\·ili o godz. 2, inaczei muszą 
placić jako nieczlonkowie. Tu ,., !·zys twa mają wstęp 
woht)', ale każdy winien swą k:.i,;<·eczkę mieć z sobą. 
Co nie należą do Towarz:rst\:..·. : :,Lcą przed czasem 30 
ien., przy kasie 50 fen. \Vszystkich nam życzli\Yych 
Rodaków z okolic:)· bliska i daleka serdecznie \\·itarny 
oczekując jak najliczniejszego przybycia. Zuz<ld. 

Uwaga. \V niedzielę J G sierpnia odbędzie się 
zwyczajne zebranie (w razie gdy naboże(Jstwo bę
dzie) po nabożeństwie. jak nie będzie, o godz. 4 po 
pol. O liczny udział uprasza się, gdyż nie jedno je-
szcze mamy do załatwienia. \V. Agaciak, prezes. 

.. ··--
Towarzystwo g i mn •• ,Sokół" w Schonnebeck. 
\\' niedzielę 2.3 bm. urządza g-niazdo nasze zaba

wę. pofączoną z przedstawieniami girnnastycznemi i 
ta11cami. Zabawa będzie zamknięta. \Vstęp ma_(q_ tyl
ko czlonkowie i przez członków wprowadzeni ~oście. 
Ró-wnież w dzieó zabawy można się wpisać na czlon
ka. O liczny udzia! uprasza się. C zolem! 

\V :r d z i a l. ---------------------- -···- -·--
Towarzystwo św. Ignacego w Oberhausen 

donosi swym czfonkom oraz wszystkim R:odal\(}111 z 
parafii Najśw. Maryi Panny, iż w czwartek 20 sier
pnia odprawia się w naszem kościele dwudziestoczte
ro godzinne nabożeństwo do Najśw. Sakramentu. Go
dzina dla Polaków jest w piątek rano od 3 do 4 godz. 
A więc jest pożądanem, a żeby czlonkowie To\va
rzystwa i \vszyscy parafianie wzięli udzial w tern na
boże!lstwie, nie tak jak w Zielone Świątki, gdy go
-dziny byty dla Polaków, kościól świecil pustkami, 
a więc o jak najliczniejszy udzial uprasza 

Z ar z ą d. ------------------------------
\V y c i e czka d o f e l s e n b u r g! 

W czwartek. dnia 20 sierpnia po południu odbę
dzie się wycieczka do Feisenburg w Bochum, przy 
ul. \Vittener Str. Zaprasza się szan. Rodaczki z 
dziećmi, oraz Rodaków, którym czas pozwoli. 

Komitet wycieczek latowych w Bochum. 

BACZNOŚĆ ALTENBOCHUM! 
TO\\·arzystwo św . .Józefa w Altenbochum uwia

damia s.zan. członków, iż w niedzielę dnia 23 bm. o 
godz. 4 po poL urządza towarzystwo zamkniętą za
bawę z tańcem, na którą tylko członkowie z cał'a fa
milią mają ·wstęp, ale muszą się okazać książką kwi
tową. Niecztonko\vie chcąc brać udziat, muszą się 
na czlonków dać zapisać. O jak najliczniejszy udzia.t 

zan. czlonkó\v z całą familią uprasza Zarząd. 

Towarzystwo św . .Jana Chrzc. w Altenessen 
donosi czlonkom i Rodakom, iż dnia 19 sierpnia jest 
nieustanna Adoracya Najświętszeg-o Sakramentu w 
kościele św. Jana, dla Polakó\V jest godzina wyzna-

zona od 5 do 6 po potudniu i 20 rano od 4 do 5. O 
liczny udzial uprasza się. 

Wielka 

wyprzedaż 
w culn uprzątnitcCia składu dla 
to,Yurów jesiennych i zimowych. 

Polecam: 

Ubrania dla górników do pracy. 
materye na suknie dla niewiast, 
materye na fartuchy i bluzki, 
płótno do koszul, Hari.ele, barchany, 
materye na nasypy i powłoki. 
kołdry do spania i nakrywania loż:ll~ 
pierze darte i puch (kwap). 

Bieliznę: 
lio~zut~, półkoszulki, kołoierz;yki. Jll!ian • 

kiety, Yęet.uiłd, t.J·awaty U.d. 

Wszystko sprzedaję po cenach 
:::::=- znacznie zniżonych. = 
Ubrania podług miary 

pod gwa.rancyą dobrego leżenia dostarczam 
w krótkim cza;;ie. 

Wielki skład materyj na ubrania 1 
dla mężczyzn i chłopców. 

Ceny bardz() tanie! 
Usługa skora i rzetelna! 

Kto chce tanio kupić, niech 
sp oso b n ości korzysta. 

Z szacunkiem 

~ ~~r !Andrzej Nowicki, 
w; Kastr pie, ul. Bahnhofstr. 4 a. 

_id m Li1 sprzef.tti ku.l::a 
)}Ot..~. JCft r 

DOMOW 
w '-:.rost-,""uiu n !l urzącl:T.e
ltie coli. ·kramu stó:wwne. 
przy bardzo msł j wpł<>cie. 
Zgł lSZe;!ia do Ensp. , "\Via
rusa PJlskiegw. pnd literu 

M. Ił!. (",:. 

"\Viąza.rki 
z poleklmi ne.pis~rei od 2C· 
!en. za sztukę poCZl\Wezy, s-..4 
do nv.jyl1~~mie}t.zych poleot 
W::' Wi6lki::n V\'yborze 

Kdęgarnia , \Viarusa Pol
!l.ltieg•> .. v-· Boclmm 

Towarzystwo św. Wawrzyńca w Kastropie 
clono i wszystkim czJonkom bez wyjątku, iż rocznicę 
kościelną obchodzimy w niedzielę 23 sierpnia. przez 
wspólną Komunię Ś\V. Będzie Msz św. na intencyę 
Towarzystwa o godz. 7 rano. gdzie także chorągie\': 
asystować będzie, (zwraca się przy tej sposobności 
U\\ agę chorążym oraz asystentom ,ażeby przybnry 
swe prz~'gotowali). Zaraz JJO J\'tszy Ś\\. przyst~puje 
TO\Yarzyst\YO ' do wspólnej Komunii św. \\' oznakach 
tow. .l es t na\\·et obowiązkiem każdego czJonka do 
\vspólnej Komunii św. raz \V roku przystępO\vać o co 
się bar}i~o prosi. Sposobno~ć do spowiedzi św. od 
piątku po południu aż do niedzieli po po.Iudniu. \V 
nitdzielę o godz. 4 kazanie polskie oraz blogosl.awień
stwo. zaraz po nabozeiisrv,:ie posie zenie miesięczne. 
Dla pewnych jeszcze spraw liczny udziat jest pożąda-
ny. Z a rząd. 

\V1ec \V Rombruch pod Barop. 
Dia okolicy Baropu odbędzie się wiec .. Z_iedno

czenta zawodowego·· \V niedzielę dnia 23 sierpnia o 
g:odz. 4. na sali Sassego w Hombruch, Louisenstr. 0-
ma.wiane będ.ą sprawy robotnicze i górnicze zarob
kowe o raz zapisnvanie zglaszających się na czlon
kó\\·. Liczny udzial Rodaków pożądany. 

"Zjednoczenie zawodowe J){) Iski-e". 

BACZNOŚC! 
Zebra.f na chrzcinach dla komjtetu wycieczek la

towych p. fr. Stolpe: Tomasz Broda l mr.. J. B o
sac),;i l mr., Flor. Komorowski l mr., fr. Komorowski 
1 mr., Józef Komorowski 50 fen .• \Vlad:vslawa Malill
ska 50 ien., syn St. Adamskiego 50 ien:, .Marya :toi
pe 50 fen., razem 6 mr. 

''" dnin ~lubu 18 sierpnia nuj
scrdeczniejsze życzenia ws~el-

vv· z całem to-

Towarzystwo św. \Vojciecha " Baukau 
podaje czlonkom do wiadomości. iż dnia 23 sie· 
n godz. 3 po poL odbędzie się zebranie, . potem 1 • 
wa. \\ stępne dla czJonków 50 ien., dla nieczlor 
75 i en. O liczny udział prosi ~-~- r __ z q ~ 

Wiec w Huokard·e! 
\\ .szystkim Reda kom z Jiuckarde. i okoli~· l 

zn?_imia się, iż w niedzielę, dnia 23 sierpnia o 1 
4 po poL w soli p. Schneider, przy kościele, (}dhtl 
się wiec Zjeunoczenia zawodowego. Będą oma~ 
r( ,zmaite sprawy robocze i organizacyi zawo& l 
nraz zapisy\\·anie zgłaszających się na cz.!Olll • 
Zc::den Rodak nie powinien zostać w domu. • 

..Z}ednoczenie z.awodowe polsk~ 

Towarzyst\YO św. Barbary w Uinnen (Siid) 
zasYła swemu .;::.zanm\·nemu czlonkow1 

- PA"\VŁO\VI POTORALSKIE.,\U 
oraz jego narzeczonej 

Annie l\lelkowskiej 
najszczersze życzenia w dniu ślubu. któJT się r 
dzit'" lS sierpnia br. Na cześć wykrzykuJemy \1: 

nie po trzykroć: . riech żyje mloda para! 
Z ar Z q 

~~~',':fl;l~~~l~~~~~~~~J?J; 
~)J;~\~)~1~~~~~~~7?JJ~~'(~'$.~~ l 

l\c-ło śpie,;·u .. -'1iddewicz w Oberhausen l 
donosi swym czronkom. oraz wszystkim R.o~ako: 
Oberhausen, iż lekq·e śpiewu odby\vają się co ~ 
dzielę u p. Kleina (Dreikaisersaal) o godz. 2 po 
O jak najliczniejszy udział w lekcyach uprasza 

Z ar Zf 
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dalb rt Powalowski, 
~I} ~~ -i' ~l- ~~ Rochom, ~) ~~ ~;~ ~~ ~> 

specyainy· dom własnego wyko~ywania lepszych ubrań 
dla mężczyzn i chło ~ców, 

poleca w terażniejazym cichym czasie swój · oddział do 

~ wykonywania podług miary. --.a 
.Aby moim wszystkim kn1wcom wystarczającą i opłacającą się pra

cę oddać, a moim sz:an. odbiorcom dać ~posobność, ubrania podług mia

ry, znacznie taniej i mimo to dobrze odrobione oddać. przedsięwziąłem 

sobie. moje już tak tanie ceny do 15 września. j eszcze znacznie zmzyc. 

Moim Y.asodom: przedewszystkiem dybre leżenie, beznaganne odrob_i_~~ie 

i dobre modne materye dostarczać, zawdzięczam moją_ renomę. Odbior

cy, którzy za f!;Otówkę kupią, otrzymają 

10°io nadzwyczajnego rabatu~ 
.Jedna czt:BĆ moich zimowych materyj już nadeszła. Próbki są ka

żdego ?zasu do dyspozycyi. 

DALBERT p~WALOWSKI, 
skład główny W BOCHUM, AUeesłr. 13, p. dworcu "Gussstahl·'. 

skład próbek w HERNE, ul. Vinkestr. 3, blisko przy dworcu. 
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~ eodzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyinie, poświęcone sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

~ Za inseraty placi się za miejsce rządka drobn.ego druk~ t- Wychodzi codziennie z v,ryjątkiem dni poświątecznych 15 fen., a za ogloszenia zamieszczone przed .mse.ratarm 
~:. dodatkiem reiigijnym p. t.: ,.Nauka Katolicka" z ty-

4 
Oien. Kto często oglasza, otrzyma odpow1edm opust 

~ a;odnikiem społecznym p. t.: .,Glos górników i hutni- li' 'dl . • l czyli rabat. za tlomaczenie z obcych język.ów na pol: ~ ktrw". oraz pisemkiem literackiero p. t. .. Zwierciadło': tH D Się n raC UJ • ski nic się nie płaci. - Listy do redak~yl, Drukarm 
J Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych wy~os1 l' i Księgarni należy oplacić i podać w mch d?kfad.ny 

~ Jl mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu l mr. 92 rell. adres piszącego. l~ękopisów się _ni~ Z\\:raca. Na~w1~k 
.Wiarus Polski'' zapisany jest w cenniku pocztowym korespondentów bez ich upoważmeiua me wskazuJe Się. Ci ~ pod znakiem .. t polnisch" nr. 128. 

1 Nr. 189. Bochllm (Westfalia), czwarlek 20-go sierpnia 1903. Boa 13. 
~ie! ;_:=:..:-==-=-~~---~--=--_:_ ___ _:__---:--_---------::-:---:-:----:-:--~::-.-=~:;:-;=~;:::7· --
11 

Reclakcya, Drukarnia Księgarnia znajduje się przy u icy a t 1eserstrasse nr. ' na . o e. 1 l\I II 1- d l Adres: ,.\Viurus Pol::;ki", Bochum .. 

~~~~;;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Rodzice polscy! Uczcie azieei swe 

!i, m6wi6, czytać i pisać po polsku! Nie 
l l 

.!h, fjest Polakiem, kto potomstwu swemu 
~~ mdemczyć się pozwoli! 
00! 1====~~=~=~======== 
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Z wypadków dnia. 
Prusacy niemczą nazwy wfo.se·k. 

Jak donosi ,,Oeselliger·', przechrzcollo ma
jątek rycerski Tns.zewo w powiecie lubawskim 
w Prusach Zachodnich na - ,,Tuschau". 

\11 Kara za poniewieranie żołnierzy. 

Za znęcanie siG nad żołnierzami w 206 RfZY
z1. padkach skazany został \V Frankfurcie nad Me
~ nem podoficer Scherer na póftora toku więzie
~ nia i degradacyę, 
ko· 
:o Sprawa polskiego zebran~':l przed kamerge.rych-
po tern. 

z1 Zarz4d polskiego Towarzystwa mŁodzieży 
-~ w Onieźnie nie poqal \\·ladzy policyjrrcj ustaw 

Towarzystwa ani spisu czfonków. Na zebra
niach Towarzyst,,·a \ryglaszano odczyty z pol
skiej literatury i historyi. .l\1.ówcy mówili rze
komo ujemnie o protestantyzmie i \v;yrażaii na
dzieję, że Poiacy będą kiedyś uwolnieni od' uci
sku. Towai:zystwo rozwic:1zano z tego powodu, 
że należeli do niego terminatorzy. Członkowie 
rozwiązanego Towarzystwa zgrom.?dzili się \V 

mieszkaniu pewnej wdowy. Izba karna skazata 
oskarżonych na karę pieniężną. Oskarż.:ni od
wołali się do kamergeryclitu) który o.drzucil re
wizyą wyroku. 

Telegramy. 
C a r o g r ó d. Zaburzenia w Macedonii 

wzmaga.ią się. Łatwo przyjść może do strasznej 
rzezi, a wtedy prawdopodobnie mocarstwa eu
ropejskie musiałyby wkroczyć. 

A n t w e r p i a. W porcie tutejszym zgo
rzał parowiec. 

L o n d y n. Na wyspie Jamajce wybuchnął 
głód. Ludność domaga się od rządu pomocy. 

N o wy J o r k. Na uczcie, jaka słę odbyła 
po przeglądzie floty amerykańskiej, wzniósł pre
zydent Roosevelt toast na część Niemiec, Rosyi, 
Anglii i Japonii, których to państw przedstaw1-
cieDe byli obecni. 

Polacy na obczyźnie. 
Sprawa bezprawnie rozwiązanego wieca przed-

wyborczego w Brucbu. 
Przypomną sobie zapewne nasi Szan. Cz}

telnicy, iż w przeddzień wyłmró\v do parlamen
tu, dnia 15 czerwca po.Jicya rozwiązała \Viec 
przedwyborczy w Bruchu, podając za powód 
obecność nie\viast na \Viecu. Na zażalenie, \VY

slan.e przez przewodniczącego wieca p. Ludrwi
ka l(ubiaczyka z Bruchu, otrzyma! tenże odpo
wiedź, iż dozorujący urzędnik policyjny uważał 
wiec za zebranie 11Związku Polaków" a więc 
towarzystwa politycznego, na którego zebra

) niach obecność kobiet nie jest dozwoloną przez 

l. Prawo, nie zaś za zebranie przedwyborcze,· al
bo publiczne. 

.-' 

Z odpO\Yiedzi te.i wynika, że na wiecach 
przed\x-yborczych \\-olno bywać niewiastom. 

Habinghorst. Przy W}'borach starszeg-o 
knlłpszaftowego, jakie się odbyły ,,~ ubieglą so
botę, przepadł niestety kandydat górników pol
skich i to tylko 6 głosami mniejszości. Nasz 
kandydat uzyskał 102 a przeciwnik 107 głosów. 
Okolo 40 górników polskich pozostało za pie
cem, którzy byli mogli przeważyć szalę zwy
cięstwa na naszą stronę, gdyby · byli wszyscy 
spełnili swój obo"\vi<wek. Hańba tym ospalcom. 
a nie mniejszy wstyd tym, którzy oddali glos na 
obcego, bo i tacy się znaleźli. Jeżeli nie co wię
cej, to przekonaliśmy się, że zwyciężyć może
my. Za rok Ddbędą się wybory ogólne star
szych knapszaftu. pracujmy więc do tego czasu 
w celu zorganizowania wszystkich górników w 
"ZJednoczeniu zawodowem", abyśmy poszczy-
cić si~ mogli \\~ygramt. M. Cieka\\·y. 

Mengede. \\/ niedzielę dnia 9 sierpnia od
bylo się \\ ·aJne zebranie tutejszego nowo zaŁożo
nego Tow. gimn. ,.Sokó~" w celu ohoru zarządu. 
Na cz{onkó\\ za pisa lo się 2S drnhÓ\\. Zostali 
wybrani do . zarządu: Józef Król przewodniczą
cym, \Vojciech Pera zast., Antoni Kędziora 
sekr., Michal Tatarski zast., Michał Maćkowia_!< 
skarbn., Jan Pera zast., Jan Rybarczyk naczel
nikiem, rewizorami kasy: Piotr Gruszka i Alek
sander Adamski. Rodacy z Mengede! Odzy
\Vamy się do was: zapisujcie się na druhów 
gniazda sokolego, bo tam można krzepić cial'o 
j ducha. 
Przylecia~y tu sokoly, wzbił się w niebo krzyk 

wesoły: 
Cenić trzeba znak .. Sokola'·, tak drużyna grom-

ko wo~a! 
Bierzmy wzory od ,.Sokola", spędźmy smutki 

wszelkie czoła. 
Nauczmy się od ,.Sokoła'' wzmacniać ramię, 

v.-znosić czola. 
A gdy wszyscy staniem spolem, zadziwimy 

świat "Sokołem''. 
Gdy rozwiniem lot okoli, n1inie wszystko co 

nas boli. 
A \Vięc ,,Czołem", przed ,.SokoŁem, Rodacy wo-

łają s polem! 
Cz.olem! Antoni Kędziora, sekretarz. 

· ~ 
Osterfełd. \V niedzielę, dnia 9 sierpnia za-

łożyliśmy tu Tow. gimn. ,.Sokól''. Przewodni
czącym iest druh franciszek Cieślarczyk. Ro
daków z Ostedełdu, a szczególnie mlodzież u
praszamy, aby się licz-nie garnę1a do ćwiczef1 
gimnastycznych. Czolem! 

Przedruk wzbroniony! 
"Gazeta Toruńska" pisze: .,l(atolicy nie

mieccy skarżą się słusznie w gazetach centro
wych i w ciałach parlamentarnych na landratów 
i burmistrzów protestanckich. że swoje ogłosze
nia urzędowe dają zwykle tylko gazetom prote
stan~kim lub liberalnym i przez to nietylko sami 
- popierają owe gazety materyalnie, lecz nadto 
zmuszają katoHków·, aby O\Ve protestanckie i 
liberalne gazety abonn')vali. Jest to istotnie 
skarga sluszna. 

Sprawiedliwość każe przecież przyznać, 
że jeszcze ni.kt nie słyszał, żeby który landrat 
lub bunnis.trz zamieszczał swoje o~~oszenia z 
przypiskiem: "Przedruk wzbroniony!" Prze-

ci\\nic władze rzq_dowe nieraz same starają siG, 
aby ich ogłoszenia zostały po\\'tórzone przez in
ne gazety. 

Inaczej księża niemieccy w \Vestfalii. vVo
bec tego, że nabożeiistwa dla Polakó\Y od~ywa
ją się tam bardzo nieregula rnie, okazała Się po
trzeba ogłaszania nabożef1stw tych w gazetach. 
Księża niemieccy zamieszczają je przecież tylko 
w zalożonej celem balamucenia ludu naszego 
gazecie polsko-centrowej i to z przypiskiem 
"Przedruk wzbroniony." Pragną przez to lud 
polski zmusić do abono'vvania O\\·ei gazety, ~o 
kto cradziny centrowej nie abonuje, nie może su~ 
często do\viedzieć. gdzie i kiedy będzie polskie 
kazanie i spowiednik polski. 

\AT ten sposób starają się centrowcy posta
wić na nogi pismo, któreby slużylo interesom 
ich partyi politycznej, WY\Yalczało im mandaty 
poselskie i karyerę, nie wymagając od nich ofiar 
pieniężnych. 

Jest to oczywiście nadużywanie świętości 
religijnych w celach kupieckich, aleć znana to 
rzecz, że pewne kola katolicko-niemieckie nie 
uczą wprawdzie, ba na to są zbyt przebiegłe, 
ale post~puj~ \\ praktyce według zgubnej zasa 
dy: Ceł uświęca środki!" · 

Polacy a centrum. 
Pod pDwyższym nagłówkiem zamieszcza 

w .,Gazecie Ton1!1skiej" dawniejszy duszpa
sterz Polaków na obczyźnie ks. dr. Liss z Ru
mian szereg artykutów, w których omawia spra
wy Polaków na obczyźnie, ~ że niejedne cieka
we szczegóły tamże się mieszczą. przeto posta
nowiliśmy zaznajomić naszych Czytelników z 
treścią tychże artyknló\Y. 

I. 
,,Dla czego nie piszesz?" - p-y .ają się mnie 

różni.~ Odpowiadam zwykle: .. Jest czas mó
wienia i jest czas milczenia". 

Uw'ażam, że teraz nadszedl czas mówienia i 
pisania, aby się przekonali ci, co mniemają, że 
\V Pelplinie usta mi zamknięto, że się mylą, a ci, 
co pragną, abym zawsze kolubrynami \\"alit że 
są w blędzie. 

W Felplinie nic mi się nie stato, tylko w po
dróży przymusowej podczas szalonego zimna \Y 

nieopaTonym \\ragonie dostalem w prawej n~ce 
guz reumatyczny tak, że gdy spojrzę na lewe 
spuchłe kolano, myślę za\\ s ze o sll1żbie \VOjsko
wej w Wrocławiu i dziewięcioletniej a próżnet 
fiskalnej reparacyi plebanii Zgrzybiałej w l"(u
mianie, a gdy SJ}Ojrzę na prawą rękc, myślę o 
podróży (nie wed'lug mego zdania potrzebnej) do 
PeJplina. · 

Aleć niech wszystko Pana Boga chwali - i 
moje "misericordiae Domini!'· - ,,A cóż było 
w Pelplinje ?" - pytają się cieka \V i. Spra \\a 
śp. ks. Arcybiskupa Simara, któ1'a wedlug opisu 
ks. Oficyala zapewnie spoczywa \\. aktach mo
ich osobistych. Lecz że ks. Oiicyal jed.nym jest 
obcy, to mnie jest przynajmniej obcy nie dla te
go, że pochodzi z dyecezyi gnieźnief1skiej, lecz 
o tyle, że On jest niemcem, a ja Polakiem. Dla 
tego odpowiedź na pismo ks. Oficyała Ltidtkego 
znajdzie historyk cieka\\· y po śmierci mojej w 
moich os.obistych aktach u mnie. Ks. Oficyat 
pisal ze stano\\·iska niemieckiego, a ja z polskie
go. Oto cala sprawa. 

Obecnie chcę pisać o Polakach i centntm, 
a że ks. Oficyał dal mi bardzo ważną radę, abym 
na przysz!ość "każ de s I owo, kt(Jre chcę pisać i 



WIARUS POLSKI. 

llf-MJI'Rlll ... ,,, kt >re chcę mówić, przedtem· dobrz.e roz_~ _ w s\\rych posada.ch? Zdawać by się mogło, że 
\Vażył". dla tego proszę mi wierzyć,' co piS,Zf;~· ; tak .jest,· b-o oto z n ch\' · w piątek nasz komitet ra
piszę z wielkim .· namysłem i z wielką rozwag_~ : timkowy- wzY-wanv .na policyę, aby każdego z 
- piszę nie żeby; kolubrynami strzelać, ~żl)y :ta: ·. ·_ c~tonkó\v wybadać co do zbierania sk~adek itd. 
~lc Niemcy d'rżaiy, lecz piszę, aby wrzody ·'prze:· ; Pp~ dr. f,ethke i Br. l( o raszewski zwrócili U\va
cinać i rany l'agoidzić i goi~. ge 'ria · naj\vyższe . w:~n:oki sądowe; pozwalające 

W dawn-h~jszzj polemice · z centrowcami ·.po.:.. na zbieranie składek za pomocą gazet, zaś p. St. 
wiedziałem cenh·owcom wiclki.e grubiańst\\·Q z.a i : .. Koraszews-ki na zapytanie, .czy ,\-ie o tern. że 
Abrahamem a Sancta Clara· __:_ lecz ·PO\Vieq1:ia~ ·.·' n'te·.\Y;olr1o 'składek zbierać . odpowiedzial: Sty
lem dopiero wtedy, kiedy mnie; za ogfoszętt._ię · . szale~ o. tern. ze policya tak twierdzi, atoli dzi
rozmowy w Paderbornie grubi~uistwami r- ; obe1l. ,; : ~rię' si-ę, dla czego \YSzystkim wolno, tylko nam 
gami obsypa-ly centrowe gazety. Oddalein: pięk- . : dla b'yć nie\\:OhlO! 
nem za nadobne. - ,,Oermapia·'. zaś,·. ria · której f - ;~~- • Pan·· komisarz ftnbe i policya myli się gm-
czele stoi kuratu s, a obecnie prahit ks, _, Sch\.\·artz,. ::. ~~b,;;opierając się na dawno . zniesionych paragra:: 
po\~.rie·d'ziala· nawet, że nikt jeszcze tak cefl~r.um · - ~.aq,h poljcy]nYch. · 
nie obrazi!,' jak "ten polski . kleryk". · Zgacriatil ,: ~~ :~. ,.Gazeta .Opolska" postarała się o dwa wy
się na to. Moi przyjaciele chcieli mnie miAno~ · . ł·o~i kamergerychtu_ berlii1skiego i podaje je do
·wać kanonikiem honorowym: leci. -odrzuciłem : .. , śjD!~rnie; wynika z nich, iż do zbierania składek 
ofiarowaną godność, bo ja, proszę pańshva, wo:-- · ,z1l, :~pomocą publicznych odez\\~ w gazetach nie 
lę zo,stać sobie ·,,polskim klerykierii"; czyli _pr&-: · .~ohzeba pozwolenia . od naczelnego prezesa. 
baszezem w Rumianie, jak piastO\vać iakieś_gnd~ _.,. ...Jf!.&t ono tylko potrzebne, ·gdy zbierający urzą
ności \YYts?,:e, lecz gdy ,,polski kleryk~ · r, ]._przez.. d,ząją kolektę, chodząc od domu do domu. 
los wybrany powie cz.asem centro).~'cOm ·\\' o~..:zy: =· ===~~~=============== 
prawdę, to . niech ks. Prałat w Berlin"ie hik bar- .; ;.-~A_-:rinia .na usługach antypoloniŻmu. 
l!łzo się nie 'obrusza, bo to szkodz·i zdro:\Viu. · 

Lec2 , cóż ·~nnie powoduje, abyrri z·hÓ\\' z cetl-- ·. -~~ .: . J(óżne · bis ma niemieckie \\ · ydrukowały ró-
trowcami.: się rozprawiał? _ spyta· niejede·n. . · i·n;ocześnie artykuł H~j treści, · że dobrz.eby bylo, 

Walka centł·owców z Polakami v.~ \\'esffalii :·:. ~q,y po : małych miastach polskich kłaść garnizo
i .,Wiarusem Po-lskim·' ·i przyszi-y ·)yiec<te·ne:ral- . ny .wojskmve. Ze te artykułY brzmią jeden jak 
ny ceritro\vców w Xotonii. ·· · · · ' :drtJgi, że ·je rozestano ró\\~nocześnie do więcej 

g'aźet i. to \\i· faśnie w dniu mianowania nowego 

Zb. · kł . d k '·. · t'·, ·· :ir.Ji:nistrą \Vojny, -- z tego widać \\ ' yraźtlie, . że terante s a e prze~'- gazę. Y ,: \. · . .na-katyści -korzystać pragną z chwili, by podsu-
jest d()z~olone. Z po·wodp tegOt:oc'znej pO\\rQcJ:zi i ;l)ą\S 11owe'!nu ministrowi s\'Ve pragnienia. 
zawiązał sf~ 1ia Górnym Śląskn za -·statani'em· re-·· :;:.·· . V/ attykutach powiedziano, że rozlokowa-:- . 
dakcyi. , ·,'oażety Opolskiej" · komitęt nitunkowy ' . ~tiie: armii po· miastach polsKich podniesie nie.- . 
w celą niesienia · r)omocy dotknięt~~m pO\\ 'odzi~{. ·. ..mieckosć, bo da za1'obek niemieckim przemy~ 
Ody się ó terp do\viedziała policya, oświad;czyf'- ~JO\\ ·com. · \Vielu Niemcó\Y znajdzie· zatrudnienie 
komisarz policyjny redaktorowi. "oa:·zety ·.: Opoi- :1 ś'i)l'zeda\vać będzie S\Y'e towary wojsku. Taki 
skiej" ·p. ·J(oraszewskiemu, że ·ty.łko w takim ra- :~ ·.:b.r%ypł};w .· p_ieniędzy . do nierhi~ckiej kieszem 
zie wrlnó gazecie · składki zbierać, jeśli odda - z·ą-.. :t ;j\ rf.~Jk,iej; będzie \\·agi. .., 
brane · pieniądze dO og.ólnej kasy .(burtnistribv.;+:· ;';; ·.~J Autor hakatysta radzi zaktadanie fabryk 
lub landratowi). Ażeby zebranerui składkami konserw wojskO\\·ycl1 w polskich dzielnicach. 
sama mogla rozporządzać. pov;rinna mieć po- vVidzimy tn zno\vu dwie wiaściwości na-
zwalenie naczelnego prezesa, g l osi t komisarz. szych pruskich wspótmieszkańcÓ\\. : l) chci-

P.odobno zachodzi obawa - pisze .,Gazeta wość grosza, jako patryotyzm tak nazywamy 
Opolska'' - abyśmy nie 1rprawiali ,,wielkopol- talarowy i 2) niesprawiedliw-ość jawną dla Po-
skiej" agitacyi. A zatem nawet \Vobec kl~sk ży- laków bez poczucia wstydu. Bo z urzędów 
wioło-wych, które nas nawiedzają i którym z wszelkich publicznych należy się polskim mie .. 
poczucia dobroczynności choć \r drobnej części szczanom tak samo zarobek ·iak niemieckim. 
zaradzić pragniemy, nie zapominają niektórzy u- Ale Ó\\- autor hakatysta zape\vnie jest święcie 
rzędnicy pruscy o - agitacyi wielkopolskiej. przekonany, że jego rada i życzenie są zupełnie 
Czy może i tu zachodzi obawa, aby dla kilkuset sprawiedliwe. Gazety niemieckie takich sa-
marek~· ~ebranY,ch przez nas na . niesz~zęśliwych · : !Y~ch są ucŻuć i ·przekonal1. - Aż przyjdzie ka-
powod:Zian, pa*st\vo_ pruskie nie _ zac~\v.iato się, : ra ~;boża. · 

~~~~~~~~~~~~~~ 
· 11\11 • .·. · · · .. ..: · · · · .:;: _..:._ Aha! .. __:_ odezwal się z dołu oficer. - Kat 

". ·~ . lłli . l ar H 8 '!JT • .. . . ·· .';~ ·-: :~ch)dwni~ nie i a, ale każdy i was, a ty pierwszy. 
·po~le~~ Wacława Masł~nrałdq.:. . · · · $.h{siubienicę latwiej się wchodzi, niz na tę gó-
:.; ': ·. -~ ·~ " ni .. ·Licho mię nadało tu jechać! Niedarmo mó-

' · { Ciai dałuv. ~ .. ·\\ -fte:in sobie przez cały dzief1: Co ci po tych 
Tyrhtzasem · ściemniało zupełn ie. · ·uderzył ·:-,puszczykach na Kamiennym Pniu! Nie poslu

dzwo~n~·k · na \\·ieczorną modlitw ę, po której za.; : i.h:ałem - ot, i mam! Jak nic, mogę Z\\, alić się 
częły ··gasnąć świata i wnet cisza obj ęi'a za-·: .. \~r'.:przep:aść i wtedy ani 'jednej swojej kości nie 
rnek. ·, .· · · . · · ·; 21:rtaidę. ·0, Boże L.. Podeprzyi, czy co, Domań-

Ale ;' D.zik • z Trylickim jeszcze ·wyszli obej~ · ski. bo juź mi tchn nie staje... Nie ma co, mówić, 
rzeć Q.ud:ynki i skontrolować · warty . Noc była · -',pię·knie mnie przyjmujecie! 
jasna, .,Cicha i · chJodnawa. Księży~ oświecafda~ · -- Nic to. pułkowniku! Tylko do piekła 
leki łąfl~uch lodowcó\\-, b4yszczc\c:rch jak kry;. :- :p{owadzi szeroki gościnieci - rzek t Tryli-cki. 
sz.tato.~ve gmachy; ubielił szczyt1~ skał i lasyr, .. ·• _ __: A to ty, wąsaln! Spuść mi tu jednę s\vo-
otulon'ę bŁękitnawą mglą, z lekka przyprÓczyl · · i;ę · \yiecheć, co ją masz pod nosem: z nią latwie.i 
jakby ~szronem. Ale wąwóz leżal , w glębok1m . si(i wYdrapię. Bodaj was i waszą górę! Przy-
cieniu, jak czarna otchla1l. . , . Jt:cdmnieL czy radzi ml1ie jesteście? 

I tam_ b.ylo cicho. J·ak wszędzie_. Le,.._ 7_ · no. · "'Y F , , •. ; .• ." ... _ Jeszcze jak! Zaraz \\'cźmiemy w uści-
chwili .. Po-częty stamtąd dochodz ić jakieś odglo- · ·. śki. , 
sy, zrazu niewyraźne i pomieszai1e.·jak szfuer .... . . .:_ Bardzo to mi potrzebne. ZnalazŁ czem 
później już można było odróżnić uderzenia -pod- . u'r?czyć! Wola l bym jaki ochłap, żeby mnie się 
ków' o. kamienną drogę, czasami lekki szczęk " c)r,ganie nie · śnili. Ale pewnie już splądro·wali
szabel w stalo\vych pochwach, parskanie 'koni i .. ścfe całą kuchnię. Niewdzięcznicy! Ja do nich 
·glosy ludzkie. ~ ·· umyślnie drogi nałożyłem, a oni mnie uściskami 

. _- Widocznie szlo jakieś \l/Ojsko ~nie czer-: .: ~r_' armią! ' 
kieskie. · · 9-

Dz,ik . wysunął się na sam kraj .skały i długo. ·; -~ .. : -- Znajdzie się i kawał szyriki. 
sluchal, potem zwrócił się do żo-łttierza, sto-jące- , ,(· · Pewnie ~tarei, ale niech tam. bom g1odny 
go na _Vii-arcie przy ścieżce. i rzekł t · .. : .fak·will\. ,Nie folguj sobie, Domal'1ski, masz pod

~ panie Domar1ski, a skocz-no .. waść ·ku . .. pie.rać, ·to podpieraj, nic ci się nie stanie, oprócz 
nim, niech-że wiemy, co za jednr! · .. ~asz,czytu, · żeś- trzyrnal mnie rękaJmi za klęby, a 

Dornański puścił się po: strornej · ścieżce ·> głow_ą. trykał \'~ ich sąsiedztwie, jak baran. Bę
szybko, aż za nim się kamyki sypatv; i rychło: :; dziesz mial cz,em się chwalić przed \nmkami. 
utenął w cieniu, ale nie minęło p q{ godziny,_ już.> _ · - · To~ już wolę \Vztąć pułkownika na plecy, 
wracał, a z nim chudy, wysoki, z sutołem· t,l.a. f.~k ćw~iartkę c-ielęciny, - odrzekł Dnma(1ski. 
.grzbiecie . wojskqwy, który sapał i .klął. drogę li- ' .. · -·Oho! Widzę, żeś trochę wyostrzył- ję
tęwskini ·akcentem- i gtowę zadzit~raC.do· ·-:{bry,. .: ~yk : Dawniej umiałeś tylko o.bracać nim g·arnu
mierziłc; .ile jeszcze zostało ścieżki'. . .· -'· ··· · ~, ' )!.kowe fla:ki tt J ózi za Ostrobramą. . Pamiętasz-

- Ki ·kat! Reutt, czy nie :Reutt? - wesofo·· ie Józię? 
za wolał Dzik. - Cz.emu nie! - odrzekł Domat1ski we~ 

Ziemie . polskie. 
. z .Prus Zaellodnłeh, Warmii ł Mazur. 

Tczew. W Lich~\vach w powiecie mati0 

· oorskim zabił lopatą podczas sprzeczki młod~ 1 

paro·oc'zak Bunłrowski paistucha· Hagemanna, za 0 

· trudnionego- u właściciela Stricha. Morderc u 
aresztowano. 

• < Cbo}ntce. Do_ domu chorych odstawion r 
: robotnika koleiowego Pat1kidejskiego z Czerska 
· Pomiędzy Czerskiem a · Lęgiem zeskoczył ot 
. tak n ieszczęśliwie z pociągu będącego \\~ biegu 
. że koła mu zgniotły zupełnie jedną nogę, któ 
musiano ·mu odjąć . , 

Tuchola. Na wybudowanin w M. Mędr 
mierzu zos.tały w· uiedzie'.lę dwie Boże męki po: 
święcone. Aktu poświęcenia dokona-l ks. Pełk 
z W . Mędromierza . e dną Bożą mękę posta. 
wi01no zę składek dobroczynnego ludu a drug 1 
\Vystawil murarz p. Jączyf1ski własnym kosz. 
tem·: Przed kilku laty wykupił on także kawa 1 

ziemi z rąk niemieckich. -
W Wejherowi-e, w Prusach Zachodnich a-. 

resztewano, jak donosi "Oeselliger", sekretarzi 
sądu ziemiaflskiego Ottona Floriana, któr 
sprzeniewierzył: 25,000 marek. 

·Z Wiei • . Ks. Poznańskiego. 

Wscbowa. Odkryto tu \\' okolicy \Y głę. r 

bokości · 170 metrów bardzo znaczne pokład · 
asfaltu, Jako też i ropy. Dalsze badania wyka· 
za:ty. it okolice Wschov\y: Sc1 bardzo bogate \1' -~ 
poklady \\·ęgla kamiennego, jakoteż i inne mi
nerały, ,które sprowadzane być muszą z zagrani. 
cy, w skutek czego zawiąz-ało- się· \v Halli ·na 
Salą to·warzystwo, mające na celn eksploatacy~~ 
tych. minerałó\v . Zakupiono do tego celu już l l 
'milionóv,· metrów kwadrato\vych gruntu i za. 
pewnę . w najbliższym czasie rozpoczęte będij 
prace , przedwstępne . 

Janowiec. Podczas wczorajszego odpustu 
w Lopiennie wybuchł ogie[J u gospodarza Siuch· 
cińskiego. Mimo natychmiastowej pomocy spa
liły się doszczętnie stodoła, stajnia i pełen e 
śpichrz zboża. Ponieważ Siuchciński nie je~ , t 
zabezpieczonym, zrujnowaŁ się doszczętnie 
Wiatr przenióst ogier1 także na stajnię gospooa· 
rza Kiekzewskiego, któ-ra też spłonęła, ale ten 
jako zabezpieczony nie ponosi żadnej szkody. ) 

Wyrzysk. W niedzielę, dnia 16 bm. o go
dzinie 2 w nocy zabr4mialy sygnały pożarne m 

. ulica.ch naszego miasteczka, . budząc mi_eszkań· 
có\v , ze snu; . Ogiel1 :w·ybuchl na posiadłości 1 • 

mlynem leżącej porawie w środku miasta, zaku· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-} 
stchnąt -:-· Co tam z niebogą się s·talo ? ... 
Panno Najświętsza! 

- Co · miało . się stać! Flaki gotuje_, Domań· 
skich karmi. Nie myśl-że tylko, że za tobą Li· 
twa wyjechala z Litwy. Znajdziesz ją, gdzie' , 
zostawił. 

- Bóg -że to raczy wiedzieć! 
Tak · roz-mawiając, wyszli pra\vie na szcz~ 

skały . Tu Dzik z. Trylickirn, porwawszy :Reutt~i 
za ręce, unieśli kti sobie w powietrzu, a on p 
kolei brał ·ich w objęcia i ściska!, nie ukrywa-t! 
ją c radości', i m ruczat przytem jak niedźwiedi 

- Ależ góra! - za wola{ potem. - Stąd doi 
nieba jut tylko pól drogi. A wzrok biegnie at 
na koniec świata. Myślę, możnaby i Polsk(ł\ 
stąd zobaczyć. 

- Czasami można, - odezw·al 
ski. · 

-Jakże to? 
- Przez łz.ę. 
Zamilkli wszyscy, - i potem 

rzekł Reutt: 
- Pięknie to powiedziałeś, Domański.. chOĆ 

przyznam się, że tak mię to zabolało, jak gdY:t 
byś wziął. mi serce w garść i ścisnąL. BodaJ· 
was! Nie pozna~ję ~i~bie. ~e~zcz~ si~ cał'kietn~~ 
roz,plynę: w rzewnosc1. W 1m1ę OJca 1 Syna!. .. 

:.__ Nie. ma tu· żadnej pociechy, - - mówi! 
drżącym głosem -. Domański. - Jedna rozpacZ, 

1 
jedna tęsknbta,; . którą człek wciąż się z·apija, jak"' 
wódką !. . . : !. . . : 

. -. ~lużfl.i~~; ~b!acie, ~- cich<J wy:zekł Dz~x 
- ~e~ieJ portn~sl~, z_~ teraz tam dzwomą na Aniolż: 
Pans\n. · . ,, . , b 

I znowu w·szyscy umilkli. ·V 
- n, J eztit Jezu! - jęknął nagle Dornań ski, 

padając na kolana.. . j(l 
Uklękli i oni i modlili się cicho, żarliwi~ . 

(Cial 'dalszy oastut.l .... tJ.:..., ··-' • J 



ionej nie.dawno temu przez komisyą kołoniza
yjttą od sukcesorów po wtaścicielu Schauer. 

~. · Gniezno. Ks. profesor KJcske z Jaksic, mia-
owany nieda \VllO kanonikiem kapitttla-rnyrn w 

1 nieźnie, obejmuje z dniem l paździ_err1ika kie
){} ownictwo. praktyczne tamtejszego· se.minar1'1nn 
za uchowncg.o. vV kapitule gnieźnie!1s~iei obe.cnie 
re ·szystkie ·miejsca są zajęte. a z 7 kanonikÓ\\, 

pomiędzy ~1imi także ks. Kloske, mi~no\vani s~-1 
}O rzez króla pruskiego. 
•ka 

Ze . Ślązka czyli Starej Polski. 
Wrocław. Zmiany w stanie dncho\\'nym. 

. kapelan vVoiciech Kokott '' Eintrachthucie 
:r ko kapelan do Chociebuża (Kotbus). ks. kape
POi n Józef Kulig II z Chociebnża jako kapelan do 
l ełku, ks. kap. !~oman Kubis z I~adzionkO\\· a ja
•ta· o kapelan do Eintrachthuty, ks. kapelan Józef 
lg 1::ttnlla z Bełku jako II kapelan do Radzionko
sz.~ a. ks. administrator Pa\\'el Kaspar \Y Rogo\\ ie, 
v~ robo~zczem tamże. 

Z pod Szarleja. Robotnik l(arol Zmuda W· 

a. · rzezinie wpa.d! do ~~~ojó\\'ki; ~\ yciągnięto gu · 
rza ~o trupa. Nteszczęscte stało Się \\' domu ko
)r alni. Na' wniosek rodziny nakazał prokurator 

badanie '' ychodka. Jeżeli wychodek by! u
zkodzony. wtedy kopalnia. będzie musiała ,,·do
\'ie i dzieciom płacić doż): womią rentę, gdyż 

łę. ąd l!Znałby hl odpo\dedzialną za śmierć Zmu-

ld y. '' . ., 
-~ I ak trze ba za\\·sze Się bron1c. Kto p~nosi 
""~ \ inę, niech płaci rentę. 
ni. Mały Kotorz został już na\\ iedziony przez. 
ni. O\Yódż \V kwietni n i w lipcu b. r., wi~c żni\\ o 
la o większej części zniszczone. \V pouiedz.iaiek 
·y gorzało doszczętnie 86 budynkó'' w 39 gospo
·1j !arstwach. a kilka innych jest nszkodzonych. 
za. rzeszło 300 osób jest bez dachu. 
;dą Świętocłdowice.. \Vlaścicielce Lisoniowef 

kradziono w 'jej nieobecności z mics~kania 800 
st tr., chociaż je tak dobrze ukryła - w kistce od 
~h· ygar pod łóżkiem... Na szczęście jednakże na 
Ja. rugi dzie(J znaleziono pieniądze w stajni, gdzie 
ten e złodziej z pewnością tymczasowo ukrył w 
e~ tomie, z czego wniosko\vać by można, że mie
lie. ·zka "' tym samym domu. Dotąd jednakże nie 
la- dolano go \.vyśledzić. 

Jesiona w pov.. wielko-strzeleckim. Na 
rzyszlą wiosnę rozpoczną tutaj budowę nO\\·e
o kościola katolickiego i probostwa. Koszta 
bliczono na 90 tysięcy marek, z czego patron, 

lń· r. Sierstorpff z Zyrowa, poniesie :dwie trzecie, 
[!t. j. 60,000 .rnr .. a parafia jedną trze~.;ią, ciyli· 
m 0,000 mr. Budo\v ę llO\vej szkoły .inż ukof1czo-

Wiadomości ze świata. 
Rzym. Dzienniki rzymskie podaj<.! obszer

Ie .e spra\\ oztlania, jak Ojciec Ś\\ ięty podzielił 

\\ ój czas " . pic n\ szych dniach pobytu w Wa-
tykanie. . Po bardzo skromnej \\ ieczerzy (fili

~ anka quli.onn, jedno goto\vane jaje, jarzyna, kie
lt iszek bordcaux i filiżanka ka\\·y) papież udaje 
p ię o godzinic lO na spoczynek. \V staje o godzi
la 1ie 6 rano i w otoczeniu gwardyi szwajcarskiej 
jź,UdaJe się do kaplicy syksty(Iskiej. Tam przy 
do· dnym z ołtarzy odpra\\ ia mszę Ś\\. w asysten
~yi sekretarza msgr. Bressan. w obecności kił
~k ·u osób, należących do d\\ oru papieskiego. Po 

szy w raca Ojciec św. do swoich apartamen
tń·łóvv ·na śniadanie: filiżanka ka\YY i grzanki z 

askm. Następnic rozpoczynają się poslucha
ia, najpierw dawnych znajomych. pó?,niei ofi

·yah1e. Obiad. w pofudnie, sldada się z zupy, 
Jie ręsa, jarzyny, 0\VOCÓW i ka\\ y, Po jednoga-

zinnym odpoczynku Ojciec Ś\\. modli się przez 
ci ół godziny i rozpoczyna zno\Yu pr.zyjęcia. 
Y· rzed wieczorem krótki spacer po ogrodach "'a
ialtykańskich. Kitka razy przez dzieł1 przyjmnie 
~111 apież msgra 1\·tcrry deJ Val. który zgłasza się z 
! ... rar){)rtami, .listami i depeszami. 
dl Madryt. Dziennik ttrZGdowy ogłasza am
;~ e, tyę . przestępców podczas ostatnich ro~ru
ak'"haw 1 bezrobocia i zaprzecza ró\\"llO~ześnie 

ogtoskom. jakoby król zniewolony ... by( do le
ik..:zenia się w zakładzie dla suchotnikó\v. Alfons 
l~. HI sposobi się przed\\ nie dQ wizyty. w Pary

lu, nad czem naradzal się posel francu.~ki Cam
on z prezesem ministrów hiszpa(lskkh Villa-· 

ki,vade. 
Białogród. Dzienniki białogrodzkie nważa

ie}~ zrzeczenie się króla Pio1ra za prav.~dot>Qdob
• J ·te. Przywódzcy ~ przysiężc.nia przeciwko A-

\V l A R U S P O L S K l. 

leksandrow·i i· Dradze ·odbyli ta:}ną konfere.nt:yę, 
w której braJo udział 32 oficerów i 2 ministró\v .. 
PodpiŚano ·dokument w który1l1 zarzncaią królo
wi Piotrowi .niewdzięczność. 

Z .róinvch stron. 

:~ąnq~rma, :któr~; .go .. tymczasem umieśdl \v~ are
· ~i~ie: Na' drug.i dzief1 ów cygan znikt. Począt
ko\n) myślano, że uciekł. Tymczas~m okazalo 
;~ię.j) ·i:e banda cyganów .wydobyta go z aresztu, 
\\-yhl:pita inu oczy,. odcięta język; a następnie 
p(.iYwiązaii ·_:nieszczęśliwemu nogi do P,wóch 
obok siebie ·ro~nącycłi akacyi w ten sposób, że 
dr~e\\·a. wypuszczone . rozchylając się i idąc w 

Nagy Be~zkeret. Zemsta cygat'1ska. ·Z Na- ·górę. poszarpaly owego cygana .\\' kawały. 
gy Beczkeret, na \\'ęgrzech. donoszą: Przed . 'Sprawcy teJ:strasznej zbrodni umknęli. 
kilkn dniami zgłosił Się· w urzędzie gniinnym e-r-·: . : Szt~tga'rt. · Przy Ć\\ iczeniach polnych 51 
gan Miko! aj Bocsura i pmsil naczelnika gminy br}gady piechoty z artyleryą i konnicą .·zacho-
ó opiekę i chronę prze·ct bandą cyganÓ\\ ... która .r6;·wało wczoraj :około 30 do 40 żolni~rzy. u 
go · chce zabi6 za to, że żandarmowi \\skaza? ·~.Sit!dmiu. z,~tch stw. ierd.zono, że są rażeni u. darem 
jednego z członków bandy jako mordercę. 1 1a- ·$toneczrryin. Zawiezi-ono ich do tutejszego la
czetnik ~miny oddał O\''ego cygana pod opiekę ..:iaretu wojskowe~o i dziś już są zdrowsi.' 

.. • '· ~ ,. • • t •. • • 

p oz wala sobie niniej~zem n ąszemu ptzezac·uemu druł~owi;. prezesowi 
Związku .. s()koła.. w pail$twie niem)e~k~em · : ' 

Bet·nard(..-l\'i Chi'ż~lnowskienttl 
Pozni1~iu . 

w dn)u uroczy.stym jego godH:ych: )n~.iel!]n ~20-go· ~~erpnia złożyć 
źyczenia· ha steru "Sokoła~ · . -: .:'\ 

~--f~~~~'~.f~~.,~ .. ~.·-.·~ ~.- . ' -~ 
__ ,, •. ~~~~~~~.~~~~ 

... ~ .. -; . 

. · ·~ ··', ----------, -.··~·-.:------~- ...._..,.__,_,__. ~ •. 
:. 'Towarzystwo św. Ańtoniego w O~er-Styrum 
podaje swym członkom do wiadomości, i~ w niedziel~ 
dnia 23 b. m. da się towarzystwo wspólnie odfotogra
fować. Uprasza się wszystkich członków, aby się 
punktn~Jnie o godz. ~~4 stawili na salę zwyldych po .. 
siedzel1 z oznakami. Jeszcze raz uprasza się wszy .. 
stkich czJonkóv\', aby się jak najliczniej zgromadzili. 

l(oto Śpiewu .,Cecylia" w Neumiihl. 
Zapraszamy wszystkich Szan. Rodakó\v i Ro

daczki, oraz wszystkie nam przychylne Kola śpiewac
kie, Tow. sokole i kościelne, na naszą zabawę na 
dzień 23 sierpnia. Początek zabawy o godz. -i po pot 
Będzie śpiew, deklamacye i różne przedstawienia. 
Na drugi dziet\ 24 sic rnnia od 4 do 6 godz. wspólna 
kawa. puczem taniec. a w koticu pożegnanie rekrutów 
u p. Keienburga, ul. Lehrer nr. 53, we wiell\iem zbu
dowanym namiocie. Muzykę dostawi dyrrgent p. 
J. Szulc z Bruckhausen. O liczny udzial v.: zabawie 
prosi Z a rząd. 

Uwaga. Lekcya śpiewu odbędzie się 23 o godz. 
13/i po poL .. po.czem. skladka miesięczna i wpis no
wycłj czlonkó\v-. .Goście mile widziani. Cześć pnl-
skieLpieśni !· · · \V. Tafelski. ł)rZe\Y. 

Towarzyst\v:o św. Józefa w Wattenscheid 
· oznajmia wszystkim · czronkom, iż w piątek 21 tm. 

rano o godz. 8 odbędzie się nabożerl.stwo żafobne ZJ 
Oica św. śp. Leona XIII. Uprasza się przeto o Jak 
m1jliczniejsz_).:_udziat · Z ar z ą d._ 

Koto Śpiewu "Fiołek" w Bruchu. . 
\V niedzielę 23 bm. o godz. 4 po pol. zebrallie 

Iwdzwycza:jne w spra\.Yie zjazdu. Kota, które chcą 
brać udziaK w zieźdz.ie. ·choć śpie\vać o nagrodę uie 
bę<1~1. zechcą się w 8 dniach zgtosić. 

.Józei .Jęsiek, 
Recklinghausen-Bruch, Neustr. 325,'6. 

Towarzystwo gimn .• ,Sokół" · w Osterfeld 
donosi swym druhom, iż w nied7.ielę dnia 23 bm. na 
sali p. I(alverama, ul. .Marktstr. nr. 26, odbędzie się 
zwyczajne posiedzenie, na którem nie powinno brak
Ilać ani jednego druha. gdyż przyjdą ważne sprawy 
pod ohrady. Goście mile widziani. 

Czotem. Wydział. 

Wy c i e czka d o F e t s e n b u r g! 
\\' czwartek, dnia 20 sierpnia po potudniu oobę

dzic się wycieczka df) Felsenburg w Bochum. nrzv 
ul. Wittener Str. Zaprasza się szan. Rodaczki z 
dziećmi, or-az Rodaków, którym czas pozwoli. 

Komitet \Vycieczek latowych w Bochum. 

Towarzystwo •• z~oda" pod wezw. św. Stanislawa 
w Elberieldzie 

donosi wszystkim Rodakom w Elberfeldzie i okolicy, 
iż ponieważ w rocznicę (26 lipca rb.) z powodu śmier

'ci Ojc<'. św. taniec na później odiożyhśmy. że zaba
wa z taricem dnia 23 sierpnia r. b. na sali p. Berle 
narożnik Nord i Carnap Str., się odbędzie. Również 
na wielokrotne życzenia powtórzonym zostanie teatr 
p. t. .,Wig-ilia św. Andr.ze.ia". · Ponieważ zaprosze1l 
nigdzie ~tie wysy.Iamy, prosimy szan. Towarzystwa, 
·s~sied.nie niniejszem o liczne przybycie. \Vstę·p dla 
c7.Ionków 20 fen., dla gości, którzy nie są nigdzie 
czfonkami ;.:;s· fen. Z a r z ą d. 

Uwaga: Polskie nabożeńshvo w kościele św. 
\Vawrzyf1ca o godz .. 30 po pot W sobotę od r~7 
wieczorem sposobność do polskiej spowiedzi św. --- . __"_ ------· . . - ·-. --

Towarzystwo św. Stanistl;lwa w Wanne 
hierze udział w rocznicy Tow. św. Barbary w łierten: 
dnia 23 sierpnia;, a zatem czlonkowie naszego· towa
rzystwa winni się stawić· \V czapkach i oznakach 23 
po po.L o godz. 2 w lokalu posiedzeli. zkad nastapł 
\\:nr·Hsz do łierten z chorągv • .-ią. Z a r z ą d. 

Z ar z a d. 

BACZNOŚC! -I<OTTENBURG!- CZOŁEM! ..,.-
Szan. Rodakom z Kottenburg, Rauxcl i okolicy, 

a przedewszystkim młodzieży naszej owajmiamy, iż 
w niedzielę 23 sierpnia po pot. o godz. 5 odbędzie się 
zebranie, aby założyć "Gniazdo Sokołów" na sali 

_ p·.:· VJet:hausa ·,w .. Kottenburg. Zapraszamy :sż.czególnie. 

l
. ~zatl• druhó\v; 'którzy z przyjaźnią i· zapalem w tern 
pra~ują~ <J.py · pornagli nam sw::1 osobistością o'budzić 
ow~.~ych i gnuśnych. dodać .sil, ab\' w Koftenburgu 

.· ,-,:::,ot~ó1'' ' si;t_liazdo us!al. oży! i ży.L Preze~ z dziewią-
tegQ. <ikręgu · także przybędzie. · 

· . ·. . . l( o m ·i t e t: 
\'af-enty Tymkowskł. Andrzej Parzysz .. Maryan Pu~ 

, clata, Stanisraw·· Sawarzy!'Iski. Ignacy Lisiecki, 
M~ X., \VaUgóra. Wale~1ty Musia{ i 1· .1toni · Be.s~terda. 

·.. . . ~· Koło· śpiewu ,.Biały Orzeł" w Duisbur~ti· 
·unądza "'~ · niedzielę ~ dnia 23 b. m. na sali pani. Iiolt~ 

chneider '(Kaisersaal) obchód 2 rocznicy . założenia, 
pqlączonej 'z tańcem . . na . :którą szan. KoJa spiewu, To-

• war~ystwa oraz \\ .szystkich Rodakó\\' i Rodaczki u~ 
przęjmie zapraszamy~.- :wstęp dla wszystkich 50 fen .• 
niecztonko"-'ie, którz:v~ do żadnych Tow. nie należą, 
p~c.cą przy kasie /5 fen. Początek o godz. ·t' po pol. 

. o·. [kzrir udziat prosi. z ar i.ą d. 

W:iec .polski w Herne·: 
od~bedzie słę w przyszlą niedzielę, dnia 23 sierpnia o 
~ódz'. -4 po: pol. na sati p . . Nussbauma w łier11e. Na 

.. \V.Lecu tym.. omawiane będą sprawy do'tyczące :·Pola
.kr'),\· l1.a ·ohcnrź nie: 0 Jiczttv mlr.ia% sz::>n. ~nqaków 
z tierne r ca{ej okolicy uprasza się. 

.. Związek Polaków". 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
·aszemu krawcowi po-lskiemu 

~· . BERNA'RDOWI ZMUDZIŃSKIE1\\U 
\·; Kastropie. który pracowat tu w Gerthe ko.ło t1aszei 
o'wjaty, i rzetelnie nas obslużyl w robocie kr~wie-

. ctwa. zasyCamy . mt1 w dniu jego godnych ·Imienin 
sżcźere życzenia szczęścia i btogosJawiel1stwa Boże-
go i'~~wolamy: Niech żyje l · 

· ~wierni odbiorcy: .M. L., J. L., A. B .• ~.,M. 

··.tit~·'*~Ó*~.~~~~~H~* 

·.oh raza 
rŹiJcón~ )ut pan~ 

:ąobeJ.~a Ka•·ota 
niP.ie,lsr.e.tn . .od wołoJ~·· 

.: J-ózef : Dro.zdzok · 
B'OT.T'ROP, Mittelstr. 2·7. 

Ogłaszam 
iż dnia 2 sierpnia ·znalazłam 
50 marek. Dotąd nikt . si~ ' 
jeszcze po , ~ie. ni~ · zgłosił. 
Proszę ktohy tak.owe ~gnbił7 
niech się po ni:e zgło~i 

Maryanna.)fr4szczak, 
· R ecklinghą,usen-B ruch. 

Scbtl.lstr. 254{8 • 



Nabożeńst\lO polskie i spo\\·iedż 
d1a Polakó'\\T. 

Ksiądz polski odprawiać będzie polskie n:abożeń
twa i słuchać będzie spowiedzi świętej Polak()';v w 

bastepujących miejscowościach: 

W Huckarde od 26 sierpnia do 2 września. 
W Lutgendortmund od 2 września do 9 września. 
W Aplerbeck 9 września do 13 września. 
W Asseln od 13 września do 16 września. 
W Mengedę od 16 września dQ 21 września. 
W Courl od 21 września do J.1 września. 
W Horde od 23 września do :10 września. 
W Kastropie od 30 września do 7 października. 

Towarzystwo św. józeia w Diimpten 
(ionosi swym czlonkom, iż w niedzielę, dnia 23 sier
!pnia po poludniu o g-odz. 5 odbędzie się miesięczne P?
siedzenie. O jak najliczniejszy udzial uprasza s1ę. 
Goście mile widziani. Z a r z ą d. 

U w a g a: Zebranie zarządu po poludniu o godz. 
4 na sali posiedze!l. Pożądanem jest, aby wszyscy 
czlonkowie zarządu punktualnie się stawili. 

Ja n ~Jiwa, przewodn. 

Towarzystwo św. Aloizego w Cottenburgu 
donosi swym członkom, iż \V niedzielę, dnia 23 sier
pnia towarzystwo nasze przystępuje wspólnie do Ko
munii św., na drug-iej Mszy św. zamó\\rionej przez 
towarzystwo o godz. 7. Uprasza się chorążeg-o i a
systentów o wczesne stawienie się z chorąg-wią. 
Czlonkowie winni z dnia te~o korzystać i jak naili
czniej do Stołu Pat1skie~o przystąpić. Czlonkowie 
winni się stawić w czapkach i oznaka"ch. Przyszle 
posiedzenie odbędzie się w powyżej wymieniony 
dzień zaraz po polskiem nabożei\stwie. O liczny u-
dzial prosi Z a rząd. 

Baczno5ć Rodacy! 
Komitet \\-ycieczek w Dortmundzie urządza w 

niedzielę, dnia 23 sierpnia w lokalu tlobertsburg, kolo 
Fredebaum, zabawę letnią. Odbędą się rozmaite gry, 
będzie polska kapela, rożne rozrywki i zabawy dla 
dzieci i doroslych. Szanowni Rodacy, którzy chcą 
chwil kilka mile przepędzić i prag-ną S\Vym dziatkom 
uciechę sprawić oraz je Ś"\.Vieżem powietrzem pokrze
pić, prosimy o jak najliczniejsze przybycie a z pewno
ścią nikt tego nie pożaluje, i zarazem zaprasza się 
wszystkie Towarzystv.·a z Dortmundu i okolicy, któ
re z tych, z braku adresów osobnego zaproszenia nie 
odebr"ly, to prosimy o przebaczenie i zarazem o 
przyb_ cie na miejsce zabawy. Otwarcie kasy o godz. 
2 po po!. Wstęp dla mężczyzn 30 fen., dla niewiast 
20 fen., dzieci mają wstęp wolny. 

Z braterskiem pozdrowieniem K o m i t e t. 

Towarzystwo gimn. "Sokót" w Laar. 
W niedzielę, dnia 23 sierpnia urządza Tow. na

sze zamkniętą zabawę, palączoną z tańcem na sali 
Wittenhimpera w Laar. Początek o godz. 4 po po-l. 
Rodacy z Laar mają wstęp, muszą tylko być przez 
czlonków wprowadzeni. O liczny udzia1 uprasza 

· \Vydzial. 

Wiec w Brucbu! 
\V niedzielę, dnia 23 sierpnia odbędzie si~ 

wiec Zjednoczenia zawodowego w Bruchu o 
godz. 4 po pot v.r lokalu p. Kuchema, przy ko
ściele, celem omó\vienia i załatwienia bieżących 
Śpraw Zjednoczenia zawodowego oraz porozu
mienia się co do dalszej organizacyi. Na wiec 
ten pow.inien się każdy druh stawić. 

"Z!ednoczen•ie zawodowe polskie''. 

Wieo w Witten 
~,Zjednoczenia zawodowego polskiego" odbędzie 
się w niedzielę, dnia 23 sierpnia o godz. 4 na sali 
p. łlesego, Hauptstr. 65. Omawiane będą spra
wy robotnicze i górnicze, oraz przyjmowanie 
zgłaszających się na członkórw. O liczny udzial 
rodaków uprasza 

.,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec w Bockarde! 
Wszystkim Rodakom z liuckarde i okolicy o

znajmia się, iż w niedzielę, dnia 23 sierpnia o godz. 
4 po pol. w sali p. Schneider, przy kościele, odbędzie 
się wiec Zjednoczenia zawodowego. Będą omawiane 
rozmaite sprawy robocze i organizacyi za\Yodowej 
oraz zapisywanie zglaszających się na czlonków. 
Zacten Rodak nie powinien zostać w domu. 

.. Zńednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec w Rombruch pod Barop. · 
Dla okolicy Baropu odbędzie się wiec "Zjedno

czenia zawodowego" w niedzielę dnia 23 sierpnia o 
godz. 4 na sali Sassego w liombruch, Louisenstr. O
mawiane będą sprawy robotnicze i górnicze zarob
kowe oraz zapisywanie zglaszających się na czlon
ków. Liczny udzial Rodaków pożądany. 

"Ziedtl()Czenie zawodowe polskie". 

SKŁAD 
-w którym, dotąd mieścił się skład kolonialny jest 
od l listopada do wydzierżawenia z pomieszka-

. niem, lub też sam. . 
j. Konieczny, Recki.-Bruch, Cołoniestr. 362/9. 

Baczność! - Bru ch! 
Zawiadamia się męż6\.V zaufania, iż \.Yszel

kich informacyi tyczących się Zjednoczenia tj. 
odebrania potrzebnych znaczków do k\\'itOwa
nia oraz przy oddawaniu zebranych pieniędzy i 
zgłaszaniu się na członków Zjednoczenia pośre
dniczy p. Janowski, mieszkający przy kościele 
w Bruchu. \V każdej sprawie niech siG druho
wie tamdot~d udajq. 

"Zjednoczenie zawodowe polskie". 
l 

·····~·· •·•••·•• Fr. Słoma. 
krawiec polski w LAAR, przeprowadza się z dniem 
l września, zdotychczasowego mieszkania, do domu 
przy ulicy SCHULSTR. nr. 24. 

Połecam się do wykonywania 
UBRAŃ, P ALETOTÓW, SPODNI 

J}(}dług; miary, pod g\'varancyą za dobre leżenie. Ro
dacy! liastern każdego niech będzie: Swój do sweJi!O! 

Fr. Słoma, 
krawiec polski w Laar. 

···~···········~· Walenty Springer \t Katernbergu 
poleca szanownym Rodakom swój 

i n t e r e s g o l a r s 1{ i. 
Zarazem polecam wielki wybór cygar, pa

pierosów, książek i papieru Ustowego z polskim 
napisem. 

Us.lnga skora i rzetelna. Rodacy! Swój do 
swego! 

Walenty Springer, golarz polski. 

BACZNOŚ C! 
S~llDOWn. nMl'lkl'm po-.walam sobie przy

pomnie('. ~:tój od kilka Ja.:- l8tnif'.~fłCY 

inłer~s szewski. 
·w~zelkłf mi z'ecoufł pracę · ykooyw~m 

nn.jstarann'ej. od najtańszych do ·jajwykwint
niejszych. Repn.·nję w mojcm warsztacie kd
de obuv: ie, prę"ko i tan;o. Ceny n.mia.•kowa
ne. U!tłvga skor.a i rzetelna . 

-~=~- 8wro.J do 8we;o! ;;;;=;;;;;;;;;;;;......_ 

· Z ~Z!H"U k;etn 

I g n a c y M i s i a k, 
~T eeL end orf, Bochumer Stra.si!e 26. 

Bolmke .,filia) Wanvcr StraH>e nr 60. 

Baczność Rodacy. 
Sprzedaję maszyny do szycie, kołowce i meble 

dla nowożeńców. Gotówką lO proc. taniej. Kto-by so
bie coś :tyczył, za 5 ien. karta wystarczy, a przybędę. 
Przyjmuję także wianki ślubne i obrazy do oprawy 
dla znanego Rodaka p. Sibilskiego w Bochum. 

Walenty Nowak, Altenessen, Bruckrnannstr 8%. 

• 
Kto rzec~ywiście chce C( s 
dl) łez wzrustBjl\c~>go czy
tać nieeh kupi S er ty. 

Cena 5 m., z przcs. 5,f>O. 

Bardzo piękna powi śc hi
storyczna z 18 wieku. 

Cena t9j powiesci w p!ę

ltnej opr. ó m. z· p zez. 5,50. 

Wia1•us Polski, Boeh un. 

Palka Macieja. 
\Vidowisko fantastyczno-alegoryczne w 5-ciu od· 

slonach ze śpiewami i tańcami opracowal Józef Cha
ciszewski. Cena z przesylką 1,60 mr. "Pal'ka Made
ja .. opracowape jest wiernie podlug podań ludowych, 
zachodzą nawet nieraz doslowne ustępy z gminnych 
p-owieści. Można widzieć w tym ludowym dramacie: 
taniec zbójecki z toporami, walkę aniola z czartem o 
duszę Madeja, szopkę krakowską, taniec leśnych ru
salek itd. Rozrzewniającą jest scena, gdy siwy bis
kup blogoslawi Madeja pod jablonią ze zlocistemi 
jablkami. "Palkę Madeja" należaloby także odgry
wać po większych wsiach, aby sprawić ludowi roz
rywkę i zachęcić do cnoty. Zamawiać pod adresem: 
j. Cboeiszewski. Gniezno-Gnesen. 

Dziełtt t1·eści religijnej 
Żywot i bolesna męka .Jezusa Chrystusa Przf 

Katarzynę :Emmerich. Cena eg-z. w plótno opra,,: 
1S.50 mr., z brzeg-iem ztotym 20,00 mr., z t)rzesyH 
50 fen. więcej. 

Żywoty świętych pańskich z 270 Hustraerami 
8" kolorowymi obrazkami. format wielki. Egzer 
rlarz oprawny w plótno ang-ielskie z futerałem. c; 
na 1 I ,00 m r., z złotym brzeg-iem 12,00 m r., z przes.: 
I en. v, ięccj. 

Nauka wiary i obyczajów l(ościoła katoUckieg 
\\·y{o,;,(ln:::. obszernie, stwierdzona i objaśniona mit 
~cami z Pisma św., Ojców Kościota przrkladami 
;~:·cia, oraz przewodnik życia dla rodzin chrześcia· 
skich. Eg-zemplarz oprawny w plótno ang-ielskie, r 
gato ziocone wyciski z pudelkiem. Cena 16 mr., 
przes. 16,50 mr. 

Historya biblijna dla rodzin chrzesciat'1skich cz· 
li jasne a g-runtowne objaśnienie dziejów StareR'o 
Noweg-o• Testamentu. Opracował ks. proboszcz 
Stagraczyi1ski. Przeszlo 200. ślicznych rycin i 8 
brazków kolorowych zdobi dzielo, które się składa 
dwóch tomów. (Stary Testament w jednym tom 
a Nowy Testament w drug-im tomie). Cena za 2 t· 
my oprawne w plótno ang-ielskie 18 mr., z przes. 18,' 
m r. 

:lywot Bogarodzicy Naiśw. Panny Maryi i' 
Oblubie11ca św. Józefa, z opisem najg-lÓ\\·nieiSZJ'( 
miejsc cudow ych i czcicieli Panny Maryi. ozdobio: 
8 ślicznymi obrazkami kolorowymi i blisko 500 drz; 
worytami. Eg-zemplarz oprawny w pólskórek z b 
~ato ztocon.rmi \v:rciskami, z futeralem H mr., 
przes. 14,50 mr. 

\Vykład Lekcyj i Ewangiełij, księdza Goffinieg 
na wszystkte niedziele i święta wraz z wynika]ąi 
ztad nauką wiary i obycza.iów i gruntownem wyk 
śnieniem roku kościelneg-o. \Vielka księga o 976 -str: 
nach. z wielu pięknerui obrazkami, w mocnej opraw' 
polecamy po 5 mr., z przes. 5,50 mr. 

Życie św. Alojzego w pięknej oprawie 3 nu., 
przes. 3,50 mr. 

Ben-Hur, piękna powieść, egz. brosz. 3 m· 
w opr. 5 m r., z przes. 50 fen. więcej. 

Chata wuja Tomasza brosz. 4 mr., w pieknej c: 
6 mr., z przes. 50 fen. więcej. 

O naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Cena l 11'' 
z przes. 1,30 mr. 

O naśladowaniu Jezusa Chrystusa. \Vydanie ,,,., 
ksze. Cena 2 mr., z przes. 2,30 mr. 

Żywot Pana Jezusa. Oprawa w pó.lskórek 1. 
mr., z przes. 1,90 mr. 

Katolicki rok kościelny, czyli objaśnienie świt 
obrz~dów i ceremonij kościelnych. Cena 70 feu., 
przesyJ'ką 80 fen. 

Wykład modlitwy Pańskiej. Cena 80 fen ., 
przes. l mr. 

Od kolebki do grobu. Czytanie miesięczne c 
matek chrześciai1skich. Cena 40 fen., z przes. 45 ie 

Życie i objawienie świętobl. Anny Katarz)· 
:Emmerich brosz. 2 mr., z przes. 2,30 mr. 

l(rólowa niebios. Leg-endy o Matce Boskiej bro~ 
l mr., z przes. 1,10 mr. 

Krótki wykład nauki o doskonałości brosz. 
fen., z przes. 70 fen. 

Zasady wychowania chrześcii. brosz. 45 fen., 
przes. 50 fen. 

Pobożny sposób odmawiania 15 tajemnic Róża: 
ca św. brosz. 25 fen., z przes. 30 fen. 

15 Tajemnic "Różańca świętego dla wszystki: 
stanów: dla panień, mJ.odzieńców, mężatek i mę: 
czyzn po 15 fen., z przes. 20 fen. 

Droga Krzyżowa, św. Leonarda 25 fen., z prze 
30 fen. 

Nabożeństwo do 14 św. Przyczyńców 25 fen., 
przes. 30 fen. 

Módlcie się bez ustanku 25 fen., z przes. 30 fe· 
Książeczka o dobrej śmierci 25 .fen., z przes. 30 
Od piorunów i gwałtownej niepogody zacho\1, 

nas Fanie, 25 fen., z przes. 30 fen. 
Książeczka bierzmowania 10 fen., z przes. 15 ie' 

Adres: "Wiarus Polski", Bochum. 

2 czeladzi 
szewskich 

na stałe zatrudnienie pnyj
muje zaraz.. 

A. Ziajka. Wanne II 
Ba.hnhofetr. 88. 

Wiązarki 
z polskimi napisami od l 
fen. za sztuk~ p ocz~ wszy, l 
do najpiękniejszych polet 
we wielkim wyborz;e 
Księgarnia. ,.Wiarus& Po: 
skiego" w Bochum. 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiennit bei dem Kaisediche! 

Postamt ein cxemplar der Zeitung "WianJ1 

Połski" aus Bochum (Zeitungspreisliste 128) fii! 
den 1\ionat Septernber 1903 und zahle an Abor· 
nement und Bestellgeld 0,64 Mk. 
;.-., 
.§eS 
~~o 
~N~ 
'"C."~ 
-; ~·4~ 
·~ .... ·r: 
~re'~ 
li! aJ 

Obige 0,64 Mk. erhalten zu haben, be· 

scheinigt 

. . . . . . , d. 1903 • 

Za druk, nwad 1 redakcn odpowJedslllD'J; A D t o D l .B ' eJ ak 1 w Boah1UZ1. - Nakładem i O§abn.keml Wydawnictwa "Wllrnl• Polakł~' w Boohum. 
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00. Kapucynów w Geldern, aż ostatecznie umie
szczono go znów w kaplicy w Kevelaer, gdzie do dzi
sieJsze~o dnia się mieści. Nad kaplicą zbudowana 
przez Busstnanna, pobudowano drugą większą. zdol
ną pomieścić 60 osób. W celu pomieszczenia licznych 
pielgrzymów do Kevelaer przybywających, wybudo
wariO dwa piękne kościoly. a tuż za wioską wspania
lą droge krzyżową. 

Swiętojózafacia 
czyli sktadka na_ubogich studentów katolicko-polskich 

\V kasie (zob. nr. 33) niedobór 292,28 mt. 
· Sierakowski·: z Herrłe 2,00 mr. 
Piewczyński· z Herne 0,50 mr. 
Na chrzcinach u Marcina Lempaszaka w Bulmke: 

M. Lempaszak z żoną l mr .• M. Lempaszak l mr., F. 
Przybylski l mr., F. Pawlak z żoną 50 fen., J. Pa
wlak 25 fen., St. Pawlak z żoną l mr., (nadeslal St. 
Pawlak z Habłnghorst) 5,75 mr. 

Na chrzcinach u Gruszki w Mengede: P. Gruszka 
z żoną l mr., nowonarodzony syn 50 fen., W. Pawlak 

· z żoną l mr., f. Walczak z żoną 1,50 mr., R. Bomba 
2 mr., f. Ruda l mr., Kaczmarek Sz. z żoną l mr., 
Heinr. Wachter z żouą akuszerką l mr., (nadeslal P. 
Gruszka) 9,00 mr. 

Na chrzcinach u Piotra Szymyślika w ticklu: 
Piotr Szymyślik z żoną 1 rnr., Ja11 Korbaś z żoną l 
mr., And. Bla.szyk z zouą 1 mr. Jan lindziak z żoną 
50 fen .• Tom. RataJczak z żoną 50 fen., \:Voi. Boks 50 
fen., Piotr Sobccki 50 fen., Paw et Soból 50 fe11., W. 
S<:>hól 50 fen., Roch Rybarczyk 30 fen., Aleksy Sobe
cki 40 f., (nades.fal A. Blaszyk, porto 25 fen., 6,15 mr. 

Na chrzcinach u \Valcntego Smarczyka w Bor
beck: \V. Smarczyk z żoną l m r., \V. Soltysiak z żo
ną l mr., \Valenty Sottysiak l mr., A. \Voiny 50 fen., 
Aug. Bactura z żoną 50 feu., J. Lesiński 30 fen., panna 
Szmais 50 fen., Cnadeslal i porto zaplacil \Vaw. Sot
tysiak) 4,80 mr. 

Na chrzduach u Mrozka w Oreppinic l mr.. ma
ły Boleś Mrozek 30 fen.; St. Kunz z żoną J ,lO m r.; 
(syn) St. Kunz 20 fen., T. Gabryś z żoną l m r., 
Marran i \Viktorya Oabr.rś 20 fen .. Fr. Neumann z 
żoną l rnr .. Maryanna Neumann 20 fen., panna W. 
Krawczyk 30 fen., pauna M. Mrozek 50 fen., ( nadcslol 
T . . Oabryś, porto 30 fen . .) 5,70 mr. 

· NCJ chrzdnach l1 Jana Ryby w . Oberhausen: Jan 
:.~RYch<f . z żoną 1 mr. .. nowonarodzona c.órka .i\'1aryonua 

--~E.O~fe.~ Stan.is!aw. Ryh.a .l mrso_ló.z~l. Ga.\\:.ck z żoną. _ 
-.1 mr., r·r. Gajowczyk l mr., M. \Vrubel . 1 mr., Jan 
· -R~·ba 2 mr., \V. R:rha l mr., Stanislaw Rvba l mr., 
·_ (radesl-al St. .Rvb_a) 9,50 mr. 
· Na '·chrzdnach u Józefa \Valkowiaka w CanJal): 
Jnzef Walkowiak l mr., \V. \Va.lkowiak 1,50 mr., Bal. 
Gertncr l rrlr., J . \Valkiewicz l mr., SYIJ \Valkie
·wicza 20 fen ..:, \Valenty Borowczyk 1 mr .. Józef Woi
.kie'\' icz 50 fen., Tomasz Mo~ski 50 fen., \Yojciech 
-Kr}'sfak _50 fen., M. Lewicki 50 fen .. (nadesfal i porlo 

· Zvplacil \V. Borowczyk) 7,i .. mr. 
Na chrr.cina.dt u Sobcza.ka w Laar: Adam C:tcr

wiński l mr., \V. Czerwiński 1 mr.. M. Oepa z żona 
l nu .. T. Sprulcwicz z żoną 50 fen., M. Owieśniak !"lO 
fen .. fr. Sobczak z żouą 50 fen., nowonarodzcma Ma
ryanna Sobczak 50 ien., 5,00 mr. 

- Polacv z Oberhausen i Olimpten: F. Majchrzak 
1 rnr., .J. kozak 1 mr., f. Kaczmarek 50 fen .. P. Ma
licki 25 fen .. Jan Stasik 50 fen., L. Stasik 30 fen .. J. 
Stasik 30 feu., I. Olejniczak ZO fen., \V. Dolata 50 fen., 
J. Szkaradkiewicz 50 fen., St. Śmiałeski 50 fen., A. 
Majchrzak 50 fen., T. Lukaszewski 50 fen., W. Polos 

50 fen .• \V. Lawniczak 50 fen., M. Mierkiewicz 50 fen.ł 
M. \Volillski 25 fen., J. Szliwa 25 fen., \V. Kaczmarek 
50 fen., A. Bogaczyk 50 fen., M. BoS?;aczyk 20 fen., 
A. Stawny 20 fen., W. Stawny 20 fen .. J. Szulc 50 
fen. 1 W. Floryszczak 25 fen., W. Idczak 25 fen., I. 
Miedziński l nu .. A. Chmaszczyi1ski 50 fen., J. Bonna 
50 fen., W. Michałski 50 fen., Szcz. Ratajczak 50 fen., 
W. Snadny l mr., f. Krygier 30 fen., A. Noskiewicz 
15 fen., M. Stróżyk 10 fen., J. Jankowski 20 fen., P. 
Dziwak 50 fen., J. Mielcarek 50 fen., M. Wasieleski 
10 fen., l. Kaszuba 25 fen., St. Kaszuba 50 fen .• K. Ka
szuba 50 fen., f'. Dudziak 30 fen., E. Rahu 50 fen. , f. 
Kempski 20 fen,, J. Skotarek 30 fen., W. Rzepka 50 
fen., F. Skrzydleski 50 fen., J. Michalak l mr., A. Za
wodziiJski 50 fen., F. Marciniak 50 fen., f.. Blażejczak 
1 mr., Szcz. figiel 1 mr., W. Staszewski 50 fen., J. 
Rochnawski l mr., J. Staszewska l mr., F. Perz 50 
ien., J. Woliński 20 fen., P. Kozak l mr., T. Knwa 60 
fen., J. Mansfeld l mr., Sz. Mansfeld l mr., A. Glapa 
l mr., A. Duda l mr., J. Przybylak l mr., J. Pawlak 
50 fen., W. Sondaj 50 fen., W. Kmiedk 50 fen., M. 
Maćkowiak 50 fen., St. Laufer 50 fen., A. Wiśniewski -
50 fen., J. Kurczak 50 fen., Fr. Jankowski 50 fen., W. -
Tomczak 20 fen., W. Kolodziejski 50 fen .• St. Dąbrow
ski 50 fen., J. Dudkowiak 50 fen., St. Pinczak 50 fen., 
A. Droszcz 50 fen., P. Maćkowia.k z Neumiihl 50 fen., 
W. Gdeczyk 10 fen .. \V. Trojanek 50 fen .• J. Michalak 
50 fen., R. Ostrowieki t30 fen., J. Mielil1ski 50 fen .• J. 
łiechta 30 fen., M. Blachnierek 25 fen., fr. Michalak 
50 fen., fr. Mlynarek 20 fen .. St. Hludzif1ski 50 fen., 
N. N. 20 fen., J. Smij.l;ielski 50 fen .. St. Szymanowski 
l mr. , St. Kachlewski 50 fen .. L. Pi<;kny 1 mr., St. Pa
trzyk 10 fen., Fr. Mąka 50 fen., M. Maka 50 fen., 
J. \Valkowia.k l mr .. \V. Labenda 50 fen., St. frycz; l 
mr .. J. \Vesolek 50 fen., St. Labencta 50 fen., P. Ka
S7.ubiak 50 fen .. f. Sibert 30 fen., \V. Oąsiormvsld 50 
fen .• l. Orpel 50 fen .. St. Pilarczyk 10 fen., J. Lisiak 
30 fen., Szcz. Janiak 50 fen .. J. Beker 10 fen., W... Wol
sztyniak 50 fen .. F. Karwik 1,50 mr., A. Ludwiczak 
50 feu., W. Matuszczak 25 fen .. T. Kaczmarek 30 fen .. 
W. Konradorwski 50 fen., St. Kierzek 50 fen .• M. Kaź
mierczak l mr., f'. Skrzynecki 50 fen., W. Borowski 
t mr., J. Augustyniak .50 fen., T. \Valczak 50 fen., Sz. 
Floryszczak SD fen., _ St. \Vysocki 50 fen .. M. Andrzej
czak 50 fe11., J . .Ja~!ielski 50 fen., B. Floryszczak 20 
fen .. St. Bloza.nck 50 fen., I. l(asperek 1 mr .. M. ~te
fanek 20 fen., St. Rarhalewski 13 fen .. P. Bekie.r 30 f .• 
M . . -aatcki 10 fen., '\V; Adamczeski 50 fen., St. Ou-

- ł~:ąl1s!<J- -50-...fen..r-A. - St-<;pniewski 50 . fcn.T"...M. ,_Szy-pur.a 
:m fen;, J. Jakubowski 21 fen .. . A. Bara.itski 1 m r., Z~ 
Stanistawski 5o fen., (naclcsfali · i porto zaplaciH f. 

· Perz i P. Kozak) 72,29 mr. 
Rażcm: 128,.19 nu. 

Niedobór: 292.28 mr. 
Niedobór: 163.89 mr. 

Rozchód: 
J. K. w B. sty pendvum 
J. R. z W. stypendyurn 
M. f'. w 'Y.l. stypendyurn 
S. \V. stypendyurn 
A. F. z B. stypendyum 
r. S. z D. stypendyum 
M. S. z M. stypendyurn 
A. S. z B. stypendyum 

32 • .50 mr. 
J2,.50 mr. 
32.50 mr. 
25,00 mr. 
44,30 mr. 
27 • .50 mr. 
25,00 mr. 
32,50 mr. 

Rozchód.: 251.80 m r. 
Ni( -tobór: 163.89 mr. 

Pozostaje w kasie niedobór: 415,69 mr. 
pro Ks. L i s s. 

A. Brejski, Bochum. Maltheserstr. 17. 

Redaktor odpowiedzialny ka. prob. dr. LJss w RumfanJe. - Nakładem f ezefonkaml Wydawn. "Wfaruaa Polsldego1'. 

(POSLANIEC.) .,--- . 

'• 

Ol t.Nau.ka. Katollcbc' wychodzi co CI"\V&r• -~ 
tęk w Bochum w Westfalii jako bezpła.
tny dodatek do "Wiarusa Polekleg<~•<. 
Osobno "Nauki Katolickiej" prenumC'ro~ 
waó nie mołna. Kto wi~c chce j'ł otrzy~ 
maó, niech sobie zapisze na poczcie 
,,Wiarusa Polskiego". 

o-------~-------o 

o--- o 
t Wl ar n s P o l s k 1 ~~, pismo polityczne 

wy~l10dzi szeió razy tygodniowo z "N aukfł 
Karolickfł", jako bezpłatnym dodatkiem. 
Prenumerata na poczcie wynosi l ma.rkę 
~O fenygów kwartalnie, a z odnoszeniem 
do domu przez listowego l mark~ 92 
fenygów. 

o o 

MÓDL SIĘ I PRACUJ ! 

~ Dodatek tygo lniowy do "V\!iarusa Polskiego'' ·i "Ho botnik a Polskiego". ~ 

Nr 33. Bochunt, dnia 20 siei'JlDiał 1903. Rok 12. 

Na niedzielę 12 po Swiątkach. 

Lekcya. 2 Ko-r. III. 4--9. 
Bracia! Mamy takie ufanic ku Bogu przez 

Chrystusa; nie- iżbyśmy byli dostatecznie sami 
z siebie co myśleć, jako sami z -siebie, ale do
stateczność nasza z Boga jest: który też uczy
nił nas godnymi sfugami nowego Testamentu, 
nie literą ale dud1cm; .Vo litera zabijw, a duch 
o:żywia. A jeśli .poslugiwauie~ -śmi'Crci - li-tct~mi 
wyrażone na kamieniach byfo w dnvalc, tarż iż 
synowic Izraela nic mogli patrzeć mu oblicze 
.Mojże.sZO\VC dla chwały oblicza jego, która ni
szc.z.eje; jakoż nie więcej - posługowanic ducha 
w chwale będzie? Bo jeśli posługowanic potę
pienia jest ch\vafą, daleko \\ięcej pos!u~owanic 
spra\viedli\vości Obfituje w ch\\-ale. 

Ewangielia. Luk. X. 23- 37. 
Onegot czasu rzekł Pan Jezus uczniom swo

im: Błogosławione oczy, które widzą, co wy wi
dzice. Bo powiadam wam, iż \dele Proroków 
i Królów żądali widzieć, co wy widzicie, a. nie 
widzielf; i siyszeć. co słyszycie. a nie sfyszcli. 
·A oto niektóry biegły w zakonie po\\-stał kusząc 

go, a mówiąc: Nauczycielu, co czyniąc dostąpi<; 
żywota wiecznego? A on rzekł do niego: W za
koni'e co napisano? jak~~ czytasz? On odpowie-

ciziawszy rzekł: .Będziesz milował Pana Boga 
twego ze wszystkiego serca twego, i ze wszyst
ldej duszy t\H)jej, i ze wszystkich sil tw"'ich, i 
ze wszystkiej myśli twoiei, a bliźniego twego l?k 
samego siebie. I rzekł mu: Dobrześ odpowie
dział: toż czy(J, a będziesz żył. A on ch~tc się 
sam uspra"iedliwić, rzekł do Jezusa: A któż 
jest mó.i bliźni? A przyjąwszy Je~us . rzekł: 
Czkn\rick niektóry zstępował z J cru~alem do 
Je ryc tra; i wpadł między zbójcc, którzy ' -go ttż i 

- złu-pili, - i-=-rany.,.zadawszy ()de-szli, JJa poły urna t,. : 
lego zostawiwszy. I przydało - się, że. ni-ek_~Ó9' · 
Kapłan zstęp-owa~ tąż drogą, a ujrza~vsz}':. gu · 
minąL Także i Lewita, będąc ·podle inicjscą i 
widząc go minąf. A Samarytanin nicktóry icidąc · 
przyszed'ł wedle lliego, i ujrzawszy go miłosier
dziem wzruszony jest. A przybliży\YSZY · s1~ 
zawiązał rany jego, nalawszy oli\' y i \\;ina; a · 
włożywszy gn na bydlQ swoje, prowadził do 
go.spody, i mial pieczę o nim. A nazajutrz Wy~-
1ął dwa grosze i dal gospodarzGwi, i rzekł: 
Miej staranie o nim; a cokolwiek nad zwysz wy
dasz, ja gdy wróc~. oddam tobie. Któryż z tych 
trzech zda się tobie bliźnim być onemu, co 
wpadł miGdzy zoójce? A on rzekł: Który uczynił 
miłosierdzie nad nim. I i·zckl mu Jezus: Idźże, 
i ty UCZYli także. 
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Kazani e. 
Naród żydowski chlubił sit; z tego i \\ ynu

-sil, że pocl!odzi od Abraha111a, Izaaka, J(lkóba i 
\\ pysze i zarozllmialości S\\·ojcj Zv\'ał się pra
wuwicrnj"lll i twjlcpszym ludem na świecie, a 
]<aplatJów swoich poczytywał za najś\dętszych 
na ziemi. Tymczasem żydzi z bic'giem czasu 
wyrodzili się bardzo od tych patryan.:hów swo-
ich; pozbyli się szczerości, prostoty, a stali siG 
obludnikami względem Boga i łudzi w cakm 
znaczeniu tcgQ wyrazu. Nabożel1stwo swoic za
sadzali na zew1nętrznych obrzędach religii, na 
pletomówstwic i martwej służbie głoskowej, a 
skapi, chciwi i roz\vioźli nigdy nie staral'i się o 
dobre i miłosierne uczynki, zdawało im się, ż 
do zba\\ icnia duszy sama \Yystarcza marh~,- a 

wiara i dla tego też nic otl dziś dopiero żalił się 
Pan Róg przez S\\"Oich prorokó,, .. : że naród ten 
obrzydł mu już, bo- samcmi tylko wargami a nie 
scrCE'lll go ch\Yalil. Tak samo karcił ich Zba
" ' i ciel za tę icl1 przc,,-rotność i "olał: jeśli spra
\\ icdJi\\·ość \ntsza nic hędzie więcej obfitowab 
niźli Faryzeuszó\Y i doktorów zakonnych, nie 
\\ nijdziccie do królestwa niebieskiego. A jednak 
111imo tej duchowej nędzy S\Yojcj naród ten h\ ar
dcgo kark11 i nicobrzezanego serca, który zabi
jał bez litości tych, którzy mu prawclę głosili, 
tclJnąt straszliwą zawiści<.t przeciwko \Yszyst
kicmu, co nie był-o żydowskiem. Tak gardzili 
oni Samarytanami, jakoby oclszczepidJcami, nic
\\-icrnymi i bałwochwalcami, czem też istot11ie 
ludzie ci po większej częsct byli i nigdy nie 
przesta\\ ali z nimi z obawy, aby się nie poka
Jali. Nigdy nic przypuszczali tego. aby taki Sa
marytan, odszczepieniec, mógł być lepszym od 
nich \V oczach Boga, a na,vet świętym i spra
wicdliwymszym od ich kapłanów. Tymczasem 
Chrysh1s Pan przypowieścią swoją o mitosicr
:n-m Samarytanic rozwie\\'a tę ich słodk<l 
1 ~rzcszną zarazem ułudę i "·skazuje im jak na 
dfoni, jasno i dobitnie, że bez miłości Bo~a i bli
źniego za nic całe ich Ze\\ IJętrznc nabożctistwo: 
że milszym Jest stokroć Panu Bogu odszczepie
niec, spclniai<ICY w· szczerości serca największe 
przykazanie zakonu, niźli oni i ich kaplani i tak 
7a\\·stydza i upokarza nictylko samegn nczone
g-o pismaka, ale wogóle \YSzystldch żydów. Nic 
hez glQbszcj przyczyny wynosi tu Zba\Yicicl Sa
marytana ponad kaplanó\\- i lewitów· żvdO\\
ski ch, nic darmo \Yysta \Yia czyn jego ty-le za
cnym .i J~iQknym, a postępek tamtych tak brzy
dl~Jm 1 ~~1cludzkim, bo przez to właśnie pragnie 
011 wyb1c z głowy żydom pyszn~l ich zarozumia
!ość z PO\\~Odu ich pra\YO\vierności i pouczyć 
1ch }}OHO\\' li l C na danym przykładzie: że bez 
sprawiedhYości niczem jest ta ich pra \\'Dwier-

ność, iż bez uczynków miłosierdzia nie może się 
podobać Bogu ich zewnętrzne, czcze nabożeń
st\\·o, ich ofiary. n1odlit\\ y, posty i nczęszcza
nic do kościoła; że tal\i pogauin, odszczcP'icnicc, 
Samarytan, który całcm sercem llliłujG bliźni ~ ~~o 
i pomoc mu swoją nicsic i ul~ę i podcchę ta1ll, 
gdzie jej tenże najbardr.icj potrzebuje, bliższym 
jest królestwa nicbieskiego od nich, którzy tak 
gorli\>.;ymi i surowymi pokazują się stróżami za
konu. iż gotowi komary przecedzać, podcziJS 
gdy wiclblądy bez zatknięcia polykaJą i '" og<'>le 
nie mają serca na nędzG i niedolę bliźnich. O! 
bo nie zliścia, ale z O\vocu poznajemy dobroć i 
pożyteczność drzewa! 

A co tu żydom. to samo wypowiada nam 
Zba\\1icicl, którzy względem inno-wierców w 
tym samym znajdujemy się stosunku, w jakim 
zuajdo\\·ali siG żyd'zl do Samarytan. Prawclą 
jest, NaJmilsi! że \vyznajcmy pra,\· dziwą wiarę; 
lecz biada nam. gdybyśmy sądzić mieli, że wia
ra ta zasadza się jedynie na uczęszczaniu do !w
ści-ola, na modlitwie, spO'wiedzi i na innych ze
wnętrznych pobożnych ćwiczcniadL Biada 
nam, jeśli te ZC\\ nętrzne oznaki bicrzcn1y za sa
mą treść religii, i serce nasze Dd\\'racamy od 
bliźnich, pomocy naszej potrzeb11jących! Biada 
nam\ jeśli sądzimy, że jako pra\\DWicrni może
my bezkarnie. dopuszczać .się wszystkich tych 
grzechów i "ystępków, l<tórc tak stanowczo 
Zba\\·iciel potępił 11 faryzeuszów! O! wtedy 
stokro~ bliższy111 jest od nas kr{Jlesh\'a nicbie
skiego pobożny jaki i bogoboJny odszczepieniec, 
pctniący milosierdzie \\ · zględem bliźniego; le
pszy bogoboJny żyd, t t t rek. poganin, niźli taki 
zly pr.a\\ owicmy \\ yzna\\·ca! To sam powiada, 
tego nas tJCZ:\' sam Z ba wicie!, '' ynosząc miło
sic.rnego ~amarytana po nad dwóch żydó\\- , nie 
mających ani jednci iskierki litości i miłosier
dzia, cllociaż t::~kicm odznaczać się byli po\\ inni 
z stanowiska S\\ ojcgo jako ducho\\ ni. Na cóż 
się \Vię~ przyda wiara, jeśli jest martwa, i je
śliby nic mial a obfitować w uczy u ki spra wiedli
waści? 

I na j.cdnę jeszcze ,, - aż.n<t pra\' clę \\·skazuje 
nam Cluystus \\- dzisiejszej swojej przypQwic
ści; widzimy bowiem, że nietylko pomiędzy sa
myllli praWG\\·iernymi, ale także pomh;dzy od
szczcpietkami znajdują się uickiedy zacne, Bogu 
miłe dusze. które postępkami S\Yymi tak bardzo 
nas do siebie przyciągają, iż z żalem zawotać 
Tylko nwsimy: co za szkoda, że człO\Yiek ten 
nie należy do naszej spółeczności! ·o jakże pię
l<:ml byłby jej chlubą i ozdobą! Nic są o nr ze
wnętrznie członkami Kościota naszego, ale wc
wnctrznie w oblicz11 Boga może już należą do 
niego i niewątpli\\· ie zba\\'ionymi będą, o calą 
ich winą jest to, że się w błędzie porodzili i wy-

Swlęte dzieci. 
2. Pracuj! 

Niedawno temu umarł we Francyi pew1cn 
sędziwy i czcigodny kaptan; ludzie znali go pod 
na z wą: .,świętego plebana" - i w całej okolicy 
''szerz i wzdłuż nic było jed11cgo czlowid~a, 
ldóryby mówiąc o nim, nżyl innego .nazwiska. 
\Vtaści\Ye zaś jego rodzinne nazwisko bylo Jan 
Vianney. 

Od najwcześniejszych lat było to dziwnie 
dobre i poczciwe dziecko; rodzice jego byli pro
stymi wieśniakami, a mały Jaś m11sial im poma
gać w gospodarstwie, jak długo bawil w domu. 
Do pracy tej, jak wiadomo, bardzo ciężkiej i 
moz.olnci. zabierał siG zawsze ochoczo i \\ · esoło; 
a choć często n padał prawie ze znużenia i pot 
lał mu się obficie z czoła, to jednak nie ustawał 
nigdy w pracy i starał się zadowolnić rodziców··. 

\V lasu a jego siostra wyraża się tak o nhn: 
"Matka nasza "icdziała bardzo dobrze. że Jaś 
byl zawsze posłtiSZnym i chętnie wypetniał 
\\ ·szystko, co mu 11akazała. Gdyśmy czascll1 
były nicgrzeczne lub nicchętnie spcłnialy roz
kazy roclzicó\Y, \\ · skazywała za \Y s ze na brata 
jako na \\ ' ZĆH pracowit·oś~i. Powiedźcie sami -
mówiła - czy on się kicdykohv i ck ocicw;a lub 
szemrze? Patrzcic! zabrał się już do praq~ ! 
Przykład jego zachGcał nas zawsze do poshl
sze(lstwa". 

Jeżcli Jaś nic poszedł z mal4 trzc'Jdką by
dla tJU pash,·isko, to " ·ychoclzil w pole z robo
tnikami i pracował Jak oni, ile mu sil starczyło. 
Pewnego razu wysiaŁ go o.icicc razem ze star
szym bratem franciszldem do "innicy, by ko
pać ziemię. Jaś myślał, że musi tyle grz~tdek 
skopać, co i brat, który byl o \Yiclc silniejszym 
od niego; ale p·rzekDnał się, że mu niepodDbna 
dorównać i zasmucił się bardzo widząc, że tam
tcll zrobił więcej od niego. 

\Vicczór poskarżył się matce, że brat Fran-
iszck tak się uwijał z robotą, że nic mógł go 

doścign4ć. Matka po"\viedziała wtcdv Franci
szkowi, by się tak nic spieszył, gdy ZJ~-ów pójdą 
oba w pole. 

Na drugi dzicf1 zdarzyło się, że Jaś dostal 
Gd pewnej zakonnicy obrazek z Matką I3oską 
i idąc znów na robotG do ,,·iunicy, zabrał go z 
sobą. ZacZ<:l\\ szy pracować razem z bratem. 
polożył ów obrazek ua ziemi o parę kroków 
przed sobq i modlił się serdecznie do Matki Bo
skiej, by mu dopomagała w pracy i ażeby mógł 
skopać tyle grZćtdek, co i brat. Ody kopićlC do
szcdl do· tego miejsca, gdzie leżal ów obrazek, 
kladl gQ znów o kil'ka kroków dalej. Wezwanie 
Matki Boskiej na pomoc, nie było widać nadare-
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mne, gdyż za powrotem do domu opowiadał z 
żalem Franciszek, że w tym dniu nie mógł on 
znów sprostać bratu w robocie. 

Przy tym nadzwyczajnym zapale do pracy 
uie zapomniał nigdy o Bogu. Kopiąc ziemię, 
oczyszczając ją z kamieni i chwastów, mówił 
sam ·do siebie: ,Jak z te m polem, należy ci po
stąpić z duszą. Wypleń z niej wszelkie chwasty, 
to jest grzechy i złe nałogi i upraw ją dobrze, 
by się \\~ niej przyjęty nasiona cnót i wszystkie
go dobrego, które Bóg tamże zasiewa". 

Wychodlząc rano w pole lub wracając wie
czór z roboty, odmawiaJ ciągle drogą różaniec 
święty lub inne modlitwy, których umiał wiele 
na pamięć. Ody zaś napotkał w drodze inne 
dzieci ze \\s i równe mu wiekieni. zabieraJ je z 
sobą i idąc uczyl je katechi·zmu. 

Przyszedłszy zaś wieczór do domu, cho
ciażby był najwięcej umęczony pracą około roti 
i choć upadał ze znużenia, uczył katechizmu 
młodsze dzieci, czytał i objaśniał ustępy z Bi
hlii lub odmawiał gto.śno modlitwy. 

A ty dzieci G? Czyś także pracowało chętnie 
i pilnie jak Ó\\' Janek, i czyś sprawiło przez to 
radość Przenajświętszemu Sercu Jezusowemu i 
sercu rodziców lu b nauczycieli? Odpowiedz 
szczerze na to. A jeżeli czlljesz, żeś nie wykoń
czył \\ szystkicg;o, co ci było po·lecone, to zam
knij tę księżeczkę, zabierz się do pracy i do
ko(JCZ jej zaraz. Czyż było to wielką 
zkowi owenw na " tępie! Czyż b;fło to wielką 
przyjemnością i łat\\ ą pracą dla tej ·wątlej Bo
skiej Dzieciny, przerzynać pilą grube i t"-arde 
pniaki drzew'? A jednak czynił to chętnie, by 
ulżyć '' tak cięl<żiej pracy SGdZh\ emu opieku
IJO\\ i swemu i aby ci dać dobry przyldad z sie
bie. Idź więc i weź się wesoło do pracy dla 
miłości Dzieciątka Jezus! 

Obraz Matki Boskiej w Kevelaer. 
\V czasie wojny trzydziestoletniej, lat temu mniei

więcej 250, rozpoczęto urządzać pielgrzymki do cu
dami slyn<JCego obrazu w Luksemburgu. \V tvm sa
w:rm. czasie żyt \V Oeldern, uiedaleko Kevelaer, maż 
cnotliwy licmyk Bussmann. Gdy tenże w roku 1641 
przechodził przez pola wioski Kevclacr, modląc się 
P!·zy k~·zy.żu stojacym przy drodze, uslyszal glos: 
"ZbuduJ nu tu kaplicę." Początkowo nie zważał Buss
mann ua to wezwanie, lecz gdy zostalo ono kilkakrot
n!c po~\ tórzone, pow iedzial o wszystkiem swej żo
ntc, ktora okazala jak najwiGkSZ<l gotowość uczynie
nia zadość \\-ezwaniu. Jakoż we śuic ujrzała obraz 
Matki Boskiej, podobny do tego, który przed kilku 
dniami pewien żolnierz chcial jej sprzedać, a który 
to obraz by! podobizna obrazu cudami słynącego w 
Luksemburgu. Po dlugich staraniach udalo jej sję 
ów obrazek odszukać i nabyć. Obrazek znajdowai 
siQ pewien czas w domu Bussmanna, potem u 00. 
Kapucynów w Geldern, aż go następnie umieszczono 
w zbudowanej rpzez Bussmauna kapliczce. Z tam
tąd przeniesiono go jeszcze raz na czas krótszy do 



skich zapisał, a Duch Święty Pocicszyciel, któ
rego laski dla jedności Kościola chrześcia(Jskie
go upraszał. niech zleje na duszę Leona potok 
rozkoszy nicbia!1skich i nasyci go obfitością Do
mu Bożego. Niech Bóg, którego królestwo sze
rzył na ziemi, posadzi go na stolicy niebieskiej, 
obok wielkich imiennikó-w jego, Leonów świę
tych papieży Rzymskich. 

Chociaż serca nasze strwożone i zasmuco
ne, że Bóg do siebie zabrał tak mądrego Sterni
ka Piotrowej łodzi i to wśród czasów tak wiel
kich niebezpieczeństw dla Kościoła, w których 
moce piekielne starają się zatrząść fundamenta
mi Kościola, jednak z ufnością i nadzieją zwra
camy się do Boga, albowiem wiemy, że tej ło
dzi nie zabraknie do końca ś ·wiata Sternika. Ja
koż po ciężkiej żalobie zeslal nam Pan 13óg ry
chło. pocieszenie, dal nam Piotra św. nowego 
Następcę. Najwyższego Ojca w porządku du
chownym na ziemi. I otóż zasiadt na tronie Pio
trowym z całą pelnią władzy, jaką Chrystus Pan 
zlał na K.siążęcia Apostołów, i prowadzić będzie 
dalej rządy K:ościola na ziemi dotychczasow'Y 
Patryarcha Wenecyi, Kardynał Józef Sarto, któ
ry dnia 4 sierpnia obrany papieżem przybrał i
mię Pius.a X. Urodzony w Riese, dyecezyi Tre
viso 2 rzerwca 1835 r., ze skromnych i wieśnia
czych rodziców, został w roku J 884 biskupem w 
Mantui. Po dziewięciu latach zostal wybrany 
arcybiskupem we Wenecyi, który nosi tytuŁ Pa
tryarchy, trzy dni zaś poprzednio już został m.ia
nowany Kardynalem z tytularnym kościołem 
św. Bernarda. Znanym byl z wielkie:i energii 
i cnót, to też radujmy się, że Dnch św. skierowal 
tak rychło · glosy śvv. l(Glegium kardynalskiego 
na niego i dziękujmy Bogn, że- nas nie pozosta
wił długo w sieroctwie, że mamy znw Ojca! w 
osobie Piusa X. 

Przekonani jesteśmy z gtębi serca, że papież 
Pius X. tak jak jego poprzednicy poczuwać się 
będzie do uczuć ojcowskich względem nas i nas 
przytuli do serca S\\"ojego. Parriiętajmy, że tam 
w Rzymie bije dla nas jedynie i najżywiej tęt
no ojcowskich uczuć. Możemy być pew1ni, że 
wielkie serce Papieża nas nie odepchnie nigdy i 
w naszych bólach i naszych troskach nas po
cieszać będzie. 

A jeżeli mimo pragnienia S\\·ego najgoręt
szego w potrzebach naszych nie zawsze będzie 
nam mógł użyczyć skutecznej pomocy, to wie
dzieć \Vii1niśmy, że ·wedle woli Bo·żej sam Pa
pież na ziemi najcięższy krzyż dźwiga za przy
kładem Pana Jezusa. A za tymże przyldadem 
i my pod krzyżami naszerui ziemskiemi nie mo
żemy sarkać ni szemrać , wiedząc, że ziemia nie 
jest naszym kresem i końcem, że po Golgocte 

bywa iuw.rtwycltwstanic i wtcczne zbawtenie. 
To poddanie się woli Bożej wśród krzyżów ży
wota jest kamieniem probierczym naszej warto
ści i naszej zasługi przed Bogiem. Biada i sto
kroć biada, gdyby się znalaz.ty pomiędzy nami 
dusze, któreby chciały próbować osłabić lnb 
zrywać ojców naszych przymierze ze stolicą 
Piotro-vvą strumieniami krwi, tylu modlił\\ mi 
ojców i mateK: naszych zawarte i przypieczęto
wane. My, Ojcze św. Piusie X, ślubujemy Ci, 
uroczyście dotrzymać tego przymierza, ślubuje
my Ci, że żaden gwalt, żadna ziemska potęga, 

· ża:dna · pokusa najniebezpieczniejsza, choćby ze 
strony falszywych lub zbłąkanych braci, ·oder
wać nas nie zdoła od wierności dla Matki' na
szej, św. Rzymskiego KościoŁa. S!ubnjemy Ci, 
Ojcze św., że mGdlić się będziemy o pelnią łask 
Ducha św. dla Ciebie, abyś cały kościół, tak jak 
wielcy Poprzednicy Twoi, umiał bronić mężnie 
i roztropnie, abyś w ·duszach naszych umiał ho
dGvvać te cnoty, które ludziom i narodom do ich 
żywota są niezbędne, abyś modlitwą TwG]ą sta
rał się wyplenić szczególnie w na:s głów:ny 
grźech pychy i niezgody bratniej a na ich miej
sce utrwalić stateczność vV dobrych, chwaleb
nych uczynkach dla chwaly Bożej, a nie clla \Vla
snej podejmG\vanych. Z ta prośbą przed Bo
giem utajonym tu "\V Naiśw. Sakramencie, zwra
camy się \ V pokorze jako wierni synowie tych 
ojców, którzy krwi swojej nie szczędz.ili za wia
rę , ze ślubem tei samej wierności, tej samej czci, 
ulegJości i po-stusz.e(Jstwa dla Piotra ś. Następ
cy, Piusa X. Niec h Go Bóg prowadzi, uświęca 
i niech za wsze nas nznaje jal<o przywiązane 

S\\'Ode dzieci. 

l. Powyższy list pasterski ma być odczy
tany w najbliższą niedzielę w miejsce kazania 
z ambon. Suma w tę niedzielę odprawi się 
w obec wystawionego Najśw. Sakramentu. 
Po sumie odśpiewa się Te Deum cnm oratiGne 
pro gratiarum _ actione , która się rozpoczyna 
od słów: "Deus, cuius miscricordiae non est 
numerus ... " Podczas Te Deum i przez całą 
następną godzinę należy dzwonić we wszy
stkie dzwony w kościotach parafialnych i fi
lialnych. 

2. \:Vszyscy kapłani dołączać będą w każ
dej mszy św., o ile rubryld pozwalają, jak do
tąd modli t\\ ę za Ojca św. (imperatam). 

Da 11 \\ K.robi , dnia ,c; sierpnia l903. 

Arcybiskup Gnieźniet1ski i Pozn::tflski. 

t Floryan. 

I(s_ Lukomski, 

Kapelan J. A. M. 

chowali i że nic Jntcli spo-sobności uznania \\ iary 
11aszej za j,ed}'lnie prawdziwą. Gdyby tak nie 
byto, nie byfhy z pevnlO·ścią Chrystus Pan wy
niósł Samarytana po nad żydów, a nawet ich 
kapŁanów. Lecz może mi kto z was zarzuci, że 
w takim razie n pada to zdanie: że po za Kościo
łem nie masz zbawienia? O nie, Najmilsi, Dla 
tego jeszcze prawda ta nie traci w nicz.em na 
swojej ważności, jedna bowiem jest tylko wiara 
i jedilla tylko prawdzi ·wą być może. Zydzi m.ieli 
j~l prawdziwą, a n i e Samarytanie; chociaż wię~ 
Z ba wicicl staw.ia nam dzisiaj za "'·zór miłość 
Samarytana, dla t(go jeszcze najwyraźniej o- ~ 
~wi::tdcza Samarytauce: "Wy chwalicie, co nie 
wiecie, my chwalimy, co wiemy, bo zbawienie 
z żydów jest"'. I tak też z pocz~ttku jedna tylko 
byla wiara i jeden prawdziwy Kościól Chry
stusa. l(ościo!em tym by~, jest i będzie na \vie
ki jedynie święty Kościół powszechny a kto u
myślnie i dobrowolnie z niego wyłącza się, tj. 
kto Go za prawdziwy Kościół nie uz)naJe, lnb 
l\ toby Go za takowy uztiać mógł, gdyby tylko 
chciał, a jednak z ziemskich powodów i wzglę
dów od niego nie przechodzi, ten nie może być 
zbawionym. Owo zdanie przeto: że po za Ko
ściolem nie ma zba\vienia. pozostaje \\~ całej 
sw-ojej mocy; lecz tego jeszcze nie stano\vi, aby 
już nikt za Kościołem nie umiejący, albo nie mo
gący uznać blędn swego, a będący pełen CdiĆ>t 
c:hrześcia1Iskich, nie mial dosUwić z ha\\ ienia 
duszy S\Vojcj, Amen. 

f(: e zmiłowania Bożego i św. Stolicy Aposlolskkj 
łaski 

Arcybiskup Gnieźnieński i Poznański 
tejże Stolicy Apostolskiej Legat urodzony itd. itc~. 

Duchowieństwu i \Viernym 
obn Archidyecezyi 

pozdrowienie i błogosbwieristwo arcypaster
skie w Pann. 

Najmilsi Moi! 
Stało się, czego od dni kilkunastu serca na

sze z trwogą oczekiwały. 
Ojciec św. Leon XIII zak01łczyl ziemską 

pielgrzymkę · w poniedziałek, dnia _20 !ipca. 
Od dwóch tygodui w trwodze i niepok:)ju 

zwrócone by1y oczy całego świata na stolicę 

Piotrowa. \V komnacie Watykar1skiego pala~u 
dogorywał jeden z największych papi·eży. Ody 
śmierć złamała to wątle na pozór ciało po d?u-
giej walce, nie ma bodaj dziś na calej kuli ziem
skiej jednego miejsca, gdziehy ta wieść nie wv 
wolal tak żywego poruszenia, jakie dzieje tylko 

l> mdpotęiniejszycll ludzwch glosz4. Synowic 
Kościola katolickiego oplakują zgon Ojca, który 
milością swoją wszystkich do siebie umiał po
ciągnąć a blash:iem chwały ze zamknięcia swoje
go, potęgą ducha okrył Kościół cały. Wszyscy 
zaś inni, bez różnicy wyznań i narodowości, łą
czą się współczuciem wobec majestatu śmierci 
jednego z największych mężów. 

Jak ongi za czasów wielkich papieży Grze
gorza lub Innocentego, tak i dzisiaj l~zym jest 
tym punktem środkowym, który sknpia w so
bie interes calego świata. Dowód .to w szcch~ 
świato\\'ego posłannictwa i znaczenia papie
stwa - dowód to za razem wielkości d11chowe.i 
Leona XJJI, który się do tego tak potężnie przy
czynił. 

Dóg to sprawil. Gdy dzisiaj świat tylko si
lę lliatcryalllą, fizyczną uznaie i przed nią siG 
korzy, tntai Bóg widomie duchową potęgę chciał 
objawić w Leonie XIIL Ciało wątłe i nikte, 
dnch zaś, który zdumiewał gtębokością myśli, 
szerokością poglądów na najgłębsze i najtrnd
niejsze zadania ludzkości. 

D11ch tak silny, iż konanic i \\·alka ze śmier
cią nie miała sity stJnmienia jasności i świaUa 
tego dncha. 

Ale zaiste .. przystało. abyśmy takieg-o mieli 
najwyższego kapfana" (List do Zyd. 7, 26). 
Ooatrzność Boża, kierując losami Kościoła, dała 
go nam wtedy, gdy skołatanej lodzi Piotrowej 
właśnie takiego sternika najwięcej bylo potrze
ba. 

Duch ludzki, odbiegłszy \V ostatnim ,, .... ieku 
dróg Pailskich, popadl wzwcttpienie i ciemności. 
Chce żyć bez nadprzyrodzonego Ś\\'iatla na zie 
mi - bez uadprzyrodzonego celu po śmierci. Za
węt wielki się tworzy w tych ciemnościach no
cy. Ludzie do rzędn zwierząt w przeznaczeniu 
swojem się zniżają. Zachwiane wszystkie po
sta\vy dotychczasowego ustroju społecznego: 
życie rodzjnne, prawo własności, warullki za
robkowania, stosunek po-dwładnych do przelo-

· żonych. Wiedza ludzka oderwana od Boga, 
chcąc te filary życia społecznego oprzeć na in
nych podstawach, aniżeli chrześcia(lskich, 
wstrząsnęła do głębi całym gmachem długowic
kO\\'egO' ustroju, osłabiła go aż do pochylenia, 
aż do upadku prawie. Niczego nie zbudowab 
- a w kOJ1qt Z\\'ątpiła sama o sobie. 

l zaczęta się budzić w świecie tęsknota za 
wiarą dawnych wieków. 

Ależ czyż da się wiedza obecna połączyć z 
· wiarą? czy będzie można warunki obecne do
stroić do zasad chrześcia(Iskich? czy postęp o
światy nie stoi w sprzeczności z ewangeli'-ł 
Chrystuso\nl-? Któż rozproszy wą!pliwości? 
.Któż wskaże drogę? 



l oto powstaje jako \\ ielki nauczyciel i dok- tlerwanym od pnia pnl\VUZh\ e~o Kościoła, ku 
tór l(oscJoła Leon XIII. I spelniajq się na nim ludom, wśród których mimo to głęboka ich po
słowa mędrca Pal1skicgo ltkkl. 39, 8- 15): ,,Ho bożność daje nadzieję, że kitdyś zakwitnie w 
jeżtli Pan wielki będzie chciał, napełni go d11- cakj pelui, jak niegclyś we wiekach Chryzosto
chem zrozumienia. A on jako rosę wyda z sic- mów, Bazylich, Orzegorzów. Ale czas żniv.T a 
bie wymowy mądrości jego ... i będzie rozmyślał Bożego jeszcze dziś dla nich uic nadszedł. Gdy 
o tajemnicach jego. On jawnic okaże umiej~t- przeznaczona we wyrokach Bożych godzina 
11ość nauki jego, a będzie się chinbił zakonem te- wybije, inny ldedyś Papież zbierać będzie bwoc 
stamentu Pal1skiego. Mnodzy będą ch\valić Ill<\- z zasiewu ręką Leona XITI rzuconego. 
drość jego i aż na wieki nic będzie wymazana. Slowian mianowicie schyzmatyków nawró
l nic ustanie pamiątka jego i w imieuiu jego py- ct.:nie najgorętszem pragnienienietn życia jego 
tal: się hęd'ą od narodu do uarod11. Mądrość je- było. Ufcit, że przez nich cał~dedyś \Vschodni 
go naro<ly \\~ysbwiać będ4, a Kościół chwałę Knściól do unii z l(ościołem rzymskirn pnwróci. 
jtgo opowiadać będzie." Pielgrzymkę Slowian południowy~h z s.erdecz-

ł:ucykliki Papicża Leona XIII pozostaną na ną witał raclośl:i4. vV Bośni i Hercogowinie sta
zawsze drogowskazami na szlakach ducha lndz- łe rządy w Kościele z arcybiskupstwem Sera
kiego wskazującetni, kęJy do prawdy i do jewskiem na czele ustanowił, a św. Cyryla i 
szczęścia prawdziwego d<lŻYĆ trzeba. Metodego, apostołów Słowian, uro~zystość w 

Kościele powszed111ym obchodzić kazał. 
\Vskazują, że nauka Chrystusowa i środki Co uczynil dla rozszerzenia Kościoła, cizie-

przez Zbawiciela świata zalecane a złożone w je o-powiadać wam hędą. Ale już d'zisiai wam 
skarbnicy Kościoła katolickiego nie stoją bynai- powiedzieć mogę, iż za panowania swojego o
muieJ w sprzeczności ani z wiedzą, ani z OŚ\Via- koło 300 nowydt stolic biskupich zaloż.ył, że w 
t~, ani z~ staraniem się godziwem o dobrobyt i naJoclleglt..jszych zakątkach świata wśród pogan 
post~p. Ale owsze.m - że jedyuie na niewznt- i dzikich ewangelia przez niezliczone rzesze mi
szonych zasadach chrześciai1skich O})iera si~; · syonarzy się głnsi. Do wielkic-h zaś zadałl umiał 
nauka, rodzina wychowania młodzieży, życi-.: ł sobie dobierać pracowników. no dzieła roz
spoleczne, ustrój państwowy. Uczą, że Jezus krze\vienia wiary wiemy, iż powołał pra\vdzi
Chrystus, jako prawdziwy Zbawiciel świata jest : wie męża Bożego, poprzednika Naszego na Sto
drogą, żywotenl i prawd<l nie tylko ku zbawic- : licy Naszej kardynała Ledóchowskiego. 
niu \1/iecznemu, ale także ku szczęściu doczes- j Wszyscy \Viemy, jak powagę i znaczenie 
ncmtt. Z tą d też ze wszystkich odezw, pism i , Kości-oła katolickiego podniósł. Na wet najwięk
nauk Papicża Leona XIII przebija się ciągle i ) si wrogo·wie to uznają. A gdy wśród tych do
zawsze troskliwe a naglące wołanic i upomina- brcj woli Judzi, którzy są odłączeni od' matki Ko
nie wielkiego serca ojcowskiego, aby świat po- ścioła, dawne przesądy przeciwko Kośdolowi 
wrócił do Kościoła, który onych pra\vd chrze- się zmiejszają lub uikuą, to możede z tego 
śda6sldch jest stróżem z Bożej ręki ustanowio- w·ziąC: miarę na zasługi tego wielkiego papieża. 
nym, aby powrócił do wiary Kościoła katolic- Ileż zmarłemu papie-żowi zawdzięczamy, 
kiego i stał się odblaskiem ziemskim Boskiego my biskupi, zacłu~ty i wskazówek do dobrego 
Jeruzalem, stal się jednem wiel~ieiil . miastem ~ wychowania duchowie6s.twa. Sam gtębokiej 
&)żem, gdziehy panowały n'li ~ość, p'ra wtla i nanki i \Viedzy, pragnął, aby duchowieł1StWO llie 
sprawiedliwość. tylko dorówny\Yato świeckim, ale ile mDżno-śd 

Nie tu pora, ani czas rozbierać po szcze- ich przewyższało. 
g.ółe wszystkie nauki, wskazówki i przestro~i Uczeni calego świata wielbili w nim opie
mądrości, jakie Leotl XIII dla ludzkości calej za- kuna, który przystępnerui uczynił dla dziejopi
warł w swoich wiekopomnych encyklikach, sów wszystkie naukowe źródła dotąd zamknię
czyłi listach okólnydt Nieprzebrane są tam te. Do końca życia sam wszystkiemi nauko\ve
skarby, Ż których oxrp~1ć będzie można w dtu- mi -zagadnieniami czasó-w bieżących się intereso
gle lata. Nam \\ tc:j cłtwili pobieżnie tylko wal, pracowal we dnie, pracowal w nocy, a 
wspomnieć wolno o tern, co nas najbliżej doty- \\-"Śród bezsennych nocy lub wolnej chwili d11ia 
czy. jedyną rozrywką było, gdy. pisał najpiękniei-

Jako Najwyższy Pasterz l(ościoła czułą o- szym łacióskim językiem wiersze najczęściej na 
taczal miłością, którą Zbawiciel, jako najlepszy chwalę Bożą, Swiętych Pal1skich lub Najświęt
Pasterz przykładem swoim zaleca, szczególniej szed Panny, do której tak rzewną pałał miłością. 
owieczki zbłąkane. J(n wschodowi, gdzie stała Jej ch·wałę jakżeż podniósł, jakżeż zapalił różalt
kolebka rodu ludzkiego i początek brał Kościół cowem nabożel1stwem we wspaniałych odez
łlasz święty, zwracało się tęskne serce Leona wach swoich w sercu milionów wiernycn dusz 
XIII. Wyciągał ramiona oj owskie ku ludom o- na ziemi?! 

Jako itatil:zycteł ChrystttSO\\ Y czuł, że jest 
ojcem wszystkich narodów na ziemi. Jak w 
dziel"'t Ziełonyl:h Świątek Pan Bóg uświęcił pra
wo do życia wszystkich ludów, jak Apostól na
rodów Rzymianina, Greka i Zydowiua równ4 
otaczał miłością, tak sarno Leon XIII w Kościele 
okazywal ojcowskie serce dla wszystkich naro
dów, do każdego nieomal z o obna zwracając się 
encykliką. 

Boleścj i klęski każdego narodu odczuwał 
glębiei. O ile tylko zdołał, pragnął im ulżyć za. 
biegami swojemi lub radami zbawiennemi. Naj
cięższym krzyżem pod kouiec jego żywota była 
ta najstarsza córa Kościoła: francya, tak mn 
droga, w· któretl brutalną ręką burzą dziel a świ:.t
tobłiwe, zakłady milosierdzia i nauki. Zaparto 
się nie tylko zasad chrześciańskich, ale shańbio
no się brakiem wszelkich ogólno-ludzkich, hu
maniramych uczuć. Do konającego nawet pa
pieża dochodziły echa tej zaślepionej zaciekło
ści. Dzieje świata napiętnują kiedyś tych wro
g(}w Boga i wrogów wielkości Francyi, a Sąd 
Boży ich przywódzców do~ięgnie może rychlej 
aniżeli się spodziewają. Swiat zaś cały chrze
ściaJ1shi i cywiHzo\vany odwraca się już dzisiaj 
z boleścią od ludzi, co w kraju tępią najszlachet
niejsze uczucia miłosierdzia, co nawet powag.i 
śmierci wielkiego czło\\ icka uszano\vać nie u
mieli. 

Pamiętnyrn taldc pozostanie dokumentem i 
dowodem miłości Leona XIII do wszystkich na
rodów, mocnych czy słabych, wielkich czy ma
łych, encyklika: "Caritatis Providentiaeque 
Nostrae", w której przy sposobności, gdym, ja 
slnga niegodny, po raz pierwszy jako Arcybi
skup Onieźnieltski i Poznański składał hołd 
witmości z pielgrzymką naszą Namiestnikowi 
Chrystusowemu r. 1893, tak wspaniale przemó
wił do narodu polskiego, który przez tyle wie
ków był "przedmurzem chrześciar1stwa" i krew 
swą lał za wiarę na tylu pobojowiskach, a które
go cząstkę znaczną stanowi nasza dyecezya. 

W sJady idąc Boskiego Mistrza szczególniej 
maluczkich tego świata troską i opieką swoj4 
otaczaJ. Ubogim, practdącym, robotnikom opie
kunem był, słabszych prawa mężnie broniąc. 
Co jednak największą ch\vałę papieża tego sta
nowi, to jest odwaga, z jaką przystąpił, i mą
drość, z jaką rozwiązał tak nazwaną kwestyę 
socyalną. Encyklika jego: "Rerum novanun" 
pozostanie na zawsze pochodnią gorejącą, co 
oświecać będzie umysły a zagrzewać serca ku 
pracy nad ochroną robotnika i polepszeniem je
go bytu, co regulować będzie obowiązki pracil
jących i pracodawców. Biskupów i kapłanów 
nieustannie do zajęcia się tą sprawą zachęcał. 
To też papieżem robotników nazywany bywał... 

Najchlubniejszą t)atniątką Jego sławy pomuitc 
który mu wdzięczność katolickich robotników 
wystawiła, w którem to dziele także Towarzy-· 
stwa naszych robotników wzięły udział. 

Z miłością wielkiego serca lącząc rozwagę 
umysłu nader przezornego Leon XIII, zachowu
jąc we wszystkiem, co czynił, godność apostol
ską a mądre umiarkowanie, zyskat miłość i 
zaufanie monarchów. Gdy obchodził dwukrot
nie gody jubileuszowe, cala .Europa zdawala się 
świętować. Książęta składali lub przesyłali ży
czenia i podarki - a ludy ze wszystkich stron 
Ś\\ iata spływały do Rzymu. On zaś jako Jakób 
patryarcha cieszył się i dziękował Bogu, że 
przy schyłku życia mógł jeszcze raz z~rromadzić 
koło siebie dziatki swoje ze wszystkich naro
dów. Choć wiek i praca siły jego wyczerpały, 
pragnął wszystkich do siebie przypuścić i po . 
raz ostatni im pobłogosławić. O jak rzewne 
wynieśli wspomnienie pielgrzymi - także na- .. 
szych mianowicie dyecezyi. Ze wzruszeniem 
najgłębszem pamiętać b~dą jak OJciec św. odste
pując od z wyk lego sposobu przyjmowania piel
grzymek, każdego naszego pielgrzyma z osob
na przygarniał do siebie i do serca przyciskał. 
Trudno Mi bez lez o tern wspomnieć z jaką tro
skliwośdą dopytywał się o Mnie, któremu ci er- _: 
pienie nie pozwoliło przewodniczyć pobożnej do 
R.zymu pielgrzymce. Jakże mam Mu się wy
wdzięczyć, gdy przesyłając mi pozdrowienie za- · 
ręczał, że modli się za Mnie, że kilkakrotnie 
Mszą Ś\V. za mnie ofiarował. Za te osobliwsze 
dowody łaski i życzliwości, okazywane Mi sta
le od pierwszej chwili objęcia rządów Arcypa
sterskich, a mianowicie w tych ostatnich cza- · 
sach, nie mogę inaczej wyrazić gl~bokiej wdzię
czności mojej, jak proszę "as, kochani dyece
zyanic Moi, abyście się w rrorącej ze mną łączyli 
modlitwie za duszę ś. p. Papieża Leona. 

Tntqy rokn htbileuszo\vego nadwyrężyJy. 
widocznie sily świętego Starca. Choroba -d.~· . 
ka powaliła go na loze, z którego już nie po~' 
\vstał. · Jak pr.zystato na następcę Piotra św: 
oczekiwał śmierci z majestatem spokoju podzi\v 
budzącym, z wielką pogodą umysłu i podda~ 
niem się woli Bożej. Jak tu na ziemi do końca· 
troszczył się o rządy Kościoła, jak zabezpieczyĆ' 
się starał jako ojciec najlepszy spokój i dobro, 
tak tam w niebie niechaj będzie odtąd naszym 
orędownikiem u tronu Bożego. Niech duszy je
go wyjdzie naprzeciw Przeczysta Dziewica 
Królowa .Różańca św., której cześć i ch\Vałę p~ 
calym roz11iósl świecie wierzącym, niech Michał 
Archanioł, którego imię przeciw nieprzyJaciołom 
l(ościola św. wzy\\'ać kazal, wprowadzi go 
do raju Bożego, niech mu towarzyszy w tryum
falnym pochodzie poczet onych bloi(osławio- .· 
nych, których imiona w kanon Swi~tych Pań-



• 
odzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie, poświęcone sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecznych 
1 dodatkiem religijnym p. t.: ,,Nauka Katolicka" z ty
todnikiem spo1ecznym p. t.: "Ol os górników i hutni
ków", oraz pisemkiem literackiem p. t. "Zwierciadlo" 
PrzedpJata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen. 
,Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

l • pod znakiem ,.t polnisch" nr. 128. 

Módl się pracuj!, 

Za inseraty placi się za miejsce rządka drobn.ego druk!~ 
15 fen., a za o~loszenia zamieszczone przed .mse.ratan~\ 
4 Ofen. Kto często o~d'asza, otrzyma odpow1edm opust 
czvli rabat. Za tlomaczenie z obcych języków na pol
ski nic się nie placi. - Listy do redakcyi, Drukarn1 
i Księgarni należy opłacić i podać w nich d~k.tact.nr 
adres piszącego. Rękopisów się nie zwraca. Nazw1~k 
korespondentów bez ich upoważnienia nie \Vskazuje stę. 

1 m-;r .. 191i Bochum (Westfalia), sobota 22-go sierpnia 1903. 
1~~----------------------~------------------------------------=---~~~~~~-

Bok 13-
Redakcya, Drukarnia Księgarnia znajduje się przy uticy Maltheserstrasse nr. 17 na dole. 

Rodzice polscy! Uczcie azieci swe 
!116wić, czytać i pisać po polsku! Nie 
~st Polakiem, kto potomstwu swemu 
uiemezyć się pozwoli.! 

l wypadków dnia. 
"Vaterland" znów uratowany! 

Pruski sąd bytomski wyrokiem z dnia 26 
czerwca br. zakazał następujące pocztówki: 
Wawel, ozdobiony chorągwią białoczerwoną z 
napisem: Jeszcze Połska nie zginęła; pocztó\v
lf; nr. 3513 do 3522 pod nazwą nbohaterki pol
skie": Apolonia Sierakowska, Zofia Chrzano\\
ska, Antonina Tomaszewska, Marya Rozano
wicz, K.rukowiecka, Emilia $zczaniecka, Hen
ryeta Pustewiowa, Zofia Kossakowska, .Emilia 
Plater, Pietro\viczowa. (Wydawnictwa salonu 
polskich malarzy \Y Krakowie z r. 1903); pocz
tówki nr. 111 do 117 seryi "Polonia'' Jana Styki 
(wydawnictwo Altenberga w Lwo\vie). 

Pocztówki zostały zakazane, po nie"' aż sąd 
uznaJ, iż podburzają do gwałtów· karygodnych 

ID wedlug paragrafu 130 prawa 'karnego. 

Księża cent"owi germanizatorami. 
"Nowiny Raciborskie" piszą: 
,,Spór powstal pomiędzy tutejszern ducho

wiefJstwem katolickiem a niejakiem J ustem, 
ewangelickim wikan'uszem ''" Oliwicach - ale 
na razie nie chodzi o teatr. Just ów apisal w 
gazecie stosunki robotnicze na O. Śląsku i po
m~ędzy innemi zamieścił zdanie, że księża kato
liccy "\Vszelkimi sposobami podburzają robotni
ków przeciw innowiercom protestantom, \1/ kon
fesyonale, na kazaniu, w Z\viązkach i podczas 
misyi. - W skutek tego posądzenia gliwicki ks. 
Buchali i trzech jego kapelanów napisali i ogło
sili protest przeciw \vywodom J usta, wzy'>vając 
tego ostatniego, aby dostarczył dowodów na to, 
co twierdził. - W końcu protestu księża oświad
czają, że \v·obec takich bezpodstawnych zacze
pek nie mogą współpracować przy urządzaniu 
teatró\v germanizatorskich, i to tak długo. do- · 
póki on (Just) do wydziału teatróv.~ tych należy. 

Ciekawość wielka. jak się księża katoliccy 
znaleźli we wydziale dla teatrów germanizator
skich razem z inno\viercami, i jak im to było do 
twarzy? ... Mają teraz- pięknem za nadobne ... " 

Byt gimnazyum polskiego w Cieszynie zapew
nione. 

W sprawie gimnaz:~rum polskiego\\- Cieszy
nie czytamy w lwowskiej ,.Gazecie Narodowej": 

Z powodu w~ystąpienia ,,Nowej Reformy" 
z alarmującą wieścią, że upaństwowienie pol
skiego gimnazyum w Cieszynie ulegnie zwłoce, 
udaliśmy się po wyjaśnienie do decydującego 
·miejsca w ~Tiedniu i otrzyrl'laliśmy następującą 
telegraficzną odpowiedź: 

Upa{Jstwowienie ginwazyurn w Cieszynie 
ostatecznie dokonane. 

Germąnizacya nazwy. 
l'vlajątek ziemski w Tarnowie pod num. 12, 

w Powiecie obornickim, należący do tej wsi pod 
względem kori1Unalnym, otrzymał nazwę "Wer
nickeshof." 

Telegramy. 
L o n d y n. Lord Sałisbury śmiertelnie chow 

ry. 
N e a p o I. 'vVezu\v wciąż bardzo czynny. 

Okoliczni mieszkańcy w ciąglej oba wie o swe 
życie i dobytek. 

L o ·n d.y n. Donoszą że niemal wszystJde 
państwa europejskie wysyłaią okręty na wschód 
gdzie obawiają się wybuchu zamieszek wojen
nych. 

Potacv na · obczyźnie. 

Polacy a centrum. 
III. 

\V trzecim z rzGdtt artykule pisze ks. dr. 
Liss co następuje: 

Czegoż Polacy w . Westfalii pragną? Zarob
ku lepszego, a przytern chcą pozostać Polakami 
i mieć dostateczm1 opiekę duchowną. Czytam 
nieraz w centro\\'ych gazetach, że przecież te
raz Polacy w Westfalii mają wiQcej kapłanów 
po polsku mówiących niż dawniej, bo dawniej 
mieli .Lednego i dla czegoż jeszcze krzyczą'? 

Jest to prawda i nieprawda, bo ks. Szotaw
ski i ks. Liss mieli prawie zawsze dwóch lub 
więcej pomocnikó\\', którzy wyłącznie zajmo
,,~ ali się Polakami. Teraz \Vprawdzie jest wię
cej kapłanów ,,polskich", lecz ci zajmują się naj
c:zęściej tylko w ,,pobocznym urzędzie" Pola
kamt i nie mają tej sv.-obody ruchu, jaką mieli 
i ks. Szotowski i ks. Liss. Dla tego zachodzi 
wielkie pytanie, czy obecnie opieka duchowna 
Polaków jest' lepsza, niż dav\·niej. · 

W każdym razie jest niedostateczna. Zna
jąc tę biedę duchowną, zalożyłem w Westfalii 
"SwiętOtjózafacie". czyli składkę na biednych u
ctnió'v\' polskich, któ.rzyby się zechcieli poświG
cić stanowi duchownemu. J mam tę pociechę, 
że ,,Swiętojózafacie" posiada 2 kapłanów, l kte
ryka, l medyka i 1 filologa. 

św. Pa\\ - eł cieszy! się, że nawet heretycy 
Chrystusa przepowiadali - dummodo Christus 
praedicatur. - Lecz centro\vcy d n cha św., Pa
wła nie posiadają, bo proszę posłuchać. Gdym 
odszedł z \71/ estfalii, znany O. Andrzej skasarwał 
przy drzwiach kościelnych składki na "Ś\ViQto
józafacie", a w ostatnim czasie uczynili w j 00. 
R.edemtoryści w Bochum. 

Zarząd ,Ś\\ iętojózafacia" cl1eiaiem oddać w 
ręce O. Andrzeja, lecz gdy tenże głosić począł 
jawnie. żem jest heretykiem i odstępcą i że ma 
polecenie od ks. Biskupa skasowania ,,Święto
józafacia", zarząd tego ż zatrzymałem sam w · rG
ku. 

Klerykom po.Jskim nie ufano j często im po
wtarzano, że najprzód ks. Biskup wyszle ich w 
czysto niemieckie strony. Nareszcie przedłaźo
no im cyrogr&i n astępujc~cej treści do podpisa-
nia: 

E r k I a e r u n g. 
Es ist mir im Auitrage des Hochwurdigsten 

Herrn Bischofs Dr. \VHhelm Schneider durch 
den Direktor des ConYikten von neuem eroifnet 
worden, dass irrgend welche Teilnahme an de~ 
nationałpolnischen Agitat!on durcbaus unverein
bar sei mit d.en Pfłichten, die ich bei der Prie
sterweihe zu ilbernełtmen habe und zu itberneh~ 
men gewiHt blrr. 

Adres: ,,Wiarus Polski", Bochum4 

Indem ich das hierdurch ausdrilcklich aner~ 
kenne, erkHire ich auf Ehre und Gewissen. dass 
ich mich voJJkommen frei weiss von jedweder 
Neigung nationalpołnischen Interessen zu dienełi. 

Weiter erktare ich zugleich, dass ich bei 
der aus dem St. Josaphat Vereine erhaltenen 
Unterstiitzung in keiner Weise verpiłichtet wur
de und mich a uch in ke·iner W ei~e verpUichtet 
Hihłe, mich an der grosspołnischen Agiiation ir .. 
gendwie zu beteiligen. 

Paderborn, l. Maerz 1902. 
Po polsku: 

Oświadczenie: 
z polecenia Najprzewielebniejszego ks. Bi

skupa dra Wilhelma Schneidera OŚ\\ · iadtzyl ml 
ks. dyrektor konwiktn z nowa. ~~e jaklkol\\-iek. 
udziaJ w narodowo polskiej agitacyi jest zupd
nie niezgodny z obowiązkami, jakie przejumję 

przy święceniach kapła(Jskich, i jak~e mam wo
lę przejąć. 

Uznając to niniejszem wyraźnie, oś\\ iad
czam na honor i sumienie, że się zupełnie \\ ol
nym czuję od wszelkiej sklo!lności służenia na-
rodowo-polskim interesom. . 

Dalej oświadczam r(J\\ 11ocze.śnie, ŻL.: t'ubic
ra.i4c wsparcie od To\\·arzystwa Ś\\'. Józafata, 
w żaden sposób nie zostałem obowiązaHy i w 
żaden sposób zobowiązanym się nie czuję brać 
udziału w jakikoh\ Łek sposób \v wielkopolskie] 
agitacyi. 

Paderborn, J marca 1902. 
Proszę mi powiedzieć, coby się stało, gdy-. 

by ks. Arcybiskup Stablewski przed!ożyi podob
ny cyrograf do podpisania klerykom niemcom w 
odwrotnym kierunku? Aż strach pomyśleć! 

Popioch powstai między klerykami Polaka
mi w Paderbornie. Wszyscy c' ..::ieli uciekac, 
lecz zatrzymałem ich. 

Lecz do podpisu nie przyszło, zado\\·olono 
się ustnem tylko OŚ\\ iadczeniem, że młodzi ka
ptani nie będq się mieszali do agitacyi. 

A cóż ja na to? 
Każde niesłuszne i niespra\\·iedliwe podcj

·rzenie rani i ból sprawia - i mnie boli, co mnie 
spotkało za "Świętojózafacic". aleć św. J ózafat 
modlił się za swoich prześladowców, dla tego 
i ja pO\\'tarzam z głębi serca: s-,,,~ . J óz::tfa...:ie 
módl się za nami. 

A zdbvviwszy ból pytam się. czy to jest 
sprawiedliwość posyłać polskich księży, którzy 
się vvYksztakili za ciężko zapracO\\ ·any grosz 
biednych polskich robotnik<)\\' \\ estfalskich tam, 
gdzie więcej dla niemców pracować muSZLl, niż 
dla Polaków~ pasylać ich tam, gdzie jak w Liich
tringen Polaków pra\\ ie nie ma, posyłać na pra
cę dla tych. którzy nic na \\ydw\rauie nie lo
żyli, a odmawiać ich Polakom. co setki matek 
dali? Jeżeli to sprawiedli\\ ość, to czemuż nie
mieckich kapŁanów nie wysyia nikt do Danii. 
ani Szwecyi, lecz do niemcÓ\\ ? Czy to jest 
sprawiedliwość prosić o misyonarzy w dyecL
zyi pozna!Jskiej, a swoich polskich kapbnów 
trzymać jakoby na uwięzi? Toć jeżeli oba\\ a, 
że ci mŁodzi kapłani sprzyjaliby tzw. "\\ ielko
polskie.i agitacyi", czy nie można im nakazać, 
aby pracowali tylko \\ kościele, a do towZL-
rzystw wcale się nie mieszali? / 

A nareszcie, co to n1a znaczyć ,,\vielkopol( 
ska agitacya" w Westfalii? Czy może przl 
nią ojczyzna niemiecka ks. Bisk. Schneidera ,fi
nie? Czy słyszano, ab~' gdzie na świecie ml td7.i 
lewici wyrzekać się musieli narodowych 1 zu(: 
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i skłonności? Tie. nigdy i nigdzL prócz w Pa- 1 · o\l -en;mieści c , ks. Kralewski \\ Lubawie i ks. 
derbornie. Promifłst~i ,~- Chc1mn ie. 

A wiGc niemcy katolicy, gdzie się podziała Krokowo. Budowa kolei żelaznej z Pucka 
spra wiedliwaść i \Vasze hasł o .. fUr \Vahrheit, do Kroko\nl zbliża SiG ku kot'1cowi. \V tych 
Frcihcit u n d Rccht ?" Nie \\ iGc Polacy agi tato- dniach uk01kzy siG ldadzcnie belek, szyn i nasy-
-rzy, nie polscy radykaliści spowodowali, że Po- pywanie ż\\·iru. Oddanic kolei do użytku publi-
Iac:y w \Vcstfalii nic· głosowali na centrowca; - czncgo nast~wi prawdopodobnie 15 września. 
lecz 11a s\\·ojego łJ.o krzywdę - którą wy niem- Pasym. D.\\·a i pól roku licZ'-1CY synek P?
C\i temu !udo\\ i robicie - ren lud głęboko Q.fl-- ~,~jcdzicida Bicrnath z frajtó\\- \\ -padł do katuzy 
c~uwa i instynktownie \\,am nie ufa. · · · · na pod\\·órzu i utopił się. \Vocla była tylko led-

Jak pożało\vania godni są ci pięciu XX. -mi- ,,·ie 30 cm. głęboką. 
syonarzów z Poznania którzy nie znając dobrze, . Skurcz. Zuo\\ u wioskę naszą nawiedzi .) po-
C(} lud polski v, · v,r estfalii odczuwa, pozv\~oiili . ż.ar. \;\'1aśnie przed czteroma tygodniami s pa !H 
się zlapać na piękne słówh:a p. Lensinga i ~gi- , się dom micszkaln~v .gospodarza Langiego obok 
towali za jego kandydaturc1. \Vółali daremnie n~:t · . cmentarza katolickiego, a 35 b. m .. tuż pod kc
puszczy, .,'Wiarus Polski'' obszedl się z f,litni.. $ciałem naszym zapalily się budynki . stolarza 
,.najgorzej", ca.la odez\Ya księży mi~yonarzy , Damerau'a. Ogic(J powsra t w pracowni; !es~ to 
zrobi!a ogromne fiasko. a ks. Tasch dał im 'dzi- stara stolarnia a więc wszędzte pełno wwrow, 
·wną zapłatę. . · :\ "Szędzie pełno drzewa, to też, ogie(J tak szybko 

Pójdżmy dalej! się rozszerzył , że trudno było coś z domu rato-
. wać. Przez nicjakiś czas wielK:ie zagrażato nie

bezpieczeńs-two sąsiednim budynkom. LHdzie 
też \\·szystkie swe rzeczy z domów po\vynosili. 
I rzeczyw]ście, gdyby się byt jeszcze jeden za
jąi budynek, którego szczyt zresztą palić się inż 
począl, \den czas oprócz d \Yóch domostw po
szłaby .z dymem cala ohora plebar1ska. Dzięki 
Jednakże szczęśliwemll kierunkowi wiatru do
syć silnego, jako też szybkiej pomocy rniejsco
''rej dobrowolnej straży ogniowej pożar zni
szczvl tylko budynki Damerau'a. \Vskutek nad
mier~ego żaru groziJo niebezpieczc!1stwo nawet 
kościołowi katolickiemu. 

Ziemie polslde. 
Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. 

Toruń, "Gazeta Tonu'1ska'' pisze : .. Proces 
o obrazę policyanta. Na ławi e oskarżonych za
siadł we wtorek prezes Tovv. młodych Przemy
słowcóv\ · p. J(oman I\ladzi(Jski z Torunia, króry 
podczas zabawy \vyżej wymienionego Towa
rzystwa wydalił ze sali hotelu ,.J\Iluzcurn" poli
cyanta Piontka. gdyż zabawa odby\vaia się w 
zamkniętym kółku, a Ó\· · policyant nie posiadał 
żadn ego zaproszenia. vVydaleniem z . lokalu 
czul się policyant Piontek \\·ieice o.brażm1ym i 
\v )·toczył p. Kladzi11skiemu proces o zniewagę. 
\V tej sprawie odbyl siQ już poprzednio termin 
przed sądem ławnkzym w dniu 16 marca r. b .. 
mocą którego skazano p. K. na 10 mr. grzywny, 

· lub 2 Jni więzienia. Wyrokiem tym nie zado
·wolii SiG atoli p. K. i apelował do wyższej in
stancyi, izby karnej w Toruniu, która sprawę . 
tę zbadala dokładniej, do czego za\\~ez\Yano 5 
świadkó\:v. Pienvszym świadkiem byt policyant 
.Piontek, który zeznaJ, że był przez swą przeło
żone! władzę upoważniony do dozo-ro\Yania za
bawy tegoż to.warzystwa. Przyznal on. że do
n i ósł władzy, iż na zabawie braly udział ta:kże 
nieproszone osoby, dalej zeznal, że go przewod

.niczący Kładziński na samym wstępie zapyta!, 
czy ma zapposzenie, bo w przeciwnym razie bę
dzie zmuszony go z lokalu wydalić, gdyż od 
godz. 7 zadzierża\-Yil lokal dla wy.tącznego użyt
ku członków, także opowiedał ów policyant że 
K. mial powiedzieć, że zna lepiej pra\V•O od nie
go i że tak samo .,wyleci" z lokalu,, jak przed 
kilku laty komisarz Kabel. Reszta . świadk6w 
zeznała, że osoby bez zaprosie (I nie byly \:vpu
szczane i że 11a samym wstępie, gdy policyant 
Piontek wchodziŁ do lokalu wyraźnie przy wej
ściu przez osoby przeznaczone do kontrolo\\'a
nia mu tego zabroniono. Po przesłuchaniu 
Ś\viadków zabrał następnic głos pan adwokat. 
Tvlielcarzew·icz i zbijaŁ wszelkie twierdzenia, ja
koby oskarżony mial zamiar obrazić policyanra, 
bo jak jeden świadek na \Vet zeznał w najlepszej 
zgodzie pili przy bufecie obydwaj do późnej go
dziny. Prokurator jednak zaznaczył, że wyda
lenie policyanta z lokalu, który mial upoważnie
nie do dozorowania owej zabawy od swej prze
łożonej władzy je~t obrazą i dlatego \\'nosi o 
o0drzucenie rewizyi, sąd jednak po dłuższej na
rad.zie przyszedŁ do innego przekonania, gdyż 
w postępku p. Klauziriskiego, nie można . się cło
patrzeć obrazy i dla tego zawyrokował U\\-ol
nieniem oskarżonego od winy i kary a koszta 
nał'ożono kasie pa(Jstwowej. 

l( widzyn. Ks. · dr. WoJszlegier nabył od 
niemea p. Emila Borschkego, jedynego ewan
gelika w Pieniążkowic, majątek obejmujący o
ko:ło 500 mórg obszaru, który każe parcelo-wać 
przez toruńską Spótkę ziemską. Większa POlo
wa już podobno rozparcelowana. 

Zblewo. Wiadomość o śmierci ks. dzieka
na Trętowskiego w Zblewie na szczęście się nie 
potwierdza. Ciężko chorym jest. ale dotyc,h
czas żyje. Dziwna rzecz, że i o jego serdecz
nym przyjacielu ks. fiugonie Wiercińskim z 
którym mieszkał razem w jednej celi semi~a
rymn duchownego i równocześnie wyświęco
nym zostal na kaplana, gdy tenże byl wikarym 
\V Oliwie, rozgłoszono mylną wieść, że umarł; 
• żyl potem Jeszcze przeszlo 35 lat. 

. PełpJin. Ustanowieni zostali jako nauczy
Cit.le religii przy gimnazyach: ks. dr. Kle b ba w 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego .. 
Poznań. Sp. profesor d r. Stanista"Y Szenic 

zmarł nagle wczoraj w Poznaniu, rażony para
liżem, \Y 73 roku życia. Zmarły byl przez d.tugi 
czas profesorem gimnazyalnym \V Sremie, ~k<1d 
przesiedlono go do Kłodzka; ztamtąd, wziąwszy 
emeryturę, przyby! do P oznania. Sp. profesora 
liczni uczniowie jego \\ -spGminać będ~::1 z wdzię
cznością, i \\'SZyscy którzy go bliżej znali. sza
nosvali go dla jego wielu zastug tak w dziedzinie 
\VychO\\·ania m~odzieży, jak i w ogóle położo
nych dla dobra spo{eczeńst\\· a. l(. i. p. 

Nekla. Dnia 10 b. m. \V dniu Ś'-\" . vVawrzyt'J
ca, poś\:vięcił no\\-o wystawioną figurę tegoż 
S\viętego \V naszej ·wiosce ks. proboszcz Manie
ki, a po poświęceniu \vy::;losil mowę, wszystkich 
pobożnych siuchaczy do głę i serca \VZruszają
cą. Figurę św. Wawrzyfłca wykonano w praco
wni p. 1Vlichalskiego ,,. Poznaniu. 

ł(argowa. Budowa kolei z CylichO\YY przez 
Kargo\vę do \Volsztyna rozpocznie się w przy
szłym miesiąct1. 

Ostrów. Zatrudniony \\ - b ro\\"arze łiirscha 
30-letni robotnik Kukuła. przyszedłszy do S\Vego 
mieszkania zaba·wial siG z swajem dzieckiem. W 
tern nagle upadł i !ttż ni e żył. atak serco\YY za
dał życiu jego koniec. 

Srem. Stodoły pp . . Nawrota i Swiderskie
go nad \Vartą położone, spłonęły w poniedziałek 

· wieczorem doszczętnie . Ponieważ tylko część 
. była zabezpieczoną, przeto \\' taściciele ci pono
szą niemałą stratę. P. Nawrot byl _zabezpieczo
ny na tysiąc marek, a p. S\Yiderski na 3 tysiące 
marek. Przyczyna ognia nieznana. 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 
'V Prudniku był pan minister Studt na obie

dzie u pana landrata Sydowa. Zaproszeni i 
obecni byli ksks. dziekani Preissner z Prudnika 
Banner z Walec, ks. prob. Rassek z Komornik i 
pastor Klatt. 

Podpada, - zauważa "Katolik'' - że wła
śnie katolickich księży zaproszono. o których 
wiadomo, że mniej lub \.\ -ięcej sprzyjają gennani
zacyi, a przedewszystkiem znany ks. Rassek! 

Mysłowice. Górnik p. Musiol z .Janowa zo
stał niebezpiecznie pokaleczony przez spadające . 
węgle. Czaszka rozbita. szczęka mocno potłu
czona. Nieszczęśli'v\ry leży w tutejszym lazare-
ci e. 

W Zabrzu w browarze liandłera w sobotę 
zaczęły się palić otręby (młodzie). Pożar na 
szczęście zastal wcześnie spostrzeżony i uga
szony. Szkoda \\ ynosi jednak około 2000 mr. 

Bytom. Ks. prob. Tyczka (przy kościele 
św. Ducha), który leczyl się w Kudowie, upadł 
tam tak nieszczęśliwie, że rozbil sobie czaszkę. 
Wskutek tego zmarł w poniedziałek o go0dzinie 
4. ZmarŁy miat 66 lat i był ogółnie lubiany. 

N. o. w p. A. 
Katowice.. \V pobliskim l(okocitlcu popeł-

niono w niedzielę wieczorem morderstwo, kf 
rego ofiarą padi kowal Rychły. Gdy bov.ie 
wychodzH z domu, napadlo na niego kilku 1 • 

dzi, uzbrojoNych w sztachety. Zadali mu tat 
razy, że nie s częśli \VY up.adl na ziemię i Zlll· 

na miejscu. 'J(Hku złoczyflców policya areszi , 
wała. 
l(rzyżactwo Niemców katolickich. "Głos S 
ski" pisze: ,,·vv poniedziałek powróciła ze Ś\Y 
tej Anny procesya polskich pątników i udała 
dn ko~ciola św. Piotra i Pa\v.la w Gliwicat 
gdzie ksiądz przywitał ich z kazalnicy po polsK 
jak się należ.alo. Po uroczysteru nabożeńst~ 
nastąpiŁ wspólny śpiew. Z chóru za,intonow 
no melodyę do pieśni: "Ciebie Boże chwalimy 
Ze setek piersi polskich zabrzmiał nasz ws~ 
nialy hymn i pątnicy byliby z podniesianem s1 
cem wracali do swych domów, gdyby nie g~ 
stka Niemców, która poczęła na cały glos wrz 
szczeć: "Grosser Oott, wir loben Dich". 

NamraJnie. że pomiędzy wiernymi po\rst 
lo ogólne oburzenie i rozgoryczenie. Otóż m 
my znowu przykład tej niemieckiej kultury cer 
trowej, kt61'a nawet w kościołach katolickle 
budo\\"anych przeważnie za polskie pieniądz 
w obliczu Chrystusa, wysta\vionego na oltarz 
prześladuje w tak brutalny sposób nasz jęz) 
polski." 

Zabrze. Na kopalni ,,Jadwigi" przygniot 
węgle górnika Franciszka Cwieka i zJamaJy 
lewe ramię. - Na kopalni ,.Król. Ludwiki" d. 
stał się robotnik Franciszek Cieślik między w 
zy z węglami, które mu zmiażdżyły obie no 
Obydwóch umieszczono w lazarecie. 

Zabrze. Na kopalni ,.Król. Ludwiki': p 
niósł nieszczęście górnik Franciszek K.aiser, ki 
rego spadające węgle ciężko poraniły na glow· 
tak że trzeba go było odwieść do lazaretu. 

Na • p wrzes1en 
zapisać można 

"Wiarusa Polskiego" 
na każdej poczcłe za 50 fen. a za odnoszenie 
domu dopłaca się 14 ieuygów. 

Rodacy! Agitujcie, aby na ten jeden mi 
siąc zapisał każdy "Wiarusa Polskiego", kt& 
go dotąd nie abonuje. Połakożercy najgon 

boją się pism polsldch, ronG-ących ludu, dla te~ 

pi~ma takie rozszerzać należy. 

··-=--·* 
Wiadomości ze świata. 

Wiedeń. Niewesoie urodziny obchodzi 
sarz Franciszek Józef Zag ·anica przesrała l 
letniemu starcowi serdeczne życzenia , także 
społeczer'1stwo austryackie dużo mu dało dM 
dów sympatyi, lecz tern samem nie zostaJy ul 

nięte \Vewllętrzne rozterki. które od dłuższe. 
czasa szarpią obie połowy monarchii. 

Londyn. ćwiczenia floty angielskiej odb 
wają się w zatoce Lagos (niedaleko przyląd' 
św. Wincentego), należącej do Portugalii. S 
chvadzieścia ośm statków wszelkiego rodza 
zgromadziło się tamże 13 sierpnia. Flotę tę r 
dzielono na 4 eskadry, do·wodzone przez 8 a 
miralów. Oprócz tego 3 admirałów jako s 
dziów znajdować się będzie na pokładzie jach 
,,Surprise". Naczelne dowództwo obejmie ~ 
Artur Wilson. Po ukotkzeniu manewrów ca 
ta flota uda się do Lizbony, aby urzędo,wo P 

dziękować rządowi portugalskiemu za poZ\1 
lenie odbycia tych ćwiczeń w zatoce Lagos. 

Petersburg . .Rosya zgotowała Eumpie wl 
ką niespodziankę, zagarniając pod berło Ó\\, 
glow.ego orła kraj dwa razy tak duży, jak P~ 
st\v·o niemieckie. Bez hałasu i zwykłych u 5 

siadów głośnych zapowiedzi lub z przechwalk· 
mi gloszonych wojen krzyżowych wytrwale 
spokojnie pielęgnowała i troskliwie opatrywa 
owoc, aby zerwać go z chwilą, gdy doirZ 
Najpierw chodzilo jej tylko {) zabezpieczenie~ 
syjsko-chifls.kiej kolei wschodniej i \V tym c. · 
zajęła z obu stron toru przestrzef1 na dwudtl 
stt~ kilometrach. Następnie dla "większego bt 

· pieczeństwa" ·poruczono urzędy cy\vilne i wd 



skowe w przygranicznych miejsco\\ ościach ro
svanom, a jeżeli coraz dalej s ta\\ iane slupy bu

. ::IiHy niezadowolenie współzawodników. mó
\<\· iono o szerzeniu kultury, Zawieranin trakta
tów handlowych i wyjednaniu wolnych portÓ\\ 

,dla europejskich okrętÓ\\. Potem chodzilo znów 
o zabezpieczenie portu Artura, aż wreszcie po
dróż umiejętnego i dzielnego ministra Km·opat
kina zakończyła kroki przedwstępne na drodze 
zaięcia olbrzymiego obszaru pod wyiączne pa
·w\vanie Rosyi. Stano\\ isko strategiczne wy
dało się dość silnern. aby od razu przeciąć 
,vsze1kic wątpli\Yości i jednym zamachem sta
mtć wobec Europy z czynem dokonanym. \Vi
.:::ckról Mandżuryi, admirał Alekseje\\- jako na
miestnik cara nieograniczoną ma władzę woj

._ ko'v\' ą, cy\\ ilmt i dyplomatyczmt. .l edynie o
-:,obna przybo-czna rada cara postara się o to, 
aby polityka Aleksejewa trzymała się jednolicie 
ogólnej taktyki rządu rosyjskiego. Telegran1 
\\ ys~any po dokonaniu przeglądu ,,·ojska w por
~ ie Artura przez Kuropatkina wyraźnie i dnmnic 
gtosi poczm:ie wlasnej siły, gdy m6wi: ,,Przy
gotowanie wojenne jest zupeJne. O rzmiące o
\\rzyki dziesięciu tysięcy dzielnych żotnierzy na 
, owodzenie i zdrowie naczelnego dowódzcy 
wojsk rosyjskich odbiło siG o ponnre i dzikie, 
.lecz dla nicprzyjaciól Rosyi niedostępne skały 
portu Artura." 

Z różnych stron. 
Herne. Górnik Tomasz Bartlcwicz w Bru

;.: hu idąc ulicq. zostal przejechany przez \\ ·óz 
piekarza Jaspersa. I3. został cokoh\·iek okale
..:zony. 

Dortmund. Robotnik 0\\·czarczyk został w 
jednej z fabryk tutejszych znacznie pokaleczony. 

Z Zagrzebia w Chon,·acyi donoszą, że w 
tych niach rano o godzinie 8 min. 40 dało si lt

..:zuć faliste trzęsienie ziemi, poprzedzone silnem 
uderzeniem. O godzinie 9 min. 51 zauważono 
pcnowne faliste trzęsienie ziemi, które tn\·a!o 
7 sekund. 

Z Czarogrodu donoszą, że mieszkał1cy Pe-: 
ramy, malej mieściny leżącej na półwyspie Azyi 
Nlniejszej ,.1\apndach", przeszli gromadnie. \\ li
:ezbie 6.000 osób. na katolicyzm. 

W Merklinde na przyszłą wiosnę zaczmt bu
dować katolicki kościół. 

Gelsenkirchen. W kopalni .. Consolidation" 
zoscal zabity górnik l(oehler. 

f'rillendort Kopalnia ,.Konigin Elisabeth" 
~\dętowaja z pO\Yodu braku popytu na \\ · ęgłe. 

Owoc su ro\YY trzeba przed jedzeniem ostruga~ . 
,Jbo przynajmnieJ obmyć. 

Altenbochum. \V kopalni ,. Dannenbaum" zostat 
zabity górnik \Ventzel. Spadly na nieg.o węgle. 

Oberhausen. Dnia l września mc-Jj4 rozpocz(1c 
budo\vę no\\ ego kościota katolickiego pod \Vezwa

iem św. Jana. 
Schonnebeck. Z Polaków zostat wybrany do do

zn ru kościelnego p. Marcin Majcbrzek, a do repre
z entacyi przyjdą Polacy Orzelka i Kasperski. Wybo
r.r te odbędą się we wtorek 25 bm. 

Saarbriicken. Trąba PO\\·ietrzna zrobiła o-
,.k ropne spustoszenia \\- pobli?~u koszar drago
. , ów. Zagarncła pomiędzy innewi i szwadron 
d ragonów. ~,,·iczący się właśnie. vVielu żołnie
rzy zostało pokaleczouych. Przejeżdżający 

tamtędy '' óz rzuciła trąba o mnr' \Yiele drzew 
-,vyrwala z korzeniami. 

Londyn. vVystawa \VSZechŚ\\ iato\\ a pro-
. iektowaną jest w Londynie \\ roku 1906. jak do- · 

-nosi ,.Saint-James (1azette". 
Utworzył się komitet, do którego należy 

.~ zeryf sir Brooke-łiitching, trzej człoukowie 
parlamentu, trze.i aldermelli City i siedm innych 
osób. 

Jako miejsce \\ ysta\\ y projektujq pałac 
krysztalowy i otoczenie jego. 

W Peszcie jechal orszak '' esclny z kościo
ła do domu ro~ziców panny młodej, gdy na pD
"\\'ÓZ, w którym \\ łaśnie siedzieli rodzice z córlq 
najmlodszą, najechat \vagon kolei elektrycznej. 
Powóz zostal zdruzgotany; ojciec, p. Ster, po
niósl śmierć na miejscu, a matka. córka i stan
gret są śmiertelnie ranieni. 

Osłalnie wiadomości. 
B a r c e J o n a. Znaleziono w pewnym do

mu bombę. Bezrobocie piekarzy przybiera gro
. żny charakter. 

B l a l o g r ó d. Król Piotr nakazał mobiU
. .tacyę dW'óch oddziałów swego wojska. 

K o. l o n .i a. Główne zebranie ':Vieca tegoro-

\V I A I< U S P O L S K l. 

cznego katolików niemieckich w Kolonii, orlb~
dzie się we wtorek 25 bm. o godz. 9 przed pnł. 

K r u s z e w o. \V Kruszewie w i'Uacedonii 
zniszczyli za pomocą dynamitu powstańcy ko
ściół i szkołę a 322 domów spalono. 

Towarzystwo św. józefa w Resse p. Buer 
podaje wszystkim Rodakom zamieszkatym w Res 
do \\ iadomości, iż w niedzielę, dnia 30 sierpnia br: 
obchouzi 11asze towarzystwo drugą rocznicę z uro
czystością poświęcenia chorą~wi. Członkowie, któ 
rzy uleR"ają placie miesięcznej winni się stawić o R' 
dzinie 3 po poludniu i zapłacić swoje składki. Towa , 
rzystwa. które zaproszenia odebraly i te, które d~a 
braku adresów nie odebraty upraszamy jak naJ 
uprzejmiej, aby nas raczy.ty odwiedzić z chorągwiami 
i pałaszami. Wstępne dla członków bratnich tow ... 
rzyst\\· wynosi 30 fen. Przyjmowanie bratnich tow1 
od godz. 3 do 4, potem pochód do kościola na pol ki~ 
nabożedstwo. z kościoła pochód na miejsce zabawr. 
tam będzie ot\\·arcie zaba\vy pieśnią kościelnq,, powi
tanie ~ości. śpiewy, koncert, deklamacye i teatr p. t.: 
.. Koszyk kwiatów'·. O jak najliczniejsze przybycie 
Braci Rodaków prosi ujrzejmie Z ar z ą d. 

J(oło śpiewu ~,Halka" w Bochum. 
\V przyszłą niedzielę 23 sierpnia urządzamy (w . 

razie pogody) wycieczkę do Dortmundu. Wszyscy 
cztonkO\vie bez wyjątku zechca się zebrać o ~rodz. 2 
do lokalu posiedze1i zkąd udamy się na dworzec. gdzie 
o godz. 2 min. 50 wyjedzie pociąg do Dortmundu. 
'Wszyscy członko\\ ie zobo\Yiazani są w v, ycieczce tej 
wziąść udziat. 

BACZNOŚC! 
Donoszę, iż zabawa odbędzie się w niedzielę, dnia 

23 hm. na sali p. \V. Spechta. Od godz. 4 do 5 kon
cert. Od godz. 5 rozpocznie się taniec. at do ko1ka. 
Zabawa odbędzie się w zamkniętem kółku. Nieczłon
kowie mogą tylko brać udział gdy się dadzct wpisać 
do tO\V. 

Z a rząd Tow. św. Kazimierza w Liitgcndortrnund . 

Wycieczka do Hofsłede! 
\V poniedziaJek 2-1 sierpnia odbędzie się wycie .. 

czka do ogrodu p. Walburga w Jiofstede, ul. Bismar
ka. niedaleko kopalni "Constantin". Z Bochum można 
dojść łatwo pieszo. albo też koleją elektryczna jechać 
można za 10 fen. " ' stronę do lierne. O liczny udział 
Rodaków i Rodaczek z dziećmi uprasn się. 

I<omitet wycieczek latowych w Bochum. 

Baczność członkowie naszego Towarzystwa! 
Z powodu zajść nd nas nie:tależnycb. nie możemy 

\\. niedzielę przystępować do wspólnej Komunii św., 
tylko dopiero na drugi miesiąc. zatem proszę się po
dlu~ tego zasto~ować. 

Z ar z ą d Tow. św. Szczepana w Rauxeł. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Carnap 
donosi swym członkom i wszystkim rodakom, iż w 
sobotę 22 bm. mamy sposobność do spowiedzi św. od 
potudnia i w niedzielę rauo. \\' niedzielę rano o 7 
przystępuje tow. wspólnie do Komunii św. W nie
tlzielę 23 po po.tuclniu o godz. r~ 2 jest polskie nabo
żeństwo z kazaniem. Po nabożeństwie zebranie na 
sati zwykiych posiedze11. O liczny udzia.f uprasza się. 

Z ar z ą d. 

Baczność Tow. św . .Józefa w Holsterhausen! 
\t\ niedzielę. dnia 23 bm. o godz. 11 0 odbędzie 

sie zwyczajne zebranie. 
U w a g a: Po południu zaś o godz. -:l urządza 

towarzystwo zamkniętą zabawę z ta1-'tcami. Nadmie
nia się, iż zabawa nie odby.fa się w ten czas gdy u
chwaloną byta. lecz odłożoną zostafa z powodu ża
toby. którą kościót katolicki obchodzit po Ojcu św. 
Leonie XIII. Uprasza się zatem czJonków, ażeby li
cznie przybyli na zaba,;.,·ę. Z gości ma tylko ten 
wstęp wolny, kto się na członka da zapisać. O jak 
najliczniejszy udzial tak w zebraniu jak i w zabawie 
uprasza Z a r z~ d. 

Baczność! 
Donoszę szan. publiczności, iż uskuteczniam 

wszelkie piśmiennictwo, to jest wszelkie skargi, 
knapszaitu dotyczące~ podatkowe rekłamacye itd. 

Karl Vortmeyer, 
Rechts«onsnłent, BAUKAU. Bismarckstr. nr. 5. 

Towarzystwo ~imn. "Sokół'' w Herne. 
\V prz.rszią niedzielę od ~odz. 143 do 4 po pol. 

\'\. domu czeladzi zebranie. O liczny udział i punk
tualne przybycie uprasza się. Czołem! \Vydzial. 

Wiec w Buckarde. 
\Vszystkim Rodakom z Iiuckarde i okolicr o

znajmia się, iż w niedzielę. dnia 23 sierpnia o godz. 
4 po pol. w sali p. Schneider, przy kościele, odbędzie 

·się wiec Zjednoczenia zawodowego. Będą omawiane 
rozmaite sprawy robocze i organizacyi zawodowej 
·oraz zapisywanie zglaszających się na członków. 
Zacten Rodak nie powinien zosta~ w domu. 

,.Zjednoczenie zawodowe polskie''. 

. W1ec w Rombruch pod Barop. 
Dla okolicy Baropu odbędzie się wiec ,.Zjedno

czenia zawodowe~o" w niedzielę dnia 23 sierpnia o 
godz. 4 na sali Sassego w łiombruch, Louisenstr. O
mawiane będą sprawy robotnicze i górnicze zarob-
kowe oraz zapisywanie zgłaszających się na czlon
ków. Liczny udział Rodaków pożądany. 

"Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec polski w Herne 
odbędzie się w przyszlą niedzielę, dnia 23 sierpnia o 
godz. 4 po pot na sali p. Nussbauma \V łierne. Na 
wiecu tym omawiane będą sprawy dotyczące Pola
ków na obczyźnie. O liczny udział szan. Rodaków 
z Herne i całej okolicy uprasza się. 

.,Związek Polaków". 

Książki do nabożeństwa. 
a) \Vielkie książki: -~ . 

. • 

Dunin, 
książka do nabożeflst\Ya. \Vydanie dla mężczyzn i 
niewiast osobno. Oprawa skórzana z okuciem i zam
kiem, zloty brzeg, cena 5,00 mr. z przes. 5,50 mr. 
Oprawa w skórkę zloty brzeg 3,00 mr. 

Wianek Maryi 
Opra\va. 5. Skóra, wyciski, zloty brzeg i okucie 

cena 3,00 z przes. 3,30 mr.. oprawa 7; skóra wyciski, 
okladka prasowana. brzeg złocony, zameczek, cena 
3.00 mr. z przes. 3,30 mr. Oprawa 9 z imitacyą kośc i, 
za.meczek, kolor bia.Iy lub kolorowy, cena 3.20 z 
przes. 3,50 mr. Oprawa 10. Skóra miękka, gustowne 
wyciski, brzeg zlocony. okrąg.te narożniki, cena 4,20 
mr. z przes. 4.50 mr. Oprawa 12. Skóra, gfadka, gu
stowne wyciski, okładka sko '.no zcieta, brzeg złoty. 
zameczek, cena 5,00 z przez 5,30 mr. 

jezus, Marya, .Józef. 
Oprawa 11. Skóra szagrynowo podwatowana, 

wyciski, brzeg ztoty, cena 4,30 nu. z przes. 4,60 mr. 
Pobożny katolik. 

Oprawa 12a. Skóra eleg. brze?:i ścięte, na
rożnik~ ozdoby piękne, zamec1.ek. ceną 6,00 z przes. 
6.30 mr. . .~·~ 

b) średniej wielkości książki. 
l(siążka misyjna 

2,20 mr. z przes. 2,40 fen .. 
Boże bądź miłościw. 

Opr. 5. Skóra czarna, złote \\ ·yciski, brzeg z.lo
ty 2,00 z przes. 2,20 mr. 

Op:. 7 skóra. grzbiet i okladka prasowana, zXo
te wyciski, brzeg złoty, okucie i zameczek. cena 2,50 
mr. z przes. 2,70 mr. Opr. l l, skóra. miękka, brze<;i 
zfocone. zameczek kartonik. cena 3. O mr. z przes. 
4.00 mr. 

Zdrowaś Marya. 
Opr. 5. Piekna skórka. zarr .... czek, 2,50 mr. z 

przes. 2,70 mr. Opr. 10. ~kóra miękka brzeg zloco
ny, cena 3,4D z przcs. 3,60 rnr. mr. 

Anioł Stróż. 
Opr. 5, skórka, zameczek. cena 2,50 z przes. 2,70 

mr. Opr. 12. czarna skóra, zameczek. śliczne wy-
ciski, cena 4,20 z przes. 4,40 mr . 

Mó~lmy się. 
Oprawa 5. p.lóciana okta.dka. ztotr brzeg 1,20 mr. 

z przes. 1,30 mr. Oprawa 9 slcóra. zloty wycisk, o
kucie, cena 1,70 m r. z przes. l. O m r. 

Pobożne modły. 
Oprawa 7, grzbiet skórzany. okucie, zloty brze<J;, 

cena 1,20 mr. z przes. 1,30 mr. Opr. 10. skóra mięk
ka, brzegi zrocone, kartot1ik. cena 2.00 mr. z przes . 
2,20 mr. 

c) i\\ak k:.:.i ::tż~, i. 

Chwała Bo~u. 
Opr. 4a skóra, okrągła giętka, brzeg ztoty, cena 

1,80 mr. z przes. 2,00 mr. Opr. 16, skóra gładka, pod
watowana, okrągle narożniki, brzeg zfocony w trzeci:I 
agatowych kolorach. cena 4,10 mr. z przes. 4,30 mr. 
Opr. 177

, piękna skórka z zameczkiem. cena 3,90 mr.~ 
z przes. 4,10 mr. Opr. 21, skóra glauka miękka, brzeg 
zloty, cena 3,70 z przes. 3,90 mr. 

Panie wysłuchaj. 
Opr. 4. Skóra. wyciski. brzeg ztocony. cena 1,20 

. mr., z przes. 1,30 mr. Opr. 4a, skóra. okladka giętka,. 
cena 1,40 mr. z przes. 1.50 mr. Opr. 11, skóra podwa
towana, gustowne wyciski, brzeg zloty, cena 2,00 z 
przes. 2,10 mr. 

Skarb duszy. 
Opr. 11. Skóra podwatowana, 2,4D mr. z przes. 

2.50 mr. Opr. 14, skóra gładka, gustowne wyciski, 
okrydlo, narożnik, cena 3,00 z przes. 3.l0 mr. Opr. 
15, skóra gladka, podwatowana, narożniki ogrągle,. 
cena 3,70 z przes. 3,80 mr. Opr. 16, skóra gladka, 
podwatowana gustowne wyciski, w agatowych kolo
rach, okrągle narożniki, cena 3,70 mr. z przes. 3,8() 
mr. Opr. 21, skóra gladka, miękka, niepodklejona .. 
gustowne wyciski, brzeg złocony, cena 2,90 mr. z.,. 
przes. 3,00 mr. 

- Adres: "Wiarus Polski" w Bocbum. ;. 



· r Baczność .,SokołyH w Marten. 
Donosi się niniejszem, iż zebranie gniazda naszego 

odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia o godz. 5 po pol. 
na sali p. Limberg'a, obok kościola katolickiego, na 
które się szan. druhów oraz Rodaków Sokolowi przy
chylnych jak najuprzejmiej zaprasza. C zolem! 

Wy d z i a l. 
Nadmienia się. iż ćwiczenia odbywać się będą 

reg-ularnie co niedzielę, zaraz po sumie. Zacni dru
howie! w zdrowem ciele zdrowy duch mieszka, gim
nastyka, to lepsze niż doktor i apteka! oto haslo, któ
re was powinno zachęcić do gorliwego uczęszczania 
na ćwiczenia. W ojciec h Bil ski. 

Baczność l(irchii ·· de! 
Szan. czlonkom, czyli ::u:tatorom i amatorkom 

teatru uprzejmie donoszę, iż próba teatru odbędzie się 
w niedzielę, dnia 23 bm. po poJudniu o godz. 2 u p. 
li. Schumachera. Prezes Tow. św. Marcina. 

Towarzystwo św. Izydora w Herne 
donosi swym czfonkom, iż zwyczajne zebranie odbę- · 
dzie się w niedzielę, dnia 23 sierpnia po poludniu o 
g-odz. 4 w zwyklym lokalu, to jest u gościnnego pana 
Reinhardta, ulica friedrichstr., na które wszystkich 
cz!onków jak najuprzejmiej się zaprasza. Goście n1ile 
widziani. Z a r z ą d. 

Towarzystwo św . .Józefa w Herten 
donosi swym czlc-ll1kom. iż przyszle zebranie odbędzie 
się w niedzielę, dnia 23 sierpnia o iodz. 2 po pol. 
~złonkowie winni się stawić w czapkach i oznakach, 
'l!dyż zaraz po zebraniu nastgpi wymarsz na rocznicę 
Towarzystwa św. Barbary w łierten. O liczny u-
dzial prosi Z a r z ą d .. 

l(oto śpiewu. "Sobieski" w Herten 
donosi swym czlonkom, iż zebranie odbędzie się w 
niedzielę, dnia 23 bm. o godz. 04 po poJ'udniu, a po-
tem zaraz lekq·a śpiewu. Z ar z ą d. · 

U w a g a: Cztonkowie, którzy mają książki do 
czytania winni je ze sobą na zebranie Qrzynieść. 

Sz. Urbaniak, skarbnik. 

Baczność Rodacy w Wanne. 
Ninie.jszem zapraszam szan. Rodaków z Wanne 

i okolicy Jla zabawę latową, która się odbędzie dnia 
23 sierpnia na sali pana Marcyny. Foczątek o godz. 
4 po po.fudniu. Wstępne l markę. l(omitet. ·-----

Wiec w Witten 
"Ziednocztnia zawodowego polskiego" odbędzie 
się w niedzielę, dnia 23 sierpnia o godz. 4 na sali 
p. łiesego. 'Hauptstr. 65. Omawiane będą spra
wy robotnicze i górnicze, oraz przyjmowanie 
zgłaszających się na czŁonków. O liczny udział 
rodaków uprasza 

"Zjednoczenie zawodowe polskie". 

To\varzystwo św. Barbary w Herten 
obchodzi dnia 23 sierpnia r. b. swą 13 rocznicę, na 
którą szan. Towarzystwa jak najserdeczniej zapra
szamy z chorągwiami i palaszami. Podajemy pro
gram następujący: l) Od godz. 20 do 30 przyjmo
wanie towarzystw. 2) O godz. 4 wymarsz do kościo
la. 3) Z powrotem nastąpi powitanie szan. Towa
rzystw i Gości. 4) I(oncert przy odgosie muzyki p. 
Lawickiego. 5) Deklamacye i śpiewy. 6) W końcu 
zostanie odegrany ·maly teatrzyk. 

' Szan. członkom, któr.zy zalegają z skladkami, 
douosimy, żeby się stawili o godz. 2, inaczej muszą· 
.placić jal\o nieczionkowie. Towarzystwa mają wstęp 
wolny, ale każdy winien swą książeczkę mieć z sobą. 
Co nie należą do Towarzystw, placą przed czasem 30 
fe1f., przy kasie 50 fęn. \Vszystkich nam życzliwych 
Rodaków z okolicy bliska i daleka serdecznie witamy 
oczekując jak najliczniejszego przybycia. Zarząd. 

Uwaga. \V niedzielę 16 sierpnia odbędzie się 
zwyczajne zebranie (w razie gdy nabożeJl.stwo bę
dzie) po naboże!l.stwie, jak nie będzie, o godz. 4 po 
pot O liczny udzia1 uprasza się, gdyż nie jedno je-
szcze mamy do zalatwienia. W. Agaciak, prezes. 

Towarzystwo g i mn. "Sokół" w Schonnebeck. 
\V niedzielę 23 bm. urządza gniazdo nasze zaba- . 

wę, palączoną z przedstawieniami gimnastycznerui i 
ta1kami. Zabawa będzie zamknięta. Wstęp mają tyl
ko czlonkowie i przez czlonków wprowadzeni goście. 
Również w dzień zabawy można się wpisać na czlon
ka. O liczny udzial uprasza się. Czolem! 

'vVydzial. 

Towarzystwo gimn . .,Sokół" w Laar. 
\V niedzieię, dnia 23 sierpnia urządza Tow. na

sze zamkniętą zabawę, palączoną z tańcem na sali 
Wittenkampera w Laar. Początek o godz. 4 po pol. 
Rodacy z Laar mają wstęp, muszą tylko być przez 
czlonków wprowadzeni. O liczny udzial uprasza 

Wydzial. 

Baczność! - B ruch! 
Zawiadamia się mężów zaufania, iż wszel

kich informacyj tyczących się Zjednoczenia tj. 
odebrania potrzebnych znaczków do kwitowa
nia oraz przy oddawaniu zebranych pieniędzy i 
zgłaszaniu się na członków Zjednoczenia pośre
dniczy p. Janowski, mieszkający przy kościcle 
w Bruchu. W każdej sprawie niech się druho
wie tamdotąd udają. 

HZjednoczenie zawodowe polskie". 

Koło śpiewu "Pioł'ek" w Bruchu. 
W niedzielę 23 bm. o godz. 4 po pot zebranie 

nadzwyczajne w sprawie zjazdu. I(ola, które chcą 
brać udzial w zjeździe, choć śpiew·ać o nagrodę nie 
będą, zechcą się w 8 dniach zglosić. 

.Józef Jęsiek, 
\. Recklinghausen-Bruch, Neustr. 325/6. 

Wiec w B ruchu! 
W niedzielę, dnia 23 sierpnia odbędzie się 

wiec Zjednoczenia zawodowego w Bruchu o 
gDdz. 4 po poL w lokalu p. Kuchema, przy ko-
ściele, celem omó\vienia i zal:at\vienia bieżących 
spraw Zjednoczenia zawodo\Yego oraz porozu
mienia się co do dalszej organizacyi. Na wiec 
ten powinien się każdy druh stawić. 

"Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Towarzystwo "Z~oda" pod wezw. św. Stanisława 
w :Ełberfefdzie 

donosi wszystkim Rodakom w Elberieldzie i okolicy, 
iż ponieważ w rocznicę (26 lipca rb.) z powodu śmier
ci Ojca św. taniec na później odlożyliśmy, że zaba
wa z ta!l.cem dnia 23 sierpnia r. b. na sali p. Berle 
narożnik Nard i Carnap Str., się odbędzie. Również 
na wielokrotne życzenia powtórzonym zostanie teatr 
p. t. .,\Vigilia św. Andrzeja". Ponieważ zaproszeń 
nigdzie nie wysylamy, prosimy szan. Towarzystwa 
sąsiednie niniejszem o liczne przybycie. \Vsteo dla 
członków 20 fen., dla ~ości, którzy nie są nigdzie 
czl'onkami 35 fen. Z a rząd. 

Uwaga: Polskie nabożellstwo w kościele św. 
\VawrzyJl.ca o godz. 30 -po pot W sobotę od 07 
wi~~oren:_sp~~o_bn~ść~~oJskiej ~~'\'!.e~zL.ś~~ 

Towarzystwo gimn .• ,Sokół" w Osterfeld 
donosi swym druhom, iż w niedzielę dnia 23 bm. na 
sali p. I(alverama, ul. Marktstr. nr. 26, odbędzie się 
zwyczajne posiedzenie, na którem nie powinno brak
nąć ani jednego druha, gdyż pi·zyjdą ważne sprawy 
pod obrady. Goście mile widziani. 

Czolem. \Vydzial. 

Towarzystwo św. Józefa w Dumpten 
donosi swym członkom, iż w niedzielę, dnia 23 sier
pnia po poludniu o godz. 5 odbędzie się miesięczne po
siedzenie. O jak najliczniejszy udzial uprasza się. 
Goście mile widziani. Z a r z ą d. 

U \V a g a: Zebranie zarządu po poludniu o godz. 
4 na sali posiedze!l. Pożądanem jest, aby wszyscy 
czlonkowie zarządu punktualnie się stawili. 

Jan Sliwa, prze\\·odn. 

l(oło śpiewu ,.Cecylia" w Neumuhlo 
Zapraszamy wszystkich Szan. Rodaków i Ro

daczki, oraz wszystkie nam przychylne l(o.!a śpie\Yac
lde, TO\v. sokole i kościelne, na naszą zabawę na 
dzieil 23 sierpnia. Początek zabawy o godz. 4 po pot 
Będzie śpiew, deklamacyc i różne przedstawienia. 
Na drugi dzie(t 24 sierpnia od 4 do 6 godz. wspólna 
kawa, poczem taniec, a w końcu pożegnanie rekrutów 
u p. I(eienburga, ul. Lehrer nr. 53, we wielldem zbu
dowanym namiocie. Muzykę dostawi dyrygent p. 
J. Szulc z Bruckhausen. O liczny udzial w zabawie . 
prosi Zarząd. 

Uwaga. Lekcya śpiewu odbędzie się 23 o godz. 
l~ po pol., poczem składka miesięczna i wpis no
wych czlonków. Goście mile widziani. Cześć pol-
skiej pieśni! \V. Tafelski, przew. 

Towarzystwo św. Walente2:0 w Horde 
oznajmia wszystkim członkom i Rodakom, iż \V sobo
tę 22 sierpnia po pol. przybędzie ksiądz polski i bę
dzie sposobność do spowiedzi św. \V niedzielę rano 
_23 bm. o godz. 6:14. Msza św. dla Polaków. Po Mszy 
św. przystepuje Tow. i Bract\VO RóżaJl.cowe wsoólnie 
do Komunii św. Po pofudniu o godz. 30 polskie na
bożeflstwo. O najliczniejszy udzial prosi 

Jan Parzybok. 

Towarzystwo pod op. Serca Jezusowego 
w Recklinghausen 

oznajmia swym c .tonkom i wszystkim Rodakom w 
okolicy, iż w sobotę po potudniu 22. i \V niedzielę 23 
sierpnia będzie ksiądz polski ~rucha! spo\viedzi sw. 
Czlonkowie powinni się· postarać, ażeby mogli przy
stąpić wspólnie do I(omunii św. pod chorągwią, na 
godzinę k\vadrans przed 7 jest Msza św. a potem Ko
munia św. Członkowie winni się stawić w oznakach. 
Spowiedź i I(omunia św. w kościele wielkim. \V nie
dzielę po poludniu o godz. 0.3 polskie nabożei'Ist\vo 
w kościele gimnazyalnym. O liczny udzial uprasza 
się. Z a r z ą d. 

B a c z n ość: Zebranie odbędzie się tak samo o 
godz. 11~ w potudnie. O liczny udzial w zebraniu 
prosi Przewodniczący. 
- ··-· -

' Towarzystwo św. Antoniego w Habinghorst 
donosi członkom. iż \V niedzielę dnia 23 sierpnia ·o 
godz. 3 da się towarzystwo nasze wspólnie odebrać. 
Dla tego zaorasza sie wszvstki~h czJ'onkćnv czynnych 
i nieczynnych. Członkowie winni się stawić w czap
kach i oznakach. O jak. najliczniejszy udzial uprasza 

Z ar z ą d. -·-- ----------BACZNOŚC! BACZNOśC! 
Szan. PublicztJości polskiej w Wanne i okolicy 

donoszę, iż osiedlilem się jako 

malarz i tapicer polski, 
i to w domu mego szwagra Józefa \Vojciechowskiego 
przy ulicy I(astanien-Allee nr. 2 w Wanne. Wszelkie 
prace w mój zakres wchodzące wykonuję po cenach 
umiarkowanych, przy rzetelnej usludze. Szan. Ro
dakom posiadającym swe wlasne domostwa zwracam 
uwagę na moje przedsiębiorstwo i proszę o laskawe 
poparcie mego przedsiębiorstwa. Ja zaś jako Polak 
starać się będę, ażeby każdego zadowolić i rzetelnie 
obslużyć. PokJ'adając nadzieję, iż Rodacy nie omie
szkają i wkażdym razie poprą moje pFzedsiębior
stwo kreślę się z wysokim szacunkiem 

Franciszek Ofierzyński, 
malarz polski w Wanne, l(astanien-Allee 2 . ------- -- -----

Baczność Bruckhausen! 
Szanownej P!lbliczności w Bruckhausen, 1\larx .. 

łoh, Hamborn, Neumiibł i bliższej okolicy, donoszę: 
uprzejmie, iż dla wygocty moim odbiorcom, ażeby• 
tak daleko chodzić nie potrzebowali, zakładam w koń-· 
cu tego miesiąca 

jeszcze jeden warsztat krawiecki' 
~ w Bruckhausen. ~ 
Proszę szanownych Rodaków o dalsze poparcie 

a staraniem mojem będzie szanownych Rodakó\,. jak. 
do tego czasu, tak i nadal jak najlepiej obslużyć. 

Adam Słoma, 
kl'alviec Jlolski. 

B r u ck h a u s e n, Grilnstr. nr. 10. 

Dla oszczędnych 2:ospodyń 
wysylamy tylko dobry i trwary towar za zaliczkĘ.. 

pocztową. 

10 mtr. niebielonego barchanu 75 ctm. szerok~ 
3,15 mr. 12 mtr. płócienka na pościele w ladne krat
ki 5,40 mr. 8 mtr. inletu na wsypy czerwone i w ró
żowe paski 6mr. l funt czarnej wełny na poóczochy 
2,25 mr. l tuzin ręczników 50 X 110 ctm·. wielk. 3 m,. 
10 mtr. linonu 83 ctm. szerok. 4 mr. 10 mtr. linonu· 
cieńszy wyrób 6 mr. Derkę do spania 2 funty ciężk. 
3 mr. Obrós na stól w kolorowe ladne pasy 130 X 
170 wielk. 1.95 rńr. Prześcieradla kolorowe ladn~· de~ 
seń 2 m r. l parę "kofder na lóżka biate. z czen,:onym 
brzegiem 6,80 mr. l parę bialych kolder nadzwy.c.··. 
wielk. 7.20 mr. Zamówienia od 25 marek począwszy, .. 

Schreiber i Spółka Nast., Herne, 
interes chrześciański. ·------
SKŁAD 

w którym dDtąd mieścił się skład kolonialny jest 
od l listopada do wyclzierżawenia z pomieszka
niem, lub też sam. 

J. Konieczny, Reckl.-Bruch, Coloniestr. 362 9. 

11 
Biuro prawnicze w HerneJ 

ulica Bahnhofstr. nr. 134 
poleca się szan. Rodakom do wykonywania wszeJ. 
kich prac piśmiennych :Podań, skarg, reklamacyj~ 
wniosków o rentę i wszelkiej ustnej porady prawnej. 

Rodacy mo~ą udać się do mnie z zaufaniem, że 
dobrze wszystko załatwię, jako znający się na pra· 
wie. Z szacunkiem L a b u ń s k i. 

B a c znoś ć Rodacy! 
Szanownym Rodakom w Marten i okolicy 

szę. iż zatożylem 
skład welocypedów, maszyn do szycia, masz~·n d& 
gotowania, maszyn do prania i wszelkich sprzętów 

emaliowanych i kuchennych. 
, Tanie ceny! Skora i rzetelna usluga! 
Zasadą naszą niech będzie: Swój do swesro! 

Ludwik Tacka, 
Marten, w pobliżu kościota katolickiego. 

·-----------~-·------------

·~·*·······•••tłł Baczność Rodacy w Hero e i okolicy! 
Największa i najstarsza księgarnia polska znai· 

duje się w Herne, l(otejna ulica nr. 52, (BahnhofstrJ 
naprzeciwko ulicy Nowej. · 

Polecam mój bog-ato zaopatrzony skład obrazów 
św. i narodowych, wielki W)'bÓr figur św. w róż· 
nych wielkościach, po bardzo niskich cenach. - Po· 
lecam koron~' ślubne, welony, korony żałobne i 
wstążki do koron z polskimi napisami. l(siążki do 
nabożeństwa, powinszowania, papier do pisania z pol· 
skimi napisami, wiązarki polskie, wybór książek hi· 
storycznych do czytania, do śmiechu i do placzu. 

Przyjmuje olbrazy do oprawy i takowe we wla· 
snym warsztacie prędko, ladnie i tanio oprawiam. 

· Franciszek Józeioski, . 
księgarnia poiska, Herne, ul. Kolejowa, (Bahnhofstd 

··~······ ·····~· 
-- llltilitl1Ałlł 11·11- -·-

Pnlecam Rodaknm z Herne i oko\icy mój bogate 
zaopatrzony 

skład towarów krótkich i ~alanteryjnych, 

wielki wybór harmoników dużych i mafych, skrzypce 
we wielkim wyborze począwszy od 5 mr. ze srnY· 
czkiem i droższe, klarnety, piszczalki i inne instru· 
menta muzyczne. fajki krótkie i dlu~ie, mucki, ta· 
bakierki fogowe i inne z olowiu, na życzenie mogą 
być zamówione z nazwiskiem, tabliczki na drzwi por· 
celanowe i inne, cygarniczki z śpiany morskieJ 
(Merschamspitze ) bursz;tynu, rogu, wislówek i drze· 
wa. Nowość za 10 fen., cygarniczka z muzyką. Wiei· 
ki wybór portmonetków z pieniędzmi i próżne, noże 
kieszonkowe, brzytwy pod gwarancyą dobrego ga· 
tunku, każdy może sobie do swojej brody stosowną 
dobrać, laski, parasole. - Wielki wybór korali po· 
cząwszy od 25 fen. za sznurkę, korale prawdziwe 
o-krągle 6 sznurków począwszy od 12 mr. i droższe. 
- Cygary odleżale we wielkiem wyb0rze. Papiero· 
sy, tytonie, maszynki do papierosów, gilzy 100 sztuk 
20 ien. Tabaka do zażywania we wielkim wyborz:· 
Kto chce dobrej tabaki zażyć, musi od franciszka Jo 
zefoskiego z łierne nabyć. 

Za drtlk, nakład l łedakoyę odpowiodllAinJ '; A n t o n J B c ej 1 k l w Bochum. - ~&.>-Jadem 1 Olidon.ka.mi Wydawnictwa ., '\VW'uaa Polsldago'' w Boahum. 



Wychodzi codziennie z WYiątkiem dni poświątecznych 
• dodatkiem religijnym p, t.: ,.Nauka Katolicka" z ty
I.Odniki·em spolecznym p. t.: "Glos górników i hutni
ik:ów", oraz pisemk·iem literackiem p. t. ,.Zwierciadło" 
Przed·plata k\'vartal,na na poczcie i u listowych W3'nosi 
n mr. 50 fen .. a z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen . 
•• Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

pod znakiem "t polnisch" nr. 128. , 

• 
Módl się i pracuJ ! 

l'rr .. 195 .. Bo c hum (Westfalia), czwartek 27 -go si2rpnia 1903. 

11 Ro.ice polscy ! Uezeie ozfe.ei swe 
li a6wi6. ·czytać i pisać po polsku! Nie 
~st hlakiem, kto . potomstwu swemu 
ałeJDC:eyć się pozw~li! · 

Z wypadków dnia. 
Przeciw poJskirn gbrntk(lfm. 

-Gazeta niemiecka ,,Zukunff' \ · :artukuUe pt.: 
Der \Vurm im Ruhrr.evier""' :pisze:: " . . "W roku 1902 z.aczęl.a .s1.ę sze.rzy. 'W ko-

,pa1niach nad rzeką 1(u.hr zaraźli':'vv.a choHJba na 
.robaki, na którą w krótki!m czas.ie .20 OC@ ,górni
~ków zachorowało~ \V kw.ietu.i,u 1903 ,zaczęł,Q) 

szanowne pmskie .n.1inisteryum :hanld10 .myśleć, 
nareszcie o środkach .zaradzenia .eiuldemii j 

l• .zwołało konferenc.:v,.ę. n3 którą. zaprQS.7lono m~-
11 .żów zaufania. \v.szystk.ich w1a·ścicieli .k{):pahJ., r-r 

.robotników jednakże .kiil.ku t,yJft\:o gó.r11Lkó,, .. 1

1 Podczas rozpra\\' J:Jad środkami zaradc.zemj 
lf .jeden ze starszych g\v,a.rect\\. .zwróc:i.t uwa.g:G., 
li że wszelkie zdro·\\'O.tne JJrZc,pjs:y i roz,po .r.ządze-

nia, ogłaszane i roz.le?Diane JAQI 'ko,pa.1niach a:w-
1} winny być zre.Oago\~ ·.anc .i w po.lskiimu języku~ , 
11 wobec tylu tysięcy poJskich ;rohotni.kbw, aby oi : 

mo!gli je rozumieć j .zastoscn~;a.ć :.Si~ Jllo nkh. Na 
to odezwal się z .ob.ur.zeniem p. Moli.e.r, .eksće- · 

1
' .lencya, minister handJH w P.r:usac.h .r<i.>ku 190.3: 
li "W takie ustępsh~/.a n.ie J:lil(>Żemy 51-e teraz w 1 

Prusach wdawać; \\··oljm_y .raczej .zakazać pol
skim robomikom pracować pod zierni-4; pnd tYn! . 1

,', względem żartować iuż nie my.ślim1v''. P·od' ja-
. kim \VZględem nie myśli rz.ąd ż.art·G\~·:<:Ii.Ć~ pyta \r 

l• 
nawiasie ,,Zukunft"' ?'" 

Telegramy. 
.B er l i n. Sąd wojenny w czwartek. zajrn~i-e 

~ ~ się sprawą Hiissenera. \:Vielka cieka\\ .. ·O·ść, jak 
wy;rok zavadnie. 

l ~ A n t w er p i a. Zderzyły się paro·wce "ni:i-
11 na:" i ,.Goedrouw". Oś m osób znalazło śmJerć. 

~~l' 

L o n d y n. Donoszą, że w północnej czę. 
ści '0hin, ·zniszczono na przestrzeni 60 mil zwtią
zek telefoniczny • . 

l( oJ o n i a. Vv'iec katolików niemieckich 
jest barozo liczny. Ze stron polskich jest też 
kiilkfł osób. 

Polacy na obczyźnie. 
\Viec ~~Z:iednoczen.ia" w Huckarde. 

'vV ubiegtą niedzielę po południu odbyt się 

[
~

1
: tutaj przy d'OSVĆ 1iczny1Jl nd1ziale Polaków wiec 

"Zjednoczenia zawodowego po-lskiego''. \Vie
.cowi przewodniczyJ druh Brzeskot z BottroplJ, 
który zarazem szeroko omówił spra\VY górni

, cze i hutnicze oraz potrzebę organizacyj zawo-
dowych. a przede\\ szystkiem, organizacyi \\ "'la

, snej, którq jest ,,Zjednoczenie zawodowe po.l
e skie·'. Następnie przcmówit druh Patelka. Dmh 

Brzeskot zachęca{ mężó'\ zaufania i wiecowni-

~ 
ków do gorliwej' pracy w ,ZJednoczeniu zawo
<lowem polskiem'·'. i zaznt:~..z'J l, iż t'' ~ przez 
silną o.rganizacyę \\· lasn~ moe)•g~ robcHi , ie '
scy wpływ wywierać należ. ty 7 prawactJ l l 
botniczych. Wiec odbył si ę we •· zorowym JX, 

j, dk ~ rzą · ·u. \Vie)u Rodaków z<1i(l .. :lo s1 ę na człon-
' ków. l , ,Szczęść Bo.ze··. 

· ~<\d re~ : ,. \Viaru::: Poh:.ki", Bo ch urn_ 

Poiacy a cel1ł!'um. wszelkiego pombst\\·a, a oprócz żon waszych 
nigdy o grzechu nie wiedzcie". . . 

:.4!ds~Nnł ks. dr. Lissa. ..Mtodzie:flcy i dziewice zacho~·aJcJe c~y ... 
VIII. sto:ść. mężowie nie opuszczajcie na długo zon 

}e.ieU 'SObdzma tyckic narody .iak Serbo,,·ie, ~Naszych, ·~:aby was diabeł nie kusił". . 
Bulga.r.z:y, ,J?,ł.!fmun i , nie zginęlo pod Jarzmem "Pysze n.igdy w myślach waszych, an: .·w 
sproś.tlego .i akrurnego Turka, toć doprawdy nie sfO'\Yach \\·aszych panować nie dopnszczaJcte . 
.z,ginie na.r6rt!. :katolicko -polski pod rzt:rdami pro- Bo od niej początek wzięło wszystko zatrace-
!esJara-ckicb Prus. Jeżeli zaś powiadam, że nil: nie·•·. Pyc.h.a waszych nieprzyjaciół zgubi. 
:z._t;.in.i.em,y, :to .z nego nie wynika, że pojedeJ1cze .J(tokohviek wam będzie robi1, natychmiast 
~e.ctnostki !llie ; p171'.epadną, nie zmarnieją. mu oddajcie zapiatę) a zarobek najemnika wa-

Zmamieją- ci \\ szyscy, co samopas chodzą szeg-o ,niech u \\'aś żadnym sposobem nie zost.a-
bez .żadnej łączności z rodakami za chlebem je". Plaócie więc za towary, kYvatery, ubrama. 
po Niemczech. Straceni są dla nas ci wszyscy, .:l~ady za\vzdy u mądrego szukajcie". Czy-
.cG :si,ę .żenią.z ; niemkami, a tem \\ ięcej z lmerka- tajCie :pilnie "Posiaóca" i ,,Naukę . Katolicką'', 
:r;Ni i .dzjeci .nie uczą polskiej mbwy. Zmarnieją radzoie si·ę "Wiarusa Polskiego'', który Wari1 
i d w.sz}Vs~~Y. co szukają \vytącznie chleba j zy- szczerze życzy. w rzeczach religijnych rady 
.sk.u . .a o ,dttd10\Vnc i narodO\\ e dobra nie dbają. za.sięga.ide u kaplanów, chociaż ·oni niemcami 

Lecz nic zginą ci, co się trzyma.ią kupy, nie -są .i z \Vami czuć nie potrafią. Szanujcie ich i 
1~ -:s.t.:yld~zą -s~ę mowy ojczystej, czytaj.ą polskie g a- l .czcijcie, j.ako na katolików przystało. . '4f 
zetv: . .dzieci ucz<! po pol ku, idą na obczyznę, : ,,Błogo-stawcie Bo·ga na każdy czas : a pro~ 
:a.by uciułać grosza, a potem zar'1 zakupić kawal , .~§..de Go, aby drogi wasze prostował, a wszyst
-o'jcz~;:.-;;.tcj .ziemi i csi:1ść· m!~d.z.r ..; \Hlimi. ' :k,1c rady wasze niech w· Nim przcbyv\ ają·'. 

Dla :tego słuchajcie mnie Rodacy mili! Na- ' ,.Módlcie si·ę za tych, którzy was nienawidzą, 
;zyw;a;lŁś.cie mnie da\\·nic.i S\\·ojm ojcem duchow - .c::z;yi1cie .dobrze tym, którzy was prześladtiją". 
.Flym i .:Qyłem nim rzeczy\\ ·iście. A ponieważ A zresztą .,nie bójcie się, S}(nowie. moi: u-
:hy.J.em :21muszony was OJmśdć, \\'},pada, abym · ~bngi \Vpra'.vdzie ŻY\\ ·ot wiedziemy, ale wiele do
wam testament napisaL luego mieć będziemy, jeźli się będziem bać Bo-

"TeEtament mój iest taJd: ,.Midcie w ~.Jczci- ..g'a, a odst.tpimy od wszelkiego grzechu i bę-
'\\·ffiici ·matkę Waszą (Polskę). bo patniętać ma- :diiemy dobrze czynić'·. 
cie.r ;któRe i jak wielkie niebez:piecze(:tst\\ 3 der- Taki testament pozosta\viam Wam, )ak 
;piaiJ.a ~ dla \V as". Ileż io wiekÓ\\ była ona przed- · ~tary Tobiasz m!odcmu Tobiaszowi, a do tego 
mu::r2em chrześciar'Jstwa i g-dyby o11a przez sy- do.daję maty kodycyl. 
:nó~ ' .swoich nie zasta\.\ ·ia1a na:s j nie bronj1a --- · ~~=~===~=~~~==~===== 
chTb.a całe Niemcy i Eauo.pa jęcza1yby pod jan-
me.m tureckiego księżyca. Że pos~.adade wiar.t.; 
;p.ra1.:vdzi;'\\'4 rzymsko -katolicki({. głów-nie teJ \Na
SZCo~ .Matce co zawdzięczacie. Powie Ci kto: 
"dunnmer·· albo "verflnchter'· PoJak. odpowiedz: 
"lamn .ani glnpi, ani przeklęty nie Jest. Jestem 
xv]pr:a:\.vdzie nieraz nieszczęśli\\' Y, aleć wiem, że 
kogel Pan Bóg miłuje, tego Ć\\ iczy. Żem .iest 
PolaK:ie.m, to chluba, to chwała, to zaszczyt mój. 
J cstem ~s:vnem Polski, sławnej i wielkiej Matki! 

PO'\\-ie wam kto: "Ihr armen Siinder" -
odpuwil e,d.zcie: Dobrze. jesteśmjr grzc:sznikami, 
bo my nie należymy do hardego narodu, który 
z Far.yze:u.szem ewangielicznym stoi przed oŁta
rzem, nłc ugina koiana i przechwala się. My 
zaliczam:r :się do celnikó\\. i pokornie stoimy 
zdala o-d 10ltarza, przy drzwiach, przy konfe
syonalc ca1emi godzinami czcka,iąc na spo\\'ie
dnika, któr~g-o wy nam nieraz dać nic chcecie 
i bijąc się w piersi, mÓ\\·irny: Boże, b~tdź mi1o-
ścivi nam grzesznym! · 

"A przez \\ szystkie dni żywota \\ aszeg-o 
mic.icie na pami.ęci Boga: a strzeżcie się, byście 
kiedy na grze.c"h nie przyZ\\·olili. a nie przestąpili 
przykazania Pana Boga naszego·'. \Vszelka 
nienawiść. wszelka chciwość i zazdrość. wszel
ka duma i niezgoda, wszelkie pijml.stwo i roz
rzutność niech.a; wam będc.1 zupełnie obce. 

"Czyr1ce jalmużne z rnajętnośd waszych ... 
Jak będziecie mogli, tak bądźcie miłosierni. 
Będziecie mieli \\ iele. hojnie dawajcie (na Świę
tojózafacie); jeżeli mało będzie12ic mieli. i mało 
z chętią udzielać usdu.icie. Tak bo·wiem skar
bicie sobie zapłatę do rą na dzień potrzebny. 

o jałmużna od \\ 'Szelkiego grzechu i sm1erci 
·ybawia, a nie dopuści duszy iść do ciemności'". 

,.=:-trzeżcie się pilnie 1 synowie moi, ko wstę
: ·"rjecie w staJ! malżeńsk i, albo iuż \v s1ąpi liście) 

llieo w Opale ioy . 
\Vice protestujący prz.eciwko zarzutowi 

pr:zekupst\\'a, uczynionemu powiatovd grodzi-· 
skilemu przez księcia Zdzisła\, -a CzartoJ:yskie
go, Qd'by się w niedzielę o, godz. 0 6 W'ieczotem 
na sali hotelu du Nard. 

\Niec zagaH Z\\ ołujący p. St. Niegolewski z 
Niegole\\·a, proponując na przewodniczącego p. 
Kośm1dra z Buku, na co zebrani się zgodzili. 

Powiato.wcy nie godzą się na rozstrzygnię
cie sprawy przez przewodniczących, 4 preze
sów komitetów pO\\ iatowych. Nikt nie może 
z \Vieco\vników jasno· powiedzieć, kto i kog<J 
przekupi~ mial. Zarzut by? zbyt ogólnikmvy. 
Pruski prokurator \\dawszy się w tę sprawę, 
odrzuciŁ ją po przejrzeniu. Zapytać się należy, 
kto jest w tym względzie miarodajnym, czy 
książe Czartoryski, kt{Jry rzucił zarzut przekup
stwa i go podtrzymuje, czy prokurator pruski, 
który \\ ' takich razach nic zna żartów. Jemu się 
zdaje, że ostatni, gdyż zwykł on szczególnie 
polskie sprawy bardzo ostro traktO\vać. Zarzut 
zaś rzucony przez księcia Czartoryskiego spa
da glĆl\\ nie na posla p. dr. Skarży(Jskiego, we
dle zarzutn z pomocą przekup-stwa wybranego. 
O bo\\ iązkiem tedy \Yyborcó\\ jest i siebie i po
sła oczyścić z tego zarzutu. 

Poczem odczyt11jc następującą rezolucyę: 
\\ yborcy P·Owiatu grodziskiego na walnem 

zebraniu w Opalenicy 23 sierpnia 1903, zwota
nym na żądanie wyborców w sprawie rzeko
m~go przekupstwa podniesionego publicznic \V 

liście otwartym wystosow·anym przez księcia 
Zdzisława Czartoryskiego, uchwaiaią następu
jącą rezolucyę: 

ZważyVvszy , że każdy oby\\·atel ma prawo 
obowiąz.ek piętnowania w zelkich wykroczeń 



S\l·ych \\·spółobywateli w spra-..~' ac:h publi
cznych, 

7\Vażywszy, że ks. Czartoryski przez sani 
fakt ocisłonięcia przekupsLWa 1 tego \\·stn~tnego 
objawn zgnilizny, zakradai'ć!cego :się rzekom<) 
do naszego spolecz.ef1stwa, miafby pravvdzi,.wą 
v. obec niego zastugę, 

st\vierdzamy, że po pierwsze w tym razie 
wyst<:lpienie księcia byJo jcdy11ie fortelem ,;-y
borczym, 

2) że książę w liście S\\ Yni nawołuh1c ·cto 
zgody,_ r-ozjątrzy! i rozgoryczył lłmysly ,,·:s:bor-: 
ców. 

3) z pominięciem wszelkich .zasad br.:zstror1-
ności sądn, nic p·olecil książę Czartoryski za
"VCZ\vać strony przez niego oskarżanej i wys!u-
chać winnych, · 

4) że za\\.CZ\Yani do rozpatrzenia rzeko~ 
mych dO\\-od(n\· 4 prezesÓ\\. ·po~\ · iatów śmigiei-
skiego, kościaóskiego, nowo-tom:s:śJskiego 
grodziskiego 11ic mieli najrnlliejszego u pO\'. aż- · 
nienia od komitetów wyborczych tub \\·a!nych 
zebr.rH1, a jeżeli występowali tylko jako pry\vatni 
]udzie, nie zaznacz·ono cha1·~kteru, v,· jakim '"Y
stępowali, ani w ich dcklaracyi; ani w liście księ-
ci a, 

5} że . "Dziennik Pozna(Jski'· i .,Kuryer Po
zna(Jsk:i", pQmimo stanO\vczego ż4dania wy bor~ 
CÓ\\' , by napiętnować winowajcó\\·, a tern sa- . 
mem oczyścić powiat z zarzutu, i pomimo pro
testu przeciwko sposobowi zalatwieuia spra\, ·y, 
lamy swoje dla w·olnych głosów obyy.vatclst\\·a 
znpe1nie · zamknęły, 

6) że niew~rjaśnienie sp ·a,\·y POZ\\ ala twier~ 
dzić, jakoby wybór posta naszego p. dr. Skar
żyfiskiego pieniędzmi uskutecznionym zastaL 

my wyborcy na dzisieiszem zeb-raniu ener
gicznie pr·ot~stujemy przeci\\rko niebywałemu w 
polskiem spo{eczc(Jst,~ · ie sposobo\Vi zalat\,·ienia · 
tak ważne'j a dla nas tak bole'snej spra\YY, a o·
burzeni do żywego wyrządzoną nam krzywdą, 
snro\v·o postępO\\·~anie to potępiamy. 

Ze S\Yej zaś strony sprawy tej za ukotkzo
.ną nie uwaza1ąc, upowazn;amy komitet nasz 
wybo.rczy do dalszych w tej mierze krokó\\~ z 
prośbą, aby ·wyjaśnienie i załatwienie całej 
sprawy złoży-ł w ręce komitetu pro\;·inqronal
nego, tej najwyższej v.ladzy wyborczej. 

Wiaru_sy. 
[ .. . Powfeść Wacława Ma•ł~~~~~~~~ 

':·~ .. ~:. {CiaR da'luy.~ 

.Rudy ·spojrza1 na czarnego i rzek! flegmaty-
-cznie: ·· 

~· Ot, g;ida! 
A na t() czarny: 
- Gada, bo gada. 
Tymczasem kozacy nagle się zatrzymali, 

naradzali się chwilę, potem kilku ich zaczęto 
jeździć . w lewo i \\. prawo. od rzeki do lasu 1 

od lasu dq rzeki, szuka.iąc czegoś, - właśnie 
jak ogary, gdy nagle zgubi~I ślad zwierza. 

~ Cóż tam się stało? --- mruknął rotmistrz. 
__; Mocarzy ich nie puszczają, - odrzekl 

pan Władysław z cichym wewnętrznym śmie
chem. - Muszę ku nam zawrócić. ominęli bród 
przez· rzekę. Znam ja t() miejsce! 

_,. A . nie mogą w pław się puścić? 
_:_ Ugr:zęzną v\ - bagnistym brzegu. Nie mo

gą także lasem objechać, bo tam jeszcze gorsze 
trzęsaw· isko. KoiJiecznie muszą vv-rócić. 

J ako.ż po krótkim wahaniu się, · kozacy · isto
tnic zaczęli za \\~ racać. Czynili to z widoczną 
niechęcią, jechali zwolna, sprzeczając się i ma
chając rękami. Potem Nachodka wysuną! się 
naprzód' - i wszyscy poszli szparkim klusern. 

Zbliżali się do zaczajonych pod drzewem 
rycer?Y, którym serca biły niespokojnie; - już 
byli od nich na jakie sto kroków. 

_:_ Władku, czas! - szepnął rotmistrz. 
- Jeszcze nie. Trzeba ich tak zaskoczyć, 

żeby \Vystrzelić nie mogli, bo w obozie Olge
rodego poslyszanoby huk. 

Kozacy przysunęli się na kmków trzydzie
scL Patrząc na rzekę. aby znowu nie ominąć 
brodu, jechali pdnym klusem. 

_.:..Teraz! - szepnął pan ·vvładyslaw, spoj
rzawszy na Iiarunów. 

Zerwali się z nne,tsca -vvszyscy razent, 
wziąwszy od razu pęk największy, i jak tara
nem uderzyli z czola w kozaków Nachodki. 

\ViARUS POLSKL 

lipośledzenie katolickich dzieci 
. szkolnych. 

"Kuryer Pozn.'' · zamieści/ d.1ugi artyknl o 
stosunkach szkolnych \\. par'afii go.iasz:yrJskieJ 
we Wielk . . Ks. Poznańskiem. · vVyJmujemy kil
ka szczególów: 

\V szkole gołasz:sTJiskiej iest l 03 dzieci ka
tolickicch. Katoli'cy \\. Gołaszynie na prośbę 
o założenie szkoły kawlickiei dla 103 katDli
ekich dzleci otrzymali odpowiedź odmowną. 
chociaż chcieli dać bezpiatnie plac pod' budowę. 
Naton1iast protestanci, którzy dla swoich 122 
dzie:ci e:...vatJgielickich już mieli jednę szkolę, o
trzymali 1ia budowę d rugi ej szkoły ewangieli-. 
ckiej od rządu bardzo znaczną zapomo·gę; po- · 
dobno 17 do 18 tys . marek. Czyż budowa dru
giej szkołY e:.."vangielicl~icj \\' Gołaszy11ie d!a 122 

- dzieci· protestanckich była bardziej potrzebną, 
aniżeli budowla pierwszej szkoły katolickiej dla 

. J03 dzieci katolickich? ... 
Podobne stosunki pam1ją. "' Oolinie. \~· i osce 

· na1cżćicej J~Ó\\·nie.ż do parafii _goJaszyr1skiej. Nie 
ma tam szko.!y katolickiej, ale są 2 szkoły C\\·an
giclickie, do których i dzieci katolickie uczęsz
czać muszą.· - Katolickich dzieći szkolnych 
było na poczqtkn tego roku 130, C\\ angielickich 
117. 

Przejdźmy do trzeciego okre:sn szkolnego \\. 
parafii go!aszy(Jskiei, t. j, do szkoty ,,. Dąbrćn.v-
ce. Jest tam tylko jedna szkota ludowa. Na po
CZć\tku bież4ccgo roku byio tam mniei w·ięcej 
25 ewangielickich dzieci szkolnycH a okoto 40 
katolickich. \tViększość dzieci szkoinych jest 
przeto katolicka, a charakter tamtejszej szkoły· 
e\\-angielickiem, nauczyciel jest e\\'angie!ikien;. 
Dla tego i tu tak samo, .ia\';: da\\·niej. w Qglinie, 
musia{ zami;:;jscowy nalKZ.yciet udzielać katoli:.. 
ckiej więksiości nauki reHgii. Jakież uczucia 
111uszą napełniać rodz.ic:ó~\, . katolików, którzy -wi
cl?:ą. ż;e .dla 25 dzieci ewang-ielickich w Dąbrów
ce jest zbudm1·ana szko.la katolicka, podczas gdy 
dla 103 dzieci katolickich w Golaszynie nie mu
żna uzyskać szkoły katolickiej, a 140 dzieci ka
tolickich w Golinie nic ma szkoły katolickiej -
i takie stosunki są w jednej i tej samej parafii! 

Zestawmy krótko to. co ,,-yżej powiedzie
liśmy a wykaże się, ża J~ato·licy parafii gołaszyfJ
skie.i dla 273 dzieci szkolnych, nie mają ani je-

Jadący za nimi grebieńczycy zatrzymali 
konie. \V oka mgnieniu błysnęly \Yszystkie 
szable. lecz. \\ tejże ch\vili Żagr.z'mia1 rotmistrz: 

- \tVabram! Jegorka l fh.tba l Do mnie.· dzie
ci! · 

TymczasenJ Na-:::hodka osadzi! 1-wuia. Zro
zumiał \V pierwszej c.hwi!i, że to jest napad miu
rydóvl', spostrzegł Chasa, więc zaśmial się dzi 
KO i z podniesioną szablą rzucit się na niego. 

_:_ Giń, kufo! - \Vrzasnq L 
W tem mignął mu przed, oczami pan Vv .. ta

dysław; ·który jaJ\: góra spad l na kozaków, roz
szczepił ich i tratując szedł ku Anulce, nie wi
dząc nic, bo na nią tylko patrzył. \Vydalo się 
Nachodce, że obaczył upiora, \v[ęc struchlał, ~ 
skamienia!. A w· tejże chwili Chas najechał na11 
koniem i już miał go poczęstować bu.tatent lecz 
{)bskoczyli go Indzie Nachodki. Mężny Chas 
zamknął oczy i czując śmierć blizką, ryknął ża
łośnie, jak raniony bawóL 

Postyszeli ten ryk tiarunowie i przybiegli 
na pamoc. ·Za raz pacH jeden kozak, \Yytrącony 
z siodla szabł<l czarnego wielkoluda; wnet drugi 

.. Z\Yiesil Jeb skrw2.wi-ony; trzeciemu rydu rycerz 
· grzmotnął w pierś jmJakiem tak silnie, że z niej 
krew buchnęła, jak .z rynny. V/tedy Nachodka, 

·nie czekając -zupełnego pogromu, wypuści! ko
nia jak strzałę, a za nim pomknęli jego kozacy. 
~ Aha! - odezw"a.f się wtedy gruby ry

cerz. - Chciało się \vam skosztować Chasa, ba, · 
· kiedy gorzki! Zmykaicież sobie, psubraty, bo 
nie ma z was żadnego pożytku. Trzech położy
łem, jakobym orzech zgryzL Uczcie się łiaru
nowie, jeden z drugim, jak to się wojuje, żebyś
Cie bodaj na starość umieli pchly tl'uc. 

· _:. Jak to? ~ zawo-iat czarny Ha run. - To 
ty ich usiekłeś? 

- Dajmy temu spokój, -- o{).rzekl Chas. -
Robflo się, co można było, a chwalić się, to nie 

. rycerska rzecz. Alem trochę się zmachaf i pić 
· mi się chce. Obszukajcie, dziec.i, tych kozaków, 

;może który ma niepróżną manierkę. 
Zaczęli tedy wszyscy trzej szukać po kie. 

szen.iach i sumach kozackich, atyroczasem par 

dnej szko-ły katołkkiej, podczas gdy protestancł 
mają dla 264 dzied e\vangielickich 5 szkól e~ 
\\·angie!icki.ch. 

Dzieci katolickie tych trzech okręgów 
· sżkołnych są pod w-ia9z;;~ pana pastora Leib~ 

ranctta .· z. Bojanowa jako lokalneg·o inspektora 
szkolnego. 

·. Księdzu prohoszczow·i parafii golaszyńskiej 
·nic p:Owierzono ·nadzoru nad nauką religii ka
tolickiej, ale przy udziela!11u katDlickiei nauki 
rellgii odnnśn:ie przy egzaminie z tej nauki o
becni byli w ostatnim czasie w szkotach pa-

. rafii: powiato\vy inspektor szkolny Wenzeł, e
wangielik; pastor ewangielicki Leibrandt z Bo
janowa, rektor . p. Buchholz, ewangielik, bur
mistrz Hahm z Bojano'wa, e\vangielik i ewan
gieliccy członkowie doz.oru szkolnego. 

To Jest .. rÓ\\rnoupra\\ .. nienie" - w są pru
skie .. dobrodziejstwa". 

Ziemie polskie~ . 
Z Prus Zachodnie~, Warmii ·i, lfiazur. 

PełpHn.. \V m·iejsce ks. vVietrzycho·wskie
go. który dla poratowania zdrO\'\-.ia \vyjecha-ł do 
wód. ustanowi<mo wikan ... uszem \\' Świekato
wie ks. Tymcekiego z .Oksywia.'-· 

Luhawa. Pani Fahrl\e '" Omulu sprzedała 
S\Yą, posiadłość p. Bielickiemu z Górzna za 
49 000 marek. 

Sępolno. Zatrtldnionego u właściciela Oer
tha w \Va.fdo\.vie parobka Ja na J~umief1sl\:iego 
uderzył . kol! kopytem w gł·O\Yę. I~. zmad na 

· drugi dzień nie odzyskawszy przytomności. 
Cłwjnice. Kolejka z Czerska do Lubna zo

stała \\1 środę odebraną przez landrata p. K:rei
dela. 

Prabuty. Od dłuższego ctasu zbierali tu
tejsi katolicy fundusz na wy s ta \Vienie \\'Spania
Jej wieży nad tutejszym kościolem. Zamiar ten 
się po\viódł i postąpił już tak dalece, że wieża 
już jest prawie na ukol1czeniu. · ięknie złocony 
krzyż z dala wskazuje na dom Boży. 

Sztum. Doszczętnie zgorzaiy zabudowania · 
mtynarza Hoffmanna zt4d. 'vVyszed1 on wraz 
z córką i zamkną! mieszkanie. Podczas ich nie
obecności wybuchł ogie:1, który się bardzo 
gwałtownie rozszerzy!. łi. był ubezpieczony. 

Wartemb-ork. Ivlistrz piekarski p. ~;wiatło 
kupit od pie.karza Orzeszka położoną w ulicy 

\Vladysła\Y i rotmistrz nacieszy-ć się nie mogli 
brankami. Były one strasznie zbiedzone; na 
ic:h twarzyczkach chudych i zi~ękan}-ch osiadl 
dzi\Ynłe _przejmujący cichy smutek; duże ()CZY 

patrzy-h/ łagodnie i Lak pO\\ ażnie ·, bez żadnego 
cienia goryczy, jak tylko patrzyć umieją kobie
ty szlachetne, a nieszczęśli \-\ ·e. Ale p.rzecie u
śmiechały się sŁodko, aTyra nawet ząbki poka
zywała, to znó\\" obie btadiy, słuchając pana 
\Vtc.dys.fa\va, który musiał pobieżnie opowie
dzieć, co się z nimi dziato od ostatniego widze
nia się v\· Dargu, aby one nie pomyślały, że by
ły opuszczone. · 

- Ale teraz . już koniec IJicdoli, - mówił 
pan \Vład:ysła\Y, całując ręce Anulki. - I tak 
mi dobr.ze, jak gdyby tylko snem było wszy .. 
stko, co się przeżyło ... · A ty. moja Anullm, rada 
jesteś? Ot. spojrz weselej, uśmiechnij się, bo 
to dla mnie jak promie(t słoi1ca. Teraz już się 
zaczną dni jasne ... 

-Myślisz? 

- Na miły Bóg! A skąd-że by jeszcze na-
brało się tych nieszczęść?! 

- Olgerode blizko, - odezwa.! się · rot
mistrz ponuro, bo z ty byt, że Tyra nawet 

1 
nie 

spojrzała na niego, choć przecie zas.łużył bodaj 
na przyjaźne sJówko. • 

O i, te kobi~ty! - myślał sobie. - Jak któ
ra męża ztaple podług swego gustu, tak już na 
wszystkich patrzy, jak na kamienie. Omota się 
tą swoją miiością, jak czenv jedwabną przędzą, 
i świata bożego nie wi.dzi. Ba! rrmiejszaby o to, , 
gdyby na prawdę nie widziała: ślepa, to ślepa! 
Ale widzi i rozumie, ale co jej tam!... Bodaj to 
takie życie! · 

I tak mu się gorzko zrobito, że bez litości 
drugi raz przypomniał: 

- Olgerode blizko! 
A wtedy Tyra, pokaza\\•SZY mu ząbki, rz6w 

cze: 
cóż? Pan nas przecie obroni. 

~C!ą!l dalny n•·•t•ot.~ -'~ .... :.i.J 



WIARUS POLSKI. 

ł Ludwiki posiadło_ść . za . 6500 marek. Przejęcie tńw i dia tegu "Petnomocnicy pruscy w radzie Nabożeństw() polskie.. 
· związko\\·ej nie będą głbSO\.\·ać za iniesitn·icril' · . ·. .. Langendreer. : · . . .. 1astąpi dnia l pazdz1ermka. . 

Nowe. ·. Już nadeszło też rządowe pozwo
enie na wybud·nwanie · kaplicy \V' Lipinkach 
Nowskich. :które należą do parafii Plo~ho':i(J
skiei. Da\vniejszy Pf.Oboszcz. ks. Augustyn Nel-

. pravra wyją.tko\ ... -ego: . Pn:uie\,\ .. aŻ Jednak hL Bii-. . \V sobotę po .pofudniu spowiedź św;, a w'dedziele 
lo\\- przyrzek t sn~órin-ict\i·;ll centrum stano\vczo. po _·p·~.~~~niu ·o· god~i~~~!~~~~~~~~~anien:t, ~ 

·e w Koniórsku i teraźnie:iszy, ks. Bronisła\\" 
j pokorski. of}a~·owa!i .na ?udowę 1~ażdy 1000 m. 
~z miesz~ai.ICO\V ~Ie]~dn~ zag.rod~.lcy po 1~0. :nr. 
w. nadziel, ze znaJdZie się \YtęceJ d.nbrodzleJO\\', 
rozpoczęto · już przygotO\\ ania do budowy zwo
żeniem kamieni. 

Z · Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Nekla. Należące do probostwa go ·podar-

·~two \\' vVygodzic sprzedcUJO p. Kruszec za 
l8 400 ma rek. 

Borele Majątek Psal'skic i Manieczki, oko-lo 
4500 mórg obszaru, sprzedał za pośrednictwern 
firmY Broekera i Comp. pan Grodzid\i swe,mu 
krew·nemn p. baronowi Graevemu z Borku. 

Poznat1. lzba karna skazała robotnika To
masza z Szwarzędza na 6 miesię-:.:y \\ ięzienia. 
ponieważ robomikowi Rogalskiemu ugryzt uchÓ 
;za to. że mu wódki dać nie chcial. O i 1 ta \\ód-
ka:! · 

Inowrocław. \V przeszłą sobot~ \\'ieczorem 
Dkolo 9 g-odz. przeciągała nad mias~em ciężka 
nawałnica. Deszcz lal .iak z -.:cbra. zale,w:8.l~1-:: 
zupełnie drogi ·j ulice. Grzmiało i błyskalo się 
ustawicznie, i pioruny uderzały raz po raz w 
rlrz.ewa lub budynki. Jeden z nich poralit \V 

,tałni konie p. Szukalskiego, z których jeden 
(JadJ na miejscu; olJ.ok \\ ·ybudO\\·ana steclala p. 
Cohna wskutek uderzenia piorunu zapaliła się i 
.zgorzala z całym zbiorem Z\Viezionym. Tutej
szej straży po-żarnej udało się ogiefl zlokaliz·o
wać. Kilka lun poża.rÓ\Y \Vidziano też tej nocy 
w rozmaitych stro·nach. Przypnsz~zać można. 
:że s.pO\v·odowa!y je pioruny. 

Burza sobotnia ·wracała sie trzykrotnie. 
p rzeciągając nad miastem. Tak ~iQżkiei na-\vGt
nicy z grzmote1f1 i· pionmami ui~ bylo jeszcze · 
tu ta.i ,,- tym rnku. ... 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 
Opole. \V Wrodawiu umarl w sobmę po 

potudniu o godzinie 3 po krótkiej chorobie. za
opatrzony śś . Sakramentami. śp. ks. Pa\veł Jan 
Frysztacki, byly proboszcz "" Chrc ścinie. po
'\\ iatu opolskiego, \\' 77 roku życia. ZmarJr uro
dzi t się bowiem dnia 21 czerwca 1827 r. "'"' mia
:--te.czku Zorach. w powiecie rybnickim, jako syn 
mieszczanina frysztackiego. zajmującego się 
rolnictwem i sukiennict\\'em, i jego maiżonki 
Maryanny z Piecuthów. \N Zorach też ·odbył 
ię we wtorek dnia 25 b. m. o godzinie 1 O 

przed po!. pogrzeb śp. ks. fryszrackiego z 
d\vorca, dok::1d zwfoki zostały z \\'r·odawia 
Prze\viezione. By(to gorliwy Polak. N. o. \\- p. 

\rV Rudzie - pisze ,.Katolik" - rozmait,~ 
"ferajny" za namO\\-ą nauczycieli s t arają się o 
wieczorki germanizacyjne ( .. Unterhaitungsaben~ 
'dy"). Ponie w· aż piszą po gazct:J.ch, że chodzi 
m1 o przydąganie ludności robotniczej, a ponie
waż ta ludność jest tuta.i prze\\ ażnie polską. dla 
tego ostrzegamy rodziców, aby nie pozwoliii 
>dzieciom na udział. Agitujmy przeciw germa-
nizującym .. Abendom"''! . 

Z l(luczborskiego. Dnia 19-go lipca br. svn 
~ospodarski Robert Sroka z Kosztowa wvrato
war .9-letniego Alfreda Sobotty z rzeki Bt:atwv. 
Prezydent rejencyi wyznaczyt mu za to 20 m~-
rek ·nagrody. 

·Stare· Zabrze. Pr..zykiadny syn. Górnik 
P. f .• swojemu synowi od 16 roku tegoż \V każdą 
'' Yp!atę, gdy posłuszny syn oddawal zarobek 
dawat za\•:sze po 3 mr., jak dono i .. Vołksstim~ 
In~ "· Syn nie wychodził pra v.~ ie nigdy. 'Ro
dzice się z tego cieszyli . · Przez 11 lat to tak 
trwa.fo, aż się niedawno tepw wykazato. że syn 
oszczędził sobie 310 mr., bo oo miesiąc spo
~zebowal tylko 50 fen., a 2 mr. 50 fen. odkta-
af. . " 

l . · Sława mu za ten piękny przykład! Oby ta
t\lch dobrych synów byro jak najwięcej! 

Wiadomości ze świata. 
Berłi~~ Organ pastorów ,.Reichsbote" dD

nosi, że ~vyższa rada kościoła · ewangielickiego 
W Prusach zaprotestowała przeciw zniesieniu 

. ustawy przeciw Jezuitom. Cesarz \Vilhelm dal 
ię Przekonać. że od\\liOłanie tej ustawy wywo
ła~oby wielkie rozgoryczenie wśród · protestan-

że postara ~ię o zniesienie usta\\'Y i przez to.· Towarzystwo: św. ·wojciecha w Schonnooe.c~: 
tyl}\o zdoby[ sobie· je.gc poparcie przy obradach podaje do Wiadomo.ści S'\Vym cz.fonkom · i \'\SZYsfdm 
nad no\vą raryfą celną,· prz}·p1\szczają, że cbec- . Rodakom· w Schonnebeck .i okolicy, !ż · tO:\V. nasze 
nie centrum . będzie ·Z .'kalczać go stanowczo; ~t . obchodzi dnia 3D . sH:;rpnia 6 rocznicę swego istnienia 

. na .sali p. Nie{\timpera: Porządek jest następujący: 
prz~·nn:imnici . odmó\Y'i mu \\" przyszłości sweg1) p 0 po-htdr1iu 0 4 godz.; p·oczątek uroczystości, potem 
poparcia. · koncert śpiewy i dekhirnacye. a \Y lwi1cu bę.dzie ode-

Ponvierdza to "Ew ang. K.irchlicher Anz·ei- grąny ~teatr. ·p. l: · ,.Na ten ,\--eksel pJa.cę" .. · :a PO\Y"YŻ-
ger". do<:!ając. że swego czasu cesarz robił ostre szą uro<;,zyS.tość zapraszamy wszystkich roci~l',kq~,.v z 

Schonnebeck. · Uroczystość bez pochodu. Zapr~zeń 
zarzuty kanclerzowi BUlowowi, iż nie i.nfO.rmo- itlnych. nie' ·wys}-'1amy. ·\VstQpne dla czlunk.{~w: · · ob-
wal go należycie o usposobieniu narodu. ·· (;ych Towarzystw 30 ien., niczłollkowic p!acą przed 

\Vied,eń.. . Za pośrednict'\\' Gm nuncyusza cza.seri·l 50 -fen·., przy kasie 75 fen. O liczny ·udzia.i w 
\\·iede(lskiego. kardynara Agliardiego, tocZ<:l s!ę iu·o·czystości_ uprasz?-· . ...:._ ________ ---Z a. rz ~.'d~--
rokD\~/ania co do zamierzonJ\"h , bliskich odw•ie- · Towarzystwo św . .Józefa w 'Vattenscbęid ··. 
dzin cesarza fi·anciszka Józefa w vVatykanie. donosi swym ·czlonkom, iż w sobotę 29 bm. ~~-jeżdźa 

· pielgrzymka parafialna · t)a -miejscu cudown~ do Ke-
Po\'vszechnie sąClZc\, 'że pomin:1o .,veto·' Austryi ·;d2 er; · \V którei n~1sze Tow. bierze udziat Z:. chorą-
na ostatniem kon.kb\ve. które to .. vero'· \\.Y\\:·a r- gw·ią. Uprasza się także wszystkich -Polakó,·w •. )dó-
lo niesłychanie ujenlJ]e \\ · rażenie w kotach wyż~ · rzy będą brać udziaX w:. pielgrzymce, ażel:i:r się ; dil. nas 
s;;>;cgo. dt.t~hO\\ ie(Jstwa \doskie2:o, Piu. 5· X Zgfu - prz:r-r t:c?:y li za clwri\<:r';~.·i:~ . ··Wrint\ '"" sn:Jote nino o 

~ - "\źódż~ · 8 · mi fi: f3 z Ueckendorf- \VaHei1scheid. Przy-
dzi się na udzielenie uroc;~ystego posł11chania. iD.zd napo.wrót w niędzielę wieczorem o :godz. 7. O 

Z Chin dónoszą o \\·ypuszczeniu ria wol.: liczny· uclzia.t upra·sza ~. ·----·-·----·-Z a 1: z ą d. 
ność llv\;.i~ionych Z\\''olelJnikó\Y partyi postępo - · Towarzy~two sw. Jał!a Chrzc. w Aitenessen 
,,,-ej. \'Vicekról Czang-czitung w kotku \\ rzc- . obchodzi w ntectzielę .. dnia 30 sierpnia · na · sali p. Jó-

. śuia ·o-bejmie wJ'adzę . w \Vuczangu. Kmnis1.·a zda Saahi.. uL kośCietpa, naprzeciw kościota katot, 
wyznaczona celem za\\ ·arcia traktam handlowe- S'yvą jedenastą rocznicę istnienia, na którą szan. Tow .. 

7.ar:iraszam.\', i .te które dtą. braku adresów zaproszerł 
g-o z. Stanami Z]ednoczonerni ze brata· SiG po- nie odcbratr serdecznie zapraszamy z · chorągwie mi i 
IlO\Vllie po d wut:y·god·niowej przen\·ic. Uldady pahszarni .. Porządek zaba\VY llastępujący: Od 0 2 
przeci(lgną się je ·zcze dość długo, ponie\\·aż do .1 przyimow;:lnie b'ratnich Tow., o !/34 Vl}·marsz do 
~n i atllcryka, (!SC' ·· ani chi!'JSC'' czlonkowie t\ O- lwściu~a. gdzie się odbędzie nabożeł1stwo z polsldem 

- J J ko.zaniern, . po naoożeflstwie pochód przez ni~które 
misyi ni e otrzymali · bclnośny2h instrukcyi ·w ulice,, pot~m lwncert, mowy, śpie\V)i ·i deklarnacye, 
spra\vie otw .. arcia no\\ ych portów·,, .. 1V1andżn- o godz. B rozpocznie się teatr pod tytulem , "Ewa 
r_ri, chociaż gi0\V'nie od tego zawarcie tra)datn Miaskowska'·. - Cz.fonkowie winni się stawić w' czap-

zale :7.,eć będz~e. · 
. kac:\1 i oznakach. \Vstęp cHa cztonków 30 fen., dla 

piec?Jonków przed cz~isem 50 fm1., przy kf.l.sie 75 'fen. 
Chicago. Rodak nasz. p. Jan Poim 'Sk i m lo- O liczny . udział uprasza · · Z a rzą d. 

d:r czt·G\\ ·iek. urzędnik pocztO\\"Y, brat ,·Idzia! \,. · ·oznajmia się \.vszysH~ iem Rodakom, iż w so:;otę 
\\ .. _rś....:igach .. yachtowych··· na jeziorze Michigan . .29 i -...v nicdzietę 30 .sierpnia będzie \5siądz polski s.tu

ch~. f spowiedzi".ś~r,T ., a w niedzielę po poł. o ~'i4 óabo-
j za najszybszą jazdę i najlepsze sterO\Yanie 0- ·l ;~eństwo polskie z. 1\ąza.]Jiem .. o Hczny nd.zial uprasza 
trz:rmal pienYszą lwnkursO\\ <:t nagrodę yacht · . . · .. · _ . ·. - _·.' l ar z ą d. 
\V'}.-ścigov ·y ·pod naZ\\ - ~' ,.Neroyd'' -~ \\·art.o ś ·:i -·-··-.. ··--.--.·-·· ·~ .. --,~ ......... .,. .... ~.~M~ ...... -~.""'~···~--'--~--·"·-.. · ·--- · ·-

"" Bacznosć Brad.a ·R.odacv w Wamie-Zachód. ..-.. 
dwóch tysię-:y dolaró\\·. Pan jan Połov:ski · c z 0 Je 111 !, · "'"f 
zmienia nazwę "yachtu .... Nero~'d : . r,a ,Jagieł- \\' niedzielę 30 sierpnia po po.iudniu o godz. 5% 
i o". Ptzyno i ten fakt zaszczyt nam , a prócz w lokatH p. Oierd.esm8.nna, na m<J..lej sali, odbędzie Się 
tego należy się nzn8.nie panu Połowskiemu, Żl( zebranie. w celu zalożenia Towarzystwa gimnastycz-

ne;t;o ,,Sokół'· oddzial H w \rVanne-Zachód. Zapr ~ 
choć zrodzotly na .ziemi \~i ashingwna - pamięta szam1· wszvstkich ż;;czliwvch nam Rodc1.ków z \Van-
o S\\ ych przodkach i zmienia llaZ\\ ę ,.yachm"' !'e, l~óhlillihausen i -Braub.auersc11uft, ażeby zechcieli 
na naZ\\-ę pclsk:{. 11a w:y·mienione zebra11ie przybyć t dali się llfl. cz!on-

l<:ów zapisać, a osobliwie mlodzież zapraszamy, 

Z różnych stron. 
Hamme. Da\rniejsz.r kapelatt tuteisz\· ks. Brix 

:wstał mia nowan}- prohoszczem w Caibe. -
: -. ~ieg~h. P'o7.ar zni"sz ·cz~·.l 'tu i'a bryli:ę rn aSZJ ll ·bt.a--: 

;::1 Iru::. . . ~ 

Bzckt!l11. · \\; fohrn;e .cementu \\' Neu-Ge":: k u~: J 
p ękt k ncie! . Jeden robotnik zabit:;·, trze.i okaicczeui . 

fferne. · l>'a mieisce ks. Bittera prz3·chod z i <.! o nas 
ks ...... onde.rmann z \Veitmar. · · · 

liau1me. W kópDltli ,.Prilsident'·. szyb I. spad!y 
kamienie na gómika Jakóba Bnbę i .zabi.Iy go. 

Sclhwerte. Odkop~no tu kilka grobó'\V łi1mó\< 
Kolonia . \\" \Yiecu koloflskim katolH~ów uiemiec-

1\ich bierze też udz ia ł p . .l a n falk z 1\'to~mc~ · i. ja ko . 
jedyny· ·żyjący uczestnik pie rwsze?;o wieca przed p(lJ 
·v: iekiem. 

Zun.'ch. Ut rmęfo tu kilka osób podczas przejaż
dż\.j Jodziy., która sie wnnódta. 

C a r o 'I! r ó d. \Vieś Roldit napadnięto i upro-
wadzono 19 nties:zk.aliców. · 

B u d a p .e s z L Cesarz austryacki odwiedził 
śpi.ta!. w którym są umieszczone ofiary pożaru domu 
towarowe~o Goldb-erga. 

B i a ł o g r ó d. Krói serbski Piotr wvbrat sie z · 
rod'Zh1a w oodrói: no h r:.~h1. -

ToJtvarzystwo św. Jana z Matty w Wetter 
donosi zan. czlonh:orn. iż 7.wyczajue po.siectzeuic od
będzie ię w niedzielę. dnia 30 sierpnia o godz.· 4 po 
poludnlu. Po posiedzepiu zabawa z tańcem, na którą 
szan. czlonków wraz z iamilia o raz wszystkich nmn 
życzlh,vych Rodakó\\" uprzejmie 7:3.praszamy. \\'stęp 
dla czJunków 50 ren., dla nieczJo11kÓ\\' 60 fen., przy 
kasie 15 fen. Z ar z ąu. 

Tow . . polsko ... katoUckie św. Jacka w Bottropie 
Urządza \V niedzielę JQ Sierpnja ria Saii p. filipa Jiill
sębuscha w Dellwig szóstą rocznicę założenia swego, 
dla tego prosimy \\·szystkich cztonków, aby jak naj
liczniej przybyli. J\\og~ także z soba gości przypro- . 
vvadzić. Teatr zostanie odegrany pod tytuiem: 
.. o.~~·~·'"~i~.-0_1_~~}' udzial uprasza. Z ~~.~L~.:....-

Ko•to śpiewu .,I(ościuszko' 1 w Alstaden t 
S7:anowr~ej publiczności \Y A staden i okolicy do- . 

nosi się, iż w niedzielę. dnia 30 sierpnia odbędzie się 
.latowa zabawa po.h~ czona z taf1c.ami u pana Grotlołt. 
Uprasza się cz.!onkó\v i wszystkich życzliwych nam 
Rodaków o. jak · najliczniejszy udzia.t w zabawie. 
\Vstępne dla c.donkó\v tow. 25 fen .• dla nieczJonków 

·50 fen .• a ml<Xizieńcy . potscy. którzy do \Vojsbt id~ 
maj~ v.tstęp wolny. Cześć polskiej pleśni! 

Z a rząd.. 

która jeszcze dotychczas blądzi i nie może do ż". dne
go to\'\'arzystwa trafić . \Vołamy do młodzieży: \VSLę
pujcie w nasze szere~i i l.;;rzepcie cialo i ducha! 
Uważamv jednakże, że każctv z nas tu na obczvźnie 
.ma mcmilny: obowiązek pop-ierać. tow;;trzystwa- pol
~kie. · Nietylk.o do { :nJo_cJ..zieży \\~lamy. :~~ \~ramy r 
,_Jo . st~r.szyc~ ;:;:yczll\\'j' Cn nam lJ!1a.ci·,. niech . wstępują 
t\0' :,.Snr(o!a'·~ niech s:tużą przykladem dla hlf{)d~ ieży, 
;,1 soboliwie do obywateti kupców i niektórvch ·prze
mysłowców, którzy .. dutychczas stronią · -od :towa
rzystw polskich, odzYwamy się do nich \V serde
cznych · słowach, ażeby · zechcieli do.fożyć: starań do 
tej pracy, a zas.tużą sobie na uznanie j:;dw wspó.Ipra-
cownicy. · 

Towarzystwo gitrm. "Sokół" w Śteele. · .. : 
\V niedz i elę, dnia .30 sierpnia na sali p. F·i·. Dress 

w T(ott odbędzie się zat>awa z tańcem, połączona z 
ć\vi~.:zenicnni. gimnastycziJemi, strzelaniem do · tar~zy o 
nagrody i rozmaitości. Początek o godz. 4 · pÓ pot 
\Vstęp Lila druhó\Y SO fen .. dla gości 75 fen. p rzed 
cz<J.sem. a przy kasie l marl,;ę. O liczny udział .~r\r na
szej zaba-wie prosimv .. 

U ,~,.- <.i."g a l Ws7.ysc·y druhowie ćwiczący winni 
'się stawić na sali o godz. 2 po po.L ~rv celu ćwiczenia. 
Zurazem c.i druhO\vie, którzy mają karty cl.o sprze
dania; wim1i się także -stawić o godz. 3 po po.l. 

. C i o f e .m ! \V y d z i · ~1l. 

Wiec -.,ZjednQczenia" ·w l{astrópie .. 
. ·, • J~ f i, j ~ ..:. ~ ~Ł l. l ~cG. ;;;stG, 0U 0 ;1~ r p n ;a vll L·ędzie się 

\Yiec "LJednoczema Z<l. \\.-odowego po!skkg:o .. w Ka
strop. o godz. S po poludniu na s.11l p. Schaurrła.nna. 
O liczny udzial szan. druhów, oraz wszystkich Ro-
daków z Kastrem i okolicy uprasza się.. · . . 

· · · ,.Zjednoczenie zawodowe polskie". 
·-BacznoŚĆ Rctdac~· ; Bottro~~. i. ·~k~Hcy! ~---· 

Szanownych Rodaków z Bottropu i oko.łicy u
wic.da.miam. niniejszem, iż w chwilach \Voln:);ch od 
pra.cy~ udz!elam . we w .. szystkich zatargach ·robotni
czych bezpłatnie rady ustnej i piśmiennej. . · 

. , · NUeszkam l Q. minut ·.od ?-worca póh1od11ego 
· ~Bahnhof .Nord) .E1gen. Bezu·k IV nr. 62(1.' Radv może 
ótrzymać każdy R.odak, który jako le,glt}·macyę 

. przedloży książkę do ·której są wlepione znaczki ze 
n?jednoc.zenia zawodowego polskiego". z ·. szacun-
lnem Jan Brzeskot, górnik. 

P,o'lsk ą służąca, · 
włtida,jąc~ polskim ·i ni€1-
mieckim językiem. któi'aby· 
mogła · także cokol\viek · w 

.skład.zie pomódz ·· potrzebna 
od 1 Wl'ZCŚnia. 

Walenty Banach, . 
W a nne · 119 Haid.'3tr. 34. 

2· c.zeladzi 
szewski.ch 

na atałe zatrudnl~i,ie lJ't'II,Yj
muje ta .' n..z·. :: ·. 

A. Ziajka~ W anne II 
B!i.b~lwf:!tr. SS. 



----=----N a w1·zesień 
zapisać można 

,, Wiarusa Polskiego" 
na każdej poczcłe za 50 fen. a za odnoszenie do 
domu dopłaca się 14 ienygów. 

Rodacy! Agitujcie, aby na ten jeden mie
siąc zapisał każdy "Wiarusa Polskiego", który 
go dotąd nie abonuje. Pofakożercy najgorzej 
boją się pism polskich, bronf.ących ludu, dla tego 
pisma takie rozszerzać należy. 

-· -~-··-.Kolo śpiewu · "Mickiewicz" w Oberbausen. 
SzanO\\·nym Rodakom w Oberhausen i oko

licy donosimy, iż w niedzielę, dnia 30 bm. u p. 
Kleina (Dreikaisersaai) urządzamy zaba\Yę. Po
czątek o godz. 4 po po,l. O liczny ndział Roda
ków i Rodaczek iak najuprzejmiej prosi 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo Serca Jezusowego w Sandersdodie 
obchodzi dnia 13 \Vrześnia -1903 swą 8 rocznicę istnie
nia, na którą zapraszamr wszystkie bratnie towarzy
stwa tak bliskie jako i z dalszych stron, oraz wszr
stkich Rodaków z Sandersdorfu, Bitterfeldu i okolicy. 

Pro~ram: 
Rano o godz. 7 Msza św. na intencyę towarz.r

stwa ze śpiewem polskim. Foczątek uroczystości 
świeckie.i o godz. 4 po po!. na sali "Gasthof zum .l~i
ger". Będą śpiewy, deklamac:re. oraz mowy ddeg-u
tów, zaś o godz. 8 teatr amatorski p. t. "Nad Wisrą·'. 
Na zakończenie taniec. 

Towarzystwa, które zaproszenia odebraly, lub 
które dta braku adresóYv' nie odebra!y, zapraszamy 
mile i serdecznie i prosimy nam dać odpowiedź, czy 
przybędą · kiedy. Delegaci naszego to\\·a rz~;stwa 
w oznakacn tow. będą na dworcu w Sandersdorfie 
oczekiwać obcych. 

Towarzystwa, które przez lial!ę n. S. pojadą, llie
chaj bilety do Sandersdorfu \vykupią. Najlepszy zwią
zek przez Stummsdorf, bo jednako kosztuje. Nadmie
nić wypada, że będą polskie kawall\i grane. tak do 
ta1ica jako i pociczas koncertu. O jak najliczniejszy 
udzial szan. Rodaków i To\V. nasze ~orąco uprasza-
my. Z ar z ą d. 

., U W A G A. 
'!lł't.- Uprasza się uprzejmie wszystkich d.lużników śp. 
. Jana vValczaka, urodzo,nego z Drabnina powiat lesz
.czyi1sk:i, którego Pan Bóg do siebie powoła! dnia 1 l 
·~ięrpnia rb. przez nieszczęście w kopalni "Osterfe!'d-
Westf1~\ aby litością przejęci nad jego biedną i choro-· 
Witfl matiHl, której zmar.ł'y byl jedynym żywicie

- Jęrn j łiNrą teraz w iimutnem stanie pozostawił, abe · 
te pieniądze, :~~fe ~<1. ut~~o. brl!,PQ p~~~czali, tei:tai 

sumiennie tej biednej wdowie oddali, ktur~ no~12Jla f 
się żywiciela. Proszę pamiętać o tern, że Bóg byib)' 
surowem sędzią tych, którz:rby ten grosz wdo\Yi nie l 
sumiennie zatrzymali. Pieniądze te można nadeslać 
pod adresem: Ludwik Nowa\~, in Osterfeld, \V estf., 
_Ęitex_kraderstr~. 1:d. 47. 

·•r· \V imieniu wdowy Michaliny \Valczak 
z Drabnina b. f'euerstein. 

Wielki wiec polski 
w liclun 

odbędz'ie się w przyszłą niedzielę, dnia 30 s.ier
pnia o godz. 4 po poł. w sali p. Teodora feld
bege, ul. Herzogstr., obok kościoła katolickiego. 
Na porządku obrad: Obecne położenre Polaków 
na obczyźnie. 

O liczny udział Rodai{ÓW uprrasza się. Na 
wiec przybędzie ieden, a może i więcej mów
ców z PoJsłd~ 

- l. 

"Związek Polaków". 

iM++' e 

~ Portrel 

Ojca świętego Piusa X 
,~~,. pi~k1rych rcprodukcyach 

polecamy: 

~~*~*:::-:<~~~*~~-*3* 
I. 80 cm. dhtgi, 60 cm. szer. 6 mr. 

U. 45 cm. długi, 3;, cm. szer. 3 mr, 

III. 33 cm. długi. 25 em. szer. 60 f. 

-

Wiec w Bsseo. 
\V niedzielę, dnia 30 sierpnia o godz. 117'~ 

odb<:dzie się na sali p. Mollera, Schtitzenbahn 
nr. 58 wiec "Zjednoczenia zaw-odvwego". Oma
wiane będą spra\\'y organizacyi robotniczej i za
robkowe ora~ knapszaftn i przyjmo\-vanie zgła
szających się na cz?onkó\L Liczny udział , Ro
daków pożądany. 

"Z!ednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec w Horsthausen. 
\V niedzielę, dnia 30 sierpnia o godz. 4 od

będzie się wiec ,,Zjednoczenia zawodowego·· na 
sali p. Lobka przy kopalni Grosser Fritz. Na 
wiecu tym ornawiane będą sprawy górnicze i 
robotnicze i D ważności organizacyi, \V dalszyf11 
ciągu przyjmowanie z~;iaszająqrch się na czton
kó\\·. Zacten Rodak nie pO\\·inien zostać \\- do.-
mu. "ZjednoĆzenie zawodo,ve p.ołskieh. 

\Viec ,,Zjednoczenia·· 11 Alstaden. 
\V niedzielę, dnia 30 sierpnia o g.odz. J~~ 12 

zaraz l}O naboże(Istwie odbędzie się na sali p. 
de Poei, przy kościele, przystanek kolei elektry
:.znej. O liczny udzial uprasza się .Rodaków z 
Alstaden i okolicy. 

"Zie.dnocze.nie zawodowe polskie". 

Komitet wycieczek łatowych w Essen. 
\V przyszlą niedzielę dnia 30 sierpnia o godz. 2 

po pot odbędzie się wycieczka łatowa do lasku przy 
!_(elli.n):;haus~n (Orilneu \Vaid) u wdowv li. Keienourg 
:> ;mnut od dworca Rel!inghauscn. Bilet zwrotny z 
s:;lownego d\vorca kosztuje tylko 20 ien. Rodakó\V i 
Rodaczki z Essen i okolicy uprasza się o liczny u
dzial, gdyż będą różne nadzwyczajne rozrvwki dł2 
?zieci . i s~arszy~.ll . o nagrod:v:. Dalej więc. Rodacy 
speszcre stę na S\neże powietrze, aby tam odetchnąć 
po całotygodniowej pracy, a dziatkom waszym uciech 
spra1vi~ .oraz pokrzepić ich świeżem powietrzem, a z 
pewno~c1ą. te~;::o nie pożaJujccie. Prosimy uprzejme 
Rodakov. 1 Rodaczki z Rellinghausen, Stede, Katern
berg, Altenessen, frnhnhausen, Altendorf i Essen o 
laska we przybycie. Komitet wycieczek latowych. 

Uwaga: \V razie, gd}·by od samego rana deszcz 
mial padać, wyc:ieczlHt wypada na inną niedzielę, co
b:s' bylo później og.foszone. 

Biurto prawnicze w Herne, 
przy ulicy friedrkhstr. nr • .5, 

poleca się szan. Rodakom do wykon~rwan~a wszel
iden prac piśmiennych :Podań, skarg, reklamacyj, 
wnrosł<ów o rentę i wszelkiej ustnej porady prawnej. 

Rodacy mogą udać się do mnie z zaufaniem, że 
dobrze wszystko zatatwię, jako znający się na pra-
wie. Z szacunkiem t a b u ń ski. 
IIBIBIBIIB&I&B~IIIIIZCWIIII~~\23~1~11--IBIBIB .. II .. IBBalll 
~~- ------d--~~------------~~.~-~-~,-~ .. =-=··-~--~--------

krawiec p()lski w LAAR. przeprowadza się z dniem 
] września, zdatychczasowego iesz:kamia. do domu 
przy ulicy SCHULSTR. nr. 24. 

Potecarn się do wykonywania 
VBRAŃ, PALETOH)W. SPODNI 

podiug mjary, pod gwarancyą za dobre leżenie. Ro
dacy! Hasłem każdego niech będzie: Swój do swego! 

F19 • Słoma, 
krav.:iec polski w Laar. .,,--··-··-·-·--·,·· ! B.-\.CZNOŚĆ! l 

IJI!IP S tl.nnwu. "O H>kotn po;, walam eob:e pu~· - -fi pomnie-~ u ÓJ od kilka lM istnieJący 8 
~ i n t er e s s z e w ski. a 
~ vYszelk~ mi z eroiJą pracę o ~kon~·wum 8 
8 

nu)mn~:~.nn ej, od tiaJt.,D.~z:ul d•> a;iwykwiLt- ~ 
& mejszych Hepa t'ję w mojcm Wlłl'SZ.tllcie.k&ł- '-
1} de ohu·.A i e, prę ko i tanio Ceny umia kowa- ł8 
M8 ne. U ~ług a skora i l Zttel.na. f1a. 
V -----::::·- STil· oJ do su f';o! ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--._ W e Z ~Z'iCU ke:n e 
łJ l g n a c y M i s i a k, 8 

l 1Jec'- etndorf, Bochumer 8trae.,e 28. ! 
Bulmke Jilis) \Vauner "trl,l,!be nr 6c.t. W -- -----~·-···-·· Baczność! Baczność! 

Szan. Publiczności polskiej w Oberhausen i okoli
cy donoszę~ iż otworzylem 1 sierpnia w Oberhausen 
przy ulicy kościelqej zwanej l(irchweg nr. -HO 

handel towarów spnz)wczy.cłl 
~~~~~~~*~~~*~~%~~~ 
Na porto i opakowanie 50 fen. ·więcej. Mam na sprzedaż czysty polski smalec z pol-

li sięgarnia skiei firmy, także polskie cygary, tabaki, papierosy, 
i wina rozmaitego gatunku. Pokladam nadzieję, iż 

~7iarusa. PoJ~ktf'gO w Hocbum_. ·1 Rodacy poprą moje przedsiębiorstwo. Zapewniam 
Rodaków, iż każde7,o w moim skladzie rzetelnie ob-
s!uże. Z wysokim szacunkiem 

11 
Baczność! 

Szano\Yn_rm Rodakom w V.'itten n. R. i okolicy 
donoszę uprzejmi~. iż jestem w każdy wtorek w Wit. 
ten w restauracy1 p. łiesse, liauptstr. 65 od ~adz , 
wieczorem aż do JG i przyjmuję -· 

1 

wiązarki, wianki, korony ślubne, obrazy, książki itd, 
do oprawy oraz wszelkie inne zamówienia. Wl'as1~ 
prącO\'I,'llia ,w domu, także polecone mi zamówienia u 
skuteczniam prędko i rzetelnie. Ceny umiarkowane 
Licząc na poparcie Rodaków pozostaje unizony 

Henryk Gardo, 
nowa J.i:sięgarnia polska w łierne w W., Nov.ra ul. .3, 

(Neustr. 3.) 

Baczno śó! 
Donoszę szan. publiczności, iż uskutecznia:n 

wszelkie piśmiennictwo, to jest wszelkie skarg( 
knapszaitu dotyczące, podatkowe reklamacyc itd . 

Karl Vortmeyer, 
Rechtskonsulent, BAUKAU, Bismarckstr. nr. 5. 

------·-··--·----! · Nowości jesienne : 
11 po znanych ' 

fi ~~ tanioh cenach * ' - -• beznaganne odrobienie -
Ił ty Iko dobrze leżące ' l poleca • 

11 Wilh. Gerhseh, ~1ast, M RoUeohagen l 
łł He1•ne. Bahnhofstr. 98 I p. 
·fa przystanek kolei elektr:ycz. do Recklinghausen. 

·--··-·---- --·-· 00000000000~0000 

BACZNOS C! 
Szan. Rodakom donoszę 

uprze,irnie, iż mam na 
sprzedaż 

interes mleczarski 
śmiała egzyatencya dla" Po
laka. S}Jnedaję ten interes 
z powodu innego przetlsit,f
biorstwa. 

Franc. Deeka 
Gelsenkirchen, Nordstr. 33. 

0000000000000000 

Polka 
-l Jnt licząca posiadająL 
ka.miennicę w pewnem mie· 
ści.e w Poznańskiem, wktór1j 
założvć możnahv każde~' 
rodza}u sl~łacl, pr~gnie wyj) 

za mąż 
za uczciwego Polaka z mz· 
jątkiem 2 tlo 3 tysięcy rr.:~· 
rek. jjgłoszenia z fotogTn· 
fią uprasza się nadsyłać dv 

ekspedycyi "\Viarusa P(1l· 
skiego w Bachum pocl W, 
W. K. B. 

a w 
Baczność! Slużąea Polka 

Mamy jeszcze na E=prze
daż maszynę do szycia, sza 
fę kucbennll;, krzeałn "'"Y
platane, stolik nocny i u
mywalkę z m ar m u r o w 
pł~'t.ą, wt:zyf>tko po bardzo 
taniej cenie. 

J. Murawski, 
w U ckendo1·fie, 

Bochumska ul. 7 O. 

Poszukuje się 

n~ st,anc,ę 

i stołowanie 
porz~dnych górników li1b 
innego zawodu od zaraz] ub 
później. 

1Vanue, Karlstr. 7b. 

z porządnej familii, potrn· 
fiąca wszelką. robotę domo· 
'vą, może się zgłosić oc11 
'vrześnia. 

W. Mroskowiak 
skład towarów kolonialnyc 
J3RUCH, Lensbergstr. 323/r, 

2 nowe domy 
zupełnie J!owe masy.,vne 1

' 

prowincyi Poznańskiej, co• 
noszące 1350 mr. dzierillwy, 
są z JlO"\Yodu choroby żon) 
po a bardzo korzystnymi 'W:' 
runkami. do sprzedaU'5 

\V płaty 3000 marek. ''~~
da i ogród przy tem. Bill 
szych szczeg .. udzieli eksF 
dycya ,, Wiarusa pol 
skiego'' w :Bochu11l' 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelłe hiermit bei- dem Kaiserliche~ 

Postamt ein Exemplar der · Zeitung "Wiarul 
Polski" aus Bochum (Zeitungspreisliste 128) fiit 
den Monat Septernber 1903 und zahle an Abonl 
nemem und Bestellgęld 0,64 Mk. 

~" "'Ća! 
,!~ó 
~N~ 
"ÓtO~ .; =~ 
.g."'Ć ~ 
~aS 

Obige 0,64 Mk. erha1ten zu haben be 

scheinigt. 

.. , d. . ., .. . . . • 1903. 

11 ~1~~ 11 · Józef Babka Gostornski. 
~~~~~~~~~~~--~~~~~~=.=~~~~~==~==~~~~ 

za drak, nakł&d 1 redU.t:n odpowłedlla'IDf~ .AIItonl Brej&kł w BCK'lhum.- Nakładem l aadonkam1 Wydawnictwa "WiarasA·· PÓlakłego" w Boahum. 



~80 

i gr~b glc;boki przyjmuje w clemną noc swoję 
drogie zwłoki zmarłego ojca i króla Polaków! 
Le~z jakież to są te dwie 11iewiasty, przyodziane 
\V grube habity córek św., Klary. które tuż za 
trumną idą? To są dwie wonne liJie ziemi pol
sl-~icj; to są ll vlie święte s~ostry: Kunegunda i 
Jo.lanta! Kunegunda, dziewica i wdowa, która 
{)Statnią czyni wyslugę ze skrwawionem, ale 
spokoitlem i v,-o]i Boga poddanem sercem. uko
chanen~u towarzyszowi pielgrzymsh\·a swego! 
Oko jej wśród łez rzęsistych, niebieskim jaśnie
je pokojern._ Lecz Kunegundo! gdzież jest berło 
twoje? gdzie pupui·a i korona? gdzież ten świet-
ny orszak dworu t\\'cgo? o biedny narodzie! 
w jednym dniu tracisz . ojca i matkę twoję! U
marla dla ciebie królowa, niatka, opiekunka two
ja! 

Na próżno blaga ją naród, senat, rycerstwo, 
lu~ cały, aby objęła rządy l· raju; mężnie i po
kornie Kunegunda do ukh się odzywa: "Pola
cy! byłam królową wasz<t, dziś zostałam słnżcb-

. nicą Chrystusmvą; byfalll panią \YaSZćl, odt<:ł(ł 
hędę poddaliką króla waszego; byłam opiekun-

. ką, matką waszą. ach i tą niKcl.r, nigdy być nic 
przestanę. Zagrzebaua w 11111 radt klasztomydt, 
we dnie i w nocy będę si<,: m-odlić za wami bla

·gać ·j prosić Doga. ah:r błogosławić racz;l ra-
·dom · '' aszym i p fugom \Yaszylll; aby t~ imiQ 
Polaka, by lo błogosta. '' idJ.stwcnJ dla wszystkich 
niewinnie prze.śladowanych; aby to !mię Polaka, 

. criotą i ch\\·ałą !13 piQtnO\Yanc, po calym roz
hr?;miało się- Ś\vkcie; aby cześć Boga i Bogaro-
dzicy zakw·iHa w·śród \\as, i w glębr serc wa
szych; aby jediloś6, zgoda, miłość i porządek 

_panowaly wszędzie i za\\ szc, i w sercacli \Ya

·-sz::rch i \V domach waszych. po drogach i wios
. ł\ach. zamkad1 i lepiankach wasz_yclJ! - Pola-
c-y·! żegnam was, ale na czas krótki. Ni'c odstę

. . PJJ.icie o.d Boga._ a zbierzemy siQ wszyscy '" tej 
drugiej \\ricczn('j ojczyźnie naszej, w dowu Oica 
naszego·.~· Zadzwonił dzwonek 11 fórty klaszto

·~ _rn ~taro~Scmdeckiego - który Kunegunda za
-·toiyla i catcm wianem ki·óle\\· skiem wyposaży
.. ·la - ot\Yiera si<; ta ci;:~sna fórtka na przyjęcie za
_.Jq.ż?'~..·iclki i królowy swojej! -- Drogie szaty. 
. h)cmoty, złoto, pcr1y i srebra. rozdala na ko-
.ścioly, szpit[dc i potrzeby krąin i ·ludu, a cHa sie
bie IJic ni.e Z<)Sta \\·i la, nic z sobą z pamiątek prze-

. sr:lości nic \vuiosla \\- ciche mury klasztorne. jak 
tylko krzyż Chrystusa, g~Qboko wyciśnięty na 
s-t'rcu jej. .Raz jeszcze oko .iej spojrz(!IO na ten 
śv. iat. na ten \\rielki grób tylu pamiątek drogich 

· sercu jej; raz jeszcze podniosła rękQ i krz~;ża 
. · znaidem publogosła \\ ·i1a cl rog~l ziemi Q rodzin n~l; 
·. ra_<.lośnic i boleśnie biło serce jej w tej \\'ażnej, 

stano\\·cze.i chwili - \\ cstchnQła i wszystkie 

Ut~.dt&ktor odpowiedzialny la. rm,h. ur. Liuil w !h.tfflłli>nil\. 

wzruszone ucichły w duszy jej burze! błogi u
śmiech przeleciał jak promieft słoneczny oblicze 
rozpogodzone - przestąpiła progi klasztorne, 
skrzypiąc zamknęła się tajemnicza fórtka i sio
stra Kunegunda lla wieki Ś\Viatu obumarla! -
Tu liOWY zawód życia dla niej się rozpoczyna. 
Pierwsze kroki jej na tej uowej dO'skonałośc' 
d radze, byly kroki olbrzymie. Nie przyszła oua 
aby się uczyć ale przyszła, aby nauczać święto
bliwości; nie miala żadnej do Z\\·alczen.ia Jla
miętności, żadnego do poprawy błędu. Dosko
nałą była na świecie, doskonalszą została je- . 
szcze w zakonie! Spojrzyjmy z uszanowaniem 
i podziwieniem na tę -królow·ę-mniszkQ. na t<; Ku
n~gundę. Ciasna, u boga celka, stal a siG jej po
mi~sz.kaniem: gruby habit i włósicnnica, jej · (J

dzrenJem. 
(DokOI1czenie nastąpi). 

· Swiętojózafacie 
czyli sk1auka na ubo!.dch studentów katoliciw-polskich 

\V IGI!)ic (zob. nr. .33) nkdobór 4t<G9 mr . 
Ks.. Stcfa.n S:;;yma(!sl\i z Liicl!trin~~cn 10.00 mr. 
l.e skarbonki Tow. św. Józnfa w \Vitt cn (nad . 

A. L_akomczyld ;:; 15 mr 
Z_ urocz. wielic TU\\· . ~w. JózefD ,,. \Vittc;1 (nad: 

\V. ~Yiśuicwskil 6.1S mr. 
l O\\:uzystwo Ś\\'. l3arbarj· w Liincn (na.dcslał 

Kapturczak) 3.80 mr. 
Na chrz..:ilwcl! 11 M, Bafdn,, ·sldq!o w \\T;wne: 

M. I3~4tdowski SO tc11 .. K. Now<lck.i l lllL, M. No" ;1k 
J mr., ~11ades~al T. BałdO\\'Ski) 3,.50 mr. 
_ Na cbrzcmacll u Yr. Baum).(arta w liorsthausen: 

h_- . . Baumg-art z ŻOII<J J .50 nu .. nowo11a rudzony s~ · 11 
\Y~r..dysfaw 50 fen .. Jego clJrzestnr \V. Jarotta I mr., 
r·. Paluch 7: żoną l m r.. ich Sj"IJCk Józef 20 fCII.. j -'r. 
Bzo~''Y z żoną 1 mr., l"'r. Kraśnicwski z żow1 1.50 m .• 
~- Stanko-~rski z in11ą .50 fen., M. M::Jćkowi(ł_ k " i.oną. 

. 00 fr!r .. \\· 1!1.1. L_antc l mr .. A. Juszcz:-J.k z i:OII'l. 1 mr.. 
St. Nowacki l.JO lllr .. (11ad. f'r. KraśJJicwski - por
to 20 fen.,) IJ ,00 tur. 

Na chrzcinach 11 A. Korunsa w l(ottcnhur~u: A. 
Kon_lus z ŻOH<! J mr .. nowonarodzony syJJ 50 fcJt, A . 
Bahsh _z żon;l 1 mr., Fr. Gr7,clka t: żollćl. 1 mr .• L l(v
zlo'' skt 50 fen., \V. Gorakzyk 50 feli., (1\allcslat 
A. D;łbisz) ·:1..50 mr. 

R_a7.CIIl: 4~.40 ll!L 
Nicdobór: ·11.'1.69 tnr. 
Niedobór: 371.29 mr. 

pro Ks. L i s s . 
A. Brdshi. ł3odiUJJl, Malthesl'rstr. 17. 

----------
~~~~~-~~~-~~~~~~~ Y \~m- ., -~m \T~ ,· ~~ m ~4~~"~\liJ:\m_:"J-~ 

~ta KSIĘGA:RNIA oota 
-;: lłlłnrusf·a ~:-~,ląkłt"t:c•'• 

poleca wielki wybór książek do nabożeństwa 
Jo czytania, wiązarków, powinszowań itd . 

Adres: H "''iarus Polski" l>ochum. 

~~m~~~~~~~~~~~~~~ 

(PO S L~\N IE C.) 
n---------- ------------ ------0 l ;.Nauka. .Katolicka'' wycho<lzi &)o czwar- l 

l 
tek w 13nchum w 'Vestfalii jako b~zrJł~~ l 
t.ny (lodatek clo ,~ Vviaru~a Polsklego'', 
Oii!obno 1,Nnuki Katl)licki~j'' preuumern- ! 

l wać nie można. Kto i'\-rięc chce J!ł otrl!l:->"' ! 
, ma.ć, niech sobie zapinzc nn poc.zd~ l 
! "Wiarusa Polskicgo". l 

{1-- --- - ----------------· - - Q 

·o------------- ,. . .,._.-·o 
l 1,Wl o. r u 1:.1 P o l e ki:', pi~':Jlo pollt.yczna 
1 wyf:!wd:.d Rze~~~ TBZY tygodniowo z "~auk4 

l
l{atnlicką,", ,lako bezpłat,nym dodatkiem. 
rtermnwrata, na poczde . ,.,.ynosi i mark~ 
50 f<mygł>w kwartalnie, a. z odnoszeniem . .. 

l 
d(l d0m11 przQz }igtllwego 1 markę I)Sl j 
fenygflw. _ 

~ a 
MÓDL Sil~ I J!llACUt.T l 

Nr 34. 

.Na niedzielę IJ po S"'iątkach. 

Lckcya. Oalat. llł. 16---22; 

Bracia! Abrahamowi opowiedziane są o
bietnice i nasieniu jego. Nic mówi: i uasicJJiom, 
jal\{}by w \\-iclu, ale jako w Jedne m: i nasiemu 
twojemu, który jest Chrystus. A to powiadam, 
testamentu przedtem od Boga utwierdzonego, 
zakon, który po czterechset i trzydzieści lat 
dan jest, uic wątli ku zc.ps-owaniu obietnic. At
.buwicm jcśliż z zakonu dziedzictwo już nic z o
bictniqr; lecz- Abrahamowi przez obienicę Bóg 
tlaro\,·ał. Cóż tedy zakon? PostanowioHy 
jest dla wyst~pków, ażby przyszlo na-
sienie, któremu obiecal rozrządzooy przez a
llioly w n~cc pośrednika. A pośrednik nic jcstct 
jednego, lecz Bóg jeden jest. Zalwn tedy przc
ciw-1\o obietuicom Bożym? Nic daj Boże! albo
wiem, gdyby był dau zakon, któryby mógl oży
wiać, prawdziwicby z zakonu byta spra\\ icdli
\Vość. Ale pismo zamknęło wszystko pod grzc
c.llcm. aby obietnica z wiary Jezusa Chrystusa 
była dana wierzącym. 

E"'angełia. Lnk. XVII. 11--19. 

W on czas: Ody szedł .Jezus do J e1:uzalcm, 
szcdl środkiem Sama ryi i Galilei. A gdy \\·cho
dził do niektórego miasteczka, zahieżeli 11111 clzie:-

Rok 12, 

si<;ć mt;zo" tn;rlo\vatych, którzy stanęli z dale
ka i podnieśli glos, mówiąc: Jezusie Nauczydc
lu. zmiłuj się nad nami! Które gdy ujrzał. rzekł: 
lcl'tcie, okażcie się I(apianom. I stalo się gdy 
szli. byli oczyszczeni. A jeden z nich gdy oba-· 
cJ:yl. że byf uzdrowiou, wrócił siQ g losem "icl
kim chwaląc Boga, i padł na oblicze u nóg jego. 
dzi<;kul<IC; a· ten byt Samarytanii1. A Jezus od
powiedziawszy, rzekł: Azaż 1iie dziesiQć je.st 
oczyszczonych? a dzic\\· ię·ć l<ttdY są? Nie jest 
ntllcziony. który by sitt wróci/, a da i Bogu ch w a- _ 
ł<.:, jedno ten cudzoziemiec. I rzekł mu: \Vsta{I, 
idź, wiara twoja ciebie uzdrowiła. -

Kazani e. 
Ludzie d11i uaszych za nic sobie mah1 grzech 

11icczysty i tem zwykle się pocieszają. że Pan 
Bóg w miłosierdziu swojem przcbac7,y ilu tę 

brzydlq namiGtność, którą świat tak bardzo bie
rze w S\\ oją obronę. którą nawet nnie\\·innić się 
stara. kładąc ją na karb już to lucwkości. już też 
zbytku czułości serca ludzkiego. Nic będę tu 
sporn za\YO-clzil z tymi apostolarni cielesności, 
boby to do niczego nic doprowadzi to: o\~-szcm 
okaże \Yam niczbitcmi dO\\·odami, samemi wy
padkallli, jakie zaszły na tej ziemi, całą mylnośC:· 
podobnego twierdzenia. Tym ko1kem przej
dziemy sobie dzieje. wszystkich czasó\\. i naro-
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·dów 1 zasięgnijmy także zdania Pisma św., a z 
pewnością struchlejecie na samo \\'Spownicnie 
tych kar, jakie spotkały tych, C{) siG tej brzydh:icj 

~uudali rtamiQtności. 
Nic masz zaprawch~ ,,.i<.;kszcj klęski, nie 

111asz strasz li\\ sz j kary, jaka spotkała grzeszny 
ród ludzki nad potop, który ca~ą ziemię zalał i 
jedną tylko rodzinę Noego przy życiu zostawił; 
llad ten potop, którego ani niedowiarstwo, aui 
bezbożilość zaprzeczyć nic JI)Oże, o którym ró
wnież Pismo św. wspomina. jak · mÓ\\· ią podania . 
\\ szystl<ich ludów na ziemi. który sam· niezatar
tcmi głoskami wyrył się na całej po\vierzchni 
ziemi uaszci. Idźcie ua najwyższe góry, zstąp
cie w najglQbsze doliny, a wszędzie zobaczycie 
ślad i sknLk tego pDtopu i przekonacie się o 
pra wdzic j.>oda11ia Mojżeszowe.go. : że w -oda 
wznosiła się wówczas ponad najwyższe góry. 
A co było przyczyną tego wypadku? Co spo-
wodowało Pana, tego tak taska\Yego i dobrotli
" ego Oka, iż się tak bardzo zagniewał na s\\·ojc 
stworzenia i tak straszliw<l wymierzył im karQ? 
Nic co in11ego, Najmilsi! tylko grzech nicczy
s!uści. o którym mówię. \V Piśmie św. czyta
ltlY: że wszystko ci~! o popSO\\ ało drog<.; s woj<{. 
S:yno\\·ic. Boży dali się ll\\ · icść i poszli drog<:t ze
psutego serca S\YOicgo. To, a nic co inneg o spo
\\ cdO\\ ało BPga, że ze stał potop i zagładził ród 
Jutlzld z "yj;ltkicm samego Noego i jego synÓ'\\ ·, 
kt()rzy jeszcze w czystości serca postQpowali 
przed obliczem Pana. 

Po potopie zlag·odzil Pan gniew i oburzenie 
i już zanosiło siG na lepsze czasy na tym padok 
pla ·zu. Lecz niestety! znów trzeba było, aby 
jnJcn z synów Noego naśmiewa! siG z obuażo
negq ojca S\rojego i tak zgrzeszyŁ . lubictncm 
:-;pojrzcnicm. \Vpra\\ dzic Scm i .Jafet sl\arcilf 
Z<tr8Z za niccny postQpck brata S\\'Cgo Chama; 
Ie ·z dla tego .icszczc I3óg nic przcpuścił tak łat
" 'o "inoi\vajcy. I cóż się stało'? Oto ua pozór 
1nał~· grze ·h Iuhicżucgo tyllw spo_irzcnia stal siG 
jakoby drugim grzechem picrworodnym i ścią. 
gną l j;ll\ na..iclotkli\\ szą kan; na potouJk(l\\- Cha
tna; podczas gdy znów '' sry<lliwość i przy
z" oily posh~pck dwóch jego braci ocldJr.łJ na
grodę lliC\\ }·slo\\·ioną. Pan Bóg poblognsla\\· ił 
SeutO\\ i i Jr~ktowi i tc111 ok<lZaL że .sz.t.:zodrzc 
~~~~gr<tdza cnotę czystości i \\ stydli\\ ości, a prze
klął Chama, daj<.jc nam UCZIIĆ, że obrzyd]j,,·ościa 
jc~t \V uczacJ1 Jego ~ zasll!V:Jd<lC<l na srogą ka
rG - - każde chociażby na.imuicjszc prze" inie11ic 
przeci\\ anielskiej cnocie czystości. Ledwo co 
siQ Noe przebudził. aliści dO\\·icdzia\\ szy siG. co 
siQ stalo, pełen pO\\ · a~i podni(1st się i Dttcltcm 
Ś\\. natchniony te pamiętne wyrzekł stowa: 
.JUogosła\\· iony Pan Bóg Semów, niech Gha
naali niC\V'Oinikiem jego będzie." K.ilka tycn 
sł6w wypowiedział. Noc, a jednak ileż w nich i 

i ak wielkie mieszczą się obietnice! Błogosła
,, -ionc niech będzie pokolenic Scma, z którego 
się narodzi przyszl y IVlcsyasz . . da \\·ca \\. szelkic
go błogosta \\·icr'istwa! l rzeczywiście, Najmi! -
si! Scm jest praojcem Abrahama, a Abrah8lll 
praojcem Dawida, z "kt6rcgo pokolenia narodzil 
się Chrystus i \\ . tcm mieści się cała uagrocla i 
łaska, _iakicj doznał len syn cnotliwy. 

A cóż mam powiedzieć o owych miastach, 
których wspomnienie z po\\·odu zepsutych oby
czajów ich mteszka!'1có\\·, jeszcze po dziś dzic i'1 
wstrt:it obudza i obrzy dzenie \\c wszystkich? 
Cóż powiem o· Sodomie i Oomnrzc, których roz
pusta i wszelkie pojGcie ludzkie przechodząca 
razwiozłość staJa się przyczyną, iż Pan w słusz
nym gniewie i oburzeniu swajem odwrócił od 
nich oblicze swQije, i spuścd na nie z nieba ogic(t 
siarczysty, który nietylko w popiół i perz.ynę je 
zamienił, ale nawet ziemię, na której stały, za
palii, tak, iż ziemia ta zap<-~dła się, a w te m miej 
scu, gdzie da wnicj najrozkoszniejsza i najżyz
nic.isza byta okolica, opływaje:tca w najwybor
niejsze o.woce i p{{)dy ziemi, ut\\'onsyb się wu
rzc marh\·c, dziś jeszcze tak zajadli we wydające 
z siebie wyzic\\ ·y, iż żaden ptak nie poważy siQ 
z jednego jego brzegu przelecieć na dn1gi? Ach! 
Najmilsi! jest to naj\\·ymo\nl!eJszy do\\·óc!, 
\\·szystkim najpc\źnicjszym na\\ et pokulcuiom 
służyć mogący za przGstrogę, że Pan brzydzi 
siQ, chŁoszcze, karze suro wo wszelką cielesność , 

jako przeciwną ctlocic czystości, której siG ud 
nas doJJlaga. 

Mógłby! n wam \Yiclc .icszczc taldcl1 '' ypad
kc"l\\ . z Pisma św. przytoczyć, aby \\·as przeko
nać. że Pan Bóg karat za wsze w sposób surowy 
ludzi za ich ~rzcchy cielesności; lecz by tzeczy 
nic przewłóczyć, pomillG to- wszystko, a \\ sponl
nt; \\ ·am tylko o tej chłoście, jal\a spotkała Dawi
da za jego cudzolóztwo. \A/prawdzie skoro Da
\\·id uznał grzech swój i zacząt pokuto,\·ać, od
PIIścit lllll Fan Uóg takowy w milosierdziu swo
.iclll; lecz dla tcgor jeszcze nie zwalnil go bynaj
lllllicj od kary, na jaką sobie zaslużyL Przetoż 
nic odcjd;;ie mi~:o, z domu twego aż na \vieki; 
cz ytamy w piśJnic św., ,.żou h\ oje będą zbe
szc:Zl'Szczonc w obliczu slorica, wzbudzę na cię 
:de z domu l\\Cgo, te-d\ iż będziesz J1lusiał uciekać 
i kryć siG przed własncmi dz.iećmi i S1llulne i 
oplah:anc spc.;dzać dni życia twojego! J jako Part 
rzekł, tak s i Q stało: Da\Yicl nie zazyl szczęścia. 
ani pokoju ua zic111i; p:~ trzeć nmsia{ na kłótnie, 
swary, ua kaziwdzt\,·o, na rozkosz, ua krwawe 
i ohydne sprawld własuych dzieci swo-ich i na 
nicmałe klęski, lak!e przez grzech ten swój ści<~
gnąl na lud żydowski. Tak samo Salomon upacli 
ciężko i zgłupiał na starość, gdy nierządne za
cząt prowadzić życie, a pat1stwo jegG·, skoro tyl
ko oczy zamknął. padło o~fiarą niecnych domu-

-
dowalona ze swego stanu i -dlategD wyrzekata 
przeciw Opatrzuości i chodziła zawsze posępna , 
zadmw rzona i zagniewana ua caly Ś\\'iat. Tak 
było aż do dwunasteg-o roku życia. W tym cza
sie miata przystąpić do pierwszej .Komunii. świę
tej i w tym celu chodziła na naukę przygoto
\\ · a\\ ' czą do proboszcza swej parafii. Teraz do
piero otwarły się jej oczy i poznała, że jak cięż
Jw dotąd grzeszyła i obrażała Pana Boga. Roz
myślając tak nad sobą, usłyszała \\. duszy głos 
Boży, zachęcający ją, by sitt jak najlepiej przy
goto\\1 ała do godnego przyjęcia tego świętego 
Sakramen tu. Pierwszą rzeczą. jaką uczyniła ta 
dziewczynka, było to, że u~łuchała skwapliwie 
głos11 tego we'\vnętrznego· ; powtóre, modliła się 
gorąco, by jej Pan Bóg dopomógł poprawić się -z 
grzesznego dotychczasowego źycia; po trzecie 
zaś, dolożyła wszelkiego starania, by się \VYll

czyć dobrze katechizmu. 

Odtąd poprawila się ze \\ ·szystkich wad i 
grzechów i zmienila się nie do poznania - była 
skromną, przestający_ na małem, postuszną 
\\ zg!Qdc:m rodziców i przełożonych, pilną, pra
cowitą, ttprzcjmą i usłużną dla wszystktclJ. To 
też i h\·arzyczka jej zmie niła się na korzyść; z 
cllmumCi i wiecznie zadąs-an ej, stała się \Vcsolą 
i pogoclll<\ ~ a Q ile \\ ·szyscy unikali jej dawniej 
i pogardzali nią , o tyle teraz staJa się ulubiellccm 
wszystkich i doz u a\\ al a ogólneg-o poważania w 
caki okolicy. 

KoLhanc dziecię! J eżcl4 chcesz przypodo
bać się Przenajświętszemu Sercu J ezltSO\\·cmu 
i być coraz lcpszcm i cnotli\'): Szem, to uczyr'1 tak 
sa1;10, jak o\\·a dzlev,'czynl\a uczyniła. Nie roz
pa~.:zaj, ~dy znów popadniesz \v grzechy da\v
niejsze; żałuj tylko szczerze za nie, proś Z ba \\ ·i

ciela swego. by ci je odpuścił, módl się gorąco. 
by ci użyczył swej pomocy, ·byś się mógł popra
wić i aby ci dal serce czyste i niewinne, które
by Mu się mogło podobać. Znajuziesz tu poni
żd stósowuą modlit\\: ę, wyucz się !ej na pamięć, 
uklęl nij na ' tępnie przed wize runkiem Przcnai 
Ś\\riGtszego Serca J ez usowcgo albo też w ko 
ściele przed Najświętszym Sakramentclll i od
ma\viaj nabożnie, co następuje: 

Do Ciebie Jezu ręce me wznoszę, 
O skronmość, dobroć i pilność proszę, 
Niechaj mnie strzegą Twe ręce Ś\\- ięte, 
Dobre natchnienia co z nieba wzięte. 
Bl;dę Cię prosić codzie() o Panie 
I siać ku Tobie szczere błaganie, 
Byś mnie od złego ochronić raczył 
I laskę świętą drogQ mi zaznaczył! 
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W sporonienie o św. Kunegundzie. 

(Cią~ dalszy.) 

·vnodąc tak błogosławiony żywot, serce 
Ktmegundy biło i· żyło tylko w Bogu i dla Boga, 
tylko '" bliźnim i dla bliźniego! - Lecz n ten1 
nigdy nie zapominała, że · zosta\vszy oblubienicą 
Chrystusa, stała się oraz oblubienicą Krzyża! 
i dla tego ćwiczyła się we wszystkich umartwie 
niach zewnętrznych i wewnętrznych duszy i 
ciała! Kto kocha, ten cierpi, bo milość i boleść, 
to są d\vie gałązki drzewa zbawienia, dwa stru
myki, wytryskujące z pod stóp krzyża kalwa
ryjskiego. Miłość bez boleści prędko ·więdnieje 
i usycha! vVidok K.rucyfixu był tern mieczem 
boleści, który przeszywał duszę Kunegundy; na 
widok ukrzyżowanego Zbawcy, okD jej łzami 
siG topiJo, dusza jej \V morzu żalości tonęła, ca
łv Ś\\ "iat znikał w myśli jej, i tak wśród poto
k~6w łez i krwi, bolesnem biczowaniem z dzie
wiczego wytoczonych ciała, Kunegunda gorzką 
Syna Boskiego. Syna człowieczego, rozpamię
tywała mękę! Ody wszyscy dworzanie i zam
kowi mieszkatky na miękkich lożach słodkiego 
używali spoczynku. z komnaty królowej Kune
gttndy przejrzystemi szybami przebijał się bla
dy odblask lampy nocnej, jakoby zwiastując Po
lakom, ż e królowa i Matka ich modli się i czu
\Ya nad całym krajem. Takto Knnegunda bez
svnne na modlit\\'ic spędzała nocy, a jeśli na kil
k~ chwilek chciala omdlałe sily ożywić i po
krzepić do nowych cierpieft, do nowych urnart
w ie{I, twarda podłoga była jej posłaniem, zimny 
l\ amieit jej węzgłowiem. Wina i mięsa nigdy 
uie używała; D s tra w·Josiennica jakoby wrosła 
\Y ciało jej! ---:- Przeżywszy takiem życiem cier
pienia, milości i miłosierdzia, lat czterdzieści na 
jctlnym z najpotQżniejszych trollów świata, ui
rzala Kunegunda zbliżającą się chwilę, \V której 
i tron i ś" lat z woli i natchnienia Boskiego na 
v,: ieki pożegnać, porzucić miała; chwila, w któ • 
rej ta, wszystkiemi cnotami rozpromieniona 
g\dazda, zajść miała po za cielllne mury ubogie
go klasztoru, córek św . .Klary. PDlmrem gło
sem roz brzmiały się wszystkie dzwony z wież 
ko~ ·iołów miasta I( rak o w a, a głos ich żałobny 
" tysiącznych sercach znalazł oddźwięk boles
ny! Placze naróu osierociały, bo stracił ojca i 
króla; rozpacz i bojaź(I o przyszłość, na każdej 
tm-lluje się twarzy. Rycerstwo i senat w głę ... 
bokiem zebrał się milczeniu; przy blasku jarzą
cych. pochodni, przy ponurym odgłosie dZ\YD
llU\\· , \\· śród pogrzebnych śpiewów licznego du
dwwieóst\\~wicckiego i zakonnego, \Yśród 
lkania, westCfulień i modlitw błagalnych tłumnie 
zebranego ludu, powolnym krokiem postępuje 
orszak pDgrzebowy ulicami i rynkami Krakowa, 



l) 1 , 01'cze! 1de nahaw1sz mu~e nigdy strachu ta-
o' tTiieJ' zawsze ZYWO \\ pamic;ci tQ JOS ~ą , 

b kicmi IJogr0żkami. Trzeba ci wiedzieć, żę my postać Chrystusa milczącą i pełną. prz~ ac~ellla t l 
nawet w chwili, gdy ostre kolce c1en1IoWeJ ko- chrześciani e możemy uczynić wszys <o przez 

c· · 1 O tego, który jest siłą naszą. Tak jest ?i~ze" .-
rony przeszywai<l Mu Serce! te rp Ja_<- n w mówił dalej po chwili Iiarnysłu - ",v IImę OJca 

rc1;1lczen!u~n~~~~~c bs~~ z~e~~~~;~la~~~,~~~~~_;ą~w~,: i ·syna i Ducha świętego jestem gotów znieść 
wszystkie męczarnie dla mU.ości Jeznsa Chryten sposób, staniesz się coraz lepszym 1 coraz 

do-skonalszym naśladowcą Pana naszego Jezusa stnsa Pana naszego." 
B 1 Mówiąc to. przeżegnał się Potitus, złoży! 

Chrystusa i prawdziwem dzieckiem oga. małe rączęta i zaczął się modlić nabożnie. Oj-

Kochaj rodziców! ciec przypatrywał się temu w milczeniu. Chło-
Kto nie wyznaje prawdziwej, katolickiej piec zaś modlił się tak gorąco i z takie_m prze-

wiary i nie żyje według jej świ~ty~h z_asad, ten jęciem się, że Djciec nie mógł poją,ć tego 1 dozna-
nie lll{)Że wnijść do królestwa me~tes_loeg?· ~~a wal dziwnego, niepojętego uczucia. 
tego też nie ma większego zmartw1~nt~, nt ctęz- Odwaga, tuteż pobożność świętego pa~ 
szej zgryzoty dla dziecka prawdzJwle chrze- cholęcia podbiły jego serce, a niepojęta moc ' 
ściańskiego jake, gdy \Yidzi, że ojciec_ lu~ t~atka działanie łaski Boski·ej, któr[l ltprosił Potitus z 
jego lekceważy sobie wiarę ''!''· i_ me zyJe ~Jo nieba dokoi1czyly dzida na·wrócenia. S.więty 
Bożemu; \Vie bowiem dobrze, ze me podobna 1n: ch/opiec podniósł głowę i Z\Yr(Jcił się powtór-
dostąpić zbaw·ienia dnszy i że będą rozl~czem nie da ojca, a słowo jego było przerywane ser-
na ·wieki od siebie. Ale i dziecko moze tak cle.cznym płaczem, gdy przemów d: 
wpłynąć na bezbożnych rodzicó~v,. ż: się mag;{ · "0 u·\vierz drogi .ojcze, w Pana naszego Je -
upamiętać i nawrócić do Boga, _Je~elt tylko sa-- zusa Chrystusa - a będziesz zba\\ iony! Bogo-
możyje po chrześciallsku i modli sJę gorąco o tę wie. którym się kłaniasz, nic nie znaczą i nic po-
l k trafią cię ocalić. Jakąż bowiem mogą mieć moL łas ę. . • , · b l 

Tysiąc łat temu z górą żył t~k1 Wtasme te nędzne utwory rąk ludzkich z drzewa In \a-
chlopiec któremu było na imię Pot1tus; był ?n mienia, w porównaniu do wszechpotężuc~o. ]~ra -
wyznaw'cą wiary chrześcia(tskiej, -~jciec zaś Je- wdziwego Boga, Stwórcy wszech rzeczy, ktorc-
!l:O był poganinem i odda"v.al czesc falszywe~1. go czcimy i wyznajemy?" . 
bogom. Ten trwając uparcie \\' błędach pogan- Wzmszony do żywego, pochwycił OJCtcc 
skich, chciał skłonić dziecko do odstępstwa :od dziecię swoje w objGcia, przycisnął lkając do 
wiary świętej i groził mu, że cesarz_ At~tOillllS serca i tak złączeni, płakali obaj dl n go i ser-
każe go wziąść na srogie męki, jeżeli SIG llle \VY- decznie. 
rzecze wiary chrześciat1skiei. łiylas nawrócił siG i przyjął wiarę cltrze-

Na to odpo\v·iedziało dziecko spokojnie: "0 ścijaiislq · tak "" ięc słabe i wątłe dziecię za !as-
Djcze mój! gdybyś ty wiedział, iak P_otężny jest ką Bożą ~o trafilo prawdziwą, ~wieJską pobożno-
Bóg chrześcijan, który dobrowolntc za. n~s śdą zba\\ ić duszę ojca i nawr(>cić g.o do Boga! 
śmierć poniósl, by nas wybawi~ od p.otęptcntJ Papraw się! . 
wiekuistego, io mvierzylbyś \V N1~go _nlezaw·~d -
nie! Nie wiesz zapewne, c-o powJedzlal pc:v1en Zdaje się zapewne dzieciom, że przychodzi-
sławny prorn\c "vVszystkie bo.gi pogallsloe S~\ lo to z latwościll Świętym Pal1skim iy~ dobrze 
zlemi duchami. Jest Pan, który stworzyl niebo i cnotliwie że nigdy nie popelniali grzechów, 

lecz Z·e Bo'g' zly\val na nich obficiej i hojni~j ła-(ziemię." - _ 
I d · · ' się ty tego wszystkiego nan- ski swe przenajświętsze. \Vieln jednakże S\\' iG-" g z1ezes 

1 
d ·1 

czyl?" zapytał skwapliwie ojciec jego liylas, tym Pallskim i· Błogosła\\~ionym przyc 10 ZI ~o z 
wielkim trudem pro\Yadzić życie bogoboJne, przerywając mu. . . 

Ach ojcze!'' odpowie Pot1tus Jagodn1c gdyż musicli walczyć z różnem i zJcmi i grze~z-
"Te~: któremu slużę, przemawia przezemnie !" ncmi skłonnościami, -nabyterni jeszcze \\ clzle-

Ależ synu mój! czyż s i ę nie boisz kar, któ- ci(Istwie. 
re są" nałożone na chrześcia 11 ? Có_ ż się sta 1~ie z l tak: żyła uiedawno pewna dziewczynka, 

? T która umarła później w sławie świ~tobli\YOści, tobą, jeżeli cię stawią przed An_tonmsza. ,,·o- w dziecit'Jst\,·ie zaś nie odznaczała się \v-cale 
l· e fałszywe i btędne zasady \\rtary d_op_ rowadz~~ 

d - 1 cn·ot!iwem życiem. Była ona bardzo ży\vego cię do tego, że ciało twe bę ą szarpac ze azncnn . . 
l " usposobienia, przytcm niepos1uszna, uparta 1 me kleszczami, a wreszcie pożrą cię WY: . 

Na t() uśmiechnął się tylko chfoptec. ~bl_1 - ch~iała się uczyć kat;c_hi.zt,'11. P~>ch?dziła ,z ~i: 
· · d · potożył m n pieszczotltwtc sloeg·o stanu - ale \\ bt.\\ szy sobie \\ gło\\ ę, z~ 
~y~vszy ~~~ie~iuor;~zemó\~ił z uczuciem i prze- musi być kiedyś wielką panią\\: ś_wiecie, za~dro-
H~ ę na !' ~ ścila dzieciom bogatszych rodz1cow, by la meza-konywuJąOO: -.. 

'"' ych zaburzeó i krwav\ · yclł zatargów. A cóż 
byto przyczyn<{ upadku miast tak wielkich, bo
gatych i słynnych czasH swojego, jak Tyrns11 i 
Sydonu? Oto przewrotność, zmysłowość, ze·
psucic obyczajów, razwiozłość własnych ich 
nlicszka(Jców doprowadzi/a do tego, że miasta 
te zburzone i z ziemią zrównane zostały, a oby
watele ich co do nogi wytraceni. Podobne1tl!t 
l·osow i byłaby także uleg!a Niniwa, gdyby 
wcześnie na drodze pokuty nie była przebłag-a
Ja Boga i zyskała sobie jego miłosierdzia. 

PierwszQ kar<.t, jakQ cz1owiek ponosi za 
swoj<.l rozwiozłość, jest sromota. Ubog<l byłaś 

nic\viasto chrześĆia11ska! Lecz ponieważ nie
winnem było serce twoje i czystą elusza twoja, 
przeto bogatcl byłaś w obliczu Boga i po
siadałaś skarb droższy nad \\-sz:,rstko. Kościół 
''olał na ciebie przez sługi swoje: Chodź tak 
za\\ sze jako we dnie przed obliczem Pana. 
Strzeż si(i świata; unikaj schadzek i niepotrzeb
nych znajomości, abyś llie popadła w sidła sza
tafJ&kic? A tyś więcej ufa la sobie. _niźli tej prze
strodze i poszłaś szeroką drogą Ś\\'iata tego. I 
oto uległaś zgubnej zmysł>Owości serca t\\'ojcgo 
i <.larenmie chces2 dziś ukryć to, co już nikomu 
nie jest tajnem. Płaczesz dziś i narzekasz, lecz 
niestety już w niewczasie, i ócz twoich już nie 
śmiesz podnieść na ludzi, bo grzech twój i upa
dek pokrył ci G sromotą!. .. 

Dalej zstępienie \\'ta d z umyslowych, zako
panie od Boga odebranych tal entów, zawiedzio
ne nadzieje, poniżenie siQ czJo\\ ieka do Z\Yierz~ -· 
cia, zarrata szczęścia własllc:go i zupełne ciab 
\\ yniszczenie, są również nicszczęsnemi skut
ka.mi grzccln1 cie!csllości. Popatrzcie na tego 
mtodziefH.:a, co przed czJscm postarza{ się, ua 
wyblaclle jego oblicze, na zapadłe jego oczy, lta 
ten krok chwiejny i cal<l posta~ jego pochy!Oinq. 
Gdyby byl wniał i chcial zapanować nad sobq , 
mó~l byl wyrość na mQża prL:YZ\\·oitego, na P·C
żytccznego członka spotecze!lstwa; m6gl by l 
_ tać się pociechq, poclpoq rodziców swoich. 
kraju i Kościoła. Nieszczęsny ogiell "szelccz
ny strawił · w nim wszystko; i dziś stal on się 
nieudolnym, ciężarem sobie i drugim, a dni ży
cia jego policzone! A iluż to podobnych nic 
wstqpilo już do grob11 wskutek tych brzydkich 
chorób, popsucia kn\ i i soków ŻY\VOtnich, ja
kic się \vywięzuj~l z , rozwioz -łości, a z nimi razetn 
ileż nie zginęło na zawsze najpiękniejszycli na
dziei! 

Uznajcie więc, Najm ilsi! że Pan Bóg w md
rozmaitszy sposób karze człowieka, gdy tenże 
poważy się przestą_pić św·ięty jego zakon; gdy 
zapomina, co winieu Bor~u, sobie i bli'l.nim i gdy 
w szale zmysłowości puszcza się drogą rozpu
sty i zepsucia. Amen. 

KRÓTKI WYKLAfi 
L I T A N I I L O RE rr ANS KI EJ 

do NnJś'''· lłlau·yi Panny. 
napisał 

Ks. Józef Krukowski. 
(Ciąg dalszy~ ) 

Uzdrowieuie chorych, Ucieczko grzesznych, 
módl się zanami. 

Czy byliściĆ kiedy \\' wielkim szpital n? Ile 
tam oddzialćl\\ .. pokoi a w każdym tyle łóżek. a 
na nich Jeżą chorzy na tyfus, na oczy, inni o
kryci ranami, inni ze zlamaną n;ką lub nogq -:-
na różne choroby wc\vnętrzne, zew n({trzne, fi
zyczue. umysłowe; jęczą, wyghLdaj~t ponJocy 
lekarza, 11Slugi Sióstr miłosiernych. Świat lo 
wielki szpital; pclno w nim chorych, kalek, skut
ki to grzechu pierwszych rodzicó\\ '. 

Bóg dobry dał nam \\. Maryi Lekarkt;, 
Uzdrowienie chorych. Sama co prawda nie pod
legała chorobom, było to skutkiem niepokalane
go poczęcia. Ale porodzita Jezusa, który lito
ściwie leczył chorych. a najcz({ściej ubogid1, 
bezpłatnie, bez reklamy t. j. poch\\ · ał nie żąd~ l, 
ni wdzięczności. Marya miała litościwe serc~.: 
i ma go w niebie, nie może patrzeć na dolę cho
rych aby im 11ic niosla pomocy. J celnym wy
pras~a cudowne uleczenie. Możcścic byli kie
dy na miejscu cu<.lownem (oclpllstowcnt), a jest 
takich miejsc wielć w każdym prawic krajn, CZ\

tajcie kroniki owych kościoló\\' , obrazów, prz-y
patrzcie się obrazom Matki Boskiej w tutejszycli 
kościołach, policzcie te różne poza \\'ieszane na 
nich wota, jako wdzięczne 11 pominki doznanych 
za Jej przyczyną uzdro\\'iet'J, kt<'>rych zliczy·" 
niepodobna, a zrozumiecie, dla czego '' l _it::mii 
Lor. nazywamy Maryę ,,Uzdrowieniem cho
rych". 

Innym zaś chorym chociaż riie uprasza cn
do\\'ncgo nzdrO\\ icnia, to llprasza im cierpli\\ nśC· 
i zdanie się na wolę Boż~l \\' cliOrobie; a to wiel
ka rzecz; bo niecierpliwością cierpienie się pod
waja i przykrość sprawia tym, kt()rzy chore~u 
pielęgnują tak. że nieraz niechęci do niego na
biorą i u su \Yają się. 

św. LichYina przez 33 lat nieopuściła l(~żka 
w nieznośnych cierpieniach. Przez trzy pier
\\'SZe lata znosiła chorobę jeszcze ciężko i mo
dliła się. Ody jednak poszła za radQ spowied
nika, i poczęJa rozmyślać mękę Zba\\ icicla, do
znawała wielkiej ochlody i ulgi w cierpieniu. 
Suriusz ,,., jej żywocie pisze, że jej Matka Bc,ż~t 

na pociechG przysy1ała anioła. kt<'>reg-o \\i dok jej 
sprawiał ulgę. Ten ją prowadzil przed ołtarz 
Matki Boskiej, a potem za Jc.i zez\, oleniem po 
kwiecistych łąkach. Niekiedy od oHarza pro
wadził ją do miejsca mąk czyściO\\-ych, aby się 



z term widoku riattczyla cierpliwosci, że jej cier~ 
pit:nla sq n wiele leksze. To ją znowu zawi6dł 

. do t1ieba a widok niebios n~pełnial j;l taką ra
dością, it:. zapominała o swoich cierpieniach 
(Skarga IT. 499). 

\,Yięc i my takźc w naszych cllorohaclt SZit
k~jwy nlgi i pom cy u Maryi sln\VY stawdawnej 

. naszej pieśni: O lekarko chrześciańska, racz ' 
nas chorób naszych pozbawić, -- Co nie zdob 
lndzka siła, racz narn n Syna teJ spra\\'ić. Ucit 
czlw gr:~.esznych, m(KH się za nan1i! 

Choroby duszy są daleko cięższe od chnrt~h 
ciata, a s~ nieini grzechy. Lekarzem na grzechy 
jest Cluystus, ale pośrtdniczl<tl cln ChrystnsJ 
i ucieczk~l grzeszników· jest Marya. Nlc m::nn 
rzewniejszego w calej Litanii Lor. tytuln nad ten 
właśnie tytuł. ,.vVielhimy T\Yoje Panieństwo -
W·oła św. Bernard - · podziwiamy Twą pokf?rę, 
lecz mitosierdzie Twoje .brzmi nam na.imilei". 
Choćby kto najcięższe popdnit ~rzech:Y -- 111()

\vi.ta Marya do św. Brygidy -- gotowarn ~~) 
prL,ygarnąC: do siebie, sk(H-o z chęcią pnpnnv Y 
udek a się do mnie. Maryn jest pośredniczką li· 
tościwą •. ale oraz świętą. Nicuawidzi grzedm, 
bo tniędzy Nią a grzechem~ nasicniun czarta, 
jest n·ieprzyjaź1I wieczna. Niena\\~idzi grzechu, 
ho jesr matką Cłtrystusa, Boga świętego, który 
wzi4l cale brzemię grzechów ludzkich na siebie 
i okrutnie umarł za nas na krzyżu. a pod krzy
żem· staJa Marya mieczem J)Oieści przeszyta. 

Mafya ucieczka grzeszników - nicnawidzi 
v;rzechn,. ale koclla grzesznika, kocha jego duszę, 
ho \Vie, jak wielkiej ceny jest każda dusza drogLl 
krwiq Syna odkupiona (Mat, Hi, 26) nie może 
pti.trzeć na to, że tyle clnsz ludzkich leci na po-

:--. tępienie; bo czuje nędzę id1 1noralną, i chce ich 
podźwi.gnq,ć; ho jest matk'-1. Jczus<:t, który szu

. t\ttł i z-bawiaJ grzes-zników Uv\at. l 8; 11 ), który 
się nazwa l lekarzem chorych (Luk. 5, 31 ), który 
jadnl z grzesznikami. aby icft nawrócil, i powie

. dział: ie w·ielka w niebie radość z jednego na
.: wróconego grzesznika (Luk. 15, 7),· który nad 
cndzDlożnk:ą się . zlitował (Jan. 8, 10): vVie Ma-
rya,.że bez jej maderzy(Jskiej miłości nie nawró

; cilioy się grzesznicy do Boga. 
·Jeszcze Ża życiJ zi emskiego na k.oga: Marya 

ZWftkiJa SWe !iKJs,j\\ ·c OCZY,. UCZlir Się j}OCl[t

gniętym do skruchy i poprawy. Tak św. Piotr 
jlia Jej przyczyną powsta t z upadku; tak piszą 
OJcowie św., że ów prawy Lotr obok krzyża 
wiszq,cy zawdzięcza pośrednictwu Maryi swoje 
zh::nvienic.. Tem więcej teraz będtlc w niebie, 
wstawia się za grzesznymi. Przeto Ją Ojco\vic 
I(n'Ściola zowią "miastem ucieczki". Rył zwy
rzaj ·u Zydó\V, że ieźli kto kogo zabiŁ, syn luh 
.\VOO'.óle cara· r-odzina zabitego używała wszel
kic.h_; spasobów, ab~ p~awem . o~w.etu zabójcą 

zgładzić ze świata. A że niekiedy zahójstwo 
może się komn przyp~dko\\ 1(} zdarzyć i zah{l.lca 
musiafby gitqć niewinnie, pr;~,eto kazal Mojżtsz 
w całej ziemi żydowskiej -obrać sześć miast, 
Z\vanych n1iastami uciec.zki, do lcŁórydthY się 
niewinny schrnniJ aż cło czasu wzpoznania czy
nu przez Si:1cl, e1;y lo zabójstwo był1) rozrnyśln2 
lub nie. W pierwszym razie wyd<t\vano g{' w 
ręce familii Z;.tbitego na lcarę śmierci; w drHgim 
zaś r::tzie poz,osta\v::d w O\Ycm mkście aż do 
śmierci A rcyka ptan::~ i })Ot e m Wl'::lc:::\1 be.l',piee;;nie 
do swoich.(Nnrn_ 3.5, 6--12). 

Marya sfnsZJlit nazwana jest .,miastc:rn n-
ciec?:ki"; albo\vieru pod Jti opielq • kftżdy, kin 
~rzechami ciężkimi zabija- .h:j Syna, Hiść może 
kary Bożej, i znaleś~ nowe życie, byleby tylko 
za grzechy żat{Jwat i życic popra\\' il, szczerze 
się wyspowindat i z drogi unbrej powtórnie nie 
zhaczaf. Nadto Mary~J \V wyżsJ:vm jeszcze zna 
czeniu jest miaskn1 Hcieczki, uiżeli niemi hyly 
owe sześć minst w Starym Zakollic; do tallitych 
bowiem miast chrn11ili się tylko ci, en niernz
rftyśluie pope .łnili zabóisiwo; do i\bryi ?,aś mo1':ą 
się 11ciel<ać także i ci, co rozmyślnie popełnili 
grzech ciężki, lecz szczerze za HiCf!O pokutują. 

O! iak szt.:7ęśliwymi jesteśmy, że 111amy się 
gchic schrouić przed gniewem spra \\'iedli\\"tgo 
Hoga, IJo M.arya zasta\\·ia nas grzesznych pier
siami swl{)jemi błagając Boga o ndzielenie nam 
c.zasu pokuty; bo umarł za nas Arcykaptmi, .Je
zns Chrystus, a' kn.v'ią .Jcg;o świętq zmyć może
my przewinienia nasze w Sakramencie Pok11ty; 
bo i największym grzesznikom, skoro się szcze
rze do Maryi uciekn:..t, ttprosi im ta Matka milo
sierdzia laskę skruchy, p-o·wstrzyma \.vykcmank 
wiszącego nad uimi wyrokn ślllierci wic:czneL 
At{ li nie odkładajmy pokuty aż do nslatnie.i 
chwili, pomni słr'lw Aurr.ustyna. św. ,,Je<len dobry 
łotr w g.odzinę śmierci się nawrócił, abyś nie 
rozpaczał! Ale też t:\rlko jeden, abyś zbytecznie 
nie ufar'. 

I( to bowiem gardzi Jej miłosierdziem i z za
twardzialości trwa aż do śmierci, kto na swych 
grzechach chce niejako wjechać do piekła, tego 
już i P. Bóg nie uratuje. Bro(I nas Boże od teg1.) 
nieszczęścia; a jeśli szczerze kodlamy Maryę, 
toć z milo·ści dla Niej przyczyńmy się także df) 
nawró-cenia naszych grz.esznych braci, je.śli htż 
nie perswazyą, dobrem słowem, namo'\vą, aby 
szli do spowiedzi, to przynajmniej zmówieniem 
choć raz na tydzieii jednego Zdr<owaś Marya do 
Słodkiego Serca Maryij a to nabozeństwo oka
zcdo -sję . w ide slnrttcznem. Ucieczko grze
sznych; . módl się za nami. Amen. 
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Swięte dzieci. 
Bądź pnsłuszny • 

Dziecko usłucJw cl1ętnie, gdy mu rodzice lub 
przełożeni każą wykonać coś, co nn1 jest przy
jemne; ::!Ie w takim razie praca jego nic będzie 
Parm Bog:n tak milą, .iJk wtedy, gdy usłnclta · 
rozkazn lliemittgo dla siebie i tylko dla tego f!O 
wykona, że B(lg tal< chL't·; 11 takiego 'd'zicLka nn
iawia s:ę htż tuitośl: ku Bo~ u, a \\ St re u je-go tti~ 
ma niL-z:lwOdHic alli śJad11 sobkostwa. a11l IIPfi
rn. Ta.l\itm właśnie dobrem, posłus?:ncm clziec
ldern: byt BarUomici, który 11rodzit się w Bawa
ryl, będzie te1rn iOO lat z g(lry -- a mnarł jako 
haplan bardzo pobożny i cnotliwy. Na_i\\'iększrt 
przyjcrnnc>śc!~4 dla niego była nauka; prosil wic"C 
usilnie o.ica, by go postał uo szkoły. Ojciec jego 
Lędąc ubogim szewcem, 11ie był w stanie lożyć 
na jego \\ yksZlakcui~.;. Znaleźli sic jednak du-

. lJrzy ludzie, k t6rzy sic ~;dęli chłopczyną spra-
2'nion~. nanki i oddali go uo szkól na swó_i kosit, 
nie szczcdząc · wydatkó,,· na j(.:go Htrzymanic, 
gdyż widzicli w uiHI niczwykle zdolno~ci i za
miłowanie clo pracy. 

I istotnie,- chlopczyk 11asz przykładał się z 
zamitowaniem do nauk, i uczynił w nich \V kr(l
tldm SŁosullkowo czasie zadziwiaj<tcc · postcpy. 
l(t<)ż zJola opisal: radość i szczęście jego, gdy 
mfwł s\vOboclnic zatapiać się teraz \\' ksicgach 
ulubionych! To też możecie sobie \Vyobrazić 
jal<: go to na razie srodze zmartwilo, gdy go oJ
ciec we z w::rł, by powrócił do dom H i pomaga! 
mn w rzemiośle, alhowi~nr pociupadł bardzo \\' 
ostatnich czasach. Jednak jako dobry i posł1t·· 
szny s.yn, pospiesza bezzw łocznic do dom n ro
dzicielskiego i wypełnia ochoczo rozkazy oka 
Ryła t n ciękża ofiara z . jego strony; lecz dla mi
łości Boga i w ceht przypodobania Mn się, speł
niJ ją bez szemrania i z calą gotowością. To też 
w · nagrodę tego posłnsze1istwa, pokierował Bóg 
tak wszystkiemi okolicznościami, ż~ wkrótce 
mógl. znó\V· Bartłomjej oddać się na nowo nau
kom i zostać księ.dzem po ukor1czeniu tychże. 
Nazwisko jego rodzinne byto, Batlorniej tlolz-
hansen. 

Bąd'l cierpliwy. 
. Na d\v·ana.ś-cie Jat przed przyjściem 11:1 świat 

zn<.iJomego wam już Bartłomieja tlolzhausen, u
marla we Prancyi świLltobliwa \viejska clziewecz 
ka imieniem Oermana. Matka odumarła ją bar
dzo wcześnie. a biedne dziewczę musiało wiele 
wycierpieć od· macoclty. Kobieta ta była ho
wiem skąpa, zacięta, nielitoś(;i\\'a, prost~czk3 
do; najwyższego stopnia i nie miala Bcrga w ser
cu. Od pierwszej chwili zniena\vidzila Germa
nę, bardzo: wątle, słabo\vite i ułomne d~iecię . 
W niczem nie. mogla jej biedna pasierbica dog o. 

dzić, a bicie i przekłef1stwa były jej codztennyhi 
chlebem. Late.m i zimą musiała paść D\.Yce . o 
~todzie i chłodzie, przytern musiała prząść 
przez caly dzit'(I, a za to dostawała tylko kawal 
~:mełtego chleba 11a obiad, nigdy zaś lepszej,_ gn
towanej strawy. 

Ody wieczorem wrócila z owieczkami z po
la, II111Siała .iakn pies owczarski spać zimą i la
tem razew L: niemi \V oborze. I lak było co-· 
clziefl! PrzyLew n ::t domiar z lego hędąc ul'omną 
i dla tego dzi\\ Hie bojaźliwego i nieśmiałegD u ~. 
sposohiutia, była pośruie\\·iskiem całej wsi i 
przedmiotem szyderstw i naigra\vania. ·Octy 
szla przez wieś, pokazywano mi nią pakami; że. 
zaś nigdy nikomu się nie odcięła i ua wszystko 
milczała, dawano jej rozmaite przezwiska, · jak : 
np. idyotki, ś ~więtoszki, dewótki Hp. 

Oennana znosia z anielską cierpli\vością 
dotkliwe te przykrości, ofiarują•.: je Pann Bogu. 
,Boskie to dopuszczenie' - mówiła zwykle i nie 
traciła aili 11a chwilę spokoJu duszy i serca. ·Wie
działa bowiem dobrze, ile Zba\\ iciel nasz z mi
/ości ku nam wycierpiał; chciała M u więc oka 
zać także wclzicczność s w o ją i mJlo$ć znoszci'c·z 
po{ldaniem i cierpli\\ ością bez grauic nie\.Vi·nne 
to prześladowa11ic. DJa tego też nigdy si.e · ni.e 
skarżyła przed nikim, ani kclnem slówkiem .:n[~ 
11żaliła się na ojca lub niedobrą macochę -=- ;;t 
twarzyczka jej byla zawsze pogodną i spokoin~. 

Kochane dzieci c! i tobie zape\\'ne zdarż;t 
się nieraz, że dozr1ajesz pndobuych przykrości, 
jak Germana - że rówiennicy twoi, koledzy lub 
koleżanki \\ · yśrniewaj~c się z ciebie, doktll.:za1~l . 
ci, robi;:ł ci na zlość 1 bH:.t uawet, lub też ddzna
icsz złego obchodzenia się w dom H. Jeżell bę
dziesz sic gnie\\·ać o ·to. odda\\'~tć jak to: tmhvią 
"piękne za nadobne", kżci'i serce t\l' Oje naJH.;tlli 
się gDryczq i nienawiścią kn !yni, kU)rzy . ci? . 
prześladują, to cóż z tego wyn.!knie ?.!. OtO to chy-:_ 
ba jedynie, że doznasz ' jeszcze więksiegÓ:· ud'fę.: .
czenia wewnętrznego, że, bolesć twoja · będzie 
jeszcze ŻY\\·szą - · a co nah{orsze., że obraż·isi; i 
zasmucisz Hoga gniewem, mś·::iwością· i za\vzie-
tościtl. . · 

Jeżeli jednak przypomnisz sobie ·. te Boskie· 
słowa, których nas sam . Zbawiciel · tuiuczyl : l ·: 

które codziennie w pacierzu . powtarzasz: _"l od
puść nam nasze \\'lny, jako' i my · odi:mszczamy~ 
naszym wino.wajcom", i odpuścisz z serca iym 
wszystkim, kt{Jrzy cię prześladują - tn wtedy 
zyskasz miłość Przenajświętszego Serca Jezu
sowego i Bc)g cię niećhyunie za to wynagrodzi. 
J cieli z~ś dokuczą ci do żywego , to .nie ma . ,.,. . 
tern gr~ed111, jeżeli uc.:iujesz dotkliwy ból w ser- . 
en; sam pq:ecie Chrystus cierpiał nieV.'ymowriie· 
i smucil - się; . gdy slyszal} jak motłoch żydowski .. 
nai~raw~l si~. z Nieg~ f ·. . 



• Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie, poświęcone s.prawom narod.o,vym, politycznym i zarobkowym. 

WY-chodzi codziennie z WYie.tkiem dni p{)światecznycb 
1 dodatkiem religijnym p. t.: .,Nauka Katolicka" z ty
aednikiem spolecznym p, t.: .. Glos górników i hutni
ków". oraz pisemkiem literackiem p. t. ,.Zvtierciadło" 
Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
.~ mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen. 
•. Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

pod znakiem ,.t p.olnisch" nr. 128. 

Módl się i pracuj ! 

Za inseraty placi się za miejsce rządka drobnego druku 
15 fen., a za ogh;szenia zamieszczone przed inseratami 
4 Ofen. Kto często ·uglasza, otrzyma odpowiedni opust 
cz:yli rabat. Za tłomacztnie z obcych języków na pol
ski nic się nie placi. - Listy do redakc:ri, Drukarni 
i Księgarni należy oplacić i podać w nich dokladny 
adres piszącego. RękupisGw się nie zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ich upoważnienia nie wskazuje się. 

1\T:r. 197. Bocbum (Westfalia), sobola 29-go sierpnia 1903. Bok l .3. 
fteclakcya, Druka.rn.ia i Księga.mia znajduje się przy ulicy M3ltheE-erstra~se nr. 17 na dole. 

Rodzice polscy! Uczcie azi~ci swe 
•6włć, czytać i pisać po polsku! Nie 
jest PoJakiem, kto potomstwu swemu 
af:em.ezyć się pozwoli ! 

Z wypadków dnia. 
Byt gimnaz:\;Um c.Jeszyńskiego zapewniony. 

Cieszyńska .,Macierz szkolna'· otrzymała u
rzędo\vnie dnia 21 bm. postanowienie z dnia 14 
sierpnia, mocą którego gimnazyum polskie w 
Cieszynie przechodzi z dniem l września w za
rząd pai1stwa. Vv czwartek. dnia 27 bm. nastą
piło oddanie pa11stwu budynku, urzędzenia 
środków naukowych. 

Państwo niemieckie brnie w d-ługi. 
3 miliardy długów ma obecnie Rzesza nie

miecka. Za 5 letnich rządÓ\V ostatniego sekre
tarza stanu skarbowości Rzeszy dorobiła się 
Rzesza nie mniej jak pól miliarda długów. Czy 
następcy jego, p. baronowi Stengiowi uda się 
wyciągnąć z błota mocno zajeżdżony w(lz fi
na.nsó\\ cesarstwa niemieckiego, ile że slychać 
zno\vll o nowycl1 wielomilionowych żądaniach 
·na wojsko, okręty i armaty, wolno· po\vątpie
wać. 

Młodzież polska we więzieniu. 

\Vięzienie gnieźniefiskic opuściYi onegdaj pp. 
prymaner franciszek Roman Grodzki i student 
weterynacyi \V Giessen, Stefan Pi-otrowski. 
Pierwszy przesiedział 2 tygodnie, drugi tydzień 
za to, że jako gin111azyaści uczyli się wspólnie 
w domu historyi i literatury polskiej, ponieważ 
w szkole przedmiotó\v tych nie uczą. 

Rozwiązanie polskiego Towarzystwa. 
PoJicya roz,viązaia Towarzystwo kształcą

cej si~ młodzieży "Iskrę' w Poznaniu na pra
wym brzegu w ·arty, ponie'\\' aż do To\varzyst\Ya 
należeli uczniowie, a Towarzyst\\'01 zdaniem po-

. licyi, zaimQ\Yalo się polityką. 

Areszt za rozda w a nie gazety połskiej. 

Na cztery tygodnie suro\\~ego aresztu 
(strenger A rrcst) zostat zasądzony - jak pisze 
"Oórnoślązak"- robotnik J. Po<ileśka z Lublif1-
ca przez sąd "o.isko\\ 'Y w Opolu i to z powodu 
tego, że w dniu kontroli w · pe\·n1ym lokalu roz
dał kilka numerów ."Dz\vonu Połskiego", po
między swych kole-gów. Sąd wojskowy wy
chodził z tego· założenia. że w dzień kontroli nie 
rozdawać albo rozszerzać wojskowym gazet 
socyalistycznych i rewo.Jncyjnych. ..Dzwon 
PoJski'' został uznany jako pismo rewolucyjne, 
bo pisał w numerze z 22 kwietnia przeci"\v ,.krie
gervereinom". P. Pndleśka założył przeciw 
Wyrokowi apełacyę do wyższej woisko\vej in
staocyi, opierając się na tem, że "Dzwon"' ani 
socyalistycznem ani rewolucyjnem pismem nie 
jest. 

Telegramy. 
P e t e r s b u r g. .Niedaleko faktowa wy

koleił się pociąg. Maszynista i konduktor za .. 
bici. 8 podróżnych odnie-śli rany • 

M o re s n e t. Istnjejąca tu ]askinia gry 
hazardowej zostać ma zniesioną. 

S a ło n i k i. Macedońscy vovrstańcy wysa
dzili w powietrze pociąg. 

L e s S a l e s d ' O l o n n e. \V ładze z po
mocą poticyi d:okonują wydalenia Redemptory
stów. '" ogrodzie klasztornym licznie zebrany 
lud, w dalono z niego przemocą. \Vszystkie 
wejścia d& klasztoru zabarykadowano. Miesz
kańcy klasztoru weszli na dach. Zandarmerya 
zmusiła .icłf, że zeszli na dót. Z wszystkieroi 
mieszkańcami klasztoru spisano protokół. Nie
zliczone rzesze ludu zgromadziły się p~zed kla
sztorem.· Przy wydaleniu zakonników SO osób 
aresztowano. Między tymi jednego kapłana. 

Zarzucają im, że rzucali kamieniami na żandar
mów. 

Polac:y na obczyźnie. 

Oczer11ianie ludu polskiego 
to widocznie \\r oczach niektórych centrowców 
praca dozwolona. Ludzie, którzy są tego zdania 
nie \Yahali się naw·et nadnżyć wieca katolickie
go \\ Kolonii, celem uczynienia Folakom kłam
liwych. nieuzasadnionych a w wysokim stopniu 
nbliż"ających zarzutó\\'. Na dobitkę przyb-rali ci 
ludzie minę przyjaciół i obrońców Iudu polskie
go, bo oszczerstwo swoje ubrali w formę wnio
sku za ulepszeniem polskiej opieki duchownej. 
Do uchwalenia W11iosku wszakże nie przyszło, 
bo panowie wnioskodawcy cofnęli go skwapli
\vie pos.lysza'A:szy, że na astatniem zebraniu 
Biskupów pruskich radzono o Polakach. 

ów sła\vetny wniosek opiewa: 

"Pięćdziesiąty walny wiec katoHk6w Nie
miec uhole\.\· a~ wielce, że część katolików p 'o1a
ków, pracujących w nadrer1sko-westfalskim o
kręgu przemysło\vym, niegając coraz bardziej 

· radykalnym. narodową strunę zbytec'znie nac~ą
gającym agitacyom, daje się p-orywać prądom 

antykościelnym. (To niby ma znaczyć, że gor
liwi Połacy, którzy bronią narodowości pol
skiej, są wrogami kościoła. Red.) 

"W pienvszej linii powinno"'tenm pożalawa
nia g'Odnemu zjawisku zat)obiegać duszpaster
stwo. Niestety duszpasterstwo polskie na Za
chodzie nie może od \Vielu lat, mimo całą goto
wość do poświęceń ze . ·strony d chow11ych, 
sprostać wszystkim słusznym życzeniom. Licz
ba mówiących po polsku księży jest za mała; 
n(łl jednego księdza przypada przecięciowo 

10,000 dusz; Duszpasterstwo moźe być przet& 
tylko wędrowne i nie wystarcza; w większej 
części parafii kazanie polskie słyszeć można 
tylko dwa lub cztery razy w ciągu roku, a tak 
samo jest też z spDsobnością do spowiedzi. O 
pogłębieniu duszpasterstwa nie ma w takich wa
runkach mo\vy. 

.,\VÓbec tych stosunków pięćdziesiąty \vaJ
ny \Viec katolików Niemiec prosi Czcigodne Du
chowieństwo niemieckie Westfalii i Nadrenii, 
aby swymi polskimi parafianami, wystawionymi 
na niebezpieczeństwD, zaopieko\·valo się z oso
bliwym zapałem, a Z\>.,;Iaszcza, aby, o ile się tyl
ko da, duchowni niemieccy nauczyli się po pol
sku i tego języka przy pełnieniu obowiązkó"v 
kaplański ch używali, a w celem sta'ń ienia zapo
ry antykościelnym (ti. wrogim kośckJ.lowi!! !} 
prądom, które obecnie między Po!akami IU.t.rt-u-
ją~'.' ' 

Taki -vv ... niosek przedstawili kiuo,vnicy 
dwóch dort1nundzkich gazet centrowych pp. 

Adre::-: .~\'Via.rus Pobl~i", Bochum .. 

Michal Lukows}\i oJ .,Przewodnika" dort
mundzkiego i Lambert Lensing od "Tremonii". 

Pożyrkn z cofniętego \\'niosku dla Polaków 
oczywiście nie będzie ale za\\"arte w nim cięż
kie a niesłuszne oskarżenie, że wśród Polaków 
w \Vestfam t Nadrena nurtują prądy, wrogie 
kościotowi l1atoHckiemu. powtarzają wszystkie 
gazety centrO\.\ e i znajduią wiarę, bn przecież 
pod wnioskiem widnieje godło ,,Polaka" i do te
go wyda\VCY ,,polskiej" gazety. 

Katolicy niemieccy nie mogą wiedzieć, że 
p. Łukowski, kiedy na \\-ezwanie p. Lensinga 
przybył do Dortmundu, aby burzyć, co lud' poJ
ski na obczyźnie w ciągn lat trzydziestu z wiel
kim mo zolem zbudOY\ al, w·yrzekl się tern samem 
prawa do zaszczytnego miana Polaka i stał się 
tylko po p.olsku mówiącym prusakiem-centrow
cem. 

Dla tego też cała odpowiedzialność za osz
czercze, czynione Polakom na obczyźnie zarzu
ty, spada \\ y!ącz.nie na centrowcó-w, dortmun
dzkich, którzy dowiedli po raz setny, że ,,. wal
ce przeci\\" Porakom nie wyrzekają się nawet 
najniegodziwszeJ broni. 

Są oni przy tem do tego stopnia nie prze. 
zorni czy bes\vstydni, i nie wahają się ogłosić 
wniosek, z którego \VYnika. że nie chodzi im w 
kościele o . zba\\ ienie dusz polskich tylkoo stłu
mienie - przy pomocy · znających język polski 
księ_ży - ruchu narodowego wśród P.olaków na 
Zachodzie. 

Dla tego wielce przysłnguje się kościołowi 
rzymsko-katoliL:kiemu i sprawie wiary świętej, 
kto - jak to czynią gazety narodowo-polskie a 
razem z niemi także ,,\Viarus Polski" - ostrze
ga ducho\\-ieństwo katolicko-niemieckie przed 
nadużywaniem kościoła dla inter"su polityczne
go świeckiej, zfożonei częściowo z niedowim
ków fra kcyt. 

O tern powinni wiedzieć wszyscy katolicy 
nietylko polscy, lecz także niemieccy. · 

Polacy a centrum. 
Artykuł ks. dr. Lissa. 

IX. 
\VidD.cznje centrowcy zapomnieli, jakie cię

gi odbierali od rządu prnskiego w czasie kultur
kampfu. dla tego stali się nam Polakom, co je
steśmy ich \Vspólwyznawcami, jakoby mężem 
niestalym, alho złym sqsiadem, który granice 
podoruje. Kto zaś nam to nieszczęście żyć z ta
kim mężem lub sąsiadem, ażeby sobie zupełnie 
\\' rozpaczy żyda nie zatru·wać. musi wiedzieć, 
jak się ma urządzić. 

I Polacy w 'Vestfalii powinni wiedzieć, jak 
żyć mają z centrowcami. . 

Najprzód: ustine et abstine powinni wy
trzymać i WIStrzymać ię, wytrzymać krzywdy, 
uciski i upośledzenia aż Pan Bóg wszystko złe 
na dobre o róci. 

Przyidzie Lzas. że i centrO\\ cy rozum od
zy kaią i uznają, że polskiemu ludO\vi krzywda 
się dzieje. l~emieccy Biskupi polskiemu 1ud<HVi 
na obczyźnie polskich księży dać muszą- tylko 
wytrzymać. Dalej powinni się rodacy wstrzy
mywać od wszelkiego ubliżenia niemieckim 
księżom. W rzeczach r ligijnych zasięgać ich 
rady, św ...... akramenta z ich ręki przyjmować, 
nie uciekać od nich, chociażby się komuś ich po
stępowan i e ni e podobalo. Radzę też nie wszy-



stko zaraz do gazet donosić. Jeże:[ się dzie;e 
tkrzy..vda jaka, lepiej się udać wprzód z zażale
niem chociażby raz, drugi i dzit;siąty do \Yladz.y 

·''Biskupiej, w danym razie do Rzymu. a p(awda 
, i sÓrawiedUwość weźmie górę· i w ~oticti Was 
· ·wyswobodzi. · · . 

i: 

D alei zalecam Wam osiciędność.'· Nie .fnar
nujcic gr~sza na niepotrzebne rzeczy. jak zaba
wy zbyteczne, czapki kolor,o .... ye. kosL;tO\Ync 
chorągwie, lecz oszczędzajcie ciężko zarobiony 
gr,osz, a oszczędziwszy co, \\.~racajcie do swoich. 

I(to się dorobX, niech dążJ;. wyzej, bier~e się 
uczciwie do handlu, kupiectwa~ nauki, przemy-
słu, atebyście nie pozostali zawsze .pomiotłem 

. niendeckiem. · · . 
Wspierajcie ,.ŚwiQtojózafacie" .. a przez nie 

pilnych, utalentowanych · m l odzierków .\\' nauce 
nietylko teologicznej, ale i \\" innych naukach, 
abyście mieli zdolnych, świattych ludzi. którzy
by na przyszlosć Wam przodD\vać i przewodzić 
potrafili. · · 

· Czytajcie i trzymajcie się "Wiarusa Po!-
skiego" - ·on ).\las nie zav.iicdzie, · . . 

Zamiast się nieraz rozprawiać. bez celu z 
centrowcami. zbywajcie ich racze j milczeniem; 
a natomiast zabierajc.ie się pilnie .do założenia 
domów handlowych, banku ludowego, aby \Va
.sze grosze pozostały w \\ 'aszym ręku i p-rzy-
nosily Wam korzyść. · 

Zawsze naprzód. zawrsze \\ryżeL 
Nigdy wstecz, nigdy niżej. , 
Oto mój testament i m6\i k·o<lycyl. A te rai 

· jeszcze d\va słowa. · · · 

.Ziemie pot·skie~ 
Z Prus Zachodnich, Warmil i Mazur. 

Nowacerkiew p. 'PelpHnem. Dnia 24 bm., 
zgorzała tu stodółka należąca do tutejszej szko-: 
ly. Te~ćż samego dnia spalił się też \Y DzierZ<1-
żnie dom mieszkalny mularza p. Niuszyflskie.go' 
- ale, nistety, nie był wcale zabezpieczony. , 

Bobowo. Tu zgorzały cztery domy miesz< 
kalne ze stajniami. Pożar powstal podobno przez· 
rzucenie niedopalonej zapałki. . · : 

W Prabutach przvbudowano do kościola . 
wysmuklą wieżę ze skladek, zbieranych Ód kU- ~ 
ku lat. ' 

Olsztyn. 22 bm. po poludniu umad nagle, [ 
namaszczony Olejem świętym, ks. Justus Bor
nowski, proboszcz w Lichtenau, w 64 roku ży- • 
cia a w 39 roku kapłat1stwa. Pogrzeb jego ()d- i 

by l się \.V ubieg ty czwartek, 27 btn. przed poL ~ 
O!sztynek. W e wtorek odbyło się tu uro

czyste wprowadzenie no\\"ego proboszcza ks. , 
Baranowskiego na prob<JSt\'-' o tutejsze przez , 
\dzi·ekana ks. Teschnera z Olsztyna: 

\' Ełk. 19 bm. został kościół katolicki '"" Ełku ' 
przez biskupa sufragana Henmanna z F rombor
ka uroczyście poświęconym. 

Starogard. Celem zalożenia To\v-. · ludowe- · 
· go na Bobowo i okolicę odbędzie się w niedzie
lę d. 30 bm. \V Starogardzie na sali "Deutsches 
Haus" o godz. 4 po pot \viec~. 

w jańsborku aresztowano pev·;nego foto
grafa i jego pomocnika, któ rzy mieli fotografo
·wać fortyfikacye, drogi itd. · w okolicy Jańsbor
ka i Rudczan i takowe wydawać Rosyi, za co 
otrzymali znaczne sumy pieniędzy. Nie '' iado
mo dotąd, czy to prawda. 

W Toruniu na placu ćwiczeń dla pionierów 
zastrzelH żołnierz .Martens. stojący n.a posterun
ku, swego. towarzysza lioffmanna. Martcns od 
roku odsługujący wojskowość przy pionierach, 
star na posterunku od 5- 7 po poludniu ua pla~u · 
ćwiczeń ' przy przedmieściu bydgoskiem. Naraz 
spostrzegł' kilkoro dzieci, któ re vdargnę!y na 
plac. Celem postraszenia tychże. nabił M. ka
rabin i mierząc w kierunku dzieci. spow·odował 
spieszną tychże ucieczkę. Zapomnia\\~szy po
tem wyjąć naboje z karabina, stat dalej M. na· 
poste}unku, gdy naraz padł z nabitego karabina 
strzał. Kula przeszyła na wrlot tulów tioff
m.anna, który z d\voma innymi pionierami prze
nosił belki na owym placu i właśnie się schylU 
ku ziemi. Zraniony śmiertelnie \\ yzionąt ducha 
na mieJscu. Niebacznego sprawcę .tego nic- ' 
szczęścia aresztowano natychmiast. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. . 
Odołanów. Jubileusz 500·-letni swego za- 1 

łOżenia obchodzić będzie miasto nas1.e ' 1~8 paź- : 
dziernika br. W tym celu odbyio się \v· tych ' 
dniach· posiedzenie \Vydziatu jubileuszowego · 
pod przewodnictwem burmistrza p. Mazurki e- · 
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wicza. na które przybylo okolo 20 mieszkań
ców. Ustanowiono tam progra1T1 uroczystości i 
listę gości zaproswnych. Program jest bardzo 
ut;~maicony i obiecuje bardzo wiele przyjem
nóś,ci. 

· I(ożmln. W Golnie zabit przez nieostr·oż-
ność parobek J ózef Baranek dziewczynę Józefę 
Józefiakównę cepami. 

Wolsztyn. \V J(ełpinie spałHa się stodola 
i stajnia młynarza Roszaka. Ogie11 powstał z 
tego powodu, że m4ynarczyk wyrzuci{ zarzący 
popiM w bliskości stajni. 

Krobia. Ks. Arcybiskup Stable\\-ski \\Tócił 
wczoraj po po{udniu o godzinie · pół do 3 z po
bytu letniego- w Krobi do Poznania. 

Miełżyn . . Z dniem l września traci miasto 
nasze przywilej miejski i zostaje \vs1ą. bo m.ie
szka(Iców coraz mniej. Obecnie liczy rriiesz..; 
kaf1ców ledwo 600 dnsz. Burmistrz p. Joop 
przenosi . się \\' ró\\ · ny::~n charakter~ e na Śląsk 
do podobnego małego miasta. Tak tedy koniec 
z świetnością miasta Mielżyna. 

Bydgoszcz. ,.VaterJand'' w niebeZl)ieczeń
stwie! \V czoraj ". porudnie Zv\ ·iedzH drukar
nię p. Tomaszewskiego inspektor policyi ·w to~ 
\Yarzystwie urzędnika policyi kryminalnej. 
Szukano śpie\Y'nika p. t. "Zbiór pieśni p.olskich" 
S. Tomasze·wskiego w Bydgoszczy. Znalezio
no 5 egzemplarzy. - Czyby ·odnośnym sferom 
chodziło o to, aby i Bydgoszcz zbudzić z uśpie
nia narodowego? Nloże im się to lllda za pornocą 
podobnych rewizyi po księgarniach p·o!skich. 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 

Zabrze. \V nocy na CZ\'··artek poniósl nie
szczęście na kopalni ,.Król. Ludwiki" górnik La

, zar przy rozstrzelaniu w-ęgla dynamitem. Nie
szczęśliwy odniósł ciężkie poparzenia na calem 

. ciele i na miejsen zaniewidział na oba oczy, 
tak że natychmiast trzeba go· było odwieść do 
kliniki \V Katowicach. \Vątpią jednakże czy wo

, góle będzie go można urrzymać przy życiu. 
GJiwice. Proces polityczny toczył się w 

piątek przed izbą karną w Gliwicach przeciwko 
wyda\\·cy i redaktorowi "Glosu Sląskieg-o'', p. 
Sicmianowskiemu, oraz kolporterowi tego pi
sma. p. Lampnerow·i. Na wiecu centrowym · w 
Gli\vicach zabrali także gros pp. Siemianowski 
i Lampr1er. \-\!skutek tego księża centrowcy 
stawili wniosek o ukaranie ich za zaktócenie 
spokoju domowego, za nrządzenie zebrania bez 

. POZ\Yolenia poiicyi, oraz niezastoso\Yanie się do 
jej rozkazów. Świadkami byli policyanci i 
księża z Szobieszo\\ ·ic. ks. Srryczek. ks . Win
kler i ks. Christen. Sąd zwalnil oskarżonych 
od pien~:szych dwóch zarzutÓ\\" a skaza{ pana 
Siemianm'\·skiego na 40 marek a p. Lampnera 
na 15 marek grzywny za to, że nie wyszli na
tychmiast z sali. gdy lm to nakazała poli-cya. 

Chorzów. \V ubiegły wtorek po południu 
wybucht pożar ,,- st-odole \\'laścicicla Skubani
ka i zniszczy/ ją do szcz,ętu, a w niej zna -zne 
zapasy siana. Z tmdnościq, tylko zdołano u
ratow·ać od podobnego losu stojący obok sto
doły dom rnieszkaln:y·. 

Bytom. Trzech misyonarzy -opuszcza nie
zadługo sv.rą mdzinną zie:mię górnośląslrą. aby 
się udać \\r dalekie kra_ie. Są to nieda-wno wy
ś\\·ięceni księża. mianowicie ks. Teofil Nandzik 
z Naczystawic ( ,, . Kozielskiem). który udaje się 
do Johannesburga do porudniowej Afryki - da
Jej ks. Pawel Kula\YY z Leśnicy, który odjeż
dża do północno-zachodniej Ameryki - oraz ks. 
Franciszek Pietsch z powiatu prudnickiego , któ
ry się udaie do niemicekich kolonii do !}Oiudnio
\vo-zachoduiej Afryki. 

W Ligocie pod R~ybnikiem miało się odbyć 
\\' niedzielę zebranie polskie. Z\YO)ane \\ celu 
założenia ,,- R.ybnikn konsumu. Zgromadziło 
się okoto 400 osób z okolicy. Jednakże policya 
nie pozwoliła na odbycie zebranja, wskutek cze 
go ludzie ci poszli do oberży p. Kaczmarczyka 
i tam d1uższy czas ze sobą gavvędzili. Liczni żan
darmi byli obecni, lecz nie mieli po\vodu do ja
kiegokolwiek wkroczenia. 

Michałkowilce. Przedw·czesny wystrzał 
pokaleczył hajerów Franciszka Czaplę i Ale
ksandra Małcherczyka. 

\V Niepaszycach . padl posiedziciel Swaczy
na z \V~ysokicgo skrętu drogi przez W·ieś do gi~
bokiego ro\v.u. 

Opole. M/rwmy po . PQlsku! Jedna z czy
telniczek donosi ,,Gazecie Opolskiej''", że w skta
dzie kupca· P. \V Opolu żądano od niej, aby mó- · 
\\"iła po niemiecku. Kupiec oświadczył jej: "Tu 

sprzedajemy tyllm po niemiecku!" Na to cd po. l< 
\ViedziaJa kobieta: ,.Toż sprzedawajcie sobie, a .:Ł 1 
ja pójdę tam~. gdzie się będę mogła po polsku·· 
rozmówić!" Do-piero gdy tak się odeż\vala,F 
starano się ją udobruchać· · i naklenić do kupie. 
nia to :\·aru. 1\()bieta mówiła. że nigdy · w ten 
sr:>us t;b się nie ob:hc;.dzono z nią w owym skła .. '· 
dzie, w którym była stalą odbiorczynią, lecz 

1
;· 

zawsze chętn-ie mó\viono· z nią po polsku; teraz 
już noga jej tam nie postanie. .j.~ 

. Domyślać się naJeży, że· postępowanie ·\-ta. b~ 
kie z ludem polskim jest następstwem podbu. 
rzania bakatystycznych ·gazet i ich korespon. z;: 
de mów. lianieona ·to robota! Ale lud niech· Iiie 

. pozwoli sobą porniatać. ·Za swoje pieniądze ka. b 
żdy odbiorca może ż.ądać, aby się z nim przy. 
zwoicie. i w jego ojczystym języku rozmówio. ,11 

. no. · Rozsądni ~kupcy sami to rozumieją i są ~ 
grzeczni dla ludu polskiego. l(to jednak tego nie " 
rozumie, niech żyje z hakatystó\v i innych pod. r 
szczuwaczy. Daleko z tem tu w Opolu nie zaj. 
dziel · :; 

Podobne przypadki zdarzają się także w\:r 
innyGh rniejsco\vościach. Dla tego odzywamy 
się do szanownych czytelnikó:w: Mó·wmy po · ~ ·
polsku \\n sklepach (s!dadach), na Largu - przy ,~ 
każdej takiej sposobnoś~i. 

Wiadomości ze świata. 
Kolonia. Przyszłoroczny \Yiec katolików 

niemieckich odbyć się ma w · Ratysbonie, · w r. · 
1905 w Strassburgu, a następnie \V :Essen. 

Budapeszt. Polożenie na \:Vęgrzech bardzo 
poważne. bo Węgrzy nie chccl odstąpić od 
żądat1. 

Rzym. Ojciec Ś\v. wręczyl kapelusz kar
dynalski ks. kar,dyna.towi Espinosa. który to . 

. podczas konklawe zaniemógł. 
Berlin. O wiecu centro\\·có\v w Kolonii pi

sze ,.Dzien. Ber l. '• tak: Zlezd katolików niemie- . 
ckich w l(ołonii uk011czy.f S\voje prace. Sprawy 
stoslinku centrum: dn Polaków publicznie nie po
ruszono. Z referató\v gazet do\\ iadujemy się 
tylko, że przedlażono zjazdO\\·i wniosek, doty
czący uregulowania duszpasterstwa dla Pola
ków, przebywających na obczyźnie niemiec- · 
ki ej, że jednak \Vniosek ten ,.cofnięto. aby ' nie · 
przesądzać postanowiefl niemieckiego episkopa
tu". 

Kitkodniowy zjazd katolików niemieckich, . 
któremu między innytni biskupami z Prus, Nie· 
miec l Austryi rakże arcybiskup ołomuniecki 
Kohn i arcybiskup gnieźnieński i poznański l\s. 
Srable\vski przystali serdeczne telegramy, od
znaczał się przedewszysrkiem tern. że \Vszyst
kie prawie mowy tchnę.ty kra(Jcowym lojaliz
mem. Robiono na zjeździe ,.geszeft polityczny" · 
na \Vielką skalę. 

japonia. Angielsl<ie pisma, a przedewszyst
kiem Z\YYkle na.ilepiej polnfonno\vany .,Times~' 
1.wnosi ź Japonii, że rząd tamtejszy w porozu
mieniu z instytucyami nauko\vemi zamierza u
czynić nader ważny krok ku zbliżeniu s ię do 1 

kultury europejskiej. Jak \Vladomo. jedną z naj
ważniejszych trudności \Y nauce językóW chiń· . 
skich i japo(Jskiego stanowi alfabet wyrazowy. 
Otóż powstała myśl usunięcia tej trudności przez 
\vlpr-owadzenie pisma zgłoskowego, a z zasto
sowaniem najwięcej w Europie rozpowszech· 
nionego alfabetu łacii'1skiego. Uniwersytet ja
po(Iski już od lat posługuje się tym alfabetem VI 

· swych publikacyach. Obecnie ma on być wprtr 
wadzony również do nauki szkolnej, oraz do 
dziennika.rst\va. Nie nlega w~tptiwości, że za 
tem· nastąpi \\~prowadzenie tego alfabetu do po· 
·wszechnego użytku. Łatwo zrozumieć olbrzY· 
mie znaczenie tej inowacyi. \Vyuczenie języka 
japofJskiego będzie odtąd dla cudzoziem.c'óW 
znacznie ułatwionem, co ma wielkie znaczenie 
zarówno dla sfer handlo\vnych, jak też i dla lu· 
dzi, pragnących zaznajomić się bliżej z Japonia 
ze względów; naukowych. . Japnnia daje pod 
tym względem godny naśladow·ania przykład d!a 
niektórych ludów europejskich, które z dziw· 
nym uporem trzymają się swego alfabetu; utru· 
dniającego w znacznej mierze zbliżenie ich do 
zachodu. 

Tę samą zmianę powinna zaprovYadzić Eu· 
ropie Rosya, jeżeli ·pragnie, żeby je.j kultura 
stała się zrozumialszą dla świata cy\\rilizowane· 
go i żeby się podniosła ,,solidarność stawiań· 
ska". 

Rzym. Wielka parada woJsk włoskich od .. 
będzie się 28 bieżącego miesiąca. Jenerał fe.
cia di Cassato przeprov.·adzi przed królem wtoi'" 
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0· :a •. zgromadzone .w okolica~h Padwy na wiei- Znaleźne. Ktokołwiek zgubi i'aki 'przedmiot ·, war-' 1 T . • :':".·· ·.o.. . .. , .. ; .. ,, ' . • .... ; do'· m· os'cl•: .. 

. tdści0\\1''}; a inna osoba g. o znaJ'dzie,. winien ' teJ" że o~· . · .. ·· .. . . s a nie •• a • ,· . .' 
, a -Łe ćwiczema. _ _ 
ku~·~~~====~~~~~~=~~~~~ s?bie dać znale~ne. Day;nie) od sumy ,"·n:rtości·Z~U- ~· .... \V'aszy ·ng·ton. Donosz~, ze· w Bejrucie 

bwncgo {Jrzedrmotu pfac11o s1ę lO procent. Ter-azJ.r~)-: , ,. ·.: k .. , ~k·· ·' • k.· sui t t · · rdowany 
ła ':f o' _;ny" Ch Jlf00 deks cywilny normuje znaleźne na 5 procent od stH , -~mery -~ns f ~IC.e on ~ a zamo · , • 
ie~: Ma r .. .. my \Yartości do 100 mr., a gdy wartość jest wyższą, . l .j\J a r. s Y lal a~ .. \V pobhzu wyspy Sokotora 
en Bruch. \V kopalni "l(onig Ludwig" został to znaleźneg-o placi się tylko. l procen_t. .. Znaleź,nę ._.U-"' zatonął parowiec. Prawdopodobnie by·ł _to pa-
a. ::1ody górnik Antoni Schulz tak niebezpiecznie pada. -~dy_ znalaz_ca_ z o:v;ym przednuotem zn~le~w- rowiec · Amirał Gweyton". 

nym s1ę n1e zg.łostl t dop1ero przez przypadek s1ę do- .' · B . " h . . W · • · d. ó . • '"'' 
cz iiokaleczony, iż niebawem umarL wiedziano, że on _ten przedmiot znalaz.L . \\" dalszy-tri .. '. : o c u m.. · yzsz-y urzą g. rntcc.." . w 
az \Viemełhausen. \V kopalni ,.Prinzregent~· przypadku może ten być ukaranym, kto znalezionr .J)odmundzie odpowiedztal zarządowi Oł'gamza-

dotąd na górników stwierdzono chorobę na r.o- przedmiot utąi. . . · .' cyi górników niemi-eckich, że nie uważa jej za 
a. t aki. Przyiaźń_ człowieka z małpą: Przy r~e 9e Caii!e uprawnioną przedstawicielkę górników, i}ruto 

w Paryzu mteszkal stary cz.lowtek, nazw1sk1em Ivon . ,· . . • ek.. • • h · · h ... · 1t u- D'ortmund. W kopalni .. Kaiserstuhl" zastal Kerlec, . ~V pokoit-u na 6 piętrze trzymał matpę z n.a. w_mos . 1e1 w sprawac gormczyc w:c.al4o~ 
n~ :zabitY górnik Zieliński z .Eving. ·wyspy Borneo. z którą żyl w J1aiśdslejszej zażyłoś'ci: n~ . Qdpowtada. 
ie Heeren. \V kopalni ,.Konigsborn' · został _za-· .jadl z nią nawet z tego sameg-o ·talerza. Nieda\vr:o ~~~~~~~~===~=~==~=~~ 

· ma!pa zdechka. Kerlec kaza.r maJpę zabalzamować 
a. b:ty górnrk Nowak. i postawit ją w swem mieszkaniu. Po iei stracie nie 
y. · Esen.· Na wiec "Zjednoczenia zawo.dowego móvJ się ukoić. Niedawno dożórca dorriu zastal sta-
0. Vvłskiego" . jaki się ,, . .Essen \\~ poluclnie

1 
dnia ruszka bez życia. Po pogrzebie spisywano inwen-

są .10 sierpnia odbędzie. przyjedzie też nowo obra- . tarz, , przyczem pokazaro się. że w brzuchu ma.tpy 
znajdowal ' się worek. zawierający 300.000 franków, 

ie .:y poseł ziemi cheimiriskiej p. Jan Brejski z To- oraz list. vV liście tym by1o powiedziane. ż.e Kerlec 
d- wnia . , przez d.lugle lata uGl.awąr żebraka, a czyni~ w z ·oba-· 
i- Tr·evir. · Sąd wojenny skazał pe\vnego pod- w~-- przed z.todziejamL Ulubrona małpa nawet po ·swei 
' :;ficera na 4.% miesięcy \Vięzienia za sponiewie- śmierci oddawala mu prt:rstu ·gę, ukr:rwaj4c w · swem 

\vnętrzu skarb. o któr.r przez cale życk .. w \\-ielkiej 
w :ra;1ie żołnierzy \V 30 przypadkach. byJ obawie. 
yl froblinde.. Karnier1 \vęgielny pod filialny Człowiek przedhistoryczny. vV dolinie; 

vol·.t.:usciól katolicki we Prohlinde poś\vięc-ony zo- Delaware w pobliżu Trentonu w Ameryce :Pół-
Y ·~tanie w przyszłą niedzielę, po południu. nocnej odnaleziono ,,- pokładach lodn szczrrtki 

l 
Sołde. vV sąsie·dnich kopalniach choroba człowieka przedhistorycznego. Ciekawa :est 

.,,a robaki dotąd nie . zostala stwierdzona. · Z\vJaszcza, zdaniem uczonych am,eryl\:ańskich, 
W Dorstfełd zgorzaly 2 stodo1'y gospodarza jedna c.iaszka, która jest tak odmienną od cz~-

Wu lfa. szek plemion Indyan, że wskazuje na przynale-
, Styrum. Ko otnik Stemmler z fabryki ·zność do innej rasy. Bardzo wąską twarz i nad-

Thyssena straci-t Dbie nogi. · zwyczaj niskie ścięte czoło \vyodrę,br1iają ją od 
Alstaden. Kopalnie okoliczne przyzwoliły muóstwa innych \Yykopanych szczątkó\V pier-

o:-.. ,v ostatnich dniach dtużej pracować. Oby czasy wotnego czlo\vieka. · 
d robotnicze się polepszyły, bD teraz co raz \\·ię jubileusz miasta. Je dno z nahYiększych 

t\sza się robi bieda. miast ś\\ · iara. Chicago. obchodzić bęazie \\ ' dniu 
r- ł(iszenjew. Dzienniki rosyjskie podają bllż-
to .:.ze szczegóły, dotyczące śleazt\\ ·a sądo\vego w 28 września jubileusz stu lat swego istnienia . . 

sprawach kiszyniewskich. Śled:zt\VO co do za- Na miejscu, gdzie dziś rozsiadło . się . miasto 2-
milionowe, osiedlił się \Yówczas pien\·szy biały , 

hó]st\\. ukollczono już \V zupełności, a akty o- kolonista, niejaki John Kimie. Uroczystości Hi- \' 
skarżenia przesłano do zatwierdzenia odeskiej bileuszo\ve odbywać się będą z. wielką \Y~.ba- · 
i:lbie sądowej. Z szeregu tych akt izba część . · ··· 1 

- już .octczytala i zatwierdziła, a pozostale będ::l niałością. \V zapDwieclzianych l.icznych ko~i- : 
kutsach sportowych \Vezmą udz1al \J.~szystkle 1

· 

rozpatrzone '\V ciągu dni najbliższych. Wszyst- zapowiedziane kluby atletyczne i sport.:}\\"c. 
- (de te spra\vy, prócz zarzutów morderstwa, za Największą antrakcyę uroczystości ma być ko- . 
wierają jeszcze oskarżenie z § 269 kodeksu kar- row:ód sześciuset samochodów. przybranych : 

c- ·n-ego, t. j. o napa$ć jednej części ludności na dru- · kwiatami i lam plonami. · r 

Nabo.żeńsfwo polskie. 
Langendreer. 

W sobotę. po -poŁudniu spowiedź św., -a w 
niedzielę, rano · o wpól 9 Msza św. z kazaniem, 
fa~ . samo, po pDludniu o godz. 4 nabożeństwo z 
kazaniem. 

. Towarzystwo św. Jacka w Bismarck 
donosi swym członkom, iż ,\r niedzielę. dnia ,JO 
sierp.nia po pol o godz. 4 odbędzie się miesię
czne zebranie na sali p .. Lindego. O liczny · u-
dzial \V zebr~nin uprasza Z ar ·z ą d. 

~·~~'"- ~'"- ~~ .$f;_--~i~~~.;_-.;~ ~~~~~~~!:;.A~~iA~~:.. 
~·~ ~;; ~~~~~,~~·\"' ~l". "ił~ "i;'~~ "4"F '?l~.-,,~ • . ~"'i~ 
· Drogim Rodzicom . , . 

Józefowi Mayęrowi i jego matżonce Walentyn;e 
z domu Samolewska, 

\\- dziet1 złotego wesela składamy serdeczne ży
czenia. \Vnszujemy· kDchanym rodzicom zdro
\Via, sz;częścia, wszelkiej pomyślności jakie.j s-O
bie od Boga· żądaCie. Wasze szczerze was ko-
cha1<1ce d z i c c i. 
_. ,..,_,~ o!l~- ~~~*-~A~ ~fk ~~.;:)t~~~r.~b~ ~%-~~c.A 
·~i~~~ ~il" ~~ ~.~~l\'' ~~~--'llv-- 'lil~- •tt~ ~.~ ·~V ~,~ ~ł'l"' .... 

Towarzystwo św. Aioizego w . Tangermiinde. 
, : .\V niedzielę 30 bm. o godz. 3 po poL odbę-
·dzie się zebranie Tow. św. Atoizeg() na sali p. 

.-!Albrechta, na które przybędzię jak() mówca Pan 
. .Fr. O!·zelachowski z Berlina, skarbnUc Zwią..., 
,zku 'Towarzystw w Niemczech, na co wszyst ... 
··kim· członkom tow. zwraca się uwagę. Oośde 
-'n1aJą ·przystęp. O liczny udzial p.rosi ..;· 

: Jan \Valczak, przewodn. 

ie ·~ą z pobudek nienawiści rasowej. Sprawy o 
· 'f \vahy \V większości wypadków uległy umo- Wychódźtwo polskie na zachód Niemiec : Towarzystwo św. Wojciecha w Wetter n. R. 

rzeniu. Co się zaś tyczy spraw, wszczętych na zmniejsza się tylko '\V rejencyi bydgoskiej. Z ; donosi uprzejmie szan. członkom, iż w niedzielę 
30 bm. punktualnie o godz. 3 po południu · oQ.bę
.dzie się nadzwyczajne zebranie, na które człon
_kowie pow:inni się wszyscy stawić, ponieważ 
jest kilka bardzo ważnych spraw do zalatwie
nia. O jak Bajliczniejszy uclzial prosi Zarząq. 

mocy § 269, nie obciążonych wypadkami zabój- gdar1skiej reje'ncyl poszło wiosną na robotę \V : 

stwa lub gwałtów. to prowadzone śledztwo zbli- b. r. 6700 osób, a w ich miejsce przybyło z ro-
Ż1 się już do końca. Wszystkie sprawy z po- syjskiego zaboru 5200 osób. Z obwodu rejen-

s. \'I.~Gdu zabnrze(l toczyć się będą w Tyraspoln, i cyi poznańskiej wyszto nie mniej jak 32 ooo'· o-
. tam też przygotowano ·obszerny areszt dla pod- sób. - ·Robotnicy z Polski pod Moskalem i z 1 

~qdnych. Rozprawy sądowe toczyć się będą Balicyi idą też wprost do niemieckich okolic. I : 
· (}ez przerwy, począwszy od drugiej polo\vy tak pracowało \\r rejencyi merseburskiej 8000 
" września, w ciągu 5 do 6 tygodni. Wielu z po- Polaków. z nich połowa z pod Moskala. 

.szkodowanych zgtosi!o pretensye cywilne, któ
t· re popierać mają adwDkaci z ·wyboru. Pretcn
" sye te wynoszą og6tem 2.800,000 rubli. 
- Berlin. ,.Berlin:er Zcitimg" pisze przeCiwko 
- hakatystom. którzy starają się n urzędu D prze-
o pw wadzenie no\\·ych, coraz-ostrzejszych, usta.w 
i· wyjątkowych i to takich. które są. zupełnie bez
·. ·pra\-x.·iem. V/ polityce wobec Polaków. pisze 
y. ,.Berl iner Ztg.": wpadliśmy vv matnią, należalo-
z cy się spróbować pojednać PGlaków za pomocą 
· rozsądnej polltyki z Losem, który ich przyl'ą·czył 

• do Prus, a zarazem nie zaniedbać niczego, co 
- .Juży ku ekonomicznemu i kulturnemu padnie
. Sieniu wschodnich kresów. Obecna politYka 
• wr~bcc Polaków zgotuje patistwu pruskiemu cię-
o żkie szkody". Także "Bcrliner Ztg." chcinbby, 
a aby Polacy w Prusach zgermanizo\vali się 
· v.1szyscy, nie god~i się tylko na drogi, jakie wv-
• brat obecny system ku temu celowi. · 
a · Centro\vcy pragną tego samego. 
w~· ~~~~~~~~~~~~~~ 

Rozmaitości. 
ią ~ ,· Polskie ~-:soomnienia w Ba~aryt 'vV mie

S·"'te bawarskrem Landeshut. hczącem 20 0.00 
la tnieszkańcó\v, z okazyi \Vystawy został urzą
·• d~ony pochód historyczny, przedsta\viający, 
. ~-~Jazd do Landshut ks. Jerzego BogategG z S\V0-

0 J~ n~r~eczoną ks. Jadwig~, córką króla polskiego 
~,az11111erza IV ,,. roku 1475. Wjazd ó"r do mia

• . ta Landshut odbyt się z ogromnym przepy-
a <:hem dnia .14 listop~da 1475 roku, poczen1 tego 
_ same.go dn1a nastąp1ły zaślubiny. vV programie 
• Pochodu historycznego, urządzonego ·obecnie na 
Parniątkę owęgo dnia, czytamy, że osobną grn

.. Pę stanow-H czterokonny powóz, wiozący ks. 

.. r.ad\\igę i jej narzeczonego, tudzież wozy z 
. garder-ob~ jej. 
.; 

OD REDAKCYI. 
..Orędownik" gniewa się, ' że znany \\.-iec 

westfalski w Poznaniu miał poparcie ·\Vszech
polaków· i nazywa \vięc ten "szopką". 

Na- to odpowiadamy: Wiec, jak powszech
nie uznano, miar przebieg poważny a szopką 
był chyba o tyle. o ile p. dr. Szymański, wy
dawca .,Orędownika\' odegra! na nim rolę bła
zna. 

Nie jest też winą inicyatorów vvieca, że lud 
poznaJ1ski, który mówcóv\r z obczyzny witał bu
rzą oklasków. p. dr. Szymańskiego niechętnie 
słuchał i wolał: Precz z nim! 

zapisać można 

"Wiarusa· Polskiego'~ 
na każdej poczcie za 50 fen. a za odnoszenie do 

· domu dopłaca się l .t ienygów. 

· · Rodacy! Agitujcie, aby na ten jeden mie~ 
siąc zapisał łmżdy ,. Wiarusa Połskiego••, który 
go dotąd nie abonuje. Połakożercy najgorzej 
boją się pism polskich, broniących ludu, dla tego 
pisma takie ·rozszerzać należy • 
llia . 

·-·----·-...................... 10 

T o~~ ś;~·kł~~ego 7 sc.ho-;eb~·ck p. a~~~ck, 
Ponosihly członkom. iż w niedzielę; dnia 30 

sierpr1ia jest zwyczajne zebranie o godz. 4 po 
pot Po zebraniu będzie \Volne pi " 'O dla ' człon
ków. Będzie to pierwsza rocznica istnienia na
szego towarzystwa. O jak najliczniejsze zgro:
.madzenie uprasza się \\ . zebraniu i na rDcznicę 
wszystkich członków naszego tO\\<arzystwa. 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo bł. Bronisławy w "Viemelhausen. 
'N niedzielę, dnia 30 bm. odbędzie s i ę ze

branie o godz. 0 12 zaraz po nabożet1stwie. Na 
które się wszystkich członków bez wyjątku mi
le zaprasza, ~dyż są \Vażne sprawy do zała~ 
twienia. Z a r z · ą d. 

Koło śpiewu .,Sobieski" w Herten. 
\V przyszlą niedzielę, dnia 30 sierpnia o go

dzimc 4 po pol. : odbędzie się zebranie, na któ
rcm będzie obierany nowy przewodniczący. O 
liczny ndział wszystkich członków uprasza się ... 

Z ar z ą d. 

Mędalioniki pamiątkowe dtl zegarka 
· Papieża Leona XIII. · 

z Ś\V. Pj~trem na odwrotnej stronie poleca księ~ 
garnia "\.Yiarusa Polskiego". Cena 20 fen., por
to lO fen. osobno. Adres ,,Wiarus Polski" .w 
Bo ·cH u m. l 

i : • . ... l ~ ., 
N:owe książkf.. 

Biłz~a nowe· lecznictwo przyrodne. · Dzi.elo . 
to naucza wszego leczenia przyrodniczego i 
wodnego, ktiracyi podług Kneippa, miesienia, 

·magnetyzmu leczn., hypnotyzmu, opatrywania 
chorych, ochrony · zdrowia, gimnastyki leczni
czej, strawy dla chorych itd. Cena 17 marek: • 

Nadmienić wypada, że Uomaczenie nie je-st;;. 
zbyt 'poprawne . 



· Tcwarzystwo ~imn. ,,&lkóf"' w Kastropie. 
W niedzielę, dnia 30 sierpnia o R'Odz. 3 po pol. 

odbędzie się Z\vyczajne miesięczne zebranic w lokalu 
p osiedzel'J p. R. Schaumanna. Zarazem oznajmiamy 
szan. druhom, iż Ć"'iczenia gimnastyczne będą się od
bywaly w każdą środę i sobotę o godz. 7 wieczorem, 
w e wyżej wymienion)'m lokalu. O liczny udzial szan. 
druhów oraz naszemu ~niazdu życzliwych Rodaków 
uprasza v..r. y d z i a l. 

Towarzystwo św. Józefa w Herten 
' donosi swym czlonkom, iż w niedzielę, dnia 30 bm. 

bierzemv udziaf w urocz-ystości poświęcenia chorą
~wi To\varzyshva śV.r . Józefa w Resse. Wymarsz o 
g odzinie 2 z lokalu posicdzei1. O liczny udzia! prosi 

Z ar z ą. d. 

Koło śpiewu .,Lira" w Oberhausen 
oz najmia swym czlonkom. iż w przys.zl'ą niedzielę 
zaraz po sumie odbędzie się lekcya śpie\VU i zarazem 
z ebranie miesięczne. Uprasza się uprzejmie wszyst
kich czlonkóv.r o przybycie. ponie\vaż prz·yjdą ważne 
!Sprawy. Goście mile widziani. Cześć polskiej pieśm. 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. Barbary w H.erten 
donosi czlonkom, iż w niedzielę 30 sierpnia bierzemy 
udzial w uroczystości poświęcenia chorągwi Tow. św. 
Józefa w Resse. \Vymarsz o ~cdz. ~;23 z lokalu po
siedze(J.. Jak najliczniejszy udział wielce pożądany. 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. Idziego w Giinnigield 
podaje do wiadom.ości S\vym czlonkom i wszystkim 
Polakom, iż we wtorek 1 września, w dzień Patrona 
nasze~o towarzystwa, o godz. 7 rano odprawi się 
..M.sza św. na intencyę naszego towarzystwa, na któ
rą zapraszamy wszystkich Polaków. CzłonkO\vie 
winni czapki t oznaki towarzyswa prz);wdziać. Cho
rążych uprasza się o punktualne przybycie z chorą
~wi~ do kościola. O jak najliczniejszy udział w na-
bożellstwie uprasza Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Antoniego w Preisenbruchu 
oznajmia S\Vym czlonkom, iż w niedzielę, dnia .30 sier
pnia bierzemy udzial w rocznicy Towarzystwa św. 
Jana Chrzc. w Altenessen. O jak najliczniejszy u
_dzia.r członków uprasza się. 

Towarzystwo św. \Voiciecha w Sdwnnebeck 
podaje do -- wiadomości swym czlonkom i \Vszystkim 
Rodakom w Schonnebeck i okolicy, i~ tow. nasze 
obchodzi dnia 30 sierpnia 6 rocznjcę swego istnienia 
na sali p. Niekampera. Porządek jest następujący: 
Po poludur , o 4 godz. początek uro-czystości, p-o-tem 
koncert śpiewy i deklamacye, a \V kołku będzie ode
grany teatr p. t.: "Na ten weksel placę". Na powyż
szą uroczystość zapraszamy wszystkich rodaków z 
Schonnebeck. Uroczystość bez pochodu. Zaproszeń 
innych nie wysylamy. Wstępne dla czfonków ob
cych Towarzystw 30 fen., niczlonkowie p.lacą. przed 
czasem 50 fen., przy kasie 75 fen. O liczny udzial w 
uroczystości uprasza. Z a r z ą d. 

Koto śpiewu "Mickiewicz" w Oberhausen. 
Szanownym Rodakom w Oberhausen i oko

licy donosimy, iż w niedzielę, dnia 30 bm. u p. 
l(leina (Dreikaisersaal) urządzamy zabawę. Po
czątek o godz. 4 po pot O liczny udziat Roda
ków i Rodaczek jak najuprzejmiej prosi 
( z .a rząd. 

Towarzystwo gimn. "Sokół" II w Oberhausen. 
W niedzielę, dnia 30 sierpnia urządzamy Ut

bawę z tańcem, ćwiczeniami gimnastycznemi, 
strzelaniem do tarczy o nagrody i rozmaitości, 
na sali p. \Vebra przy ulicy Duisburger Str. 419, 
na którą zapraszamy wszystkie to\varzyshva, a 
zwlaszcza ,,Sokole". Foczątek o godz. 4 po pol. 
Wstępne dla członków wszystkich to\varzyst\v 
wynosi 50 fen., a dla g·ości, którzy mogą być 
wprowadzeni na salę przez naszych druhów 7.5 
fen. Członkowie innych towarzystw \Vinni się 
okazać książką ustawową, inaczej placą wstęp 
jako goście. O liczny udział w zabawie upra-
szamy. Czolem! Wyd'zial. 

Baczność Bracia Rodacy w Wanne-lachód. 
C ·z o l e m! 

W niedzielę 30 sierpnia po poludniu o ~odz. 5% 
w lokalu p. Gierdesmanna, na malej sali, odbędzie się 
zebranie '" celn za%nżenia Towarzyst-wa Q"irm12.stycz
nego "SokóJ" oddzial ll w Wa111ie-ZachÓd. Zapra
szamy wszystkich życzliwych nam Rodaków z \Van
nę, Rohlin~hausen i Braubauerschaft, ażeby zechcieli 
na wymienione zebranie ' przybyć i dali się na cz-lon
ków zapisać, - a osobliwie mlodzież zapraszamy, 
która jeszcze dotychczas błądzi i nie może do żadne~ 
go towarzystwa trafić. \Volamy do m1'odzieży: wstę
pujcie w nasze szeregi i krzepcie cialo i ducha! 
Uważamy jednakże, że każdy z nas tu na obczyźnie 
ma moralny obowŁą.zek popierać towarzystwa pol
skie. Nietylko do mlodzieży wolamy, ale woJanry i 
do starszych życzliwych nam Braci, niech wstępują 
do "Sokola .. , niech slużą przykladem dla mlodzieży, 
a soboliwie do obywateli kupców i niektórych prze
myslowców, którzy dotychczas stronią od towa
rzyStW polskich, odzywamy sie do nich w serde
cznych slowach, ażeby zechcieli dolożyć starań do 
tej pracy, a zaslużą sobie na uznanie jako wspólpra
cownicy. 

~----------------------------------
Tow. polsko-katolickie św. jacka w Bełtropie 

urządza w niedzielę 30 sierpnia na sali p. filipa łi.til
sebuscha w Dell'wi~ szóstą rocznicę zatoienia swego, 
dla te@ prosimy wszystkich czlonków. aby jak naj
liczniej przybyli. Mog-ą. także z sobą gości przypro
wadzić. Teatr zostanie odegrany pod tytuł' e m: 
.. ,Genowefa". O liczny udziaJ uprasza. Z ar z ą. d. 

To~'arzvstwo św. Stanisłall'a B. w Wan.ne., 
Posiecizenie miesieczne odbędzie si~ w niedziek 

3U ierpnia o godz. !· 2-ł po po!udniu. Z ar z ą d. 

Koto śpiewu •• Lutnia" w Langendreer .. 
\\ia[ne nadzwyczaine zebranie o-db~dzie sie w 

niedzielę •. 30 sierpnia od godz. 3-4 w ~okalu p. Ko
cha przy dworcu. Z powodu, iż będą ważne sprawy 
obrado\vane a także i now)r przewodniczący 1Jędzie 
obrany, uprasza się czronków o liczne i punktualne 
przybycie. · Z a r z ą d. 

Uwaga. Lekcya śpiewu odbędzie si<: o gdz. 1-3 
i prosimy o punktualne stawienie sie, po~Iieważ pora 
zjazdu kól śpie\vackich nadchodzi. Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. \Valentef!1l \V Wanne 
donosi szan. członkom, iż w niedzielę, dnia 30 sierpnia 
po południu o godz. 4 odbędzie się walne zebranteł 
na którem będzie obór nowego zarządu i placa mie
sięczna. Prosi się szan. członków, aby się \\:sz.yscy 
jak jeden mąż stawili, ponieważ przyjdą ważne spra
\Yy pod obrady. O jak najliczniejszy udzial prosi 

Z ar z a d. 
U \l.. a g a. Prosim~· zarazem tych cziorikó\Y, 

którzy na rocznicę karty wstępne odebrali a ic.h nie 
spr~dali, aby je na zebraniu oddać mogli. 

Towarzystwo gimn. ,.Sokó-ł"'' w Kottenbunw 
donosi uprzejmie szanownym druhom i wszystkim 
Rodakom z Kotteuburgu i okolicy, ii~ w nie-dzielę, dnia 
3·0 s ierpnia o godz . .J po poludniu odbę-dzie się pier
wsze zebranie w lokalu p. Vierhausa. Uprasza się 
wszystkich druhów i Rodaków, o punktualne stawie
nie się, pon'ie\vaż są rozmaite spra'"''Y do zalat\vie
nia i będzie obór zarządu. Czclem! 

Komitet wycieczek latowych w Ess-eJill. 
\V przyszlą niedzielę dnia 30 sierpnia o s::cdz. 2 

po poL odlH~dzie się wycieczka latowa do lasku przy 
R.ellinghausen (GrUnen \Vald) u wdowy tl. Keienburg 
5 minut od dworca: R.ellinghausen. Bilet Z\Vr tny z 
gtównego dworca kosztuje tylko 20 fen. Rodak ów i 
Rodaczki z Essen i okolicy uprasza się o liczny u
dzial, gdyż będą różne nadzwyczajne rozrywki dla 
dzieci i starszych o nagrody. Dalej \Vięc Rodacy 
śpeszcie się na świeże powietrze, aby tam odetchnąć 
po całot}-godrtiowej pracy, a dziatkom waszym uciech 
sprawić oraz pokrzepić ich świeżem powietrzem, a z 
pe\VEOŚcią. tego nie pożafujecie. Prosimy uprzejme 
Rodaków i Rodaczki z Rellingbauśen, Steełe, K.atern
berg, Altenessen. Frohnhausen, Altendorf i Essen o 
1askawe przybycie. Komitet wycieczek latowych. 

Uwaga: \V razie, gdyby od samego rana .deszcz 
mial padać, wycieczka \\IJ!pada na inną niedziel ę, co-
by bylo póź niej o ~rtoszone. · 

Wielki wiec polski 
w Bicklu 

odbędzie się w przyszłą niedzielę. dnia 30 sier
p·nia o godz. 4 po poł. w sali p.. Teodora feld
bege, ut Herzogstr ., obok kościoła katolickiego. 
Na porządku obraq: Obecne położenie Połaków 
na obczy:inie. 
-a~· liczny udział Rodaków uprasza się. Na 
wiec przybędzie jeden, a może i więcej mów
ców z P'ołski. 

"Związek Połaków". 
----------------~~-------

Wiec w Horsthausen. 
\V niedzielę. dnia 3D sierpnia o godz. 4 od

będzie się wiec ,,Zjednoczenia zawodowego" na 
sali p. Lobka przy kopalni Gross-er Fritz. Na 
wiecu tym omawiane będą sprawy górnicze i 
robotnicze i o \Vażności organizacyi, w dalszym 
ciągu przyjmowanie zg~aszających się na człon· 
ków. Zacten Rodak nie po;wjnien zostać w do-
mu. ,,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec w Bssen. 
'\V niedzielę, dnia 3D si.erpnia o godz. 11~ 

odbędzie się na sali p. Moliera, Schiitzenbahn 
nr. 58 wiec . .Ziednoczenia za\v·odo'"'·ego'". Oma
wiane będą sprawy organizacyi robotniczej i za
robk>Owe oraz knapszaftu i przyjmowanie zgla~ 
szających się na cz!onków. Liczny udz.ial Ro
daków pożądany. 

"Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec "Zjednoczenia" w Alstaden. 
W niedz.ielę, dnia 30 sierpnia o godz. % 12 

zaraz· po naboże11stwie odbędzie się na sali p. 
de PoeJ, przy kościele, przystanek kolei elektry
cznej. O liczny udzial uprasza się Rodaków z 
Alstaden i okolicy. 

s,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec "Zjednoczenia" w Kastropie. 
W przyszl'ą niedzielę, 30 sierpnia odbędzie się 

wiec ,,Ziednocze11ia zawodowego polskiego" w Ka
strop, o godz. 5 po polu-dniu na sali p. Schaumanna. 
O liczny udzial szan. druhów, oraz wszystkich Ro
daków z Kastrop i okoHcy uprasza się. 

..Zjedno-czenie zawodowe polskie". 

Wiec w Katerobergu·,-
odbędzie się o 1 B2 przed potudniem na s.ali Bar~esc!r 
Hessler tr. 80. Omawiane będą sprawy ~órnic::.t 
oraz knapszaftu i ~,. dalsz:rm ciągu zapisywanie zgla 
szających się na czJonkÓ\\'. 

.. Zjednoczenie za\\·odowe polskie". 

Wi.ec w Kirchlinde 
odbędzie się w liedzielę 30 sierpnia o godz. 5 na sal 
p. Hermana Schumachera. Omawiane będą spra\v) 
~órnicze oraz organizacyi za\vodowej. O liczuy udzii 
Rodaków pożądany. 

"Zjednocze11ie zawodmve polskie". 

· ~~~~~~m~~~m~~~~~~ 
](omitet wycieczek łatowych ·w Bo·chum. 

\\' przyszły poniedziałek .31 sierpnia o godz. 1 ) 

po poludniu odbędzie się wycieczka do ogrodu par.~ 
\Valburga w liofstede, przy ulicy Bismarckstr., 11 
pobliżu kopahJi .. ConstantiJi''. Będą. nadzwyczaiJ:e 
zabawy. Dla chlopców skakan te \V miechach o na. 
g-rody, dla dzie\vcząt ltuczenie garnka także o na. 
grody. O liczny udział w pow~'ższe.i wycieczce bar. 
dzo się uprasza. 

Komitet \\Tcieczek lato\.i-ych \\' Bochulll. 

---m~~--~~••-•m~~ 
Ba·czooś.ć Rodacy z Bottropu i okolicy! 

Szanownych R.odaków z Bottropu i okolicy U· 
Wiadamiam niniejszem, i ż \\- chwilach \VO!nych ce 
pracy, udzielam we wszystkich zatargach robotni· 
czych bezpłatnie · rady ustnej i piśmiennej. 

Mieszkam 10 minut od d\Yorca pólnocnegc 
(Bahnhof J\o rd) Eig-en. Bezirk IV nr. 6~·e. Rady mo;~e 
otrzymać każd): .Rodak. który _raka legitymacyf 
przedloży ksią żke: do któ rej są ,,-lepione znaczki ze 
"Zjednoczenia zawodowego polskiego". Z szacun· 
kiem jan Brzeskot, górnik. 

Bartek zwycięzca 
powieść p rzez Henryka Sienkiewicza. wychodzące 
do tego czasu we ,,\Via:rus1e Polskim" jest teraz \\ 
formacie książkowym do nabycia. Cena tej zajmują. 
cej powieści _iest 40 fen .. na portoryum trzeba 10 fen, 
dolączyć . Najlepiej zamówić '" liście i dolączyć 5~ 
fe n. w znaczkach pocztowych. O zamówienia pros· 

Księgarnia ,.Wiarusa Polskieg:o'" w Bochum. 

Baczność! Baczność! 
3zan. Publiczności polskiej w Oberhausen i okoli· 

cy donoszę, iż otworzyłem 1 sierpnia w Oberhausei 
przy uU~ koS.ciemei zwanej l(ircbweg nr. 110 

handel towarów spożywczych. 
Mam na sprzedaż czysty polski smalec z pel 

skiej firmv , także polskie cygary. tabaki, papierosy 
i wina rozmaite~o Ratunku. Pokladam nadzielę, i! 
Rodacy poprą moje przedsiębiorstwo . Zapewniarr 
Rodaków, i ż każdego w moim skladzie rzeteJnłe ot· 
.slużę. Z wysokim szacunkiem 

Józef Babka Gostomski. 

11 
Baczność! 

Sza nownym R odakom w Witten n . .R. i okolicY 
donoszę up rzejmie, iż jestem w każdy wtorek w Wit 
ten w restauracyj p • .Hesse, Iiauptstr. 65 od godz. 7 
wieczorem aż do 10 i przyjmuję 
wiązarki~ wianłd, korony ślubne, obrazv. książki itd. 
do oprawy oraz wszelkie inne zamówienia. \Vlasn 
pracownia w domu, także polecone mi zamówienia u 
skuteczniaro prędko i rzetelnie. Ceny umiarkowane 
Licząc na poparcie Rodaków pozostaje uniżouy 

Henryk Ga.rdo, 
nowa ks i ęgarnia polska w tle n e w W .• Nowa 11!. 3! 

(Neustr. 3.) 

Posthestellungs-Formular. 
Ich beste11e hiennit bei dem KaiserłicheD 

Postamt ein Exemplar der Zeitung "Wi'arur 
Polski" aus Bochum (Zeitungspreisliste 128) fUl 

den Monat Septernber 1903 und zahJe an Abon· 
nem.ent und Bestellgeld 0,64 Mk. 

Obige 0,64 Mk. erhalten zu haben łW 

scheinigt. 

. . . ·~ d. 1903 . 

Kaiserl. Postamt •••• ~ • .. •.• , •• " 

Za druk, układ l redakayo ~k A. n t o n l B rej • k l w Boolram. - Nakładem l GlcloabmS W~wn!atwa "Wtaruu. Polsktego" w Boobum. 



• 
(~dzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie, poświęcone sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym~ 

Wychodzi codziennie z wyJątkiem dni poświątecznych 
11 •odatkiem religijnym p, t.: .. Nauka Katolicka" z ty
t:o.nikiem spalecznym p. t.: .. Glos górników i hutni
t6w". oraz pisemkiem literackiero p. t. ,.Zwierciadle .. 
Przedplata kwarrtalna na poczcie i u listowych wynosi 
ll mr. 50 fen.. a z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen. 
•• Wiuus Polski'' zapisany jest w cenniku pocztowym 

pcd znakiem .. t polnisch" nr. 128. 

Módl się i pracuj l . 

Za inseraty placi się za miejsce rządka drobnego druku 
15 fen., a za ogloszenia zamieszczone przed inseratami 
4 Ofen. Kto często oglasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tlemaczenie z obcych języków na pol
ski nic się nie placi. - Listy do redakcyi, Drukarni 
i Księgarni należy oplacić i podać w nich dekladny 
adres piszącego. Rekopisów się nie zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ich upoważnienia nie wskazuje się. 

1\T:r. 206. Bochum (Westfalia), środa· 9-go września 1903 • Bok 13. 
Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy ulicy Maltheserstrasse nr. 17 na dole. 

Rodziee polsey! Uczcie azleei swe 
rll6wie. czytać i pisać po polskU! Nie 
r•t Polakiem. kto potomstwu swemu 
·~}fÓemezyć się DOZWOli ! 

Z wypadków dnia. 
Z "państwa" hr. Ballestrema. 

.,Katolik" pisze: "W Rudzie w zesz.łą nie
dzielę odbył się "bal", który hr. Baliestrem spra
wil. Bal był niespodzianką. Górnicy naprzód ' 
nic nie wiedzieli. W sobotę po szy;chcie powie
dziano im: Jutro "bal", więc jutro (w niedzielę) 
będą marki na kiełbasę, pi·wo, cygaro i bułki. 
Wszyscy. sztygarowie wydali ro·zkaz, że będą 
marki o godz. 9 rano dawać, z wyjątkiem! szty
garów PanicCll i Langera, a tu przecież o godz. 
10 zaczyna się nabożeństwo. Co prawda u nas 
jest o godz. 6 i 8 Msza św,, ale ·czy to można 
odejść od dzieci albo zostawić je same, kiedy je
szcze są małe? Wskutek tego niejeden prosii 
drugiego, coby mu -marki przyniósł, lecz p. szty
ga:r Panic nie dał. Pytam się, dla czego nie da
wal marek o godz. 9? Przecież hrabia zapewne 
sobie nie życzył, żeby który z robotników dla 
"balu" opuścił Mszę św.! Kto nie przyszedł po 
marki przed' południem, nie dostał, chociaż hr. 
Banestrem rozkazał, żeby wszyscy dostali. 

U Haraz.ima widziałem, że pewien sztagar i 
nauczyciel płacili markami za siebie piwo i kieł
basę, a pierwszy nawet za rodzinę! Wiciać, że 
pan hrabia był' hojny, kiedy aż ci prócz uczty je
szcze marki otrzymali". 

Centrowy hrabia zbywa mbotników· piwem 
i kielbasą, zam,iast poprawić im zarobki. Wyda
wanie znaczków podczas nabożeństwa jest tak
że ciekawe. 

Król włoski w Londynie. 
Dnia 16 listopada zamierza król włoski wraz 

z królową odwiedzić króla angielskiego :Edwar
da w jego stolicy, Londynie. 

Sprawa macedońska. 
Turcya zapewnia, że dołoży starań, aby za

pobiedz rozlewowi krwi w Macedonii. Nie my
śli też n wojnie z Bułgaryą. 
Główny organ socyalłstów przeciw Beblowi. 

Przywódca socyalistów Bebel chciał w 
"Vorw.arts'u" zamieszczać artykuły w sprawie 
wyboru socyalisty na zastępcę prezydenta par
lamentu. Fosłowie Auer i Gerisch, którzy mają 
nadzór nad ,, Vorw." nie zgodzili się na umie
szczenie artykułów·. Bebel zamieścił je w "Leip
ziger Volkszeitung" i grozi, że na rocznym Zje
ździe w Dreznie zrnbi obrachunek. 

Zapisujemy to na dowód, że w państwie so
cyalistycznem coś psuć się zaczyna. Nie wszy
scy jako.ś chcą się poddać wszechwładnemu 
dotąd Beblo~i. 

Telegramy. 
B i a ł o g r ó d. Zaprzeczają pogłosce o za. 

mierzonym zamachu na króla Piotra I. 
W i· e d e· ń. Międzynarodowa · konferencya 

pokojowa okiasiuwała zdania, że dziś państwa 
dążą do utrzymania pokoju. (To pozorna tylko 
mi·łość pokoju. Nikt wojny ni~ zaczyna, bo ni'e 
w1re iei wyniku, a strach przed wojną mają 
wszyscy. Red.) 

Car ogród. Sułtan w obawie o swe ży
cie zarządza coraz nowsze środki ostrożności. 

Hakatyzm centrowców. 
"Górnoślązak'' pisze: "Bractwo trzech liter 

wśród niemców katolików znajduje coraz wię
cej z·wolenników. Mianowicie "Germania", ber
liński ogran centrowy, odznacza się zaciekłością 
przeciwko Polakom. 

Czwartkowy numer tego pisma omawia 
znany wniosek nieutulonego w żalu z. powodu 
niezdobycia mandatu niedoszłego posła Lensin
ga: na wiecu katolików w Kolonii, domagający 
się staranniejszej opieki duchownej dla rodaków 
naszych na wychodztwie. W ręku p. Lensinga 
wni·osek ten, jak wiadomo, był tylko śnodkiem 
agitacyjnym, aby pozyskać sobie głosy Polaków 
przy przyszłych wyborach. 

Tak też prz.edstawiły rzecz tę pisma polskie. 
"Genna:nJa" z tego strasznie niezadowo.Jona, 
miota wyzwiskami na calą prasę polską, którą 
darzy mianem radykalnej. "Germania" nie da.: 
rowala nawet poz~1ał1skiemu "Orędownikowi'\ 
którego liczy do dość umiarkowanych, a który, 
jak wiadomo, ·· broni uparde niemców centrow
ców przed "krzykactwem" "Wiarusa" i "Gór
noślązaka". 

"Germania", jak wszyscy centrowcy w 
swym germanizatorskim zapędzie: występuje dla 
tego przeciwko· pismom szczerz.e polskim, bo 
obawia się, że owoce pracy tych pism. zbierać 
będzie socya1na demokracya. 

W oczach piśm.idel centrowych Polacy nie 
są zdolni do obrony Kościoła, bo pisma polskie 
występują ostro przeciwko duchowieństwu. 

J estto naturalnie kłamstwo wierutne, bo ża
dne pismo polskie nie występowało dotąd prze
ciwko duchownym jako sl'ugom Kościoła, lecz 
gromilo tylko duchownych niemieckich, którzy 
utożsamiając interesy Kościola katolickiego z in
teresami niemczyzny i niemieckiego stronnictwa 
centrum', dążą do zgermanizowania naszych ro
daków. Przez. to, że Polacy nie chcą glosować 
na centrowca i wybierają swego rodaka, przez 
to stają się wedlug zdania centrowców oz.iębly
mi w wierze i zaciągają się w szeregi niemie
cki1ch socyalistów. 

Zdanie to zupełnie niesłuszne. Katolickie 
centrum od lat wielu pracuje wśród niemców
katolików, aby ich odwieść od tej "partyi prze
wrotu", a socyalizm mimoto wzrasta z roku na 
rok i' wśród katolickich robotników niemców 
coraz więcej zdobywa sobie wyznawców. Dla 
czego? Oto partya centrowa nigdy szczerze nie 
pomyślała o polepszeniu doli robotnika n·iemie
ckiego, bo zasiadają w niej liczni pankowie, któ
rzy się obawiają, że ich kiesze11 ucierpi na tern. 
Dla tego~ robotnik niemiecki nawet katolicki co
raz częściej zagląda na zebrania socyalistyczne 
i tam powoli nabiera przekona'ń socyali'sty
cznych. 

Centrum okazuje się niezdoinem do ujęcia 
niemieckiego ruchu robotniczego, a mimo to roz
ciąga z.bytec·znie s~wą ·opiekę nad robotnikami 
Polakami. 

Otóż nie radykalne pisma polskie, ale wła
śnie centrum i niemieckie duchowieństwo winne 
temu, że jednostki z ludu polskiego idą w· so
cyalisty. Duchowieństwo niemieckie na wy
chodztwie dbać winno o tern, aby rodacy nasi 
m1e1i dostateczną opiekę duchowną w jęz.yku 

.A dres: ,.. Wiarus Polski '', B och urn., 

o}czystym, tak, jak tego wymagają przepisy Ko
ścioła. 

Pracę na polu spolecznem wśród rodaków 
naszych centrowcy i duchowieństwo niemieckie 
pozostawić winni Polakom samym, którzy, 
wzrósłszy wśród ludu naszego, znają lepiej_ jego 
potrzeby jak niemcy. · 

Praca w· Kościele to jedyne zadanie ducho
wi'eństwa niemieckiego wśród ludu polskiego na 

l-obczyźnie. O oświatę polityczną Polacy sami 
starać się będą, nie potrzebują do tego. pomocy 
centrowców, ani ich piśmideł w rodzaju "Gaze
ty Katolickiej" lub "Prz.ewodnika na obczyźnie''. 

Ciekawa jest uwaga "Germanii" o Górnym 
Sląsku. \Vedług jej zdania Górny Śląsk stano
wi wyjątek, gdz.ie niemcy katolicy oparrli się 
władzy biskupiej, a stal o się to za przyczyną za
ślepionych radykałów polskich. 

"Germania" w swem zaślepieniu widocznie 
jeszcze nie wie, że Górny Śląsk to ziemia pol
ska, na której niemców katolików bardzo mało. 
A właśnie niemcy katolicy poszli za gl·osem bi
skupa niemea i głosowa li na niemea centrowca. 

Polacy W10lą swego i glosowali na Polaka, 
a to nie jest objawem radykalizmu, lecz dobrego 
zrozumienia interesów własnych. 

"Germania" służy hakatyzmowi i dla tego 
niezdolna jest pojąc powyższej prawdy!" 

GLOSY PRAST 
w sprawie 

Polskiego komitetu wyborcze• 
go na Rzeszę niemieckq. 

II. 
"Dziennik Poznański" pisze: 
"Komitet centralny na ~całe Niemcy - jak 

nam~ piszą z prowincyi - jest sprawą, na temat 
której można bardzo dużo i pięknie deklamo
wać, a prześliczne snuć proiekta. Czy one za
stosowane do naszych sil intelektualnych i fi
nansowych, o tern W ' chwili zapatu nikt nie my
śli. W gruncie rzeczy jednak nie · o co innego 
chodzi, jak o zradykalizowanie tegoż komitetu 
zupełnie przez· wprowadzenie d'oń żywiołów je
dnostronnych. 

W takim komitecie, pomyślanym ,,na cale 
Niemcy", bądź co bądź powinny mieć glos tylko 
osobniki geograficzne, wybierające rzeczywi
ście postów, a nie okręgi, skazane wyłącznie na 
ia·lowe kandydatury liczbowe (Zaehlkandidatu
ren). Takich okręgów mamy kilka a ich repre
zentanci tworzyliby w komitecie radykalny ży
wioł majoryzujący, stronniczo usposobiony. W 
kraju ciękżo pracujący wyborcy narażeni byliby 
na faJntazye tych czynników, błędami wychodz
twa zarażonych!" 

Czy tak jest nie wiemy, ale gdyby tak by
ło, spadłaby tem większa odpowiedzialność na 
aktualny komitet, gdyby się porwać pozwolił 
wpływom stronni'czym w dobrej myśli, że przy
służy się sprawie ogółu. 

I nam się zdaje, że gdyby miało. przyjść do 
utworzenia centralnego komitetu "na całe Niem
cy", to· w nim głos mieć powinno tylko Księ
stwo, Prusy Zachodnie, Warmia i Sląsk. Wszy
stko, co się oderwało od pnia ojczystego, po
winno słuchać, a nie rozporządzać. 

Jakże ro źle było dla kraju, gdy nim rzą
dziła emigracya. Na coś podobnego się zanosi. 

W "Kuryerze Poznańskim" czytamy: 



"Pragniemy dać wyraz zdziwieniu w obec 
rodzaju traktowania tak doniosłej sprawy. Po
dzi'elamy zapatrywania "Gazety Toruńskiej", 
która pisze: 

"Ponieważ w sprawie tak ważnej nie godzi 
się decyzyi pozostawiać zbyt szczupłemu gro
nu osób, ani też pozbawiać glosu wyborców, 
którzy nie wchodzą w sklad komitetów, ani nie 
są d-elegatami, ponie~ także prasa powrnna 
mieć możność wypowiedzenia swego zdania, za
nim rozstrzygające czynniki powezmą stanow
ozą decyzyę". 

Sprawa utworzenia K.omitetu Centralnego, 
jest nam za~sadniczo sympatyczną, podnosimy 
to już dzisiaj organizacyi tej domaga się spote
czeństwo ooraz s1anowczej. Ale rozwiązanie 
tej sprawy trudne, bo chodzi o stworzenie wła
dzy powolanej do kierownictwa życia polity
cznego ludności polskiej, oraz uksztaltowania 
stosunku emigracyi do dzielnic historyc·znie i 
etnograficznie~ polskich. 

W sprawach tak trudnych i doniosłych nie 
można polegać na zdaniu kilku osób, ale należy 
dać sposobność spoJecz.eństwu i prasie do wy-

. powiedzenia swego zdania, ocenJenia pJiojektu, 
który w tych warunkach dopiero wtedy mOIŻna 
uważać za dojrzaly, jeżeli skrystalizuje się opi
nia w kraju i urobi świadomość znaczenia i do
niosłości poszczególnych postanowień ustawy. 
Zalujemy, iż tak późno dopiero doszła 'lias osno
wa projektu; do 10-go, to jest .do, zebrania dele~ 
gatów, czas jest zbyt krótki, a komitet stawił na 
porządku dziennym: "przyjęcie projektu ustaw" 
Zebranie delegatów nie ma zatem charakteru 
czynności przygotowawczej,. ale decydującej. 

Może komitet uwizględni życzenie prasy i 
odl·oży zebranie delegatów na czas późniejszy, 
wtedy posiedzenie będzie miało daleko donio
ślejsze znaczenie, będzie znalo życzenia spoJe
czeństwa, będzie miało zebrany materyał', 
stwierdzone różnice zdań. 

Sprawa utworzenia centralnego komiteu nie 
jest nagłą, wybory do parlamentu, o które VJ 
pierwszej linii chodzi, nie tak prędko nastąpią -
a zatem odroczenie sprawy tej nie przedstawia 
żadnych niekorzyści". 

"Dziennik Berliński" tak pisz.e: 
"Dziwimy się, że Pliow. K.omitet Poznański 

nie uważał za stosowne sam opublikować swe-

Wiarusy~ 
Po~lełf Wacława Masł•w•klefls. 

- Albo do reszty ogłupiał z tęsknoty po 
pannie Annie, -dorzucił Lermontow. 

Carlington wyprosto·wawszy się rzekł su
cho: 

- Baron von Olgerode nie ma prawa zaj
mować się miss Anną. 

- Właśnie dla tego on to jeno robi, - ·od
pad Lermontow. 

- Całkiem się zamotał w zawodzie swych 
strzelistych pragnień, - odezwal się gaskoński 
hrabia de-Toulouse. 

- Niech kaci porwą szwabskie amo·ry! -
bruknąl major Jakimow. 

Carlington powiódl oczami zimneroi jak 
stal i rzekł z naciskiem: 

- Panowie zrobią, mi przyjemność, jeśli za-
. czną mówić o czem innem! 

A na to dobroduszny majo-r Jaskimow: 
- Ba! Słowa więzną kiedy w gardle sucho! 
Więc ~więtopelk-Mirski klasnął w dłonie 

na służbę. Natychmiast wniesiono srebrny ko
ciołek n~ tr6jnogu, póJ gwoły cukru, kosz wi
na, bakalie i szklanki. Oficerowie sami zaczęli 
robić napój, zwany niedźwiedziem dla tego, że 
nie było człowieka takiej tęgiej głowy, które
goby z nóg nie z.walił. P:olożyli tedy na kocioł
ku kilka szabel na krzyż, na nich zaś cukier, któ
ry polawszy szampanem, czerwonem winem i 
rumem, zapalili gdy zmoknął. Sinym plomie
niem palił się ·Cukier, tajał i ogniem kapał do ko
ciołka, a tam już były w winie muszkato,we gal
ki, goździki indyjskie, cynamon i imbier. Gdy 
wszystek cukier stajał, a plyn jeszcze wrzał i 
plonąl, nalewali go oficerowie chochlą, do 
szklanek i pili, oddychając parą. 

I rozmawiali coraz. gwarniej, bezładniej, w 
końcu zaś już tak, że nikt nikogo nie siuchat 
Wzmogła się do zabawy ochota. Wezwano 
przed namiot grajków i śpiewaków. Więc ode-

WIARUS POLSKI. 

go l)rojektu w gazetach, przez co uniemożliwił 
szer~zej opinii zajęcie stanowiska w tej bądź co 
bąd't bardzo ważnej sprawie. 

Delegaci K.sięstwa, którzy powołani zostali 
na 10 bm. do Poznania, aby projekt przedysku
tować i ewentualnie go uchwalić, albo odrzucić, 
przyjdą na zebranie zupełnie nieprzygotowani, 
bo nie mieli sposobności porozumieć się z swy
mi wyborcami i nie otrzymali od nich mandatu 
w tym lub owym kierunku. 

· Ale widocznie K.omitet Prowincyonalny Po
z:nański miał swoje powody, że projektu nie 
przedłożył prasie do wydania, opinii o jego war
tości. 

Zamieściwszy projekt ustaw i uwagi "Gaze
ty Toruńskiej'\ znane już czytelnikom naszym, 
zakończa "Dzien. Ber l." tak: 

· Widać z powyższych słów organu posła 
redaktora Brejskiego, że proJekt Prow. Komitetu 
Poznańskiego będ.zie mial przeciwników wśród 
kierowników organizacyi wyborczej w Prusach 
Zachodnich. Jakie stanowisko zajmą wobec 
niego bracia: nasi na Sląsku i w Westfalii, dotąd 
nie wiadomo, bo powołane organa opinii publi
cznej f organizacyi wyborczej nie miały jeszcze 
sposobności wyjawić o nim swego zdania. 

Stanowisko naszej kolonii w tej sprawie jest 
jasnem. Ona pierwsza oświadczyła się zasadni
czo za utworzeniem projektowane.j organi·zacyi. 
Rzeczą zebrania delegatów K.sięstwa będzie, że
by pfoiektowi nadać treść i formę taką, by się 
nań mogli wszyscy Polacy pod p(l!nowaniem· nie
mieckiero zgodzić". 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. 

Chełmża. Przed kilku dniami zmarł tutaj 
nagle, kupujący towar w składzie kupieckim, 
68-letni robotnik Stanisław Domżalski z Chel
mży. Paraliż serca był powodem naglej jego 
śmierci. • 

Toruń. Tyfus panuje od kilku dni w TO'ru
niu. Badania lekarskie wyka~Zaly, że wywołało 
go mleko downżne. Zarządzono środki mające 
przeszkodzić szerzeniu się zarazy. 

Chełmno. Obwód dominialny Dorposz, w 
tutejszym powiecie przechrzcono na "Hoens
dorf". 

zwaly się janczarskie talerze piszczałki, bęben
ki, żołnierze odchylili poly płaszczów, puścili się 
w prysiudy i wstrzącając ramionami śpiewali 
krzykliwym falsetem: 

W tym sołdackim, ach, w tym bycie 
Tak ' wesoło biegnie życie, 
Ze wyglądasz matki-kuli, 
Ach ty luli, ach ty luli! 
A oficerowie coraz głośniej dzwonili szklan

kami. 
Wtem przecisnął się wachmistrz przez ta

neczników i stanął wyciągnięty jak struna. 
- Pan pułkownik Olgerode przybywa! -

wygłosił. 

Wysypali się tedy oficerowie z namiotu, 
stanęli i tu, jeśli który mial w glowie za wiele, 
to ze zdziwienia odrazu wytrzeźwia'l. Oto· bo
wiem ukazał się przed nimi Olgerode zabłoco
ny, bez chełmu, w podartym mundurze, pod
trzymujący na siodle z.emdkmą Anulkę. Ku nieJ 
co żywo skoczył Carlington, za nim ławą rus,zli 
się ofiecrowie i zapomniawszy niechęci do ba
rona, wołali w uniesieniu: 

- Wiwat pułkownik! Wiwat! Na ręce go! 
Dzielnie się pokaJZał! 

Lecz Olgerode patrzyl ponuro i tylko mo- . 
cniej przygarnął do siebie Anufkę. 

Carlingtonowi twarz drgała ze wzruszenia. 
Oczami dziękował baronowi, to znowu tkliwie 
patrzył na zemdloną i powtarzał drżącym gl'o
sem: 

- Biedne maleństwo! Nieszczęsne maleń
stwo! 

I ręce ku niej wyciągnął. Lecz Olgerode 
cofnął konia, brew zmarszczył i oczami jął bły
skawice rzucać. Spojrzeli nań wszyscy ze zdu
mieniem, a wtem on krzyknąl: 

- Wara! Jam duszę dal, a ją wziął i nie 
oddam! nie oddam! · 

Aż osłupieli wszyscy, a on, uniesłony po
pędliwością, do szabli się porwal i pocisnąwszy 
konia, za wolał: 

- Na bok, panowie! Trup, kto mi drogę 
zastąpi! 

Lubawa. Pan K.artkowsk-i z Linówca nabył 
5 

gospodarstwo p. Boguna w Pratnicy za 60 000 dz.t 
marek. 

Chełmno. Dobra K.iełp rozdzieliła już ~o. 0 
misya kolonizacyjna pomiędzy S)VOich Michał. ~ 
ków. W e dl e "Geselligera" zamierza podobno zb 
kolonizacya zakupić w powiecie chełmińskim Dz. 
jeszcze dóbr kilka. Chyba z Polaków nikt się Ie 
nie połakomi na ·ztoto kolonizacyi. sz 

Olsztyn. Straszne nieszczęście wydarzyło sie 
się w Wielkich Gamarkach na W armii. Zatruz niz 
dniona na tamtejszem dominium 22-letnia dzie. 
wczyna obwią·za~·a sobie z powodu bólu zębów n 
twarz chustką. Chodząc okolo maszyn, znajdu. hel 
jących się w biegu, dostała się końcem chustki sa 
pomiędzy w~lce maszyny. Ponieważ w pobliżu b 
nie było nikogo, coby jej był przyb)(l na pomoc, 
więc biedaczka utracila życie w okropny spo. m 
sób. W ciągniętą pomiędzy walce i w ten s po. bY: 
sób prawie zmiażd~oną,, ~naleziono znacznie 0 
później po wypadku. cz 

Lasin. Bank Parcelacyjny z Poznania na
był majątek w Szczepankach PQd Lasinem' 340 gi 
mg. od pana Anastazego Ziętarskiego za 83 000 D 
mr. Przewłaszczenie jaż nastąpiło. W kupnie ty 
pośredniczył agent p. Jan Olszewski z Grudzią- w 
dza. pr 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. ro 
s t 

Gniezno. Pwces wytoc.zony o rzekome u
łatwienie ucieczki do Lwowa zasądzonej na .&
dwa lata więzienia glówno oskarżonej Piase
ckiej , wytoczony p. mecenasO:wi Wolińskiemu i k 
towarzyszom, rozpocznie się dnia 17 bm. przed si 
izbą karną w Gnieźnie. 

Przewodniczący izby karnej przeznaczył w 
tej sprawie 3 dni na rozprawy sądowe. Głó
wnym obrońcą jest znany poseł wolnomyślny 
Lenzmann, na świadków zaś powolano także 
Wlielu redaktorów pism polskich, między inny
mi też i wydawcę ,,Gońca" p. Milskiego i · jego 
córkę Znfię. 

Czecniejewo. Onegdaj rano zderzyły się s 
dwa pociągi towarowe w pobliżu stacyi tutei- s 
szej. Szkody nie powstały żadne; strzaskały 
się jedynie odbijacze. n 

Nakło. W poniedziałek postrzelił leśniczy 
Lenz w DęboiWskim lesie ·zbierającego grzyby 
robotnika Frankowskiego. Lekarz wydobył do- p 
ty.chczas ostatniemu 36 ziarn ś·rutowych. Jakim p 

l wspiął konia tak, że przednie kopyta za- ś 
wisły przez chwilę nad oficerami, potem zaś s 
skoczył naprzód z podniesioną szablą. 

Lecz Anglikowi krew uderzyła do głowy. t 
Przysiadł na żylastych nogach, oczami zmierz.yl d 
odległośó i z boku skoczył na Olgerodego jak P 
tygrys a w tej samej cliwili Mirski z jednej stro
ny, Reutt z drugiej chwycili za cugle, zaś Ler
montow stanął przed koniem, nogi rozstawił 
szeroko, a ręce do kieszeni włożył i zaczął gwi
zdać. 

Tu Anulka otwarła oczy, żachnęła się, uj
rzawszy się w rękach Olgerodego, i krzyknęła 
strasznym głosem: 

- Morderca!!... , 
Potem śmiech okropny wyrwał się z jej 

piersi - i znowu straciła przytomność. 
Zaś w Olgerodego jakby piorun trzasł: po

został bez ruchu i nie bronił zabrać sobie Anul
ki, a gdy wnet potem się ocknął i spojTzal przy
tomnie, obaczył oddalających się oficerów, któ
rzy gwarną gromadką szli za Carłingtonem, a 
ten z Anulką na rękach prosto mierzał' ku tatar
skiemu .Koszowi. 

Olgerode ścisnął skronie pięściami i zawył. 
- Odjedzie! uwiezie! - szeptał. - Moje 

uwiezie! 
I czul, że się w nim wściekłość porusza i 

mówi mu: "Nie daj! odbierz! masz przecie si
łę! Tyś tu dowódzcą! Tylko chciej a śmiej!" 

Więc oczy zaczęły mu się żarzyć i patrzyl 
niemi to na hoty swoje, to na ~osz. tatarski, a 
tam tlum śniadych jeźdzców już się kołysał na 
wysokich kulbakach, szykując się do odjazdu. 

Wtem po czambule jakby dreszcze prze
biegł - rzekłbyś, wiatr przeleciał nad łanem 
pszenicy i rozkołysał dojrzałe kłosy. Zahuczalo 
w czambule, jak w ulu. W chwilę potem wybie
gli stamtąd oficerowie ikażdy co tchu zdążal 
do swego namiotu, wskazując coś rękami i 
krzycząc, lecz Olgerode nic nie slyszat 

(Ciąg dalszy nastąpi). 



..... 
JYł sposobem wypadek się wydarzył, wykaże śle

){)() dztwo. 
Kiecko. W tych dniach spaliły się budynki 

(0. gospodarcze p. Ciesielskiego w Neapoleonowie, 
al. ocalono z W1ielkim trudem tylko stodolę pełną 
~no zboża która jeszcz.e nie była zabezpieczoną. 
rm Dzięki przedewszystkiem zabiegom kowala Za-
ię Iewskiego, który przybył z Sikawką z Modli-

szewa, stodola się nie zajęła. Gospodarz p. Cie
ło sielski ponosi wielką stratę, gdyż ·byt w ogóle 
u~ nizko zabe·zpieczonym. 
e. Kościan. Zamiejscowe pisma niemieckie do
w noszą, że późną jesienią przybędzie cesarz Wił
u. belm do Racota, posiadłości wielkiego księcia 
ki sasko-wajmarskiego, i kilka dni wraz z księciem 
u będzie połowal. 

Bydgoszcz. Wyższa szkoła przemyslOIWa 
· ma powstać w Bydgoszczy. W sprawie tej od
. byta się onegdaj tam~e konferencya, w której 

obok różnych radzców, także Berlina, uczestni-
czył także naczelny prezes v. Waldow. 

Uść. W zeszły wtorek spaliła się na wę
giel 4;/z r. stara córeczka gospodarza Wiórka w 
Dziembowie. W nieobecności rodziców zaję
tych pracą na podwórzu, przybliżyła się dzie-

- wczynka pozostawiona sama w izbie, do płaty, 
przyczem zapaliły się na niej sukienki, a za niem 
rodzice na krzyk dziecka z pomocą nadbiegli, 
stała się ona ofiarą płomieni. 

Ostrów. W Tyńcu utopiła się w sadzawce 
a 3-letnia córeczka gospodarza Walczaka. 

Gądld. Na torze z Po!znania do Gądek od
i kryto jakąś nową osadę - nazwano ją "Krei

d sing" i tam ma być urządzony przystanek dla 
pociągów. 

"N Skalmłerzyce. Jak wiadomo, tor kolejowy 
- z Berlina przez Zbąszyń, Leszno, Ostrów· do 
y Skalmierzyc zamieniony zostanie na pierwszo
e rzędny. Prace budowlane mają być ukończone 
- z dniem l-go maja roku przyszłego. W przy

szości będzie można przebyć z Berlina do Skal
mierzyc w przeciągu 7 godzin. Linia ta będzie 
stanowliła najkrótsze połączenie Betlina z War

- szawą. Traktaty handlowe niemiecko-rosyjskie 
wplynąć mają na połączenie kolei na terytoryurn 
niemieckiem z koleją warszawsko-kaliską. 

Odolanów. Polaków-ewangelików na po
łudniowym skraju W. Ks. Poznańskiego - w 

- powiatach odolanowskim o5trzeszawskim i kę
pińskim - ubyło, jak obliczył "Dzien. Berl." na 
podstawie ostatniego urzędowego spisu ludno
ści z dnia l grud'nia 1900 r., w astatniem dzie

. sięcialeciu (od r. 1890 do 1900) 3674 dusz. 
W r. 1890 było polskich protestantów w 

tych powiatach razem 9653, i to w powiecie o
dolanowskim 4081, ostrzeszowskim 4464 i w kę
pińskim, 1350. 

W e dług ·ostatniego spisu ludności roku 1900 
wynosi liczba polskich protestantów w tych po
wiatach 5979 i to w pow. odolanowskim 2569 
(a więc 1519 mniej), w ostrzeszowskim 3290 
(- 1174), w kępińskim 127 (tj. 1223 mniej aniżeli 
w r. 1890). 

Dolsk. Posiadłość p. Jana Latanowicza w 
Dolsku składająca się z hotelu z oberzą, pocztą, 
4 kamienice przy głównej ulicy, w pobliżu ko
ścioła, nadających się na każdy skład, wreszcie 
Wiatrak, kilka mórg roli i łąki, place pod bu
dowlę itd. , przeszły na własność domu banko
wo ... komisowego Drwęski i Langner w Pozna
niu. 

Rodakom nadarza się więc dobra sposo
bność osiedlenia się w Dolsku pod korzystnem~ 
Warunkami. 

W Głównie pod Poznaniem osiadł lekarz 
niemiec, również będzie tam apteka, na którą o
trzymał koncesyę aptekarz p. lierlitz. Miesz
kańcy Główny to w ogromnej większości Po
lacy. 

Września. Na probostwie w Milosławiu 
Spłonęła wielka stodoła. Jak im sposobem ogień 
Powstal, niewiadomo. 

Strzelno. W Młynach zakwitla - jak do
noszą ze Strzelna - powtórnie jabłoń w ogro
dzie gospodarza p. Filipiaka. 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 
Górne Łaziska w pow. · Pszczyńskim. Po 

gorącym dniu przeszla krótka burza nad naszą 
Wsią w środę, 26 sierpnia, już nad ranem. W 
dom p. Woźnikowskiego, za wsią stojący, ude
rzył piorun, pokład w izbie został uszkodzony, 
obrazki ze ścian pospadały, lecz na szczęście 
~udz.ie nie ponieśli żadnej osobistej szkody. Na-
0ll1tast w chlewie przybudowanym do domu 

W I AR U S P O L S l( l . 

piorun zabił krowę. Jest to wielka strata dla 
ludzi. - Sadźcie drzewa owocowe albo liścio
wie przy domach, które wyrosną wyżej niż do
my; one stanowią później niejako naturalne pio
runochrony, gdyż piorun zazwyczaj w nie ude
rza. 

Walce w pow. prudnickim. Ks. proboszcz 
i dziekan Rudolf Banner został mianowany ka
nonikiem honorowym. 

Racibórz. W czasie zwożenia zboża spadł 
83-letni wycużnik Jakób Janik w Busiawicach 
tak nieszczęśliwie z woza, iż po upływie 15 mi
nut zmarł. 

Niem. Piekary. Jubileusz. 600-nej rocznicy 
kościoła obchodziło w sobotę, 29 sierpnia i w 
niedzielę, 30 sierpnia rb. około 60 000 pielgrzy
mów. l(azanie jubileuszowe w niedzielę wygto
sil ks. prob. Kapica z Tych. 

Michałkowice. Pożar wybuchł w stajni do 
węgli w podwórzu nowej budowli Konigsferda, 
i zniszczył do szczętu górną szęść budynku, na
pełnioną drzewem i słomą. Ogień w.zniecily 
dzieci, bawiące się zapałkami. 

Zabrze. Na ko.palni l(ról. Ludwiki poniósł 
nieszczęście górnik Paweł Kozyrek, którego 
przysypały spadające węgle, przyczem odniósł 
znaczne okaleczenia. Od'wieziono go do laza
retu. 

Bytom. Na kopalni "Karstencentrum" 
przysypały wielkie masy węgii górnika T war
dalę, nieszczęśliwy poniósł śmierć na miejscu. 

Wirek. Podt'zas napadu pożgano rzeźnika 
Tomasza Dudę z Frydenshuty; rahny zmarł. 
Pochowano go w wtorek. Niejaki 1(. ma być 
głównym winowajcą. 

Wiadomości ze świata. 
· Petersburg. Poważny dziennik rosyjski 

"Now. Wremia" pisze: "Gdy się przypomni, co 
Prusy robią w Poznańskiem, to byłoby zupełnie 
właściwem odpowiedzieć rosyjską kolonizacyą 
wybrzeża nadbaltyckiego. Nie należy przeoczyć 
sobie ten ważny kraj graniczny. Dopóki ludność 
nadbaltycka nie będzie rosyjską, dopóty mrzon
ką po·zostanje myśl Piotra wielkiego, aby wysu
nąć Rosyę ponad morze. Naród jest trwalym 
tam tylko, gdzie mówi jego język. W calem wy
brzeżu nadbałtyckiem atoli przemawia język 
potężneg·o państwa niemieckiego, które na da
wniejsze "księstwa" rzuca bardzo dwuznaczne 
spojrzenia. Jeden dzień bytności w dzielnicach 
nadbałtyckich wystarcza, aby zobaczyć, jak ma
ło Rosya i lud jej zdziałał tutaj w ciągu dwustu 
lat. W czasie tych dwustu lat można byto ci
cho i pokojowo załatwić kwestyą bałtycką! Ja
sną jest rzeczą, że gdyby w dzielnicach nadbał
tyckich panowal język rosyjski, to nawet przy
należność do protestantyzmu nie mogłaby niem
com dać powodu do zamierzania zdobycia tego 
kraju. Teraz atoli niemcy, a z niemi ogromna 
większ·ość nadbałtyckich niemców marzą o tern 
połączenju dzielnic nadbaltyckich z wspólną "oj
czyzną". Ich "ojczyzna" atoli jest ziemia nie
miecka, a Rosya jest dla nich więcej, niż obcym, 
jest dla nich wrogim krajem! Separatyzm bał
tyleki nietylko nie znikł w ciągu tych dwustu lat, 
ale właśnie rozkwitł w tym czasie". 

Niemcy tym sposobem wskazali sami Ro
syanom jaką drogą pójść powinni. Kolonizacya 
nad Baltykiem będzie jednakowoż gorszą dla 
Niemiec, bo tam niemcami są dziedzice wiosek 
a lud roboczy jest pochodzenia litewskiego. 

Białogród. Według "Beogradzke Nowiny" 
są przywódz~cami spisku oficerskiego kapitan 
sztabu jeneralnego Nowakomowicz i kapita:1 
piechoty Teod.orowicz; u nich to właśnie znale
ziono o·wą odezwę do korpusu oficerskiego tej 
treści: "że oficerowie nie powinni znieść hańby. 
spadającej na nich wskutek owego mordu pary 
królewskiej, Wszyscy oficerowie czujący swój 
honor, powinni żądać stanowczo, aby owi spi
skowcy, którzy wzięli udział w zamordowaniu 
króla, zostali wydaleni z wojska. Gdyby to nie 
nastąpiło, trzeba ich usunąć przemocą". Pod o
dezwą. podpisanych było 25 oficerów, których 
też zaraz w cz.wartek uwięziono. 

Zdaje się jednakże, jakoby rząd usilowal za
łatwić rzecz całą ugodowo; minister spraw ze
wnętrznych, Kaliewicz grozi w przeciwnym ra
z.ie dymisyę, co byłoby zrozumiałem , jeżeli spra
wdzi się pogłoska, że prawie 90 procent ofice
rów se1 b ski ch zajmuje to samo stanowisko w 
sprawie morderców króla jak ich U\\ ięzieni ko
ledzy. Słychać też już, że więzienie ostatnich 

ma zostać zmienionem na prosty areszt domowy 
i że z kól dworskich zorgłaszaią, jakoby nie 
istniał jakiś spisek. Podoboo brat króla Piotra, 
książę Arsen, podjął się uregulować calą spra
wę. 

Nowy Jork.. Z Osterbay donoszą, że pre
zydent był w istotnem niebezpieczeństwie. l(ie
dy poli'cyanci usilowali ująć Weilbrennera, któ
ry chciał koniecznie mówić z Rooseveltem, ten
że bronił się bardzo energicznie. Powstała bój
ka podczas której prezydent wyszedł z domu. 
Weiłbrennerowi udało się wydobyć rewolwer i 
skierowal broń na Roosevelta. Zanim jednak 
zdołał dać ognia, jeden ·z policyantów wytrącił 
mu broń z ręki. Teraz wypadli wszyscy w do
mu prezydenta znajdujący się policyanci, rzucili 
się na sprawcę zamachu, a Roosevelt został 
sam. Zawoła·l mieszkającego opodal ogrodnika, 
który zauważył, że jeszcze dowie inne osobisto
ści kręciły się po ogrodzie. Gdy W eibrennera 
schwycono, zaczęto szukać drugich, znaleziono 
ich ślady, lecz sami uciekali. Zachodzi podej
rzenie, że rzekomo obłąkany Weilbrenner uda
je obłąkanie. Wszystkie straże w około domu 
Roosevelta podwojono. 

Berlin. Gazety centrowe domagają się, aby 
termin wyborów .do sejmu ogłoszono, ażeby 
można poczynić przygotowania. 

W Lucernie odbyć się ma zjazd katolików 
szwajcarskich. l 

Petersburg. Obawiano się wybuchu zatar
gów między Rosyą a Ja po nią. Po stronie ro
syjskiej mówią, że obawy Japonii były bezpod
stawne. 

Port-Artur. Japonia zakupiła małą wyse
pkę Sambak, co na l(orei wywołała niezadowo
lenie. 

Z różnych stron. 
W Moguncyi stracił kat Brandt 18-letniego 

stolarza Detroita, który w kwietniu zamordował 
72-letną ciotkę i o.grabił ją. 

Bremerhaien. Na Wezerze zderzyły się 
parowce "Germania" i "Segu". Parowiec "Ger
mania" zatonął. Ludzi wyratowano. 

Bruckhausen. W piątek 4 bm. przejechał 
wóz elektryczny jadący z Marxloh do Ruhrort 
dziecko trzyletnie rz.eźnika p. M. Strzelczyka tu 
ztąd, które odniosło ciężkie okaleczenia na gło-
wie. Przestroga to dla rodziców. . S. L. 

Meiderich. Z powodu spalenia się wozów 
kolei elektrycznej, utrzymują ruch przy pomocy 
samochodu, choć częściowo. 

Altenessen. W przyszły czwartek o godz. 
9 odprawi w tutejszym kościele św. Jana pry
micye O. January van den Borg, zakonu św. 
Franciszka. 

Oberhausen. Odprawili tu prymicye 00. 
Benedyktyni Zirwas i liellwig. 
mu bro ńz ręki. Teraz wypadli wszyscy w do-

Rozmaitości. 
Statystyka małżeństw w Niemczech. W 

roku 1901 zawarto w rzeszy niemieckiej ogółem 
426,499 małżeństw. Z tych wyznania jednako
wego małżonków było 91-2 proc., reszta 8-8 
przypada na małżeństwa mieszane. Czysto ka
tolickich małżeństw zawarto 145,141, czysto t
wangielickich 277,480, a żydowskich małżeństw 
3,878. W związkach mieszanych, w których 
mąż był katolikiem, a żona ewangieliczką, było 
20,697, a w stosunku odwrotnym 18,418. Mie~ 
szanych małżeństw żydówek z ewangielikami 
było 222, żydówek z katolikami 77. Małżeństw 
żydowskich z ewangieliczkami było 258, z kato
liczkami 67. 

Ostatnie wiadomości. 
B i a ł o g r ó d. Król Piotr otrzymuje liczne listy 

z pogrożkami. .Jak sam powiada, jest w bardzo przy
krem położeniu. 

P e k i n. W Mandżuryi jest położenie bardzo nie
pewne. Rosya gromadzi wojsko. 

B e r l i n. Zaprzeczają, jakoby parlamentowi 
zostać miały przedłożone nowe żądania na mary
narkę. 

OD REDAKCYJ. 
Do Dortmundu. Dortmundzcy centrowcy twier

dzą, że artykuly ks. dr. Lissa przedstawiają się "ja
ko spekulacye w interesie wlasnei kieszeni." Stwier
dzamy, że od Wydawnictwa "Wiarusa Polskiego" ks. 
dr. Lissowi nic się nie należy. 

Centrowcy zmyślają najróżniejsze rzeczy, ale za
wsze iakoś ich klamstwa się wydają, 



Nabożeństwo polskie. 
Wiemelhausen. 

Sposobność do spowiedzi w sobotę 12 bm. po pol. 
W niedzielę 13-go o godz. 4 kazanie. 

Towarzystwo błog. Bronisławy w Wiemelhausen 
donosi swym czlonkom, iż w niedzielę, dnia 13 wrze
śnia o godz. ~12 odbędzie się zebranie w celu zala
twienia ważnych spraw. O liczny udzial prosi 

Z ar z ą d. 

A L T E N B O C H U M. 
Towarzystwo św. Józefa w Ałtenbochum 

donosi swym czlonkom i wszystkim rodakom z Al
tenbochum, Laer i okolicy, iż w niedzielę, dnia 13 
września obchodzi tow. 12 rocznicę swego istnienia 
w porządku następującym: O godz. 3 zbiorą się 
czlonkowie jako i goście na sali posiedzeń, o godz. 
3~ udamy się do kościola, gdzie się odbędzie nabo
żeństwo polskie. Po nabożeństwie udamy się na salę, 
gdzie się odbędzie dalsza · zabawa, palączona ze śpie
wem, koncertem i teatrem. Będzie odegrana bardzo 
zajmująca sztuka pod tyt.: "Ulica nad Wislą''. Czlon
kowie innych tow. mile widziani. Osobnych zapro
szeń nie wysela się. Wstępne dla czlonków wynosi 
50 fen., nieczlonkowie placą przy kasie 75 fen. Ka
żdy czlonek towarzystwa musi mieć oznak. Można 
je otrzymać w niedzielę zaraz po sumie na sali po
siedzeń. O jak najliczniejszy udzial szan. czlonków 
jak i wszystkich rodaków z familią uprasza 

Z ar z ą d. 

Baczność LiitJ!endortmund i okolica! 
W niedzielę dnia 13 bm. po pol. o godz. 3 odbę

dzie się zebranie w celu zalożenia towarzy stwa ~im
nastycznego "Sokól", na które się wszystkich Pola
ków zaprasza z LUtgendortmund i okolicy do lokalu 
p. W. Spechta. Z w o l u ją c v. 

Towarzystwo św. Kazimierza w Baukau. 
Szanownym czlonkom i Rodakom donosimy, iż 

w niedzielę, dnia 13 września urządzamy zabawę z 
tańcem w lokalu tow. Początek o godz. %5. Wstęp 
dla czlonków 30 fen.. dla nieczlonków przed czasem 
50 fen., przy kasie 75 fen. Niewiasty mają wstęp 
wolny. Czlonkowie otrzymają karty wstępne przy 
kasie. Ktżdy jest zobowiązany okazać się książką 
wpisową. gdyż każdy czlonek, który zalega ze skia
dkarni więcej jak 3 mies., placi jako nieczlonek. Karty 
można dostać u pana Józefa Newlinga i u czlonków. 
Wplata miesięczna i wpis jest od godz. ~4 do ~5. 
O jak naillczniejszy udzial czlonków, Rodaków i Ro-
d~czk! uprasza Z"a r z ą d. 

Baczność! Erle-Middełicb! . ~.: . 
r· 

Szanownym Rodakom w :Erle-Middelich oraz 
czlonków Towarzystwa św. Wojciecha donoszę, iż w 
niedzielę 13 września po pol. o godz. 4 mamy walne 
zebranie. Ponieważ mamy ważne sprawy do zala
twienia, dla tego liczny udzial czlonków jest pożąda-
ny. Andrzej Leśniak, przewodn. 

Baczność! Disteln-Scherlebeck! 
Uwiadamia się szan. czlonków Tow. św. Ludwika 

w Disteln-Scherlebeck, iż nasze zebranie odbędzie 
się w niedzielę, dnia 13 września w lokalu p. Hester
mantra. Prosimy zatem szan. czlonków, aby się jak 
najliczniej stawili, bo będą ważne sprawy do zala
twienia z powodu naszej rocznicy. 

Tow. polsko-kat. p. op. św. Antoniego w Essen-West 
p. Frohnhausen. 

Donosi się czlonkom, iż w niedzielę, dnia 13 bm. 
o godz. l po pol. przed zabawą odbędzie się m·e
sięczne i walne zebranie. Beędzie placenie skladek 
miesięcznych i różne ważne sprawy do zalatwienia. 
W dalszym ciągu nastąpi wybór nowego przewodni
czącego, ponieważ dotychczasowy przewodniczący 
p. Jan Kardacz wyjeżdża w strony ojczyste dla jego 
ważnej przyczyny. Czlonkowie, którzy są niewypla
tni, prosimy, aby się także stawili do glosowania 
jako i zabawy. Wkońcu życzymy szan. staremu 
przewodniczącemu po trzykroć: Niech żyje ze swą 
narzeczoną w ojczystych stronach szczęśliwie. 

Jan Bracha, sekr. 
U w a g a : W tą samą niedzielę po zebraniu o 

godzinie 5 urządza Tow. swą letnią zabawę palączo
ną z tańcem u p. Brail, ulica Raumerstr. 29. Wstępne 
dla czlonków 60 fen., dla gości przed czasem 75 fen., 
przy kasie l markę. Czlonkowie, którzy zalegają z 
skladką miesięczną dlużej jak 3 miesiące, placą jako 
goście. Wszystkich czlonków jako i Rodaków i Ro
daczki z Frohnhausen i okolicy serdecznie zaprasza 

K o m i t e t z a b a wy, 
---------------------------- ---

Towarzystwo św. Barbary w Oberhausen 
donosi swem czlonkom, iż w sobotę dnia 12 września, 
rano o godz. 8 odprawione będzie żalobne nabożeń
stwo za duszę śp. zgasiego Ojca św. Leona XIII w 
kościele Najslodszego Serca Jezusowego. Towarzy 
stwo bierze udzial z chorągwią w tern nabożeństwie. 
O liczny udzial czlonków w tern nabożeństwie w 
czapkach i oznakach towarzyskich uprzejmie prosi 

Z ar z ą d. 
Uwaga. W niedzielę dnia 13 wrzeSnia PO' pol. 

o godz. 5 odbędzie się walne zebranie, ponieważ przy
będzie na zebranie czcigodny ks. proboszcz J aequo
wic i zarazem przyjmie urząd honorowego prezesa. 
O liczny udzial czlonków w zebraniu uprzejmie prosi 

Z ar z ą d. 

Wattenscheid. 
Donosi się wszystkim czlonkom Tow. św. Józe

fa oraz wszystkim Polakom, iż w czwartek 11 tm. 
przypada nieustająca Adoracya Przenaiśw. Sakra
mentu. Godzina modlitwy dla Polaków jest z czwar
tku na piątek w nocy od godz. l do 2. Uprasza się 
przeto usilnie wszystkich Rodaków a szczególnie nie
wiasty 01 jaknajliczniejszy udzial w nabożeństwie, aże
by nie mówiono, iż Polacy nie dbają o nabożeństwo. 

Zarząd Tow. św. Józefa. 

Baczność druhowie i Rodacy w Oberhausen! 
Towarzystwo gimn. "Sokół" Oddział I 

urządza w niedzielę, dnia 13 września br. w lokalu p. 
Kolter, przy nowym rynku zabawę latową. Początek 
o godz. S po pol. Będzie koncert, ćwiczenia gimnasty
czne, oraz strzelanie do tarczy o nagrody. O godz. 
8 wie ... zorem będzie odegrany piękny teatr amatorski 
w 18 osobach i pięciu odslonach, poczem nastąpi ta
niec. Na tę zabawę zapraszamy wszystkie Tow. 
okręgu VII i te tow., które zaproszenia otrzymaly, 
oraz wszystkich Rodaków i Rodaczki z Oberhausen 
i okolicy. Wstępne dla czlonków wszystkich Tow. 
50 fen., ale muszą się okazać książka kwitową, jako 
są czlonkami. Niec2.lonkowie płacą l markę. O li-
czny udzial prosi Wy d z i a l. 

W o i c i e c h : Dzień dobry, Blażeju! gdzie ci 
tak pilno, co tak rychlo z rana idziesz? 

B l a i e i : \Vidisz bracie, oto idę do krawca po 
ubranie, bo na 13 września będzie zabawa i teatr od
grywany w gniaździe "Sok6l" I w Oberhausen, to też 
się będzie trzeba porządnie ubrać. 

W o j c i e c h : Czy to trzeba się koniecznie tak 
porządnie ubrać na teatr lub zabawę? 

B l a i e i : Ale sluchai no, bratku, tam ci będzie 
coś nowego odegrane, i to sztuka coś takiej jeszcze 
nie widzial, bo będą odgrywali sztukę: "Muzulmanin 
Chrześcianka", co dopiero wyszlo z druku przez 

Józefa Chaciszewskiego z Gniezna, i możesz tam wi
dzieć, jak odbijają chrześcianie ziemię świętą Muzul
manom i napatrzeć się możesz do syta, bo będzie 
sztuka wyśmienita, a nie będzie ci na to pieniędzy żal, 
bo potem jeszcze będzie bal, a ci powiadam, to będzie 
chwila wesola, bo wszystko przyjdzie do kola, ja sam 
choć stary to ugnę katany i przyjdę z Kaśką w tany, 
a ty co na to Wojciechu? 

Woj c i e c h : Ha, to i ja tam przyjdę, kiedy 
tam tak milo i wesolo będzie, a więc Czole m! do wi
dzenia druhu. 

B l a i ej : Gzolem! ale ci jeszcze muszę nad
mienić, weź ze sobą Basię, bo ja wezmę Kasię, a 
więc Czolem, Wojciechu! 

W o i c i e c h : Dziękuję za uwagę. C zolem! 

Wiec ,,Zjednoczenia" w Laar 
odbędzie się w przyszlą niedzielę dnia 13 września 
zaraz po wielkiero nabożeństwie o godz. 11~ przed 
pol. na sali p. Wittenkampera w Laar. Na wiecu o
mawiane będą sprawy robotnicze. O jak największy 
udzial szan. Rodaków uprasza 

"Zjednoczenie zawodowe polskie." 

~~~~~··~ ~~~·~·~ 
: Michał Depa, Laar, : 
• ulica cesarska (Kaiserstr.) nr. 99. • !. Szanownej publiczności donoszę uprzejmie, fJ 
"W" iż nadchodzi czas jesienny. Zatem proszę szan . 
• publiczność o poparcie mego przedsiębiorstwa, 
~ a moj em staraniem będzie jak najrzetelniej 
• obsłużyć. 

• Krawiec polski w Laar. ......... .... 
Baczność Rodacy. 

Sprzedaję maszyny . do szycie, kolowce i meble 
dla nowożeńców. Gotówką lO proc. taniej. Ktoby so
bie coś życzył, za 5 fen. karta wystarczy, a przybędę. 
Przyjmuję także wianki ślubne i obrazy do oprawy 
dla znanego Rodaka p. Sibilskiego w Bochum. 

Walenty Nowak, Altenessen, Bruckmannstr 8~. 

~~ 
~~ 

Szanownym Rodakom donoszę, że mój sklad ma
szyn i kól palączony z warsztatem reperacyjnem 
znajduje się 

w Bruchu, Marienstr. nr. 221. 
Wspaniale kola od 75 mr. Maszyny do szycia 

od 70 mr. Siodla, gumy, dzwonki, kierowniki, peda
ly. Bardzo niskie ceny . Wykonuje wszelkie repe
racye przy kolowcach tanio i sumiennie. 

L U D W I K S T A W I Ń S K l, 

~~·~t·~ (l) .•• 
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~---P-o-r t re t 

Ojca świętego Piusa X 
w pięknych reprodukcyach 

polecamy: 

~~~~~~~*~~~~ 
I. 80 cm. długi, 60 cm. szer. 6 mr. 

II. 45 cm. długi, 35 cm. szer. 3 mr, 
III. 35 cm. długi, 25 cm. szer. 60 f. 

~~~>*~*~~~~~~ 
Na porto i opakowanie 50 fen. więcej. 

Jlsłfgarnia 

Wiarusa Polskiego w Bochum~ 
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Książki do nabożeństwa. 
a) Wielkie książki: 

Dunłn, 
k~iąż.ka do nabożeństwa. Wydanie dla mężczyzn . 
n~ew1ast osobno. Oprawa skórzana z okuciem i zam. 
k1em, zloty brzeg, cena 5,00 mr. z przes. 5,50 mr 
Oprawa w skórkę zloty brzeg 3,00 mr. 

Wianek Maryi 
Oprawa 5. Skóra, wyciski, zloty brzeg i okucie 

cena 3,00 z przes. 3,30 mr., oprawa 77 skóra wycisk~ 
okladka prasowana, brzeg zlocony, zameczek, cena 
3,00 mr. z przes. 3,30 mr. Oprawa 9 z imitacyą kośc~ 
zameczek, kolor bialy lub kolorowy, cena 3,20 

2 
prze~. ~.50 mr. Oprawa 10. Skóra miękka, gustowne 
wyciSki, brzeg zlocony, okrągle narożniki, cena 4,2t 
m r. z przes .. 4,ąo m r. Oprawa 12. Skóra, gladka, gu. 
stowne wyciSki, okla'dka skośno zcięta, brzeg zloty, 
zameczek, cena 5,00 z przez 5,30 mr. 

Jezus, Marya, Józef. 
Oprawa 11. Skóra szagrynowo podwatowan 

wyciski, brzeg zloty, cena 4,30 mr. z przes. 4,60 rnr 
Pobożny katollk. 

Oprawa 12a. Skóra eleg. brzegi ścięte na. 
rożnik, ozdoby piękne, zameczek, cena 6,00 z prze1· 
6,30 mr. 

b) średniej wielkości książki. 
Książka misyjna 

2,20 mr. z przes. 2,40 fen., 
"Boże bądź miłościw. 

Opr. 5. Skóra czarna, zlote wyciski, brzeg zl~ 
ty 2,00 z przes. 2,20 mr. 

Op.r. ? skóra, grzbiet i okladka prasowana, zl~ 
te wyciski, brzeg zloty, okucie i zameczek, cena 2; 
mr. z przes. 2,70 mr. Opr. 11, skóra, miękka, brze~ 
zlocone, zameczek kartonik, cena 3.80 mr. z prze 
4,00 mr. 

Boże bądź miłościw. 
Opr. 3, skóra szagrynowa, okucie zamek 3,, 

z przes. 3,70 mr. 
Zdrowaś Marya. 

Opr. 5. Piękna skórka, zameczek, 2,50 mr, 
przes. 2,70 mr. Opr. 10. Skóra miękka brzeg zloc~ 
ny, cena 3,40 z przes. 3,60 mr. mr. 

Anioł Stróż. 
Opr. 5, skórka, zameczek, cena 2,50 z przes. 2,i 

mr. Opr. 12, czarna skóra, zameczek, śliczne W! 
ciski, cena 4,20 z przes. 4,40 mr. 

Módlmy się. 
Oprawa 5. plóciana okladka, zloty brzeg 1,20 m~ 

z przes. 1,30 mr. Oprawa 9 skóra, zloty wycisk, o 
kucie, cena 1,70 mr. z przes. 1,80 mr. 

Pobożne modły. 
Oprawa 7, grzbiet skórzany, okucie, zloty brz! 

cena 1,20 mr. z przes. 1,30 mr. Opr. 10, skóra mię 
ka, brzegi zlocone, kartonik, cena 2,00 mr. z prz 
2,20 mr. 

c) Male książki. 

Bóg z tobą. 
Opr. 00, w plótno, cena 50 fen. z przes. 55 ie 

Opr. 4a, skóra, giętka okladka, gustowne wycis' 
cena 1,20 mr. z przes. 1,30 mr. Opr. 10, skóra mię 
ka, okrągle narożniki, cena 1,00 z przes. 1,10. O~ 
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, skóra gladka, podwatowana, okrągle narożniij 
zameczek, cena 3,20 z przes. 3,30 mr. 

Chwała Bogu. 
Opr. 4a skóra, okrągla giętka, brzeg zloty, ce 

1,80 mr. z przes. 2,00 mr. Opr. 16, skóra gladka, p 
watowana, okrągle narożniki, brzeg zlocony w trze 
agatowych kolorach, cena 4,10 mr. z przes. 4,30 . 
Opr. 177

, piękna skórka z zameczkiem, cena 3,90 111, 

z przes. 4,10 mr. Opr. 21, skóra glactka miękka, br 
zloty, cena 3,70 z przes. 3,90 mr. . 

Do Boga. 
Opr. 3 w plótno, cena 50 fen. z przes. 55 fen. 

Głos duszy. 
Opr. 4, skóra szagrynowa, brzeg zloty, cena l 

mr. z przes. 1,90 mr. 
Panie wysłuchaj. 

Opr. 4. Skóra, wyciski, brzeg zlocony, cena l 
mr., z przes. 1,30 mr. Opr. 4a, skóra, okladka gie~ 
cena 1,40 mr. z przes. 1,50 mr. Opr. 11, skóra pod~ 
towana, gustowne wyciski, brzeg zloty, cena z,a/ 
przes. 2,10 mr. 

Panie zmiłuj się. 
Oprawa w plótno 50 fen., z przes. 55 fen. 

Jezus przyjacie• dziatek. J 
Oprawa w plótno 50 fen., z przes. z przes. 55 ! 

Skarb duszy. 
Opr. 11. Skóra podwatowana, 2,40 mr. z prz 

2,50 mr. Opr. 14, skóra gladka, gustowne wYCi) 
okrydlo, narożnik, cena 3,00 z przes. 3,10 mr. ~ 
15, skóra gladka, podwatowana, narożniki ogrąt 
cena 3,70 z przes. 3,80 mr. Opr. 16, skóra glad 
podwatowana gustowne wyciski, w agatowych k. 
rach, okrągle narożniki, cena 3,70 rnr. z przes. 
mr. Opr. 21, skóra g!adka, miękka, niepodklei 
gustowne wyciski, brzeg zlocony, cena 2,90 rrlf 
przes. 3,00 mr. 

Serdeczne modły. 
Opr. 5, skóra szagrynowa, wyciski, okucie, ci 

2,80 mr. z przes 3,00 mr. 
Nabywać można w księgarni .,Wiarusa PotsW 

20" w Bochum. 

Adres: .. Wiarus Polski", Bochum. 
.-1 

~ B:SI:E;GABl\TIA ~ 
,, Wiarusa Polsklego'1 

poleca wielki wybór książek do naboże6sł1f1 

~o czytania, wiązark ów, powinszowań itd. 

Adres: "Wiarus Polski" Bochum. 



• 
Codzienne pismo ludowe dla Polakbw na obczyźnie~ poświęcone sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

Wychodzi codziennie z WYi,tkiem dni poświątecznych 
• •odatkiem religijnym p. t.: .. Nauka Katolicka" z ty
•••nikiem spolecznym p, t.: ,.Glos górników i hutni
~6w ... oraz pisemkiem literackiero p. t. "Zwierciadlo" 
Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi' 
l "r. 50 fen., a z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen . 
•• Wiarus Pdlski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

Módl się l pracuj ! 

la inseraty placi się za miejsce rządka drobnego druku 
15 fen., a za ogloszenia zamieszczone przed inseratami 
4 Ofen. Kto czesto oglasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tlomaczenie z obcych _języków na pol
ski nic sie nie placi. - Listy do redakcyi, Drukarni 
i Księgarni nalęży oplacić i podać w nich dokladny 
adres piszącego. Rekopisów się nie zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ich upoważnienia nie wskazuje się. pod znakiem •• t polnisch" nr. 128. 

N:r. 207. Bochuin (Westfalia), czwa.rlek 10-go września 1903. Rok 13. 
Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy ulicy Ma.ltheserstrasse nr. 17 na dole. · 

Rodzice polscy! Uczcie azleci swe 
•JJ6wie, czytać i pisać po polsku f Nie 
fiat Polakiem, kto potomstwu swemu 
;•emezyć się pozwoli ! 

% wypadków dnia. 

"Vaterland" uratowany! 
"Goniec" pisze: "Wieniec urządzony w nie

dzielę w St. Domingo staraniem Tow. Przemy
słowców na Wildzie, odbył się przy licznym u
dziale publiczności, która zwykle dopisuje na ta
kich zabawach. 

Przygotowania liczne, które Tow. przemy
słowców poczynił·o, natrafiły jadnek na prze
szkodę, i to: policyi pruskiej, która w sobotę do
piero zakazala wszelkich k·ostyumów obcych 
narodowości, a więc polskich, ( !) węgierskich, 
czeskich, francuzkich, hiszpańskich, rosyjskich 
itd. pozwalają jednak laskawie na bamberskie 
kostyumy! . 

Zakaz ten Wypada zachować w pamięci i u
czynić go jak najglośniejszym, aby świat się do
wiedziaf, jakie stosunki u nas panują, towarzy
stwo zaś zwrócić się powinno z tą sprawą do 
sądu, jak również i wypożyczający kostyumy, 
który wtnien skarżyć policyę o odszkodowanie 
za szkody, które ponosi przez zakaz. 

Toż trudno od polskich Towarzystw wyma
gać, aby ·zwracal'Y się do muzeów lub starych 
"zetighauzów" o wypożyczanie mundurów -
może grenadyerskich z czasów stareg{) Fritza, 
na swoje zabawy kostyumowe, maskarady itp. 

Węgrzy, Moskale itd. gdy się dowiedzą o 
tern zakazaniu ich k{)styumów narodowych, -go
towi się odplacić "landsmanom" w Siedmiogro
dzie i w prowincyach nadbałtyckich, z czego 
może powstać lament w calym "faterlanct:zie". 

Teraz może spokojnie spać niemiecki 
Michałe·k! 

Uczeń ślusarski Jan Mikołajczak z św. La
zarza poszedr do szkoły uzupełniającej mając w 
krawacie zatkniętą śpilkę z sokołem, t. ZW'. so
kółkę. Ponieważ na wezwanie nauczyciela p. 
Seiferta śpilki tej z krawatu nie wyją.ł, otrzymał 
od policyi mandat karny na 5 mr. 

Odno:śny mandat karny brzm1: 
"Dyrekcya policyi w Poznaniu. 
Pan przybyleś dnia 11 i 13 sierpnia rb. do 

tutejszej szkoly uzupełniającej z oznaką sokol
ską i pomimo zawezwania nauczyciela Seiferta 
nie zdjąłeś takowej. 

Przestąpienie t{) poświadcza nauczyciel Sei
fert. 

Na podstawie ordynacyi ·szkolnej z 14 lute
go r. 1896 i statutu miejscnwego, dotyczącego 
Przemysło;wej szkoły uzupełniającej miasta Fa
znania z 15 czerwca i 29 lipca 1892, 10 lipca i 4 
sierpnia 1898, 14 w'rześnia i 8 października 1901 
()raz wedle &§ 120, 152 i 150 nr. 4 ordynacyi 
ProcederoweJ prawa dotyczącego zmiany pTawa 
Procederowego z l czerwca 1891, zapłacisz Pan 
kary mr. 5 lub l dzień więzienia, w królewskiej 
kasie powiatowej w Poznaniu. ul. Zamkowa 4. 

Poznań, 17 sierpnia 1903. 
Prezydent policyi v·. łlellmann. 

Do ucznia ślusarskiego Jana Mikołajczaka 
w Poznaniu, ul. Głogowska 77". 

Jeszcze nie bywało, aby za śpilkę z. sokalem 
w krawacie karano! 

Każdy ośmiesza si~, jak umie. 
Dzienniki~ strasburskie donoszą o nieustają

cej kampanii przeciw napisom francuskim w 
miastach Alzacyi i Lotaryngii. Jeden z kupców 
umieścif n. p. nbok firmy dodatek: maisan de 
C{)nfiance. Napis ten usunęła policya, a polecHa 
dać niemieckie tłomaczenie: Vertrauenshaus. 
Nie są też dozwolone uniformy francuskie. W 
miejscowym "Edentheater" wystawtono opere
tkę "Der Schwiegerpapa", w której występowa
li francuscy oficerowie i żołnierze. Na drugiem 
przedstawieniu policya nakazała czerwone spo
dnie zamienić na czarne ... 

Telegramy. 
S a n M i q u e l. Miasto San Miquel w Jon

katan zostało zniszczone przez orkan. 
B e .~ r u t. Przy starciu muhamedanów z 

chrześcianami zostało 30 ludzi zabitych. Krąży 
pogłoska, że wielkie mocarstwa, chcą wysłać 
tam dotąd okręty woj:enne. 

I l m e n a u. W e wiosce Pennewitz zni-
szczył pożar 30 domów. 

B y t o m. W e wtorek rozpoczął się pro-
. ces w sprawie. zaburzeń wyborczych w Laura

hucie. Oska,rżonych jest 66 osób. Między tymi 
jest dwoje dzieci szkolnych. Rozprawy bardzo 
ciekawe. 

Polacv na obczyźnie. 
Wiec w Dortmundzie 

z pvręki "Zjednoczenia" odbył się w ubiegłą nie
dzielę. Niestety udzial nie był zbyt liczny. Co 
gorsze, niektórzy z uczestników zachowali się 
tak, że wn{)sić można bylo z tego, że przybyli 
jedynie w celu przeszkadzania robotnikom, dą
żącym do organizacyi zawodvwej. To bard'Zo 
źle! Wiecowi przewodniczył druh St. Kunca a 
w sprawie organiza·cyj zawod{)wrych przema
wiat druh Brzeskot Kto dziś przeszkadza ro
botnikom, gdy się chcą organizować zawodo·wo, 
ten chyba stoi na żołdzie wro,gów ludu pracują
cego. Kto zaś przeszkadza robotnikom pol'skim 
w organizowaniu się samodzielnie w "Zjedno
czeniu zawodowem polskiem", ten wysł'uguje się 
wrogom robotnikórw oraz polakożercom, haka
tystom równocześnie. 

Spodziewać się godzi, że na przyszły wiec 
"Zjednoczenia" R{)d'a:cy liczniej się zbiorą i .po
każą, że znają doniosłość organizacyi zawodo
wej, zapisując się licznie na członków "Zjedno
czenia". Kto chce sz.kodzić sprawie robotni
czej niesfornem zachowaniem się, niech lepiej 
zostanie za piecem. 

Ci pan{)wie mogą być pewni, że polscy ro
botnicy z Dortmundu nie pozwolą w przyszło
ści, aby w ten sposób szkodz{)nO ich dobrej sła-
wie. Druh. 

"Sokół" w Hoq:tbruch-Barop 
z.ostał założony w ubiegłą niedzielę. Zebraniu 
przewodniczyi druh Stachowski. Przybyło nam 
też z pomocą kilku druhów z Dortmundu. Po 
przemówieniach druhów Bartscha i Molskiego 
oraz Roszaka, Kubiaka i Regułskiego z Baropu 
zapisało się na czlonków 31 druhów. 

Do Wydziału zostali wybrani druhowi <i: 

Ad;e8: ,., vViarus Polski", Bo ch urn .. 

Prezesem Stanislaw Roszak, za'St. Stanisław 
Szynka, sekretarzem Jan Wojciechowski, zast. 
Stanisław Szafran, skarbnikiem Marcin Rosiń
ski, zast. Antoni Dworniczak, naczelnikiem Wi
ktor Lis, zast. Antoni Stachowski, radnymi 
Ignacy Walczak i Piotr Luboiański. 

~odakom, którzy przyczynili się do usiania 
nowego gniazda "Sokołowi", a szczególnie też 
druhom z Dortmundu, którzy nas odwiedzili, 
składamy podzięk{) w ani e naszeru hasłem: Czo-
lem! Wojciechowski, sekretarz. 

GLOSY PBAST 
w spra,,·ie 

Polskiego komitetu wyborcze 
go na Rzeszę niemiecką. 

III. 
"Orędownik" pisze: 
"Projekt Centralneg{) Komitetu wy:borcz.e

go, opracowany w 13 paragrafach przez Pro w. 
Komitet wyborczy W. Księstwa Poznańskiego, 
przyjdzie 10 bm. pod obrady delegatów. 

Ostateczna redakcya tegoż projektu nie bę
dzie prawomocną ustawą, tylko z.nowu projek
tem, który zostanie przesłany ponownie naczel
nym~ wladzom wyborczym w poszczególnych 
dzielnka·ch polskich. Następnie dopiero władze 
wspólnie zadecydują, co ma być zobowięzującą 
ustawą. 

Twierdzenie. "Kuryera", jakoby na przy
szl'em zebraniu delegatów miała zapaść osta
teczna w. tej sp~rawie decyzya, jest więc nieuza
sadnione. 

Projekt oglo·sila "Gazeta Toruńska", który 
widocznie otrzyrnala od jednej z naczelnych 
władz wyborczych, bo do gazet nie zostal on 
rozesłany. Nie godz.i się ona na niego gtównie 
dla teg{), że podlug niej pozbawia cale dzielnice 
najw·ażnejszego prawa, tj. prawa decydowania, 
gdzie chcą stawiać kandydatów narodowych i 
prawa dyktowania warunków stronnictwom, z 
którerui zawierają kompromisy. 

Zasadę, żeby samodzielność wyborców i 
poszczególnych okręgów przy wyszukiwaniu i 
stawianiu kandydatów poselskich była przez 
statut Centralnego Komitetu gwarantowaną, to 
i my u.wa.żamy za rzecz kardynalną, za to de
cyzyą przy kompromisach w P'rzypadkach tru
dnych i' zawiłych, można, naszem zdaniem, po
z·ostawić Centralnemu KomitetoWi. 

"Dziennik Pozn." występuje prz.eciw na
zwie Centralnego Komitetu - "na Rzeszę nie
miecką" i pisze, że Rodakom na obczyźnie nie 
można zbyt wielkich czynić ustępstw, że obczy
zna powinna się podporządkować krajowi w 
sprawach wyborczych. 

Zupełnie godzimy się na takie pojmowanie 
rzeczy. 

Ludność polska w monarchii pruskiej two
rzy na wschodzie tejże monarchii historycznie 
i etnograficznie jednolitą zwartą cat:ość, wyróż
niającą się narodową odrębnością. Jak o tak 
zwarta całość pracuje ona nad utrzymaniem 
swe g{) bytu narodowego i wiary ojców, i orga
nizacya wyborcza jako organ obrony bytu na
rodowego musi istnieć dla tej jednolitej, zwartej 
cal,ości i na tej calości być opartą. Wzgląd na 
Rodaków na obczyźnie nie może tego zmieniać., 
bo ludność po·lska jest zwartą calością w monar
chii pruskiej, a nie żadną rozsypką w Rzeszy 
niemieckiej. 



Należy więc utworzyć Centralny I(omitet 
dla polskich dzielnic ·monarchii pruskiej, a w u
stawach uwzględnić także narodową spójność z 
Rodakami na obczyźnie. 

Określenie głównego i specyalnego zadania 
Centralnego I(omitetu obok prowincyonalnych 
jest rzeczą niełatwą. Troska o kresowe powiaty, 
wystawione najwięcej na napór niemczyzny, 
mogłaby stanowić jedno z specyalnych zadań 
Centralnego I(omitetu, do czego potrzebna jest 
wspólna kasa. 

Regulowanie kompromisów za współudzia
łem komitetów prowincyonalnych i powiato
wych, możnaby także powierzyć Centralnemu 
Komitetowi i podług naszego pojmowania rze
czy, tylko w tych przypadkach Centralny Ko
mitet ·oznaczałby okręgi, w których mają być 
Polacy, jako kandydaci na posłów. 

Delegaci w tych dniach zadecydują o osta
tecznej formie projektu i wtedy będzie go mo
żna obszerniej omówić". 

Z pola walki z german,zatorami. 
"Gazeta Olsztyńska" pisze: 
"Donosiliśmy, że ks. prob. W eichsel z Ram

sowa zastraszył pewnego czytelnika naszej ga
zety tern, że się nie dostanie do nieba, gdy bę
dzie czytał "Gazetę Olsztyńską". Nie na w iść, 
jaką ks. W. okazywał naszemu pismu, była nam 
znaną od lat jakich dziesięciu, lecz pomijaliśmy 
wszystkie wybryki w tym względzie milcze
niem. Ale wszystko musi mieś swoje granice. 
Ks. W. w występowaniu przeciw naszemu pi
smu nie ustawał, sądząc widocznie, że mu wszy
stko ujdzie cichaczem, gdyż ludek poczciwy, a 
ciemny, więc Gazetę porzuci zupełnie. 

Tym.czasem tak się nie stało. W prawdzie 
ów zastraszuny człowiek przestal podobno czy
tać naszą Gazetę, ale i ks. W. się zastraszył, 
gdy sprawa wyszla na jaw. Począł się więc 

bronić, kręcić, wymawiać, lecz w gruncie rze
czy zaprzeczyć nie zdołał, że tak było, jak pi
saliśmy. Widząc, że wymówić się nie idzie, u
siłuje ks. W. zrobić z tego cnotę i głosi zdumio
nym prostaczkom we "Wanniaku", że musi wal
czyć i będzie walczył przeciw ,,Gazecie Ol
sztyńskiej", bo (słuchajcie!) ona podkopuje wia
rę katolicką i walczy z kapłanami. Nic nowego 
ks. W. wprawdzie nie powiedział, pokazał się 
tylko pojętnym uczniem "Warmiaka", który ta
kie bajki głosi' od lat kilka, zwłaszcza od czasu, 
kiedy sztab redakcyjny "Wanniaka" osiadł na 

Wiarusy. 
Powieść Wacława Maslsw•kha~z, 

( Clasc ••Juv.) 
Zagrz.echotały bębny, odezwały się trąbki 

dragońs~ie i kozackie surmy,- w okamgnieniu 
obóz się podniósł. Do Olgerodego cwałem pod
jechał adiutant i osadził konia, aż kopyta wryły 
się w ziemię. 

- Pulkowniku! - zawołał. - Miurydzi na
cierają! Otoczyli nas! 

- Otoczyli? Tern• lepiej! 
Adiutant spojrzał nań ze zdziwieniem i ra

mionami wzruszył. 
- Nie sądzę, - rzekł zimno. - Jesteśmy 

w pułapce. 
- Tem lepiej! - powtórzył Olgerode, pa

trząc złośliwie na tatarski czambuł. 
Wtem na spienionym koniu przyskoczył do 

niego zadyszany kozak. 
- Wasza Milość! - rzekl i zaciął się, uj

rzawszy twarz pułkownika, wykrzywioną dzi
ko. 

- Cóż tam!? - krzyknął Olgerode. 
-Nieszczęście. Wasza Milość! .Essauł Na-

chodka ... 
- Niech dyabli porwą essauła N achodkę! 

-wrzasnął Olgerode i pomknął ku wojsku. 

VIII. 
Nakształt szydzącego szatana stanął Na

chodka ·przed panem Władysławem, gdy Olge
rod'e odjechał. Oto nareszcie mtał go w swych 
rękach! - i będzie się pastwit nad nim długo, 
poWQli, rozkosznie! Drżały jego wnętrza z nie
cierpliwością, lecz on ręce skrzyżował na pier
si, patrzył i milczał, tylko twarz jego stała się 
okrutnie dziką, rozszerzone oczy .świeciły się 
jak u tygrysa i zęby raz po raz błyskały. Na
pawał się widokiem swej ofiary i myślą o tych 
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stale w Purdzie. I(iedy my żądamy, aby nam 
udowodniono, gdzie ·przeciw Kościołowi lub ja
kiemu artykułowi Wiary katolickiej wystąpili
śmy, to pisma uczeni od "Warmiaka" wysuwają 
swe osoby i powiadają: My, to kościół, gazeta 
uderza w kapłanów. I jedno i drugie wierutne 
głupstwo. Ani jed1en ani sto germanizatorów, 
choćby byli kapłanami, kościola nie stanowią. 
Gazeta nigdy przeciw kapłanom nie wystąpiła. 
"Warmiak" zdaje się cierpieć na manię prześla
dowczą i jako organ duchowieństwa purdzkiego 
w każdej odpowiedzi na zaczepki naszych prze
ciwnikóv.r.· węszy "prześladowanie" kapłanów. 
Niechże nam "Warmiak" choć jeden wypadek 
pokaże, gdzie Gazeta bez powodu zaczepiła du
chownego, który poprz.ednio przeciw meJ nie 
wystąpił. Owszem, jesteśmy bardzo powścią
gliwi, i lata nieraz czekamy, aby "heca" przedw 
nam ustała, ale daremnie. Tak się miało i z ks. 
W. Tak długo d'zban wodę nosil, aż się ucho 
urwało. 

I(s. W. w ostatnim numerze "Warmiaka" 
daje nam znowu odpowiedź, ale nie na to, o co 
go głównie pytaliśmy. Ofuht próżnych słów wi
docznie ks. W. nie chodzi, więc w zesztym liście 
wyraził się, że dla ludu polskiego gotów umrzeć. 
Gdyśmy go jednak zapytali, co też dla tego aż 
do śmierci przez siebie umiłowanego ludu pol
skie.go dotą;d' bezinteresownie uczynił, jakie pię
kne śpiewy polskie tam zaprowadził, czy d1zieci 
polskie do Sakramentów św. po polsku przygo
tował, wiele gazet i książek polskich rozdał, to 
na to ks. W. milczy i schował się za I(ościól. 
Usiluje więc w pięciu punktach dowieść, że Ga
zeta przeciw wierze wystąpila. Nie mamy cza
su, ani miejsca, aby na te punkta odpowiadać. 
Wszystko to jest przekręcaniem nietylko na
szych artykułów, ale nawet przykazań. Arty
kuły te, czy pisaliśmy je sami, czy też wyjęliśmy 
je z innych gazet, obeszły wszystkie pisma ka
tolickie, drukowane byly w takich gazetach, 
gdzie w redakcyi zasiadają kapłani. I to śmia
ło jeszcze dziś powtórzyć możemy, że tam, 
gdzie się zaprowadza niemieckie kazania dla 
Polaków, nie powinni Polacy na nie chodzić, aby 
nie powięks'zać nabożeństw niemieckich z wła
sną szkodą. Również i drugi artykuł, który 
korcil ks. W. już od lat kilku, że Mazur należy 
do tego samego rodu polskiego, co Polak i pod 
względem narodowym jest nam bliższym, niż 
katolik niemiec, wszystkie katolickie gazety za
m.ieścily. To jest prawdą i za to możemy od
powiedzieć przed Ojcem narodów, którym jest 

mękach, które jej sprawi. Mial już porządek 
ich w głowie, lecz jeszcze zwlekał, bo czasami 
czul W1 sobie porywy wściekłości, która mogla 
mu zepsuć mściwą zabawę. Pierwej cały wrzą
tek nienawiści stężeje w nim w zimne okrucień
stwo, a potem on zacznie; potem on po kozacku 
igrać będzie z tym Lachem, a nasyciwszy swą 
mściwość, życie mu wydrze! 

Zaczął nareszcie: 
- Nu, ot, jaśnie wielmożnyj panyczu! Już 

my się teraz porachujemy! Ja twój dłużnik , 
więc będę płacił i zapłacę, oj-że, szczodrze za
pla,cę! Jenerał ci druh kniaź Mirski druh i 
wszystkie pany, a co z tego, kiedy Nachodka ci 
woroh! My się teraz zeszli, to już poba·czym, 
kto ko~o jak glistę rozdusi! Hej-że, hej-że! Już 
tobie, hordyj Laszku, nie patrzeć na kraśne słoń
ce, ani tobie leżeć w matce-ziemi wilgotnej jeno 
wilki a kruki rozniosą . twoje delikatne koŚci!... 
A tam, w Bialorzeczu. jak dzień, tak i noc szu
mią lipy dokola wysokiego· dworu i wiatru py
tają, rychlo-li młody dziedzic powróci? A we 
dworze stary bat'ko tęskni, stara macierz ze 
zgryzoty schnie. Oj, pusto-że koło nich, oj, 
smutno! Ni mi łubie słońce nie świeci, ni do
statki ich nie cieszą, ni honory nie bawią! Syna 
jedynaka czekają, doczekać się nie mogą! Cho
dzą po złocistych komnatach od okna do okna, 
patrzą, oczy wypatrują, nie jedzie-li zagubiona, 
kochana detyna? Zaturkoczą koła za sadem na 
gościńcu, - ani się zerwią a spojrzą na siebie 
tak, że cala tęskna dusza z oczu im wyjrzy, a 
potem w płacz uderzą... Albo znów posłaniec 
list przywiezie; stary hat'ko weźmie to pisanie 
drżącerui rękami, a macierz nieszczęsna cala aż 
zamrze z oczekiwania, nie od syna-li to pismo? 
Oj, nie, · nie od syna! Więc bat'ko opuści siwą 
głowę na piersi tęskne, a macierz jeno spojrzy 
w niebo i osunie się jak nieżywa... A potem 
znowu będą czekali, będą jak cienie chodzili od 
okna do okna ... 

sam Pan Bóg. Wszystkie więc zarzuty ks. W. , 
obracają się w. niwecz i nie ma powodu o nich 
się rozpisywać. Tyłko jedno z nauki, jaką nam 
ks. W. daje, chcielibyśmy do niego samego za
stosować. Otóż jeżeli twierdzi napewno, że Ga
zeta przeciw wierze występuje, to niech o tern 
doniesie Władzy duchownej i niech tam sprawa 
ostatecznie rozstrzygnie się tam, gdzie się nale
ży. Wtenczas zapewne i ks. W. zostanie pou
czony, że niebo nie jest udziałem tylko tych lu
dzi, którzy niemieckie gazety trzymają, lecz że 
czytelnicy "Gazety Olsztyńskiej" mogą według o 
swych zasług prędzej jeszcze przyjść do nieba, 
niż ks. W. 

Na tern moglibyśmy akta z ks. W. zam
knąć. Ale ks. W. w środkach nie przebiera i s 
pragnął do dna wysączyć kielich nienawiści s 
przeciw nam. W końcu swej wycieczki pisze on si 
bowiem dosłownie tak: n 

,,Jam jest powołanym do kapłaństwa od P. 
Boga tu i ustanowionym przez ks. biskupa, ale 
nie jestem najemnikiem tej parafii, za której za
płatę pracować muszę tak jak "Gazeta Olsztyń
ska'\ moskiewskieroi rublami najęta do pod
szczuwania". 

Czy ks. W. jest powolanym lub nie powoła
nym, o tern rozstrzygać nie do nas należy. Pra7 
wdą jest, że wielu jest powołanych, ale mało
wybranych. W każdym razie kto tak lekkomy
ślnie rzuca słowami, krzywdzi bliźniego i publi
cznie głosi nieprawdę, tego powołanie jest bar
dzo dwoiste. Nieprawd'ą jest, jakoby "Gazeta 
Olsztyńska" moskiewskierui rublami była naię
ta d'o podszczuwania. Spodziewamy się, że "nie 
są to w tej całej sprawie ostatnie słowa", jak się 
ks. W. na zakończenie wyraża, lecz teraz będzie 
musiał dopiero glos zabrać i nieprawdę przeciw 
nam rzuconą udoW()dnić. My się nie wstydzi
my przyznać, że walczymy nawet z niedosta
tkiem, ale przekupieni nie jesteśmy i żadnych r 
m10skiewskich rubli nie pobieramy. 

Wzywamy ks. prob. Weichsla publicznie, s 
aby w przeciągu 14 dni udowodnił, że "Gazeta 
Olsztyńska" jest moskiewskiemi rublami najęta 
do podsz.czuwania, albo też słowa te odwołał 
we "Warrńiaku" i w "Gazecie Olsztyńskiej". n 
Ody tego nie uczyni, oddamy sprawę sądowiH. 

Taką walkę z germanizatorami staczać mu- w 
szą nasze pisma polskie, szczerze broniące ludu. 
Tellide gazety powinien lud polski gorliwie po- c 
pierać. 

Umilkł kozak i chciwemi oczami chwytał 
każde drgnienie twarzy pana Władysława i 
rozkoszował się jego męką, jego bolesną tęsknQ· w 
tą, wywołaną wspomnieniem rodzinnego gnia- _ 
zda, jego gniewem bezsilnym, od którego aż mu 
oczy zbielały, i1 W1 końcu rozrzewnieniem tak w 
silnem, że z jego piersi dobyło się suche łkanie. z 
Wtedy rozkoszny dreszcz przebiegł po koz~ku się 
i on się cicho zaśmiał, - rzekłbyć, echo powtó- b 
rzyło daleki śmiech szatana. ka: 

Po chwili kozak znów zaczął: ca 
- Oj, hodi! hodi! staryj Lachu, hordyj La· żó 

ch u! Nie syna ty się doczekasz, doczekasz si~ Wi 
kozaka N achodki! Do ziemi pokłonisz mu się, ty . 
prosząc o wieści od syna, na· ustach mu zaw1- · ga 
śniesz oczami, a ty, stara macierz, do nóg mu cz 
upadniesz i but jego obejmiesz pańskierui ręka- d · 
mi. Oj-że Lachu hordyj! od-że d'umna LaszkQ! ci 
Uraduje was kozak Nachodka! - czekajcie! pe 
Rozpowie, jak to on schwytał panycza w lesie, 
calkiem tak, jak gajowi schwytali starego Sy- zn 
dora, wolnego kozaka. tlej-że, hej! Lubo wam· rz 
będzie posłuchać, jak-t·o on hojnie zapłacił mlo· st 
demu Laszkowi za wszystkie krzywdy swoje, 
jak-to on z nim po kozacku poigrat !... si 

I parsknął głośnym śmiechem Nachodka, za żą 
boki się wziąwszy, lecz 'Umilkł zaraz, wpatrzy· po 
wszy się uważniej w pana Władysława. Oto 
obaczył go tak strasznie zmienionym, jak po 
długiej trwającej g-orączce, która odjęła wszyst· 
kie sily i wszelką, wrażliwość, zostawiwszy tyl-
ko w ciele jednę iskrę życia, a w duszy jedno 
ciche oddanie się Bogu. Bezwładnie osunął się 
tak, że podtrzymywały go tylko powrozy, któ· ro 
rymi był przywiązany do, drzewa, ale bla&l ty~ 
twarz podniósł do góry, oczy utkwił w nie~ ręł 
i rozmodlonym duchem całkiem się oddzielil od 
ziemi i tak już z·obojętnial, jak gdyby żyć prze· s~ę 
stał. ctę 

(Ciąg dalszy nastąpi). Dr 



;h Socyaliści a religia. 
rn podczas agitacyi przedwyborczej agitato-
a- rzY socyalistyczni zalecając swym "nieoświeco
a- ~ym braciom robotnikom gnębionym przez 
m szystkich" należności do swej partyi a prze-
a ewszystkiem głosowanie na ich kandydata, po

f-_ 0tywa1i się wobec katolików na to, że ich par-
~ a nie ma z religią nic do czynienia, że u nich 
ll- hodzi jedY'nie o polepszenie doli "ucięmieżo
Fge nych", że owszem· każdy może być socyalistą a 
~ obok tego· też - dobrym katolikiem. 

Niejeden niestety uwierzył. a, 

t 

,,Bracia czerwoni" w ostatnich czasach u-
~yślnie w prsmach swoich unikali wszelkich 

: spraw dotyczących religii - by się niejednemu 
c: snadź przedwcześnie oczy nie otworzyły. Dzi

siaj, spokojniejsi już o swój byt okazują się w in-

~ 
nem ~wietle. 

W Dreźnie ma się teraz (od 13 września) 
· ,odbył zlot towarzyszów socyalistycznych; a 

Ie poszczególne towarzystwa ich już nadesłały 
k~ swe życzenia i wnioski, nad1 któremi mają się to-

l
i 

1
_ zyć obrady. Pisma socyalistyczne podają owe 

ioski. Czytamy w "Vorwartsu" (nr. 206) po-
między innemi: . 

f- "Towarzysz Welker stawia wniosek, aże
F:- by zmienić§ 6 programu w następujący sposób: 
1 ,,Religię uważa się za sprawę osobistą'·. 
V- Zdanie to w pierwszej chwili wydaje się 

l
i- niejasne; możnaby sądzić, że zatem wolno ka
r- żdemu wyznawać religię jakąkolwiek chce. Tak 
a jednak nie jest. W dalszym ciągu towarzysz 
- Welker sam wyjaśnia, jaki sens do powyższych 

słów dołączyć należy. Oto jego właśnie słowa: 
"Ządania ztąd wypływające: 
"Trzeba 
a) uczynić rozdział pomiędzy państwem a 

kościołem; 
b) usunąć wszelkie wydatki na kościelne i 

religijne cele z środków publicznych; 
c) usunąć wyznaniową naukę religii ze 

, szkoły; 

d) zastąpić ją nauką moralną bez przypu
szczeń metafizycznych, obszerną nauką przyro
dniczą i naukowym wykładem historyi religij-

• n ej; 
e) zakazać udzielania jakiejkolwiek nauki 

- wiary dzieciom poniżej lat 16; 
f) zwalczać przez oświecanie wszelkie po-

- czucie religijne; 
g) wystąpić ze społeczności religijnej, któ

rej wyznanie nie przypada do przekonania". 
Otóż pierwszy wniosek W elker'a i "braci 

czerwonych". Twierdzą niby, że religia jest ka
żdego sprawą osobistą, a tu zakazują nauki re
ligii w szkołach, owszem według ich zdania mó

- Wić dzieciom poniże! lat 16 cośkolwiek o wierze 
- - to zbrodnia. A każdy czlonek ich powinien 
~ wystąpić ze swego społeczeństwa religijnego 1 

wyrzec się wiary swej. Co prawda członkom 
e. z:wyczajnym wybaczyliby oni może, chociażby 
w stę od razu nie wyrzekł swej wiary zupełnie -
- byleby razem z nimi za to tern głośniej narze

kał i na wszystko i wszystkich tern obficiej rzu
cał błotem potwarzy i obmowy. - Lecz od mę

- żów zaufania, i od wszystkich którzy jakikol
ią Wiek dzierzą urząd lub objąć go pragną - od 
ęl . tych wszystkich muszą już koniecznie wyma
I- · gać, żeby wyraźnie · wiary się wyrzekli. W po-
u czuciu tego obowiązku tow. Welker wnioskuje 
· d~lej, ażeby zebranie postanowiło jako logiczny 
! ctąg dalszy powyższych żądań następujące uzu
! Pelnienie statutu organizacyjnego: 
1 "Tylko takie osoby, które do żadneg.o wy
- . znania religijnego nie należą, mogą piastować u
rzędy partyi i przez partyą na kandydatów ... 
stawione być mogą". 

1 

• R:atolicy! kiedy kusiciel "czerwony" zbliży 
a ~Ię do was z namową, okażcie mu powyższe ich 
. ząd'ania - anie będzie miał odwagi do was się 

0 
Po raz wtóry udawać. ("Dzien. Kuj."). 

.Ziemie polskie. 
o Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. 
ę Brodnica. Aptekę swoją sprzedał p. Lickfett 
· rodakowi p. Kawczyńskiemu z Torunia za 190 

tys. marek. Apteka ta była przeszł-o 100 lat w 
rękach niemieckich. 

d . Stawiiguda. W napadzie obłąkania utopiła 
· s~ę. tu 90-letnia wdowa Oąskowska. · Była ona 
~ęzko chora i trzeba ją było w łożu pilnować. 

patrzyWszy chwilę, gdy nikogo przy niej nie 
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było, pobiegła do stawu i utopiła się. Wszelkie 
natychmiastowe usiłowania przywrócenia jej do 
życia były bez skutku. 

Olsztyn. Tutejszy nowy kościół pod we
zwaniem Najsłodszego Serca Jezusa ma być po
święconym w przyszym miesiącu, poczem sta
le odprawiać się tam będzie nabożeństwo. Za
mówiono już wspaniały wielki oltarz, przedsta
wiający Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi 
Panny i 15 Tajemnic Różańca św. Brak jednak 
jeszcze pieniędzy na wewnętrzną ozdobę ko-

. ścioła i kogo stać, niech we~ug możności z ct·a
tkiem na ten cel pospieszy. 

Pelpłin. W "Pielgrzymie" czytamy: "Słó
wko na czasie"- dla naszych Szan. panów ku
pcÓW' i przemysłowców! 

Zbliża się czas, w którym panowie kupcy i 
przemysłowcy więcej niż kiedykolwiek zaopa
trują się w różne reklamy, które potem między 
swych odbiorców rozdają; szczególnie ulubioną 
taką reklamą jest ,,Kalendarz kartkowy". Przy
da on się prawie w każdym domu pod niejednym 
względem, ale cóż, kiedy ci panowie nie posta
rali się dotąd' o takie ,,Kalendarze" polskie, tyl
ko- krzewiąc niemczyznę - rozdają takie ka
lend'arze - niemieckie. 

Tak się dalej dziać nie powinn~, bo ci pa
nowie najprzód niemczą. Zmuszają swych ro
daków· do niemieckiego czytania przy zdejmo
waniu kartek kalendarskich, na których często 
obok nazwy dnia i miesiąca znajdują się waż
niejs·ze dni "vaterlandzkie", które nas zupelnie 
nic nie obchodzą. Lecz co gorsza, po drugie, 
popierają! niemiecki przemysł - a sw·oim roda
kom go odmawiają. 

Miejmy więc wszędzie baczne oko na wszy
stko - pracując każdy nad podniesieniem pol
skości i naszego dobrobytu własnego". 

Z Wiei. Ks. Poznałisldego. 
Oborniki. Zarząd gminy Owieczek postarał 

się o zmianę nazwy "Owieczek" na ,,Treuen
felde". 

Pobiedziska. W pobliżu Kostrzyna zderzył 
się wóz motorowy inspektora szkolneg·o West
phala z wozem towarowym, przyczem pierwszy 
został strzaskany, a inspektor W. odniósł podo
bno tak silne obrażenia, iż musiano go odwieść 
natychmiast do domu. 

Poznań. Studenci niemieccy! Policya tu
tejsza skonstatowała nazwiska łobuzów, którzy 
w nocy z 3 na 4 t. m. przewrócili drzewka owo
cowe na placu Wilhelmowskim. Są to studenci 
niemieccy, bawiący na wakacyach. 

Aj kultura!... " 

Ze ślązka czyli Starej Polski. 
Przeniesiony został z Raciborza ks. kapelan 

Spyra do Berlina jako kapelan przy tamtejszym 
kościele św. Sebastyana. 

Z Kozielskiego. We Wielkiej Grudyni wy
cużnicy Rzepkowie obchodzili w ·ostatnich 
dniach złote wesele przy zdrowiu i czerstwości. 

Ligota Turawska. W środę wieczorem wy
buchł w folwarku hr. Garniera pożar, który zni
szczył 8 budynków gospodarczych wraz ze żni
wem i martwem inwentarzem. Budynki i in
wentarz martwy były zabezpieczone na 34 300 
marek. Przyczyna pożaru nie jest dotąd stwier
dzona. 

W Krogulinie w Opolskiem chalupnik Bie
niek poklócil się z żoną, którą w kłótni zastrze
lił. Bieniek bawił na targu w P.okoju i powró
cił dopiero wieczorem do domu. Z tego po'
wodu powstała kłótnia. Pięcioro nieletnich 
dzieci oplakuje swą matkę, 'która wskutek nie
szczęsnej popędliwości męża przedwcześnie 
postradara życie. 

Wiadomości ze świata. 
Berlin. Wielkie wrażenie zrobił w Niem

czech telegram, który cesarz Wilhelm wystal do 
namiestnika Alzacyi i Lotaryngii. Cesarz zarzu
cił w telegramie tym władzy miejskiej Metzu, 
w najostrzejszych wyrazach, że nie dba o sto
sunki zdrowotne, nie stara się o naprawę zepsu
tych wodociągów, a skutkiem tego szerzy się 
w mieście tyfus epidemiczny i zagraża załodze 
wojskowej. Namiestnik rozkazał natychmiast 
zamknąć wodociągi i rozpocząć pracę odnośne, 
a skutkiem tego miasto było przez dwa dni po
zbawione zupełnie wody. 

Webec tej klęski, zebrała się rada miejska 
na posiedzenie nadzwyczajne i zaprotestowała 

stanowczo przeciw treści telegramu cesarskie
go, stwierdzając równocześnie: że l) źródło, 
które dostarcza miastu wody, nie jest, wbrew 
twierdzeniu cesarza, wcale zanieczyszczone, 2) 
że epidemii tyfusowej nie było w Metzu już od 
roku 1870, 3) że prace przy naprawianiu wodo
ciągów, o He są potrzebne, rozpoczęto jeszcze 
przed otrz}'lmaniem telegramu cesarskiego. Ra
da miejska wyraziła burmistrzowi i magistrato
wi zupełne zaufanie i postanowiła wysłać do 
cesarza opis rzeczywistego stanu rzeczy. 

Pisma niezależne twierdzą, że cesarz był 
zupełnie mylnie 1>owiadomiony, i ubolewają 
bardzo nad wysłaniem niezwykle szorskiego te
legramu. Zaznaczają one, że doradzca cesarza, 
ktory osobiście ni·e jest odpowiedzialny, nie 
spełnił swego obowiązku, i że takie wypadki 
muszą osłabić powagę cesarza, czego zwłaszcza 
w Alzacyi należałoby unikać starannie. 

Carogród. Podobnie jak przed 26 laty spra
wa bałkańska znajduje się na przełomie. Po
wstanie maced'ończyków wzrasta z dnia na 
dzień do niebywałych rozmiarów, a Turcya po
mimo swej zbrojnej przewagi nie zdolna jest do 
zaprowadzenia po-rządku w wzburzonym kraju. 

Wiedeń. Gazety więgierskie twierdzą, z 
całą stanowczością, że ministerstwo wojny za
rządziło wszystko co potrzeba do natychmia
stowej mobilizacyi trzech południowo-wscho
dnich węgierskich korpusów. - Zmobilizowane 
są korpusy: dalmatyński, banacki i siedmiogro
dzki. · ~· 

Z róinych stron. 
Hontrol). Na probostwie wlamali się zlodzieie. 

ale ich sploszono. 
Liinen-Siid. Odbędą się tu nieba w;~ 'b ~~bory 

starszego knapszaftowego. . 
Dortmund. Zatrudnionemu przy budowie restau

racyi "Bergischer Hof" mularzowi Hoffmannowi spa
dla cegla na glowę z rusztowania i zabila go. 

Borbeck. Wściekly pies pogryzl tu pewną ko
bietę. Poslano ją do zakladu Pasteura w Berlinie. 

Essen. Zderzyły się tu dwa wozy elek
tryczne na ulicy Bruchstr. W ozy zostały u
szkodzone. Ludziom nic się nie stało. 

Kolonia. Kilka osób doznało porażenia sło
necznego. 

Brambauer. W umywalni kopalni "Mini
ster Achenbach" aresztowano górnika Reifen
berga, bo przydybano go na kradzieży. 

M. Gladbach. W sąsiednich parafiach okra-
dał młody ch l opak skarbonki. W reszcie go 
przytrzymano na gorącym uczynku. 

Berlin. Urzędnik ministeryalny - zlodzie
jem. Przed kilku dniami podpadto pewnej pani 
w pewnym wielkim domu towarowym przy uli
cy Lipskej, że jakiś pan, kręcący się z 9-letnim 
chłopem w oddziale materyalów p.Jmiennych, 
ponapychał sobie wszystkie kieszenie ołówka
mi, piórkami itd., następnie kupił dwa zeszyty 
za: 20 fen. i poszedl z kwitem do kasy. Ztamtąd 
wrócił raz jeszcze i zaczął kieszenie chłopca 
napełniać różnemi towarami. Owa pani obser
wowała go bacznie i z podejrzeń swoich zwie
rzyła się pewnemu urzędnikowi, który pana ra
zem z chłopcem zabrał do pokoju dyrekcyi i tam 
urządził rewizyę. Pokazalo się, że panem tym, 
przywłaszczającym sobie w tak nieprawny spo
sób cudze rzeczy, jest urzędnik pewnego tutej
szego ministerstwa, tajny radzca rachunkowy 
M. z Schonebergu. Przeciw panu urzędnikowi 
wdrożono śledztwo. 

Smierć Ojca św. a urząd telegraficzny. W 
dniu śmierci papieża pobrał urząd telegraficzny 
w Rzymie 24,380 lirów, co równa się okoto 
250,000 słów. - W czasie choroby Ojca św. 
pobrał urząd telegraficzny 8 do 15,000 lirów. 
Dotychczas nigdy nie było więcej jak 13,000 li
rów dziennie. W dniu śmierci króla Humberta 
nadano depesz za 11,000 lirów, w dniu pogrzebu 
za 13,000 lirów. 

Osłalnie wiadomości. 
M e d Y o l a n. W Ospitalesto zniszczył pożar 

prz~dzalnię jedwabiu. Szkody obliczają na 800 ty
sięcy lirów. 

B e r l i n. Wybory do sejmu odbędą się w dru
gim tygodniu listopada. 

B r u c k s e l a. Przyszły kongres dla zdrowot
ności ludowej odbędzie się w Berlinie. 

O D R E D AK C Y l. 
l(s. kapelan Niebues w Bruchu. Zbadawszy 

sprawę dokladnie, zamieścimy wyjaśnienie. 



Tow. św. Antoniego w Freisenbruchu 
oznajmia swym czlonkom, iż w niedzielę, dnia 13 
września ·odbędzie się walne zebranie na którem bę
dzie obór nowego zarządu. Czlonkowie, którzy są 
niewyplatni nie mają prawa do glosowania. 

U w a g a : Caly zarząd powinien się stawić o 
godz. ~3, ponieważ odbędzie się rewizya kasy. O li
czny udzial w zeb-raniu prosi B. Adamczak, sekr. 

Tow. polsko-kat. św. Stanisława B. w Wilhelmsburgu 
donosi uprzejmie szan. czlonkom i Rodakom w Wil
helmsburgu i okolicy, że w dniu 20 września obcho
dzi Tow. swą 10-tą rocznicę poświęcenia sztandaru 
swego na sali p. Stilben "Volksgarten" Reiherstieg 8. 
Rocznica, którą Towarzystwo urządza, jest polączo
na z przedstawieniem teatralnem, p. t.: "Posag w 
kominie", deklamacye, kręgłowanie i strzelanie o na
grody, na którą szan. czlonków i gości jak najuprzej-
miej zapraszamy. O liczny udzial uprasza Zarząd. 

- -
Tow. św. Płotra i Pawła w Bruckhausen n. Renem 
podaje do wiadomości swym czlonkom i wszystkim 
Rodakom zamieszkalym w Bruckhausen i okolicy, iż 
w niedzielę 13 września urządza nasze Towarzystwo 
na wielkiej sali p. Brinka, ulica Albrechtstr., zabawę 
z tańcami dla tych mlodzieńców, którzy będą odcho
dzić do wojska. Początek o godz. 4 po poludniu. Ka
pelę dostawi p. Ignacy Podeszwa z Alstaden. O Ii-
czr:y udzial gości w zabawie prosi Z a r z ą d. 

Tow. pod opieką Serca Jezusowego w Recklinghausen 
uwiadamia swych czlonków i Rodaków w okolicy, iż 
przyszle zebranie, odbędzie się dnia 13 września o 
godz. 11~ w poludnie. Prosi się szan. czlonków o 
liczne zebranie się, ponieważ są ważne sprawy do 
zalatwienia. Z ar z ą d. 

B a c z n o ś ć l W tę samą niedzielę, 13 września 
o godz. 3~ po poludniu jest polskie kazanie w ko-
ściele gimnazyalnym. Proszę szan. Rodaków o 
udzial. J. K. 

l(oło śpiewu "Mickiewicz" w Oberhausen 
donosi szan. czlonkom, iż w niedzielę, 13 wrześnina 
bierzemy udzial w Zjeździe Kól śpiewackich. Czlon
kowie powinni się stawić do lokalu posiedzeń o godz. 
11~ potem udamy się na dworzec. Wyjazd nastąpi 
o godz. 12 min. 23. Rodacy, którzy chcą brać udzial 
w Zjeździe mogą się do nas przylączyć. O liczny 
udzial czlonków i gości prosi 

Stanislaw Otulak, sekretarz. 

BACZNOSC! 
Sza JWnych parafian z Oloboka zapraszam na 

pogadankę w sprawie podarunku dla naszego kościo
la i to w niedzielę 13 września o godz. 110 przed po
ludniem do pana Jansego przy kościele katolickim, 
ulica Kaiserstr. w Laar. Upraszam szan. parafian, 
aby się jak najliczniej zgromadzili do Laar. 

W imieniu komitetu: Ignacy Dera. 

Baczność Derne! 
Podaję wszystkim czlonkom Tow. św. Marcina 

W Derne oraz wszystkim Rodakom i Rodaczkom za
mieszkalem w Derne i okolicy do wiadomości, iż 
w sobotę po pol. od godz. 4 i w niedzielę caly dzień 
przebywa tutaj ksiądz polski, aby sluchać spowiedzi 
św. W niedzielę rano o godz. 8~ Msza św. dla czlon
ków Bractwa Różańca św. z kazaniem polskim, pod
czas Mszy św. odmawiać się będzie 5 radosnych Ta
jemnic. Po Mszy św. zgromadzenie czlonków Bra
ctwa Różańca św. i zmiana tajemnic na sali przy ko
ściele. - Po poludniu o godz. 3 odbędzie się posie
dzenie Tow. św. Marcina, na którym będzie obór no
wego zarządu. Uprasza się wszystkich szan. czlon
ków oraz Rodaków i Rodaczki, aby wszyscy z tej 
sposobności korzysta9 raczyli! 

Antoni Jezierski, przewodniczący. 

Towarzystwo św. Jakóba w Sodingen-Bornig 
donosi swym czlookom i wszystkim Rodakom i Ro
daczkom, iż w niedzielę dnia 27 września urządza 
towarzystwo, wspólną jesienną zabawę z tańcamt Po
czątek o godz. 4 po pol. O jak najliczniejszy udział 
uprzejmie prosi Z a r z ą d. 

Uwaga. Zarazem uwiadamia się szan. członków, 
iż przyszle zebranie odbędzie się w niedzielę dnia 13 
września po pol. o godz. 4. O liczny udzial uprasza 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo Serca Jezusowego w Brambauer 
donosi czlonkom, iż w niedzielę dnia 13 września o 
godz. 4 po pol. odbędzie się zwyczajne kwartalne wal
ne zebranie, przeto się uprasza czlonków i Rodaków 
z Brambauer, aby się jak najliczniej wstawili. Porzą
dek obrad: l. Zagajenie. 2. Sprawozdanie z calego 
kwartalu. 3. Wplata miesięczna. 4. Wpis nowych 
czlonków. 5. Wolne wnioski. 6. Różne sprawy. Go
ście mile widziani. O punktualne się stawienie prosi 

Zarząd. 

Baczność LUtgendortmund i okolica! 
W niedzielę dnia 13 bm. po pol. o godz. 3 odbę

dzie się zebranie w celu zależenia towarzystwa gim~ 
nastycznego "Sokól", na które się wszystkich Pola
ków zaprasza z Lutgendortmund i okolicy do lokalu 
J. W. Spechta. Z w o l u ją c y. 

~-**********~~·~ Towarzystwo św. Stanisława B. w Wanne 
winszuje w dniu ślubu 

Janowi Plorczakowi, 
podchorążnemu naszego tow. i jego narzeczonej 

p. Józefie Misaczykównie. 
Już więc na drogę tylu powinności, - Wzywa 

Was waszej godziny wybicie; - I z tak pięknego snu 
mUyj mlodości, - W rzeczywiste wola Was życie. 
- Na nowe losów wstępujcie koleje, - Dotychczas 
szczęścia i niebios kochanka; - Przynosicie nowe 
troski, nadzieje, - Z pamięci tego poranka. - W 
którem to poranku niech zabrzmi glos towarzystwa 
naszego po trzykroć: Mloda para niech żyje! aż 
się echo po calym Kościuszkowcu rozlegnie. - Dzień 
ślubu jego w czwartek dnia 10 września 

***************** 

v , 
Cześć pieśni ! ~~ 
~ VIIZjazd ·. . 

Kół śpiewu z Westfalii i Nadrenii 
Ul'Zf\dzony przez 

Koło śpiewu ,.Fiołek" w Bruchu 
w niedzielę, 13 września 1903, 

na sali pana Kucbema (KOłnischer-Hof), 
przy ul. Maryańskiej qaprzeciw kościola katol. 

Porządek uroczystości: Rozpoczęcie o godzinie 
3-ciej po poludniu., l) Otwarcie Zjazdu. 2) Mowa i 
śpiew powitr:tlny od 6 Kól śpiewackich, ćwiczących 
przez naszego dyrygenta. Potem nastąpi śpiew na
szego Kola pod tyt.: "Zaloty na Kujawach". z towa
rzyszeniem orkiestry dentej p. M. Lawickiego. O go
dzinie 4 rozpocznie się śpiew o nagrody, po ukończe
niu tegoż nastąpi rozdanie nagród, potem nastąpi dal
sza zabawa z tańcami. Na Zjazd ten zapraszamy nie
tylko te Kola, które biorą udzial w śpiewie o nagro
dy, ale także i Tow. śpiewu które udzialu w śpiewie 
o nagrody nie wezmą, aby się na przyszly Zjazd wy
doskonalić mogly. Milujących śpiew i życzliwych 
nam Rodaków z Bruchu i calei Westfalii i Nadrenii 
jak najuprzejmiej zapraszamy. Wstęp na uroczystość 
Zjazdu dozwoloo.y jest tylko za wpisem, gdyż zaba
wa odbę.dzie się zamknięta, listy wpisowe są wylo
żone u czlonków, jako też w lokalu towarzyskiem. 
Wpis kosztuje l markę. Dzieci male i niżej lat 16 nie 
mają żadnego wstępu, w przeciwnym razie musialyby 
być wyprowadzone. Muzykę dostawi nam orkiestra 
p. M. l..awickiego z Bruchu. 

Zarząd l(oła śpiewu ,.Fiołek" w Bruchu. 
.. ------ ----

Towarzystwo polskie "Polonia" w Diisseldoriie. 
W niedzielę, dnia 13 września obchodzimy 5-tą 

rocznicę istnienia naszego towarzystwa, na sali p. 
Thelen, przy ulicy Kasernenstr. 29 (Kaisersaal), na 
którą zapraszamy wszystkich życzliwych nam Ro
daków z Dtisseldorfu i okolicy. Zapraszamy także 
wszystkie towarzystwa, które zaproszenia odebraly, 
i te, które zaproszeń nie odebraly dla braku adre
sów. Uroczystość będzie bardzo urozmaicona, na co 
wszystkim zwracamy uwagę. Z braterskiero pozdro
wieniem Zarząd Tow. "Polonia" w Diisseldorfie. 

Towarzystwo Serca Jezusowego w Sandersdoriie 
obchodzi dnia 13 września 1903 swą 8 rocznicę istnie
nia, na którą zapraszamy wszystkie bratnie towarzy
stwa tak bliskie jako i z dalszych stron, oraz wszy
stkich Rodaków z Sandersdorfu, Bitterfeldu i okolicy. 

Program: 
Rano o godz. 7 Msza św. na intencyę towarzy

stwa ze śpiewem polskim. Początek uroczystości 
świeckiej o godz. 4 po pol. na sali "Gasthof zum Hi.
ger". Będą śpiewy, deklatnacy,e, oraz mowy delega
tów, zaś o godz. 8 teatr amatorski p. t. ,.Nad Wislą". 
Na zakończenie taniec. 

Towarzystwa, które zaproszenia odebraly, lub 
które dla braku adresów nie odebraly, zapraszamy 
mile i serdecznie i prosimy nam dać odpowiedź, czy 
przybędą i kiedy. Delegaci naszego towarzystwa 
w oznakach tow. będą na dworcu w Sandersdorfie 
oczekiwać obcych. 

Towarzystwa, które przez łlallę n. S. pojadą, nie
chaj bilety do Sandersdorfu wykupią. Najlepszy zwią
zek przez Stummsdori, bo jednako kosztuje. Nadmie
nić wypada, że będą polskie kawalki grane, tak do 
tańca jako i podczas koncertu. O jak najliczniejszy 
udzial szan. Rodaków i Tow. nasze gorąco. uprasza-
my. · Z ar z ą d. 

~~~~~~~~~~m-~~ 
Tow. "Jedność" p. op. św. Stanisława B. w Essen 
zasyla szan. zastępcy chorążego panu 

Szczepanowi Grundtowi 
i jego ulubionej narzeczonej 

p. Magdalenie Wałęsie 
w dniu ślubu, dnia 10 września br. jak najserdeczniej
sze życzenia. Życzymy zdrowia, szczęścia, blogo
slawieństwa świętego i wszelkiej pomyślności. W 
końcu wnosimy trzykrotny toast: Mloda para niech 
żyje! niech żyje l niech żyje! . Z a r z ą d. 

~~~~*~~~~~~~~~m~ 
Baczność! Baczność! 

Szan. Publiczności polskiej w Oberhausen i okoli
cy donoszę, iż otworzyłem l sierpnia w Oberhausen 
przy ulicy kościehtej zwanej Kirchweg nr. 110 

handel towarów spożywczych. 
Mam na sprzedaż czysty polski smalec z pol

i wina rozmaitego gatunku. Pokladam nadzieję, iż 
Rodacy poprą moje przedsiębiorstwo. Zapewnaam 
Rodaków, iż każdego w moim skladzie rzetelnie ob
skiej firmy, także polskie cygary, tabaki, papierosy, 
slużę. Z wysokim szacunkiem 

Józef Babka 6ostomski 
Baczność! Wanne! Baczność! 
Szanownym Rodaczkom w W anne i okolicy do· 

noszę uprzejmie, iż zalożylam tu w Wanne na Ka
rola ulicy nr. 6a 

pracownię damskiej garderoby. 
Ręcząc rzetelną i skorą uslugą, do czego mnie 

dlugoletnie przeświadczenie i pracowanie w tern za
wodzie upoważnia, proszę o laskawe uwzględnienie. 

Z szacunkiem Antonina Gronostaj. 

A D A M S L O M. A, 
krawiec polski w Bruckbausen, Griinstr. nr. 10, a 

gi interes w Laar, Kaiserstr. 91. 
(K r a k o w i a k). 

Mamy miesiąc wrzesień, 
Już się zbliża jesień, 
Więc na czas jesienny 
Trza mieć strój odmienny. 
Słoma krawiec dzielny, 
Da ubiór niedzielny, 
Paletot, surdut, spodnie, 
Odzieje nas modnie. 
Słoma nie jest drogi -
Przysięgam na bogi, 
Słoma krawiec tani, 
Nikt go też nie gani. 
Najmodniejsze rzeczy, 
Nikt temu nie przeczy, 
U Słomy więc kupisz, 
I się nie oglupisz. 
Słoma to krawiec zuch, 
Słoma to młody duch, 
Słoma eleganta 
Zrobi nawet z franta. 

Adam Słoma mieszka w Bruckhausen Grtinstr. nr. 
i w Laar, Kaiser str. nr. 91 przy kościele ka 

M 

BACZNOŚĆ! 
Szan<Jwn. Rodakom pozwalam sobie przy

pomnieć mój od kilka lat istniejJłCY 

interes szewski. 
Wszelk:Jł mi zieconJł prac~ ~ykonywam 

najstarannłej, od najtanszych do llajwykwint
niejszych. Reparuj~ w m oj em warsztacie kał
de obuwie, prędko i tanio. Ceny umiarkowa
ne. Usługa skora i rzetelna. 
-~~~8woj do swe;-o ! 

Z 9ZaCU .1klem 

I g n a c y M i s i ak, 
łJeckendorf, Hocbumer Stras&e 26. 

Bulmke (filia) Wanner Strasse nr. 60. 

krawiec polski w LAAR, przeprowadza się z 
l września, zdotycbczasowego mieszkania, do 
przy ulicy SCHULSTR. nr. 24. 

Polecam się do wykonywania 
UBRAŃ, PALETOTÓW, SPODNI 

podłu~ miary, pod gwarancyą za dobre leżenie. 
dacy! Hasłem każdego niech będzie: Swój do 

Fr. Słoma, 
krawiec polski w Laar. 

kto swoje ma.tera.ce i kanapy da nowe robić 
przel,'abia.ć u 

Jana Orenlowskiego 
Gelsenkirehen, Kirchstr. nr. 

L piętro. 
Nowe materace od •s m.arek. 
N o we kanapy " 36 " 

Roboty b~df\ na życzenie na miejscu 
łatwian e. 

Nowa książka. 
Wybór pism Maryi Konopnickiej, Ju,hil•~usl~O, 

wydanie z portretem poetki naszej. Książka ta 
bości 336 stron na lepszym papierze drukowana 
wiera w sobie cenniejsze utwory poetyczne i 
pisane. Polecamy gorąco tą książkę każdemu 
kowi który pragnie poznać prace Konopnickiej. 
na jest bajecznie niska bo tylko l mr. z przez. 1,20 

Adres: "Wiarus Polski". 

Poszukuje od zaraz 
polskiej 

dziewczynki 
od 15 do 16 lat. 
Wikt,,rya Brenienek, 
Berten Worthstr. nr. n; 

Polska służąca 
znajdzie zaraz stałe miejsce 
przy wysokich zasługach u 
rzeźnika 

H. Engelharta 
w B a u k a u, Kranzstr. 2S. 

Obelgę 
wypowiedziani\ przeciw p. 
litchałowi W aski i 
.Jego ionie z Gttnnłc· 
fel d co fant niniejazem i 
przepraszam. 

Franciszek Nowak. 

Szan. Rodaków 
bym bardzo o 
adresu 8tanisla w a 
sińskiego. kowala, 
ry był dawniej w 
lob, za dobrem 
dzeniem. 

lłl. Depa, 
L a a r, Kaiserstr. 99· 

Służąca Pol 
znajdzie miejsce od 
września. 

J. Wojm·~t'!hnurs;u 

~anne,Ks.~a.ruEm~ue~ 

Zdrowe 

kartofle do i 
i do praszy 150 funtó'\'\' 
3,30 mr. pOCZf\WSZY U 

G. Konen, 
W attenscheid, Hochetr· 

Za. druk, nakład i redakcyę odpowiedzialny Antoni Brejski w Bochum. - - Nakładem 'i czcionkami Wydawnictwa "Wiarusa Polskiego'' w Bochum. 
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Na cłtrzduacl1 · u Józefa Muchy w Recklinghau- · 
sen: J. Mucha z ż. l m r., ich now6 narodzo.ny sy1 
\Vadaw 20 fer1., akuszerka p. Stanistawa Szymai1sk 
50 fen., f'r. Kolibobka 50 fen., Józef Nowak 50 fen 
\V. Staszak z żom1 l m r., :J; Staszak 50 fen., A. floh 
trianil 50 fen., W. Wojciechowski l mr.; (nade s.ł'af 
p<Jrto zaplacil \Voicicch Staszek · 5,20 mr 

Na, chricinach u Michala Kozlowskiego w Ue 
· ckendorfic: Pr. Ząbedd l m·r., ·narzeczony 50 fen . 
narzeczona 50 fen., \V. Luppa l mr., l I(ozlowski 2( 

. fen. , August ·Cichowski 1- mr., _( nadesial Pr. Zabęck. · 
· 4 mr 

Na chrz.cinach u \Voiciecha Stelrrr~szyka w ~'Ka
- tc rnbe1:gu: ·w_ . .- Stelmasiyk z ż .. 1· m r., no\vo· naro
·· di.ony syn- 50 i.~n.,. And. Ko ź·lik l mr., Mic-ha1 Skrzyp-
cz-ak s-o fen., Malgorzata Konieczna · l mr., Wo.iciec? 

·'Dwornik 50 fen ., .Fr~ ferfet 40- fen .•. Tomasz P alltsz
_J.Jewicz Lm r. ·Izy dor Prąszczak 50 .fen,, Fr. · Pietrzal< 
50 fen., (mideslal Andrzej Koźlik) ·. . - · 6,90 mr 

Na chrz-cinach u ·Ignacego Biedy w Vorhaili-;-J' 
Piasecki z ż. l mr., T.- Królak -z ż . 1 mr., l j:W. Bied.-. 
.z rodziną 1,50 mr .• także ich babusia Mp. r:ranna lies ~ 
:5o fen., Aridrzej Kwaśniewski l . m r., T omasz SznkaJ,. 
ski 50 fen., Jan r ·rąckowiak 50 feli. , (nadeslal i porto 
zaplac it Jan Prąckowiak ) 6 mr. 

Na chrzcinach u Ma rcina Jędrowiaka . w Bis-
mark : M. Jędrowiak l m r., S. JQdrowiak l mr., M 
Tomcza k z 11arzeczoua 1.50 mi' .. J. J ędruwiak z ż 
1 rnr., P. Kosztur· z ż . l mr., J. Przyb:\'lak 1 !n r. , \\ . 
K:\'Cia· 1 w r., T . Schneider 1 mr. , (nadestu! \Vo_iciech 
I(y ria ) - 8,50 mr 
, Na c1u7dnach- u \\ ó.iciecha I\Hcżmarka w Bru cłi u 
·zcbraho: R od:r,ice: \Vojc. Kaczmarek J .mr. , cllrzcstn~ 
.1\'L LC' na r towski 1 rnr .. drugi clJrzestll:\' hrn . 1\acziJw
rek 1,51) mr.. M. Tomczak 2 wr .. K Urbani::tk l mr ... 
J. K aczmarek .'50 f-c!l., Bolcst~nv Sr,crmcl 50 f"mi ., \\'nL 
-Szrnatuta -50 Jen., Will . DrRas 50 fcu .• J. Au:::;u ~ ty ni ..t. I'
.5(J fen., J ; lietm;l:icz ~'k 20 fe n., l\. Pnsah 50 fe n. , J 
J\tlfcisz ·30 fen .. M. Pacb w'a 50 fc11 ., (nadeslaJ i por tr, 
z:tiJlacit- Mich~tf F~tch u ra ) · · . .-. 11 mr. 

· Ni clll·zcinc:1.ch u L ud \\ ika Musinfcl\\sldego \\ 
ntiisburc:n: lnch\:'ik rv\u~foł0 \1 ski z Ż. l mr., kll s~~ll 
Lud. M usi.ofo\Yski StJ ft..:11. , c<',rk,l 'St<l nisla\1·~1 Eill fen .. 

'llO\I' O niuod1.0!J:J ~:ó r ' ka l~,>zalia 50 fen .. St. \Vccicszak 
,z ż. I m r. i \ V. _-,,_;H'"<.i<''ski z ż. l mr.. :L forto!! l mr .. 

-~: (I ladcs taJ i porto zaptadl L. Musiofo\\·sid) 5,50 mr. 
- --~~-- N8 ·ct::rzc-in;l_Ql u .T<nw. P<l\\·laka w -B111chu : J a11 

.; 

. . 

o: Esse11! B. Kaspersl·i z ż. 1 mr:, .T~ Starosta tnlodzie
!iec l mr., J. Boszczki 50 fen ., M. Tómaszewsld l mr., 
\11. Bud eh z synem 30 fen., A; Liembitz 20 fen., J(ldwi
ra Kasperska 20 fen., W. 20 fen., ojciec Galcwski z i . 
10 fen., sv n J. Galewski z ż . l mr., (nadcslat i porto 
~aplacil Barttomlei Kasperski) 5,70 mr. 

Na chrzcinach u Tomasza Gendery w łior· ster
TJark: T. Gendera l m r .. . M. Janowski l m r., \V. Bo
·owczy k l m r ., St. Borowczyk 50. fr.n., A. ·Borowczyk 
10 fe n .. T . Markwicz 50 fen ., Fr. Ratajczak O fen., 
~ona Rataiczaka 30 fen ., L. \\' loch 50 fen ., Kasper 
\1.iedzióski 50 fen .. (nades.fal V..' alenty Borowczyk w 
!{arnap, poi·to 20 fen.) .6,10 .. mr. 

·· ze skarh<Hiki Tow. św. Ja·cka· w Bismarc.k 'Cna.;, 
deslal _\V. Kicia) · ·.- ' . • 7~90 mr:-. 

· Jamry z Wattensc.heid · · . Cm::~ 
Reszta z pieniędzy, ·zebrauvch na , telegram ·cto Oi

·~a św. na ogólnym wiecu \V ·Kastropie (wręcżyt J~ 
liejnowicz) · 2,54 mr. 

Z rocznicy Tow. św. Jana Chrzc. w Altenesser1 
(nad. Jan Lorek - 20 fen. porto) 11,30 mr. 

R.eszta z picnic;dzy zebranych na wiecu w Eicklu 
:Ja teleg ram do. k~. dr. Lissa · 9,70 mr. · 

Przy sposobi10$ci pol. nab. w Eicklu (wręcz) ·l 
K .. fili piak ) · 4,70 mr. 

Tamasz Cicś la k z Scherlcbek 5 mr. 
Nater · 50 fen. · 
Z zabCl.W\ ' .5oknl<> " w SdlOnucl>ccku w duiu 2a 

sierpnia hv r{icz. T. Piot ro\•: iak) 5 mr. 
Z \ Vcttc r :. M~Hc i1 1 .Szn wra l m r., \V. Matus7.czak 

-HJ fen., (nad. \ V. Mntu ~zcz<l k) · t ·!O mr. 
Na pogadance w liorsthausell (\\ n~czyl St. Kun-

. J ,70 mr • 
C:,' tcn dmw ic Tow. ś "·· -Stautsfawa \\ Courl zel-n. 

w r. 1902 (uad. I3 rouo\\ i al\:) 20, f..ł mr. 

Ror.c tn i n1,'53 mr. 
Niedobńr 37t,29 mt·. 
I~ozchód 

Nicdobór 
Ro zc hód: 

25.20 mr~ 
217,96 mr. 

J . K. z. n. ::; tyrcn un nn 
S. L. z 1~ . s iypendy uin 

18,20 mr. 
7 mr. 

R_ozchód 25,20 mr. 
pro Ks. L i s s. 

A. B rciski; Boclmm, -Malthesers tt'. 17. --O -~=-
:~:_- ·.-Pa\vlak z. 'i . ·511 feu ., \ V. Kopeć z ż , · 20 fen., J. Oli !J-

. · :k•)\vski z ż . 50 fen ., ·s zcz. Szatko\vski 2 mr., f r. Ba- ·.+ :+: ~. ... · :+; .. ~ 
d:;;i(l sld :t %. 20 fcu ., ·A.ndrL;cj l\aczma rek z ż .. 50 fen. . - ~~!illiW~'J~~~~'lll~lllll !liF~IIiluuł~i!!l!q'<:;l:ll~ .. 

· :Marv0nna r>i ctuch .5il ic u.,· Ign .. P iduch z ż . 1,20 w r. . "-'-~~ · . ?f<~~ 
. 'j _ A!J{I]in3 rsl<; i 'z i . 50 fe n .. . Au t. P idu ch H) fen. , J. -ł-~ Szanownych Czytelni!< ó-w l. 
Jansld z i, . l im .• M.- Lisem ski ż ż .. 50 ren., J. Lis z z. t.t{ · · · . l ł ~ 
;;·u .fcn., (wn;c~·d Józcr Lis) 8,70 u1r . ~\ uprasz·~·uwy, , aby odnO,Yili- prze< p atQ (~ 

N<~ cl ll'z~~ineclt u \ Vn_icie-:.:IJa S<'siii sk i c~( \\ J.a.ar : !J,__-,/ __ 

1 

mi t-Z\l·a1•ty k"'aJ·tał 190ił rok u ~~-=;_ ł · 
~ t.- Pa,, licki ;7 ż . l. mr. . 1\. T r:iczkowski z ż· . l wr., \ V. ~ i niechże· Ri<i. starnj:~ o llalsze .. 1oz- ·;,;-=t~ 

·:-~nsi(isk i z : ż . 50_ fen ., ich nowou'<undzony syn 5U f011 .. T ł f{ 
Fr. T;tczk(J \\'Sl~i 50 fen ., J. T <i.tzko\Ysk i 50 ·fcu:. St % Jr(H\'SzccJnlicuie " _>o· s a 11. c a a- l'= 
T~~.:zko \\Ski JO.fc1L , Mary~illla Taczkowska JO fC\1,. ł_··~. t olickiego'' · Cena wynosi na i1oczeie ~--_:_.jł 
Piotr Taczko\\SJ.:i 50 fen .: ( nadesiar Stan i sław P:1wli- "' w njcncyaeh f~ 
cki z BruckhDuscn) ..f,'iu 1;-;r. ~i · · · z l L'r: -r .~ 

+!~_-_,ł_·_ z . pr-:ymesum em c. o ( omu uD 1 en.; _
1

'§ __ =---1 ra chr7.cina.cll u Alldrze)<l. Czwoid.raka w Diin:o- 'i" ~ 
ten: A. Czv;ojJ. rak z ż . 1 mr., chrzestny f r. Li~~ bez ?Jr zprrirsięnia 50 fen.; 
:;,50 mr .. Tomasz f\ndrzeJak z ż. 1.50 mr., \V. \ Vap- ~'h vt. J • R l 10 -t ~ 
JJi;>! ' ' k 3 iPr. . T. K\Yi ·' >.:i ! i~hi '/'i. l mr.. J . ('o:zc-l:T(!C7."l, lf:'t'"- 1(1 J'Ar8P""Pf'?/7 ?/1 {}i ' wm -t: ,en .; rr 
·z -~. 20 fl' 11., .f.().\\ cj•.Jr~1 \ :r; ;, : l! l r., (n::d.e:s!:>! ! P· ' r r• t=:c" · ,;:;:..: 

~ tl · . 't~I;E 
z:!t)l~d! .J•h:er C.7 \' r~r· 1 ~ · !-;) · U . -2.0 Ji.lf, i~'· __ TIT~-~-~~G~@ITTI~~~ITJ4_{~IT~f8;1f§ri:~_i l :i~Giii~~~rrn -!~-
. · J'<a imieqiiw .... ::t u B. I\; l spc r~;l;i o;!·o w V re hnhr.w~> . ot _· ....... ~ ....- '"'t-' ~- ,."."' ..-,."f'" '~'..,.- ~ 

-------~--.,-.-

~!1e( l !;}>tor odpo~;.cd.:t~~alt~l k ~ pr,(;b, tl.;r. l .. i22 w l.i.u:r<l&:t;lt~. ~ ·-:-· Na.Jtł~ttcm 1-- o~cHmi~~mi W y t>tJ.V\n. 
11 
Wit~: rtli!~ Pr l~k i.u~u~ 

.·. 

•.: 

' (PO S,L ANJ E C.) 
. :.· 

r ,.N>~ K~~llcka« wyob~ oo ..,.,.;_. r 
. tek w Boc}lum. w WestfaUl J&ko bezph - . _ . 
tny . . dod at-ek do " Wia.rusa· P oiskiego-". · 
Osobno " Nauki ·Katolickiej" prenumt'ro
waó nie inoina. 1{to więc chce j~ ot.rzy
ma~, niech sobie ·zapisze· na poczcie 
"Wiarusa Polskiego". 

o----------------~--~-.~--0 

• . 

- - . . • . 

. :_ "Wl &:rus j? o. l s:k 1, ~\ pismo volitycme 
wychodzi sześć razy tygodniowo z : ,,N aukfł · 

.. · KatQljck'ł", ja.ko bezpłatnyp1 : dodatkiem.- . 
· Prenu,merata. .na - pocżcie- wyQosi l markę 
·oo· fenygów kw&rtalnie, . a ·z odnoeieniem 
do domu prze-z listowego l markę· . 92 

._ fenygów • . 

· o,------------~~---~.~; ~~-----o 

· , MÓDL SIĘ I PRACUJ l 

~ Dodatek tygo ·\niowy do ,,Wiarusa P olskiego'' i ,,Robotnika Polskiego". ~ 

Nr 37. Bo e hum, dnia l O ll'rześnia 1.903. Rok 12. 

Na niedzielę 15 po ŚwiątkaLh. 

Lekcya. Galat. V. 25, 26 i VI. 1- 10. 
Bracia! Jeśli żyjemy duchem. duchem i po

stc;pujemy. · Nie stawajmy s i ę _ chciwi- próżu.cj 
d1waly, je.dui drugich drażniąc, jedni ·drugim , 
zajrząc. - Bracia! jeiliby też · czlD\\ iek ubic-: 
żony był w jakim upadku, wy kt6rzy duclwwni 
j ós tcście, nauczajcie fakicgn \ V duchu cichDści, • 

o -o. -.._,._:...~,-"'trbaczając ·snmtgo siebie, abyś · i t"Jr ·nic· był ku-· 
> szon. Jeden drugiego brz;miona noście a tak 

. wypełnicie zakon Chrystusów. Albchviern jeźH · 
kto mniema, żeby czem· byl, gdyz niczcm ri"ie 

-. jc:st, sam: siebie -oszukiwa. A kazdy niech spra-
. \\ .Y swojej doświadcza, a tak w samym sobie 
tylko przechwalanie · mieć będzie, a nie ,\, dni
gim, bo: . każdy własne brzemię I)Dniesie . A 

·niech użycza wszystkfrzh dóbr ten., który by"' a 
nauczan w s!o\de, temu . k(óry g,o :naucza. Nle 
biądźcie; nie · da się Bóg i siebie naśmiewać: 
albDwiem co będzie sial człowiek, to też będzie 
żął. Bo kto sieje na swem ciele, z ciała też żąć 
bctdzie skażenie; a kto sieje u a duchu, z ducha 
żąć będzie ŻY\'-'Dt \\'ic czny. A dobrze czyniąc 
nie usta\\ ajmy, albowiem czasu s\vcgo żąć bQ
dzicmy nie ustawai<:1c. A przeto- póki czas ma
n~y . czy!)niy _dobrze wszystkim, 'a naj\\ iQcej do- : 
movvnikom -vv)ary. · · 

Ewangiclia . Luk. VII. 11- 16. 
. \V on czas: Szedł Jezus do miasta, któ.re 

zo\vią Naim, a z nim szli .uczni-owie: jego-· i · rze- : 
·.sza \\ ·iclka. A · gdy . się przybl iżył' ku . bramie 
miejskiej, . D to wynosz011o un1arłegor syna jedy-

. negD nmtki · jego~ a ta -. bylit w do\va; a rzesza 
miejska w lelka z-nią. Któi·ą ·ujrza\v~zy Pan, uli
towat ·się nad _ nią i rzek l jej: Nie p l acz . . I przy

,stąpił i dotkn·ąt się mar, (a ci co nieślL stanęli); 
i rzekł: MlDdz1eń:cze, tobie móWi((, wstail r I 
.tisiadl ori, klóry bil uinarly ' i 'począ t móv/ic,;- i l 

dal go niatce iego. ·1 zdj4l ·\vsz ystkich .. ~sf~·ath , : 
_i wielbiii I3oga, Inówi~tc :. -Ze : P1;o rók wie~ki PD- · 
w stai: nliędzy iJatili, _ _-a i~z . BÓg na\dcdż;it, Iud swóJ. ; 

' K a z a i1 i e. 
K:ai'cty koŚciół na.sz . Najmil~i! n'1oźe byĆ dla 

nas I11iasteczkiem Naim, st"awiając-yni nam żywo 
przed oczy obraz śmierCi; ~llbowiem te groho\V
ce przodków naszych w tym kościele, te grze
chy ich zmięszane z ziemią w tych sklepach, ten 
cmentarz dokoła, mieszczący w sobie tyle cial 
już tak dawno pomarłych braci i sióstr naszych 
w Panu, wszystko t-o \\·oła na u as. żeśmy. z pro
chu powstali i w ... proch się obrócim. Porzućmy 
'vV ięc wszClką lckkori1y$lność i zapatrzmy siq 
na ·: ż~cłe ·nasze r jego s.pr_awy z · taką powa~ą, 
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jakby już ostatnia dla nas wybita godzina, ze nie 
masz suro,vszego i zarazem bezstronniejszcgo 
i sprawiedliwszego sędziego nad śmierć samą. 

Wszystko nas w tern życiu uwodzi i mami. 
"Samolubstw.o nasze pociąga nie raz ulndny:m po
-kostem \Vszystkie spcawy, a nawet opuszczenia 
nasze, a namiętności nasze stawają na · przekór 
rozsądkowi. a lJa)vct nieraz i dobrej woli na
szej. Uludę tę niweczy śmierć jednym swoim 
z:1.machem. Rozprasza zwodnicze marzenia, 
\vyzuwa nas z miłości \vłasnej, ostudza namięt
ności, odrywa człowieka od zrnys· ło\vych nciech 
jego i rozkoszy, niweczy w nim pychę, ,zaro
zumiafość i próżność i promieniem prawdy o
świeca wszystkie sprawy jego życia. O! \VY 

wszyscy, którzy w próżności i lenistwie spQ
dzacie dni życia waszego, którzy drugim za sie
bie pracować 1 trudzić się każecie, podczas, gdy 
sami spokojuie w domu wśród wygód wylega
cie; h:tórzy jedynie bawić siQ umiecie i za roz
ryyd~ą gonicie, stroniąc od wszelkiego poważ .. 
nicjszcgD zatmdnicnia; 0 wy wszyscy, którzy 
swlr:icic, ze stan was wyższy i urodzenie upu
ważnia \\·os do próżniactwa, s ta we i c , ię dziś w 
godzin<; śl!!ierci i popatrzcie z tego lóża \\ 'Jszc
gu, z kt()rrgo już sict nie c1źy,· igniel'ic, na to mar
ne i niq:-.Jżs· tccznc ?ycie \\ aszc. O z jaką tam 
tn\ ogt{, gdy jnż clzic{I \\ o.sz chylić wam siG 
pocznie, szl!kać bGclzicci'-' tych 0\\. 0CI)W, kt ()rcś
cie w zebra(: sobie byli rnoglij a nic znalaziszy 
ich, u Jakże dotkll\vie uczujecie caią nędzę i ubc)
st\\ o S\\ uje! O \\ y ludzie pyszni i zarozumi8li, 
ł,t<)rzy samych siebie za Jn<\drych U\\ ażacic, a 
g<tnl~~icic prostaczkam(; którzy lllacie się za ho
g~1ty ·h i destajnych i dla tego z góty za\\ szc 
spo~d,td~cic na człowieka ubogiego i nizkicgo, 
przenieście SiG myślą, proszę \':~iS, \Y godzinę 
.śmierci waszej, gdzie bez wszelkiej już nadziei 
<.1zdmwknia na lożH waszcm leżeć będziecie i 
p-opatrzcie na to życic wasze dziś tak pełne 
pr~')i:ności. O zaprawdę. guy siły ciała was opu
szczą i zmysly wam stępieją wtedy straci tak
że cały S\\'Ój powab i uroJ\ to, co was dziś nady
ma i wynosi i sami albo śmiać się będziecie w 
uczucill pol.;ory z dawnego głupstwa waszego, 
albo też gorzko zapłaczecie nad waszym nic
rozsądkiem. O \VY ludzie chciwi, skąpi i uiemi--
1osierni, którzy najJJlniejszego nie Dkaz11jecie 
\\ sp(·licZtJ~:ia dla bli~I1ich \\ aszych ,,.- nt;dzy i 
ni\_(luli p\l~r<l~~cnych; i\t1'nzy SlHO\\ ymi i nicu
bl::~.:::wy;ni .irSlf:'Ś'.:ic dl~1 \\ aszydt w nędzy i nie
doli p1 gnri.~Hl)'l'h; l...-r6rzy surO\\ ymi i ni c uh~a
g.:;ny/n; h stcśt..:ie d1a \\ aszy~..·h dcmC\'-Til·:Ó\\·. 
kl{;r.:y 7;:l~dócac:ic spok{1j i zgod~ w 1\:ole rod~.io-~ 
n~l!l. L61·zy smutkkrn i goryczą zapr;;n..', La '' ie 
J,\' l:ic tym, któi yd1 nszczęśli\\ iać hyl.iście po
wil:ni; sU-n\ ci c s~ę~ prosz~ \':::ts w g·ocJzinę ~mier~ 

ci waszej i z lćia boleści popatrzcie na to zycie 
wasze dziś tak ebrane z wszelkich uczuć miło
ści! O wtedy stanie wam przed oczyma każdy 
ubogi, któregoście tak nielitościwie od siebie od
tlalili, a łza jego, kLórą \vylal, palić was będzie 
nicznośnic; wtedy gorzkim wyrzutem sumienia 
napdni was każde \vspomnienie o tylu cierpią
cyc.h i nieszczQśli wych, którzy Ciaremnie szukali 
u was pomocy i pociec ty; a gdy stwskana żo
na i dzieci staną przy lożu \Vaszem, wtedy z bó
lem serca uznacie, czembyście byli mogli być 
dla nich, a czem nie byliście i z przerażeniem 
uczujecle naraz tQ wielką odpowiedzialnDść, ja
kąście przez ż.ycie swoje zle, bezbożne i niego
dzi\ve na siebie ściągnęli. !żali potrzeba, Naj
milsi! abym wam nowe jeszcze przed oczy 
przesuwał obrazy, jak to śmierć sądzi w sposób 
szczery, a nieubłagany wszystkie sprawy życia 
naszego i opnszczcnia? Ach zapra \Vdę. darcm
niebym się silil na skreślenie ich, bo najjaskraw
sze nie sprostałyby jeszcze temn wrażeniu, jakie 
\V człowieku z tego świata schodzącym wywo
łuje, podtrzymnjc i szerzy śmierć siG zbliż.a.ią
C<1. I ztąd też tłómaczy siG ten niepokój, ztąd 
0\\0a bojaźt1. tn · o~a. zamkszanic, które tak wic
In ludzi ogarnia na toi:u śmicrtclncm; zt<\d ta 
pokora, z jaiq .iawnic i głośno wyznają nicgod
ność swoją; ztąrl ta szczodrobliwość tak wielka, 
którą nagrodzić pragną da"' ną swoją chciwość 
i Jakomstwo; ztącl owa sldanność do zgody 
pojednania, gdzie każdemu, naJ\\ iększcmu na
\\' et winowajcy przebaczają, aby im tylko Pai'~ 
\V miłosierdziu S\\·o.lcm także przcbac.zyL I dla 
tego też woła IliQdrzcc Pa(Jski: Pamiętaj. czło
\\ iccze przy wszystkich twoich sprawach na 
ostatnie twoje rzeczy, a nigdy nie z;grzeszysz 1 

A św. liieronim dodaje: cokolwiek czynisz, 
parrz za\\·sze na tw.ój koniec. bo śmierć spra
w·i~dliwym jest sęd·zią spraw i postępków . na
szych. 

Niedość na tem. Najmilsi! . śmierć bowiem 
ocenia w sposób p~awclziwy wszystkie dobra 
nasze doczesne. By nie być rozwlekłym, zwró
cę jedynie uwagę wasza na te dobra, do których 
ludzie najwięcej Dkazują przywiązania. I tak bo
gactwo i dostatki pierwsze nie\vątpliw1e pomię
dzy niemi zajmuje miejsce. Grzeg9rz św., Pa
pież, powiada nam, że dusza bogacza śpi, że je
dynie ciało jego czn\Ya i z p?.j\Yiększą skrzęt
nnści<1 grumnclzi debra zicms\ic i slody~_.:zy ich 
7-<łŻY\\'8.. ,.l dt!SZa taka - dodaje tenże Ojci~c 
św .. - nie zbud;•i slę prQdzcj. p6ld cialo nie za
czeic zasypia~~. ti. póki śrnier6 nie ZR\1/ila i duszy 
z \'- ięzienia ·ci;:da uie "'.Yyprowadzi i lmjdan jej 
nic skruszy. Clwclźmy do domu umieraJącego 
bogacza. do tego domu, który niedawno jeszcze 
siedliskiem był zbytku i rozkoszy, i przystąp-

-
wiednikowi. swemu powodować \Ve wszy. 
stkiem~ Jednak na nieszczęście, by l stxnviedni
kiem jego proboszcz tamtejszy, usposobienia na
der szorstkiego i przytem ponurego; dlatego 
też karcił dosyć już pokornego mtodzief1ca zbyt 
ostro 1 by go, jak mówił, przyzwyczaić do je
szcze większej pokory i skromności. Posunąl 
su rowoś' sw'Oją do tego stopnia, że nawet pu
blicznie, wobec całej parafii zabronił Pawło\vt 
przystąpienia do Stołu Pańskiego i na głos kar-

- cił go ostremi wyrzutami, korzystając z naj
mniejszej sposobności, aby biednemu mfDdzień
cowi powiedzieć c0ś przykrego. 

Nie mo.żna chwalić tego proboszczowi, lub 
polecać innym spowiednikom, by podobnie po
st~P0\\7ali; nie zawsze dobry, godziwy cel u
święca środki; ostatecznie postępo\vanie to su
roweg-o spowiednika odniosło nader pomyślny 
skutek; Paw et mial bowiem sposobność wypró
bowania sil swoich i przekonania siG, c.zy był 
cluześcianinem pełnym sil żywotnych, czylj też 
wycie!Jczonym na silach i sztucznie pakomym 
Jlabożnisiem. 

Prawdopodobnie chciał się tal\że o tem 
przekonać ów proboszcz i dlatego postGPO\\· ał 
z nim z tak przcsadnq sui·owością. Ody się zda
rzylo, że czasem zanadto dokuczył SWelllU pe

nitentowi, cltcial tenże porzncić g0 i obrać sobie 
iuncg,o przewodnika sumienia, zdawato mn się 
bowiem, że go proboszcz nie pojmuje, że jest 
uprzedzony niestnsznie do niego itp. Po pcw-' 
nem zastano\vieniu się porzuca! zwykle ten za
miar, jak przystoi pra\Ydzl\vie pobożnemu mło
dzielicowi i mawial: 

"Tym jeszcze razem nie rozstanę się z moim 
oicem duchownym; taki bo.-wiem jest dla mnie 
najodpowiedniejszy, gdyż mnie upokarza!" 

Pod tym surowym kierunkiem proboszcza 
pozostawa-t tak długo, dopóki tenże sam nie o
świadczyl mu wreszcie, żeby się postarał o 
innego spo\viednika, któryby się lepiej niż on 
rozumia·l naJ kierowaniu tak pobożną duszą. 

W kilka lat później dostal za spowiednika 
pewneg{} bardzD pobożneg-o biskupa. Ten sta
rał się wpoić w niego, by siQ przcdewszystkiem 
wystrzegał pychy. Posłuszny uczef1 tak sobie 
wziąJ tę naukę do serca, że brzydziŁ siG przez 
całe życie tym grzechem i strzegł się go, tak 
\Vytrwalc i mężnie. że Bóg w nagrodę tego dD
Z\\·-olil mu być. wolnyrn od wszelakiego cienia 
pró:incści, IJa\\ ·et wtcw:zas, gdy g-o ludzie ot
warcie jakn Świ~tcgu H\\·ażali. Zwykf CZGSto 
przypnminać innym tQ mądrą przypowieść: 
"\Viedzcic o tem, że kropla pychy może wydrą
żyć skaię świątobliwości; dlatego bądźcie po
korni i starajcie się poznać, czem jesteście!" 

Pokora ta sprawiła, że i względem rodzi-

ców zachowywał się P<>kornie. Słuchał fcłi we 
wszystkiem, jak dlugo był jeszcze w domu, a 
gdy w ich interesie musiał wyjeżdżać, to żegna· 
jąc się, klękal i prosil ich o btogoslawieństwo 
rodzicielskie na drngę. 

Rozumie się samo przez się, że \V stosunku 
do Boga był jeszcze poko-rniejszym. Ojciec 
ten Niebieski zsyłał na niego różne choroby i 
dolegliwvści, lecz ·on zwykł wtedy mawiać.: 

"Pani'e! czy{J ze mną wszystko, co Ci się 
tylko żywnie podoba, karz i chlaszcz mnie, jak 
długo zechcesz, tylko nie odrzucaj mnie od sie· 
bie !" 

Do domowników swych zaś mawial: "Je. 
żeli w pokornej modlitwie wezwiemy Boga z 
ufnością na pomoc \V każdym czasie i \V kai
dem położeniu, to nictylko że nas wysłucha la
skawie, lecz nadto, chociażbyśmy byli najbied
niejsi i najnęd'zniejsi, użyje nas, by przez nas do
konać wielkich rzeczy i niesłychanych, a które 
chwalę Jego jeszcze ~vięcej rozniosą; bez Jego 
zaś pomocy nie dokonamy nigdy nic dobreg0.'' 

Zapewne, że nie - ~wiedz o tem kochany 
mtodzieńcze! nie modląc się naprzyklad naboż
nie i serdecznie, nicpodobna ci być prawym, 
czystym w ohyczajad1 i cnotli\\ ym w życiu! 
CzłO\\·ick zapominający o modlitwie, zapomina 
o Bo.gu i oddaje siQ w mDc szatanowi. Odnosi 
się to do ciebie szczególniej mlodzietkze - za~ 
painiętaj to sobie dobrze i na dlugo. Pan Bóg 
nic wymaga, byśmy się diugo i bezprzestannie 
modlili, lecz serdecznie, treściwie i z prawdzi
wem przejQciem się. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

S w i ę t oj ó z a fa c i e 
czyli skladka na ubogich studentów katolicko-polskich 

vV kasie (zob. nr. 35) niedobór 371,29 mr. 

Na chrzcinach u Michala Soltysiaka w Dellwig: 
M. Sonysiak z ż. l mr., nowo narodzony syn 50 fen., 
M. Galusik l nu., A. Galusik 1,50 mr., Andrzej Galu
sik 50 fen., T. MusieHak z ż. 50 fen., Fr. Mika z ż. 50 
fen., J. Mika z ż. 20 fen., Cnadestal i porto zapfacil 
Tadeusz Musidlak) · 5,70 mr. 

Na chrzcinach u Józefa Choryi1skiego w Bit
terfeldzie: J. Chor:rński z ż. l mr., 1)4naś Choryński 
30 fen., Józiu Choryliski 20 fen., St. Kunz z ż. l mr., 
ich syu 10 fen., panna W. Krawczyk 20 fen., Piotr 
Choryi1ski l mr., Józef Lubiński l mr., Marcin Woś
niak z ż. 50 fet!., Agnieszka Chory1\ska 25 fen., (na
deslal Józef Chory!'1ski) 5,55 mr. 

Na cllrzcillach u fr. Z~ola: W)'l::-rane w grę "Nie~ 
bo'· l,SO mr., t'r. 25.{01 50 fen., Ig. Procek 50 fcu., do 
tego jeszcze zebrano: N. N .. 50 fen., Fr. Tatarczyk 
50~ fen., J<:J.n Dymel l mr J. Swoboda l mr., J. Ochoj
ski 50 fen., Fr. Tytko .30 ien., J. Robenek 30 fen., (na
c!.csiaf f r. Żgol) 6,90 rnr. 

Z Hcssler: Aug. \Vauder l mr., Aug. Poplawski 
1 m r.. J. Maleszka l m r., J. Pieka.rski 50 fen . .Mich. 
Lengowski l mr., \V. Lengo\vski 1,50 mr., (nadeslal 
\V. ·Lengowski) 6 mr. 



kto nie umartwia gardła swego, ten nie będzie Jak z trudem tylko wyuczyłeś się czytania, }:.i-
mógł także poskromić chuci cielesnej. .,W wi- sania i innych umiejętności, i początkowo, gdy 
nie jest nieczystota" - pisze święty Paweł A- się do tego zabierałeś, szlo ci to ciQiko, a jednak 
postol." dziś czytasz i piszesz zna]({)micie: tak się rzecz 

;,Jak zarazy unikał wszelkich rozmó\v z o- ma i z nabyciem pokory; nie będziesz nigdy 
sobami plci niewieścij. .lViim·o tego, krewni je- pokornym, jeżeli siQ ni1~dy nie będziesz chciał 
go starali się bez jego wiedzy wyswatać go z upokorzyć w życiu. Poslucltaj, jak sobie Pawd 
pewną zacną i cnotliwą dziewicą i wpro\vadzi- postQpował w tym względzie: 
li go w dom jej rodziców, spodzie\vając się za- "!v'\.ając 19 lat, słuch_at raz kazania swego 
łatwić pomyślnie tę sprawę. Ale Paweł milc?.al pr.oboszcza. Nie sądź jednak, by tylko ten je-
w skupleniu ducha, ani razu nawet nie spojrzał den, jedyny raz -owszem, uczęszcza! pilnie na 
na OWą pannę i modlił isę ,~V duchu gorąco do wszystkie nauki i kazania, nie tak, jak OWi po-
Boga, by go wybawił od tej pokusy." stępowi młodzieócy, którzy ukończywszy szko-

"Miłowal on tak dalece uczciwość swiętą, ty, sądzą, że posiedli już wszysikie rozumy, żę 
że caly jego żywot był jednem bezusianncm nie potrzebują słuchać włęcej słowa Bożeg-o, a 
ćwiczeniem się w ulnbionem zdaniu: "Raczej nie pojmują w swem zaślepieniu, że właśnie w 
umrzeć, niż utracić czystość!" To te~ iestto owym czasie jest dla nich niezbęcl11y nadzór elu-
niezbitym pewnikiem, że go Bóg mial w szcze- chowy i że usuwając się dobrowolnie i pod o-
gólniejszej pieczy - i że nigdy, od' czasu iak pieki "duszpasterza", tcm samem biegną do zgu-
przyszedl do używania rozumu, aż do śmierd, by! - Za gorlivvość w słuchaniu slowa Bożego 
nie naraził się na szwank dziewiczej czystości wynagrodzil go Bóg hojnie, użyczyl mu bowiem 
dala i duszy." laski swej, gdy się przysluchiwa! owemu kaza-

Mlodzieńcze! gdyby ci wypadło z całym ni u, dając mu do poznania, by odtąd rozpocz~tł 
swym majątkiem w zanadrzu odbywać podróż inne, nowe żyde, jeszcze cnotliwsze i doskonal-
samemu przez odwieczny ciemny bór - gdybyś szeż. Usłucha .} w pokorze tego głosu Bożego 
nadto wiedział, że tam za drzewami na skrę~~~ i przedewszystkiem odprawil spo\viedż gene-
drogi czatują zbójcy na ciebie, pragnący ci wy- ralną z lat dziewiętnastu. --
drzeć to, co masz najdroższego przy sobi~, a "Spowiedź", a cóż dopiero spo\\ iedź gene-
muże i życia cię pozbawić - to powiedz mi. ralną - istny to postrach dla m/ odzieży! - A 
cobyś uczynił w takim razie? Pomyśl chwilkę ! czy wiesz ty, dlaczego clor·oślcjsza młodzież w 
nad tern! Cobyś zaś uczynił, by stokroć więk-~· og(Jle tak rzadko do spo\vicdzi św. przystępuje? 
szy skarb niż pieniądze i życie: niezbędną i Otóż przeważnie z tajemnej dumy i pychy; w-y
obowiązkową czystość - zachować w calości obrażają sobie bowiem, że konfesyonal, to krat
i nienaruszoną wobec tysiącznych niebezpie- i ki sądowej_ sali, kto się do f! zbliży, narazi · się 
czeństw i zasadzek zbójeckich w życiu? Po- l na złą opinię u rówieśników swoich. Ze jednak 
wiedz, cobyś wtedy uczynil? 
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szkodować może na tem dusza, że przed Bo-
Paweł zwycięża szatana pychę. gicm stanie jako winowajczyni, lub nawet 

Wspomnij sobie najprzód na hi.~toryę ) Da· zbrodniarka o to zdaje się nie chodzi wcale tym _ 
widzie i Goliacie. Goliat by l nadęty pychą i ' przewrotnym umys-łom i sercom! 

- dumą nieposkromioną, Dawid zaś byl skromny Swięty nasz młodzieniec Paweł myślał ina-
i pokornego serca; właśnie jednak przez to po- czej: rozsądnie i po chrześciańsku. l(onfesy{r-
konal mocniejszego od siebie, i powaliwszy na 1 nal byl dla niego jakoby krynicą urządzoną stó
ziemię, odciął mu głowę. ł, sownie przez Chrystusa Pana w celu, by dusza 

Bądź przekonany, młodzieńcze, że wcze- 1 jego g10.gła się w niej zanurzać i przez tn być 
śniej lub później natrze na ciebie straszny taki i zawsze zdr·o\.vą, świeżą i czystą. Jak się nikt 
olbrzym, starając się zgubić cię lub wziąść w j z nas nie wstydzi chodzić do kąpieli, tak też i ty 
niewolę; jest nim pycha. Niech cię to jednak 1 mlodzief1cze nic powinieneś się wstyd1,ić oczy
nie przeraża, bądź Dawidem - a zwyciężysz i szczać często serce z prochu i różnych nalecia
go niezawodnie! "Pycha poprzedza upadek", l l ości. Nie obejdzie się przytern bez pokory; ale 
lub też, jak mówi Pan Jezus: "}(to się wywyż- j o tyle tylko, byś się nie mial za lepszego, ani 
sza, będzie poniżon." Zastanów się dobrze nad ~- żeli jesteś w rzeczywistości, i abyś się stai·al, 
myślą wyrażoną w tych slowach1 a wysn!:ljesz widząc liczne braki i ulenmości swoje, o p·opra-
sobie sam naukę, że należy być pokornym, by wienie się z tychże. Czyżby ci to przyszlo z 
nie zostać poniżonym, tr. nie popaść w hat1bią~e l talk w'ielkim trudem zdobyć się na tę <ldrobinę 
nas występki i grzechy. p{)kory? 

Pokora jedna.k nie przyjdzie sama z siebie Paweł odbył więc spowiedź generalną z ca-
- n1usisz sobie zadać óosyć trudu, by jej nab:rć, lego życia, i jak wsiuszne dziecie _dal sie spo· 

ł grobu zwłokoni wielkich i ]:iotęŻnyeii, Narze·• 

l 
kajq oni na poniesioną stratę, są sriJUrni i żaloś
ni, może nnwet łzę uronią nad i ·obem nL:~bo-

my do miękko ustanego ióża, przy lctórym go 
otaczają i eT o- tych ekarsi\\i a mi pozasra wianych 
stolów. Chory stęka i z bokn na boJ< si~ prze
wraca, szukając daremnie ulgi dla siebie, \ddzi 
on zbliżający się koniec swój, a złemu zaradzić 
nic może. Dzieci i krewni, spadkobiercy jego 
mająll<.n otoczyli go do kola i jakkolwiek niekttJ
rzy może szczerze pragną, niczern nm pomódz 
nie mogą. I teraz uznaje on caią ~orycz tej pra
wdv że próżne były jego wysiłki, daremne za
biegi' \.V gromadzeniu skarbów i posiadłości 
ziemskich, że nic z nich zabrać z sobą 11ie może 
po za grób swój; że na S<{cl pójdą za nim tylk~ 
cnoty jego, które~sobie za życia zcbrat, 81bo tez 
\vystępki jego i zdrożności, których s;ę m·ożc 
dopuścil. l tak zaniepokojony w snmicl!ill swo
jem pełny obawy o los swój przyszly umiera 
on, ~ zgon jego przestrzega nas: abyśmy o talie . 
starali się zawsze skarby i bogactwa, których ~ 
by nam żaden nieprzyjaciel nie wydarl, któreby l 
grób nasz przeżyły i na wiecznoś(; z nami po
sz_ły jako najley,si nasi przyjaciele i oręd::iV/nic:Y . 
przed straszliwy sąd Boga ·.ywego. l 

Irmi znów nie bogactwa, al~ .s?a-\vę _i .wiel- ~ 
kość powagę i znaczenie u Iuuz1 uwaza;ą zJ. i 

' Ct .. ~ swoje bo.żyszcze, którym siG ldaniają. -JOeraz • 
też śmierć wymaże nas z liczby żyj~cy.__·h, ma~ ł 
\~1aią oni: cho:ciaż ciało nasze w pami~'-·i luu..1zi j 
żyć będzie na wieki! O śmteszna, ludzka próż- J 
ności, którą śmietć jak \.\ iatr mg!Q w iednej ł 
chwili rozprasza! Pra vda, że dzieje Ś\\'iata 1 
wspominają nam o tym i owym królu, bohate~ _ i 
rze, mędrcu, którzy 7,3 życia swego czynami ł 
wielkicmi się ws~awili; prawda, że dzieci w 
szkolach HCZ<t się tyc.ll imion na pam:ięr~ i tak 

1
1 

slawę ich i wielkość podają z pokulcn1a na po
kolenie: z tem _wszy_stk.iem, cóż ~wże, 1.1as. bar- 1 
dziej upokorzyc, jesh me ta okol1cznosc, ze lu- ~ 
dzie zwykle zbyt prędko zapominają o tych, co l 
z tego śwlita zeszli? Często irdnej tylko potrze- J 
ba chwili·, aby z wielkiego imienia, chwały, z.1~ 1 
szczytu i dostojności jedno wielkie pozostało ł 
nic; tak szybko niszczy to wszystko i zagJadza l 
zimna śmierci ręka! Przyjaciele nieboszczyka ; 
ustępują i słudzy jego odchodzą w milczeniu, a ! 
liczne rochlebców i dawnych zauszników grono J 
zamienia się w zgraję pot\varców, albo przynaj- ~ 
mniej ostro sądz::}cych zmaricgo i ganiących go ~ 
teraz bez wzgJędn i milosierd.zia. A cóż robią ; 
krewni jego i spadkobiercy? Ach, Najmilsi! 1_ 

aby mieć kilka dusz sobie v.:iernych i prz~cł~yl- J 
nych, nie potrzeba wcale byc sławnym an1 wwl-~ 
kim na tym świecie. Nieraz czŁowiek niski i ni
komu nieznany pozostawia w tych, co go ota
czali za życia, najszczerszych sobie i najprzy- , 
wiązal1szych. A zupelnie coś innego spostrze
i{!.1Ć się daje w kole tych, którzy towarzyszą do 

szczykJ.; lecz dla tego zaraz stawają pełni przy
milenia przeJ jego następcą i spadkobiercą jego 
urzędu, zaszczytu i dostojeńshva i będą go 
chcieli liCZcić przez prędkie puszczenie ,\V niepa
mięć jega poprzednik.1. Takie postępowanic da
je poprzednika. Takie postGPD\vanie daje nam 
uczn-.: calą obłudę świata i wskazuje nam, iJ.k: 

· marną jest i znikomą v;szelka czcśC: kgo i sta
wa. 

Inni znów w urodzie S\•.~ o}ei i w --.,vdziękacb: 
ciała swojego upatrują coś nadzwyczajnego i 
niktby nic chciał U\vierzyć, ile do tej przypadko
wej drobnostki pr.zy\vięzu.ią \vagi,ile ~ożą w oko
l-o tego zachodów l z jak wielką próż-nością wy-
nvs:zą się po nad drugich. o nierozumni, pójdź
cie ze mną w krainę śmierci, ztąpcic tam do gro
bów i obaczcie, co się tam w krótkim czasie sta:.. 
ło z oną pięknością ciał&, z onemi slawioner1ii 
\Vdziękami, które podziw i uwielbienie wasze 
zyski-,.vały? O z pewnością, ?.C . svstrętem od-. 
\Vróciscie oczy wasze od te~o obrazu zniszczc-. 
nia i przekona·::1e się o tej prawdzie, co mliie· 
dziś, tc,bie ~utro! pro~.-hem jesteś i w proch się; 
-obrócisz~ Amen. 

KRÓTKI WYKilAD 
LITANII LORETANSKlEJ 

do Na.Jśw. Jiaryi Pauuy. 
napisał 

Ks. Józef Krukowski. 

(Ciag dalszy.) 
Królowo Anielska, módl się za na~.Jh: 

Po wychwaleniu dostojnego Macierzylistwa 
i Panie(1stwa Maryi P., Jej cnót i gDdnośd, Jd 
stanowiska, jakie zajmuje \V dziele Odkupienia, 
po tytułach okazujących, czcm jest dla nas w 
tem życiu ziemskiem, w chorobach, uciskach, 
potrzebach i gdy się w grzechu znajdujemy, ta 
ostatniu część Litanii o.piewa Jej chwałę, Jej za
cność i majestat jako rólowej nieba i ziemi. 

Ze Maryi przynależy się tytut Kr(Jlowej, to 
wszyscy Ojcowie I\Gścioła od pierwszych wie
k6\V aż dotąd potwierdzają, to zatwierdza I(u
śdól, pozdrawiając Ją Antyfoną: \V i raj l(rólo\\ o 
(Salve Regina)! 

I(rólo,wą jest Marya, jako Matka J czusa, 
Króla nieba i ziemi (1. TiuL l, 17, Anzclm). 
Chrystus P. nietylko jako Bóg, ale i czlo\viek, 
uczynion jest dziedzicem wszystkiego (Zyd. l), 
toż i Marya Matka Jego, na mocy prawa Syna, , 
odzicdziczyla prawo królowania nad \Vszyst- . 
ki cm (św. l~upert). Tenże mówi dalej: Którcź. 



. ..... 

. to briyt~iotY , źn~Łmtonufą .'_. królow~t · ziemsk::;,? 1~ię, przyc-hyliło się /niejako· flieho in1 ziemL .·zsi~.: 
: Ażaliż-nie ,L}mądrość, inoc i wladz·a,:2) obfitóść pili też~ : Adołowie na zicm1Q, · śpiewahłc Mu 

dostatkó\v , .. aby- mogla dobrze czynić, -3) laska- chwalę 1 ci' ludzionr dÓbrej wolt' pt)kój; złączy lo 
wość i dobroć. Na tych przym.iotach nie zby- · s'ię niejako niebo z zięmią. Marya Królową Anio-
wa Maryi. JŁtż co d'o mocy priew:yisza wsz-y- lów, bo cnoty Aniolów posiadają w wyższym 
stldch. królów ziemskich. Ona wszystko uprosić ·daleko stopniu. Istotę Anioła stanowi mHość; 
może u Boga, wszystkie laski płyną ·na nas za · .Marya Matką pięknej mił,ości (EkkL 24, 24) t. J. 
Jęj pośrednictwem. Wszystkiemi laskami i cno- Chrystusa, który jest sarną miłością, i Matką 
tarni hojnie od Boga wywyższona nad wszystko. . pel1ią - milości dla Chryslusa. 
Omi st-olfcą:- mądrości, godnością · Maderzy!'1stwa . Anioł jest czysty niew-inny, dobry, łaskawy, 
Boskiego prze\vyższa wsz~stko sJw-:orzone. _,:_ · strzeże pÓwierzonych so·bie dus·z - o· ile w1ięcej 
A królowanie Maryi na czem ·zależ:y? · Pisze--:św. : Mary_a. · Aniołowie radują · się nad- grzeszni_kiem ·· 
Toma$_~ z Akwinu: Ze: królowanie ~o że zależ-y . pokutę czyni'ącym. Nieró\vnie - więcej Marya: 
na . sprawiedliwości . i mił-osierdziu. Mary0 --~ Anio1o\\rie siutyli Maryi ja:ko swej Pa.ni już ttr J)a 

· oirż-ymalaJ od Boga JX)1owę kn'>łest\\/a, zosfaw- ziemL Archa iol Gabryel sprawnie .dn Niej wy-
s~y-)(rók}wą miłosierdżia, gdy P. :Je~us· zatrzy- .· sokię' i ;radosne posielstwo od Boga __..:.. Ani.ol 
mał sopie_ królestwo ·sprawiedłi\\'ośd. Jako_ Ma-_ osttzega ś:w. J ()Zefa o okn1tnym żarnyśle Ileru
tka Boża śmiało zblifa si.ę_ do tronu Boga i_ czer- da, każe im potem wracać do ziemi Izraelskiej_~ 

' pje'laski; jako Matka nas:ża, skłania S\Ve miłości i Nieza:wbclriie z czcią . i ll\Vielb'rcniem wpwwu.-
:: pelne .Se_rce ku _nam :i, . ratnie nas we \Vszystkich dzili :Aniołowie Mai·yę do nieba po Jej zejściu, 

p_utfzebach_.,naszych. . · holuy Je i skladaii posactz·Oirei na tronie, z c-żciił ·-
:· .. · D9 \yt.ad~y krt>le\Y-Skiej_ na]e·;~y olJr~n~ ·pod- -i rozkosZcl spoglądają _na .. ll\\'lęJbi<me Jej obliczt• 

d•anych. "-Toż nikt inny ta-k ·dzieh1ie· nas· nie -brd- l nie . mogą się _dość- n~pałrzeć Jej piękności l co 
ni przec-iw natarc:zywosciąm· .·szatana, Jal< Nla- Kośc.ióf św. \V oficyum vVniebowzięcią Maryi 
rya .. Najpiękniejszy przywi-lej' korony jes't pra- ł - wyraża stowy: Wy\vyższona jest święta Boża 
wo . .an1nestyi dla, przestępców.. JV1arya ·-w)jpe- l Rodziicielka ponad chóry Anielskie do I(rólesi.\\'a 
wniejszą ucieczką grzeszr_tikÓ\-V, -strapi·onych .. 'nę- r niel>ieskiegwo.- S;l na to p'oważne Ś'I..Viackdwa,. 
dznydt \\'spoinpż~·citll~ą ~tajlaskawszą. ł że Aniołowie na rozkaz i"v\aryi w różnych zda-

KróiO\\"ą jest Marya· i -dla tego, · ponieważ , · rzen.iach wysiani byli jnż to db._ poratowania ja
ród swót wiedzie od królów Da_\\ ida. i Salo-ino- j kicjś os{)by, którą się MDrya szcz,ególniej ople
na. . . . . __ . _, • ,. kuje (jak do św. Lidwiny), albo .do rOznajmknia 
. :: ~Do krt1lów ziemsldch trudny jest przystęp wainej rauosnej .nowiny (jak za czas'ów 'św. 
(mów~ ś ~v. Bernard); sam bowiem lJlask maje- _li, Orzegorza Wielkiego, papieża), · o · czem była 
statu, klóry ich otacza, wibądza w _podqanych mowa wytej. Przeto i Kościól w czasie Wię:l- · 
trw{)gę i boją:hi, it: się nie śmią zbliżyć. Nie tak kanocnym pnzdra\via Ją Antyfoną: K.ró~owa nie-
u Maryi. Ni:e dojrzys(j \v, N1ej nic ;su rowegb~ biesl~a, 'raduj się~, AI~:Inja, · poniewa-;.. ten,· l<!ó~ : 
oł,{ażuje sie każde:tnu łaskawą i-' słodką: JaKaż r~gos godn.ą b~la nosie, zmartwychwstał. M.odl 

~~~-fc_ '~_ ~_ar-as_·._ -p~~i~~h-· a1 jakaż . ~tąd __ dla s_er_~- r~as_zy. c.· ·h ·1-.s'ę. za nami . .Amen __ ·----. 

. ~)~r61Ówo An.iet'ska" m od l ~się za nami ! .' • - · · .; ~ . . t~ ;: 
:, -~ ~;W~c!Jng z~a~-ia wsz)rsfkkh Qicó\~-: św.~· M'a~ ,. : ~·- ~- : , Swięty ., młotl __ Z·ieni·eo. -· 

ryi zajmuje \'\:' niebie w'yższą godność, W'yżs-ze~ -~ ' . 
stan,ov;~sko i .Wyis:zą dn~~łę, · niż:-ć AnioltC}W1e.:· -~~ ~ - ·(Cia~( dalszy): -. 

· Jes.t bowiem Matką Boga, ,_Ait,ioło\\7 Ee zaś :sil· ty l:.._ • . . · " 
ko Jego slugałni-, s't\yorzerii na cJ1\~alę ·[ slu~bę :· . Paw_eł _ walczył przeciwko chciwoścl ·_i ·:·łak9m .. · 
MaJestatu Boż;ego·, kiór~ to Majestat; Marya1 Sy~, ł · , -- stwu. · . 
nem- -~_w-oim nazywała. · Ch(ystus .jako. Bóg .1. ł . Pa\v~d l'nfał wuja, który był kap~lanem; ten 
czl(nviek jest króle· Aniolóvy; przed Nim (Filip-. 1 umierając, z apisal caly, dosyć znaczny ma.iąiek · 
2, 10) uginać się powi_nho· wszelkie-:kolano· nie- · ' ulubi·nnemn siosfrzeftcowi. Pa\vd mógl był · o
bieskie. Za tern idzie, że .M.arya Matka Cłlrystu- ' czywiście wziąść Ó\v spadek i przez to przy
sa jest Królową Aniol0w. · Chrystusa nazywają czynić się do polepszenia bytu rodziny swej; 
radością, chlebem Anielskim. Bo widzieć twarz . ale l}Obożny młodzian nie chciał, aby serce jego 
Bośką, Jego chwalić, milDV.'ac, to - - rózkosŻ, to - by lo nie·wolnikiem bogactwa tego świata- wo
póka~f to szćzęśJ!~eść. Ąn~9lÓw. _·Więc Anio-· )al on pano\vać nad pieniędzmi:, niżli'' .dać itn 
lówie\ czczą, ko.chają; p_oązi~viają i:wfelbią Tę, · wziąć górę·- nad' -- spbą.: Naśl'a_dnjąc · .Cbrtrstusa, 

. którajest Matką jch miłnścj, po.karmu j radości f . chciał żyć fal\ On, .w_ zupelnem i dohrowoinem 
; Gdy ~Yn. Boży_ ti,iebo~~opusci_ł, zstępuj~c na z1e.: .. -ub_óstwie., - . . . --

- .. : . ... :. ~ -::: :: -

· ,~Ćzł<w. iek. bowiem Ż~'k nietylko chle~)em, 
ale. i sr.o\vem Boiem''- - oclpo\viedzial byl 
Chrystus szatanowi kusz~cenltt Go na pnszczy. 
Tak więc z całego Llzieclzictwa '''uja \\ ziąl by! · 
Pawd tylko brewiarz, mówi4c ze łzami ,,- o
czach: "0 Zba\vlciclu mói, \ iszi.l,cy na krzyżu! 
pr~::ysięgam, że nic pożądam niczego \\ ięccj z 
calego dziedzictwa nad tę księgę! Ty bow·iem 
Boże mój i dobro me naj\vyższe, \\·ystarczasz 
mi w zopełności !" Wuj polecił w -o·statuiej swej 
woli, by Pa\veł oporządził siQ od stóp d-o gJ.ów; 
ś-wiątobliwy .;młodzian nie sprzeci\'.-U się tern n 

-\vcą.Ie 'i zg_odżit się na to; nie z próżności j~d1rak 1 
by py.sznić się nowy111 strojem, jak paw ·wspa
nialem swym, poł.yskujq,cym ogonem; kaza('klt- . 
pić. materyi \\' najpnspoijtszym i najta(JSŻYtH ga-

. tunku, i tylko tyle, by zaleu\\ie \.\'YStarczytD na 
uczci we pokrycie ci a fa, starając ~ię i pud \\'ZglQ-. 

,ciem- ubr~lnia naślado\\'ać v. i~rnic Boskiego swe- ·· 
go .lVllstrza i Pa:ua, który ~ siQ nic kochal w -sza·- · 
.tacJf kasztO\\ nych, lll W Strojach. . 

Po ki'lkn lai ad t ido rz:Ylo się, że PaweŁ po
dr;óżiljąc po krajn, przy~zt.dł Jo pc\-vnej iuiejscu
wośd i przyjął go~cinę n lJl'\\'llc:go ob~'watela. 
Tn zabinvił dłnżei; ni i gdzie kol\\ iek indziej, 2::. 
zaś zawsze posu;po\\'al sobłe j:dcJ prawy l'hcz~
śdanin, przeto w krMkfrn .czasit.: LJ.k 5-tO po!Hbili 
gospodarstwo jego; ldbrzy l>Yll bardzo bogaci i 
bezdzietni, . iŻ gc nic chcieli pnś;,:il: od s:cUc i 
pragnc_;li przyjąć go · za syna, ohiec!l]ąc. mu zu(m 
zapisać caty mah1tek. 

..{ednak młodzieBiec ten B<1ży nie \\'ypra\\ ii 
się w· świat w ·-celu wzbogacenia się, lecz h)·' pr{i
wadzić wojnę za Chrystusa. Zrzekł s-iG \\·it;c 
po:v . ..:tórnie bogactw tego Ś'.\·iata i wyszedł Z\~vy-

. cie:zko z ;valki z mamoną.' : . 
Za ki· by l : wielkim przyjacielem biednych i 

nieszczęśLwych. Parniętal bowiem dobrze, co 
·Chrystus Fan był wy'i·żekł: ,,Cokoh\ lek uc-zy- · 

.:.; ~=·~ <niliśĆie jed.11en1-u z. ty·Ch ri1aluczkich, Jnt.Iieście~ 11·
_ c,z;yniłi." Słowa :te cho\,"ar tak żywo w pat11ięci, 
· ·że w każdym ubogim i nieszczęśfi:wym \,· idział' 
· Chrystusa Pana . i stós-o\vnie do ·tego obchoctżfł 
się ·i ·1iimi. ·Dlatego też zawsze opatrŻył bied-. 
ncgo ()roszącego o. wsparcie, ujnmj4c sobie· od 
ust · C:zęsfokroć_ i oddając nieraz ostatni grosz; 
wręczając ma zaś datek, czyn_it to z głębokien1 
uszanowaniem .:i kiQcząc pokornie przed ubogim. 

Z tego \.Vszystkiego 1 czego się dowiedz.ialeś 
o Pawle świętym, ·wysnuj s-o.bie myśl główną, 
myśl, która ożywiała Paw la przez cale życie; 
przejmij się nią szczerze, urządź sobie według 
ni'ej życie .i wszelkie stosunki ze św.iatem, tak

1
-

jak tego Jezns Chrystus od ciebie wymaga. Po-
. sfępując w tę-n_sposób, staniesz się wiernym na:
. : śladowcą świętego ~tego mlodzi~ńcza. I3oga
. . ctwo·lub ·ubóstwo tw_oJe nie mają tu i1ic ·cto -rze~ 

c?.y; tak : bo\viem H bogi .iakot ~ z :i bogaty tnbLe_ 
· być zbawiony ".lub też potęp-iolly w .· \\ ieczno.śct-, 
ale d11cha ChrystHso\,·ego musisz 1i1ieć w sobie 
- to je~t pien\-sz-_ym t\\ u im i· nidważuiejszym 

·obowiązkiem~ młoc.lzie!1ĆZe! A Juch ten Boży 
odzywa się do· nas: .,Nie miłu.ick Ś\data !" Nie · 
inożesz bowiem r(J\'v nocześni·c kochać siG w pie
ziiędzach, i zarazem kochać Boga nadewszy
stko. ,,Albo\\ icm kto miłuje świat, nielllasz w 
nim ojcowskiej lllilości" ~ pi'sze Apostoł Jan do 
mlodzic!lców swej gntiny chrześciaJ'Jskiej; sfu
wa te zaś S<! pelne pr:.t.wdy i d.t~cha B<)ż;;go. _ 

Dtof! Pawł~ przeoiw duchm~ uieczysLym. : 
Mkdzieniec .. i do- tego Ś\\ ięty; .\\ YiJo\v·'ie- : 

dział był następujq_ce pamiętne· sW\\·a:: ::,,Ci. -
stość 'czYni mn'ie AJ1iołem, Ideczystość z'aś gor
SZYlit od SZcltana." . . 

· 'fego Stlniegn żdani'a . był · .także Paweł = ~od 
I(r.zy'ia i ·dlatego uzbrn-i1: ~i.ę n::ilcży;.;ie do willki. 
o- zac hO\\ ank - pi'ęknej ·tej ·clluty ~zystosci. . Jak · 
\\ iad0rt10, :CiZi C\\ i~zoŚĆ W s lO\\ ach· _i 12Z)i1Jach }es t -· 
c.tla chrze.ścbńskiej mlodzicży stoso\\ n~l i plJu.
\\ ' i~zniclc~l; a kto 1i1fodość S\\ ii SPtidZi ·czyst~~ 1 
\\ u1ny od zmazy \\ · my.śbch:, poż~tdamach, słu..:. 
\\ach i uczyukach, tui jest · pra\\ ie Ś\\ ięiYJtl. 
Paweł jcdllak ·· postalio,Yil sobie być Ś.\\ t~lYill 
\\' ca!ell! %naczcniu t_ego wyrazll; dla teg!l panJ'ię
tny na s lo\\ a .r::,, aiJgil.'l isry, u\\ aża1 spra\\ ę 1~ 
za jecluQ z rw.j\\ ażnicj.szych i najś,,·iQtszych po
\\ in11ości S\\ oich, ula tego poś\\ ię...:jł k.i cał<1 usil..: 
Jiośl:, ut} jakiej tylko. był zdolny . 

W opisie życia jeg-o czyt~l!liY co następuje: 
. , Nic należy \\ yobraża<~ soliic, że Paw-eJ 

byt już z mitnry zirnny, ·niecmfy i obojętny ~ na 
wszystko - przeciwnie, ognistego i namięrnego 
temperailledt.l, pełen życia i· prawdziwego,~ nie
\Yymuszonego \Ydz : ęku mtoct'zie{Jczego w ca-łej 
.posta-ci~ każdem !.10nts~eHiu ~-b-y-f e-n-więe-e,i-;1i-ż 
każdy inny narażony na r_óżne ·pokusy· i: niebe.z
pieczcflstwa \v mlodoścj_. _· TD ·też ·swi~d.omy rrtc~ 
bezpieczd!ShJ.~a! jakie. ·z-agra.żal.o rlić\\:ii111ości Je~ 
go, 1~0Z\\'im1t tyle ostróżności i prze'żorrwści , '";, 
postępowaniu, · że nie po.tfze~o\\ al obawiać się 
utraty dr:ogocennego tego skcnbu. · Drżąc bo
·\\'iem ciąg-Je c) ca?ość · i bczpieczei'Jstwo tegoż, 
doznawal dziwnej trwogi i hvia/ni szczeg6Jniej
cs.zej, ktc)ra go znmsi.la oddać sic I3c~gn w opiekę · 
i prosić O o o ppmoc. '' 
· ·· ,,Ze S\Vej . stt-ony riie zaniedb1'wal niezh<:;

dnych śr-odków, w celu zacho\\ ania czystości; 
· caŁą surowość życia swego pokutniczego skie
rowal ku temu, by obronić Ś\\ ięt~ milość tlej(1-
cą w sercu jego i kolcami umartwi~nia zabez
pieczyć ją Ocl wszelkich: możliwyqh~ pokus i nie- . 
hft~R_ieczefist\y.-~' - ~ -.. 

,;Przeqewszystkiem ~ -w'_y~_ti:zcgal si'ę nieu~ 
mi-arkowania --- vy picfi~,-- gd.yż !nc'iwial -~często: ,że 



• 
Codzienne pismo ludowe dla Polak6w· na obczyźnie, poś"Tięcone spra"rom narodo\\Tym, politycznym i zarobkowym. 

W:rchodzi codziennie z wyj~tkiem dni poświ~tecznycb 
1 •odatkiem relhdjnym p. t.: ,.Nauka Katolicka" z ty
••łulkiem spolecznym p, t.: "Glos górników i hutni
tjw ... oraz pisemkiem literackiero p, t ... Zwierciadlo" 
Prsedplata kwaJtalna na poczcie i u listowych wynosi 
11 •r. 50 fen., a z odnoszeniem do domu l ·mr. 92 fen. 

' .. Wiarus Połski" zapisany jest w cenniku pocztowym 
pod znakiem .. t polnisch" nr. 128. 

. Módl s.ię i pracuj l 

Za inseraty plad się za miejsce rządka drobnelo!;o druku 
]5 fe-n., a za ogloszenia zamieszczone przed inseratami 
4 Ofen. Kto często O{.!lasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tlemaczenie z obcych języków na pol
ski nic się nie placi. - Listy do redakcvi, Drukarni 
i Księgarni należy oplacić i podać w nich dokladny 
adres piszącego. Rekopisów się nie Z\Vraca .. r..;azwisk 
korespondentów bez ich upo\\'ażnienia nie \Vskazuje się. 

Bochum (Westfalia), piąl2k Ił-go września 1903. Bok 13. 
Re.dakcya~ Drukarnia i Księgarnja ·znajduje się przy ulicy Malthef::.erstras~e nr. 17 na dole. 

Roclziee polscy! Uczcie Clzleci swe 
llftie, czytać i pisać po polsku! Nie 
feat Polakiem, kto potomstwu swemu 
Dlemczyć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 

Z uchwał zarządu knaps.zaftu. 
Zarząd knapszaftu przy\v rócił dawną S\\ ą 

JJchwalę, aby domom chorych placić za każdy 
dziefl 50 fen. nadzwyczajnego wynagrodzenia 
-za górników leczonych na robaki. 

Obrady w sprawie ochrony robotników. 
\V Bazylei zebrała się międzynarodowa 

omisya dla spraw ochrony robotników. Jest 
.JO delegatów. Między tymi przedstawiciele: 
Austryi, Belgii Francyi, \Vloch, Luksemburgit, 
l1olandyi i Szwajcaryi. 

Międzyparlamentarna komisya. 
1a posiedzeniu komisy i parlamtntarnej ·"e 

\Viedniu oświadczył sprawozdawca Horst z 
JDrwegii, że rząd narwegski zamierza w naj
bliższym czasie wystąpić do rządów z prDDO
;zycyą zawarcia układów polu bO\\ ych. 

Echa wyborcze! 
Oczy wszystkich Z\vrócone są dziś na Gór

łlY Śląsk, gdzie w Bytomiu przed izbą karną to
x:zy się proces o zaburzenia, jakie w czasie wy
borów powstały w Lauralmcie. Zaburzenia te 
'byly skutkiem polityki centrowców na Górnym 
:Śląsku i na nich też spada w znacznej mierze 
v.·ina za to, co się staJ.o. 

Telegramy. 
Car ogród~ Mordy chrześcian dotąd 

ilłie ustał)'· W calem mieście umysły wzburw-
me .. 

B i a ł o g r ó d. Lekarz przyboczny zmar
łego króla Aleksandra serbskiego został are
sztowany. W Niżu aresztowanych olicerów o
sadzono w fortecy. 

l( a i r o. W Syryi położenie bardzo nje. 
1!ewn~ W okolicach Libanu obawiają się ~bu-
neń. · 

W i e d e ń. Ca4' prz}'b~dzie do stolicy Au
.stryi 29 f.Jlll. 

Polacv· na obczyźnie. · 
\V "Robot11iku Polskim .. czytamy: 

To i owo z okolicy Hanoweru. 
Co słychać? Otóż żale i żale! \V kazdcj · 

ok·olicy, \\ każdem piśmie żalą się Polac·y a 
niellłcY m6wią. cóż ci Polacy tak krzyczą choc 
.nje mai'1 czego. Przecież niemcy uczynili 

·ielkie ·,,dobrodziejstwo'' dla nas. bo nam nawet 
'\\•ydaJi "Przewodnika na obczyźnie", którego 
ltl{)jem zdaniem pe\' ien korespondent słusznie 
flazwal .,Przewodnikiem ku niemczyźnie". ic 
W;ied'Ziałem dlugo, CO to za gazeta, aż tu naraz 
"Wthodzę do pewnego polskiego gościnnego w 
l:łanowerze a on mi zaraz podaje ca!ą pakę i 
n:ówi, że to jest dobra gazeta, tę sobie zapisuJ
Cle. Nie wiem, skąd on się dowiedział, że t<> 
Gobra, bo gdy zaczą; "Robotnik Polsk.i'. wycho-

dzić i miał go też do rozda\\·ania, to go nic chę
tnie \vydawal mÓ\\ iąc: e, co tam. to nic! f\:o, ja 
się temu nie dzi\\·ię, bo jego żona nicmka, to pe
wnie zaraz też po\\ <lchala, że .. Prze\\ oduik .. 
przez niemców jest wyda\\ any, to mu pe\\ nie 
powiedziała, że to dobre, bo on go z pe\\ nością 
nie czyta!. Oznajmił mi pev, ien Rodak z Mis
burga, iż i on do tal j11Ż kilka pak .. Prze\\ ru
tni:ka", ale go się \\ srydzi rozda\\ ać. Pytałcm 
go się dla czego, lecz mi nic chcial pO\\ icdzieć. 
Przypuszczam, iż się wstydzi }((}dakom takie 
centrowe pismo. na oglupianie ludu założone 

roznosić. Ja bo takiegD '' ilczka ani do ręki bym 
nie wziął. Lud tutejszy wie o tem bardzo do
brze, iż jemu tu jest inny prze\\ odnik potrzebny 
tj. ksiądz polski. któryby nie tylko m(>wil ale i 
czuf po polsku. Księdza nam przyśli.icie do .Ha
nO\\'eru na stale! Niech ludowi polskiunu tu w 
tych stronach będzie wymierzona sprawiedii
wość, a wnet ustam1 żale i skarg-i. Jeżeli h1d 
polski będzie miał choć Ć\'. ierć ryle kaza(I LO 

niemcy maią. to zaraz inaczej będzie. 
Dziś spotkałem , ię z pe\\ nym Pvlakicm z 

Mishu rga. Pyra m s!ę g-a, co ram sl:rcł1ać. on mi 
odpowiada, iż niejakiś Maciek napisał kore pon
deneyę na tych Polakó~. kWrzy w się przyczy
niają do upiększenia śpie\\ u niemcom. No, ci 
polscy niemiaszko\\ ie, mmn, przetłomaczyli 
księdzu, jakiś Macitk odważył sie idi prze
śmiewać, iż nic umieją śpie\\ ać. a ksi<.ldZ obu
rzony poszedł na zebranie To\v. św. \\ ojciecha 
dnia 16 sierpnia i \\ ostrych sio\\ ach zgromił 
Maćka, naz\vał go ,.Schuft". Co to znaczy .'am 
nie wiem. Po paru minutach, gdy ~ię nakrzy
czał po\viedział adic i poszedJ., a Polacy pa
trzeli jeden na dnigiego, żaden nie \\ itd'Z~1C co 
zaszło. A czy to teraz W\\. ma od po\\ iadać za 
korespondenta? 

Tym panom Polakom. którzy by się jak naj
prędzej wyrzec chcieli S\\ ej naradO\'. ości pracu
jąc dla obcych, rzucam sluwo pogardy. \Vyrzc
kleś się danego slo\\·a od natury i z drugich je
szcze chciałbyś szydzić i przywodzić nudnym 
krzykiem, papla.fąc cudzym językiem. Oto by 
żeś się mógl wstydzić. bo to brzydl<ie są naro
wy, zapominać S\\ o.iei mowy. 

A teraz wołam do \\ szystkich dobrze my
ślących rodaków: roz" ir'Jcie agiracyę za .. Ro
botnikiem PoJskim", a komu tego pi ma za malo, 
niech sobie zapisze ,.\ iamsa Polskiego". bo to 
pisma n<::sze 11a ui.h:z. i-nie. Bywr l s~ 1 . 

Proces o zaburzenia w laurahucle. 
l. 

' \Ve \\'torek - pisze .. Dzie11nik RerliJ1ski'' -
przed izbą karn<ł \\ Hytomiu r(>zpocząl się pro
ces przeciw 66 polskim robotnikom i l,!'(Jrnikom, 
oskarżonym o udzial w rozrnchach \\ ybor
czy~h, jakie się \vydai'zyly po \\ ic:cu centro\v
ców w Hucie Laury dn!a 21 czcr\\ ca rb. 

Oskarżonych .it~t tedy o ,.udział \'v publi
cznem zbiega\\ isku ~tlem popeinienia g\\·ai
tów'' i o ,,opór, ta\\ iany zarzqdzeniom rcpre
zentant(l\v \\ ladzy" razem 66 osób. Pumiędzy 
tymi wielkimi .. zbrodniarzami'' jlst nic mniej jak 
14 \\ yrostków w\\ ieku o<.l 12- 16 lat. Jako głó
wny ,.zbrodniarz'' figumie IS ~2 letni '" vrc1stek 
Kuźma! Wszystkich ych 14 wyro tków ·uzn?.no 
za stosowne od dnia ,,, yptłdku do dziś trz ' mać 
\\ \\ ięzieniu śledczun. Razem zatrzyma~o w 

.Adres: ,.\'\liaru~ Pol~ki", Bochum. 

więzieniu śledczem aż 27 oskarżonych, między 
nimi ojca posła l(orfanrego, 58 letniego inwalidę 
Józefa Korfantego i młodszeKo brata pDsła, 24 
letniego- górnika Andrzeja Korfantego. 

Świadków powołano nie mniej jak 59, mię
dzy nimi także proboszcza laurahuckiego 
Sch\\ ider·a, który to Z\\·otal w O\\ ym fatalnym 
dniu zebranie centrowCl')\v. 

Jako oryginalny dv\\·ód \\ ykroczenia figu
ruje na procesie także u\\·a sikawka straży o
g-niowej, szturmem \\ · zięra przez rozgoryczony 
tłum i wrzucona przez niego następnie do je
ziora. 

\Vynik śledz.twa przedsta\\ i a się wedlug 
aktu oskarżenia jak następnie: 

!)Proboszcz Sch\\ ieder z li u ty Laury zwo
łał na dzie11 21 czerwca rb. o godzinie 7 wieczo
rem zebranie wyborcze centrowc6w do oberży 
Lta:hviga. Na to zebranie przybyło tak wiele 
ludzi. po najw·iększej części z innych tiltcisco
\\.·uści, że nie mogli s!ę wszyscy pomieścić w sa
li i że część przybyłych pozostaia przed go
ścir1cern. Nad:z.ór nad zebraniem spra\\'Ował 
żalldarm Beckert i sierżant u rzt:du wójtowskie-· 
ko Krieger. Przed lokalem usta\\ ili s!ę z roz
kazu "ójta Schrotera, kt(>ry oba\\ iaf się rozbi
cia zebrania i niepokojów ze strony "radykal
nego polskiego stronnictwa", wachmistrz poli
cyjny Foltin. sierżanci urzędu wójtowskiego 
Duda. Richter i Bonczoll, żandarmi Kynast i 
Scholz, a do pomocy dadani im byli strażacy 
Drobig. Haide, Stasch, Kratochwill, i Andretzki.· 

· Ody o gouzinie r.:!. 11a 8 ksiądz proboszcz 
Sch\vieder przybyl na salę i zamierza! przemó
\\ ić. nie dopuścili go zebrani do ~lO\\ a, obrzuca
jąc go wyz" iskami, · tupiąc i krzycząc: .,Nic~..-łi 
zyje Korfanty ! .. 

Ponie\\ aż ha!as się nie zmniejszał, zanie
chał ksiądz Sch\\ iedcr mówienia i wezwał żan
darma Beckerta. żeby roz\\· iązał zehranie. 2an
darm oglosil. żei zebranie jest mzwiązane i we
Z\\·af Unm kilka razy i silnym głosem żeby o-
puścił salę. ' 

Cz<:ść zebranych dobrowolnie z niej wy
szia. po/..ostalyc h trzeba byto si tą '' ydalić z sa
li. PC\\ i en ~zlowie)..;' którego naZ\ riska nie było 
można t\', ierdzić. \\ zbranial się uporczy\Yie 
\\ yiść z.e ~ali i p-odać S\\ {)ich persona!: i. Gdy go 
Beckert arcsztow·ai, aby sn ·icrdzil: jego nazwi
sk<J. i gdy go chd2l odpro\\ adzić. uciekt on ze 
·aii. Dog-unkmo go itdnak na placu przed gu
ścińcem, a sierżant RidJter wlo.żyl mu na ręce 
kajdanki. ( !) \V tej chwili rzucii ię tłum mniej-
więcej d\\ nt:rsięczny. który mimo kilkakrotne
go wzywania urzędnikó\\·, stojących na pla_u 
przed gości11cem Ludwiga, nie chciał się rozejść 
na ł3cckena i Richtera. usilując im odbić are~ 
sztowancgo i obrzucaJ~tc ich blotem. 

Richttr trans]J{)rtO\\ ał dalej aresztowanego 
przez ulicę Bohma, podczas gdy Beckert i Krie
gcr z dobytemi paraszami i d\vaj strażacy za
t~ ;viali i~h ~rzt:d tłumem. ciągle za nimi postę
puJącym 1 Ich bezustannie napastującym. 

Na placu przed hUlą zbl i ży! się \\ óit Schroe
ter do ?w~.·ch ~trzędnild>\\ i \\ cz" al tfum w ję
zyku m.emJe(·knn i polskim do rozejścia się. 
Ttum !liC usłuchał ''CZ.\\ ani a, przeci\\·nie rzucał 
ka'<' aikamj rndjr żtlazne .i, które knpami Jeżaty 
na placu przed hntą, na polkyantó\Y, wydarf im 
ares2.towąnep;o i znnrsił ich do ucieczki. 

~ W t) m .::zasie przybyta na mic.t ce \vyp-ad
kow la uah1r.: a strc..ż og;ii o~ .. , a, kt '>rą zaalarmo-



wał strażak, mlstrz k0111iniarski Drobig i któr;:t 
teraz wójt p-owofa~ do pomo,.:;y poJicyantem. U
dala się teraz thun odeprzeć aż do ulicy .N~1gla 
i obie sikawki ustaw·ić na ulicy Hugona. Ody 
straż ogniow·a poczę1a thun oblewać \\·odą, a
derz·y{ on na sikawki, zrnns~t strażaków i pol'i-
cyantów gradem kamieni i kijami d.o odwrotu, 
opanowat sika w ki, poprzerzynał węże, przt
wróci-l jednę sika'.'vkę i \\·rzuci/ d-opięty do uiej 
·wóz. oraz sika1.vkę wiejską do jeziora, tak że 
szkody w utenzy!iach strażackich w-ynoszą oko
ło 600 mr. f_)oczem thun PD\\'37 bijai szyby w o
berży hutniczej i dom u To\\arzystwa konsu
m-owego, uda-f się przed probostw·o. zdemołO\\·a-! 
tam drzwi podwórzDwe, płot, ogród i powybija] 
tam także szyby. Ztąd udaJ się na liilttenstrasse 
gdzie wybito 3 szyby w \\·iJi w laścicicla fa bry \i 
Pitznera, dalej do huty i urzędu hutniczeg-o, po
wybijał tam szyby i poniszczy; latarnie. Chciał. 
to samo uczynić w budynka'..::h zarządu hury i 
·wójta. Tu wystąpili przeciw r. i emu policyantci 
i na nowo wezwali go do rozejścia się. 

Gdy Hum odpowiedział na to gradem !~a
mieni i ruszy{ · naprzód, dali policyand ognia. 
Jeden czfow1ek z dumu, kotlarz Tomasz Tr.afal
czyk z Siemianowic padł trupem. ugodzony l<u~ 
lą. Poczem policyantom uda.fo się dum rozprCJ~ 
szyć. Pokój przywrócono około 7~3 w nocy. 

Wszyscy po-licyand i większa część straża
ków zostali mniej lub \Yięcej poranieni". 

Tak się wed-lug prokuratoryi przedstawia 
ogólny ·obraz zaburze(I wyborczych w fiHcie 
haury. 

\V dalszym ciągu wyszczególnia akt oskar
żenia- przewinienia każdego po ko1ei. Dzieli ich 
miano·wicie na 4 rodzaje, 40 oskarżonym zarzu
ca, że brali udzia.C w zbiegowisku publicznem 
i dopuścili siG gwałtów; 21 oskarżonym zarzuca, 
że po rOZ\\ iązaniu' wicca nie opuścili natvch
tniast sali, mit lO że żandarm Beckert oglosii ze
branie jako r-ozwiązane, 8 i11nym, że na placu 
przed gościńcem nie usfuchali trzykrotnego we
·zwania po1icyi do rozejścia się, nadto jednemu 
jeszcze, że czynnie zaczepił strażaka. 

.Oskarżeni dopuścili się według skargi pro
kuratoryi ,.zbrodni i przesrępst\v przeci\v ~ 125, 
ustępowi l i 2 §§ 113. 115. 116, 57. 73 i 74 ko-~ 
deksu karnego nadto p- 1·zeciw § 15 rozporządze
nia z dnia l l marca 1850. 

\Vinę pienvszego oskarżonego 15}·~ letniego 
Kuźmy przedstawia akt oskarżenia w ten spo
sób: 

Kuźma znajdowal się w tlnmle na ulicv tlu
·gona; gdy straż ogniowa zaczęła tlnm. obl;\Yać, 
spadł mu kapelusz. Za wo~al_ \\tedy: .. zemsz-::zę 

Wia _rlts. ~-. 
-~' 

Powieść Waclaww f~htlł~w~!kk'lt~4 
l 

(Clł« h,n...,. t 

vVięc zdziwił się N achodka i zatrwożył. A 
toż Q n jeszcze nie nasycii się zemstą! C6ż mu 
po tym póltrupie! 2ywego, drgającego- chciał 
szarpać, w jęki jego \vsluchi wać się, Jak \\' roz
koszną _muzykę, potarga(; duszę, potem Oi)hvać 
i sponiewierać tę dumną twarz. te harde oczy, 
tę gł·owę, która za'.YSze patrzy.la na1i jakby z 
ogromneT wysokości i zda się nigdy go nie wi
dziala, chociaż ·on nosi.( \\- sobie bczdeno.ą ot
chlań płomieni, mogących spopielić już nictylko· 
tego Laszka, ale caly ród laszy! 

Wścieklością zawrzał Nachodl\a i w pier
wsz.ej cłi\rili, w poczn-2iu tej llO\v.c j , krzywdy, 
której doznał od swej ofiary, chciał na nią rzu
cić się z pięściami, już podniósł je dG góry, już 
syknął: ,,Ty .zdradliwy Lach u!" - \'.:tern poha
rn'Ował się, chytrze błysnęły mu oczy i odszedł. 

Stanął na· prawem skrzydle kozackiej dwu-· 
nastki ·i krzyknął' gromko: 

- Brot'1 w płask! 
Drgnęły karabiny w rękach kozackich f po

tem wszystkie ścianą się pochylily. Zamar-ł sze-
reg kozacki, czekając nowej komendy: Gel! 

Lecz Nachodka milczat ko(lcami oczu pa
trzyJ na pana Władysława i lekko wstrząsał 
się z niecierpli\vości. potem zaś wystąpil na je
go twarzy drapieżny uśmiech, bo oto bladą gło
wę pana \V!adys!awa otoczyło jakoby świa
tło, oczy jego nabrały żywego blasku, on sarn 
powoli się wyprost-ował i obróciwszy twarz ku 
-kozakom, śmiało wpatrzyt się w v.rymierzone 
w. niego lufy. \Vtedy Nachodka znów zbliżył 
się do niego, śmiejąc się cicho i zacierając ręce. 

- Nu, ot! - rzekł. - Jaśnie wielmożnyj 

\llTARUS POLS[(t. 

sii; za mój kapelusz" i rzu·:.:it kamieniem na si
kawkę, pc,:zem cisnął kilka kamieni na straża
kó'lv. Gdy tłum zdobyt sikawki, przcwrf•·dt on 
j-e:dnę z nich razem z Ko\voliklem, tak, że nit-
1-ctóre jej \\·ażniejsze częś...::i zosraly zniszczone. 

O l•'· i nie zecera \Vicika. powiedziano \V a·k
cie oska rżenia: 

\Vicik znajdował się w tłmnie na ulicy Hu
gona. gdy prZYlWSZczÓ·no szturm do sikawek. i 
krzyczał kilka razy: .. N i ech żyje K01·fanty !'" 
Tlu-:-n okrzyk ten za nim powtarzal. · 

Ody sika,.vld. pchano ku jeziorowi, szecl1 on 
dalej i \\\O{al do Humu, b-ombardlliąc oberżę. hu.
tniezą, jak sam prz:yznaie: ,.Polacy, otwórzcie 
pyski! Pokażcie, że macie pyski. gdyż według ' 
Bal1cstrema mają Polacy pyski. Niech żyje Kor
fanty l precz z centrurn !", poczem udał się przed 
urząd hutni.::zy, gdzi tlt;m \Yyhijal szyby. 

. \V ko1'lcu pocta}eJny je zcze, co akt oskar
żenia zarzuca ojcu i bratu pcsia Korfaptego: 

.,Józef Kerfan ty, {olciec ~os4a) s ta f przed 
gościflcem Lud\\·lga i -okrzykiem: ,,Nie d,ajcie 
s i<;.!.~· zachęca..t do oporu tyd1, którzy usi.tcwali 
odbić pnlicyi areszto\Yane.go przez nią człc·wie · -
ka. Także, gdy policyanci znH1szeni zostali do 

· ucieczki. nawoły\'\ af on tłum (do oporu) sło;,.q..- : 
,,Polacy, nie dajcie się!" 

'Andrzej Korfanty przyzn2je, że po zajęciu . 
sika-wek przyłączył się z \..Yk:ikiem do tłumu i 
ruszył z nim z ulicy ling-ona do ulicy Hutniczej. 
Potwierdza to także ro-lJ.otnlł-;: g(Jn:jczy Pa\vci 
Sebastyan. 

Ziemie p.olskie. 
Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. 

G1Jłub Od mku zachcdzą tutaj pomięd-zy 
dziećmi wyp8.clki śmier~:i na dyfteryę. Obecnie 
nicbezpieczna ta choroba przeniosła się takż~ 
na zamek golubski, gdzle; 5-cioro dzieci zacho-
mwało na nią. 

Tczew. Z ,,·agonu pociągu zd~żającego do 
Tczewa \VypacU robotnik Oru!kowski z Tuszow
skiej huty. Rozbit sobie przytem czaszkę, tak 
że go musiano odwieść do lazaretu. 

ł(owalew-o. \V Elgiszewie zmarl w nade
szłym wieku nanczyciei ludO\YY śp. \Vini~rski. 
Z dniem 1 paździ-ernika mlał wst<-1Pić . vv stan 
spoczyku. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiegoa 
P-oznań. "Orędm\·nik" pisze: Socyalisty

czna ,.Pos. Volksztg." przesraje \\·ychodzić z 
dniem 30 września. Licz~:{a ona \\·edług tutej-

panyczu, jam jeszcze nie\vszystko pov..- icdział, 

tak ot ja się postarałem, żebyś rnnie słuchał, bo 
to bcdz1_e dalibóg strasznie wtsole! 

Po chv\'ili 1 skrzyżowa\vszy rę :..:e, znów za
cząi: 

- A t12.iże niebodze hYojej jako teraz bę-
dzie? \Vyciągała ona do ciebie biale rączki. jak 
dziecko do srebrnego mies iąca, a ty cóż jej da
leś? Lza\vrt dolę - nic, jeno poniewierkę! Ni 
jej teraz żyć, ni umrzeć. Ty pomyśl, w czyjem 
ona ręku! Już się pułko\vnik nacieszy nią v 
swoim namiocie! Już on ht osnszy, bo zmok-Ia 
gDILtbka w tej rzece! Cha! cha! cha!. .. 

P.an \Vładystaw szarpną( się. tak mocno, że 
mato po\vrozy nie pękiy, \-V plomieniach stanął, 
sypał iskry z o~zu. lecz zaraz potem zblad1 jak 
~~-eda, zadrżal ~ i oto kolana ugięły się IX>d 

. mm, a g;o\va zv;ista· na piersi. 
- Jpż po nim. - odezwa{ się z szeregu 

podoficer. 
Lecz po iakimś czasie pan \Viadysław pod

niósł męczeńską g{o,,·ę i oczy wbil w r1iebo. 
Naćhoctka patrzył nar: i rozko-szowal się. 

- Nu, Lachu, - rzekt po, chwili ~ próś 
to iuż cię bez męki zabiję. ' ' · 

I czekał odpowiedzi, bodaj jednego spojrze
nia,- napróżno .. 

. . - Ei! - zawołał znowu złośliwie. - Po-
~:ł'Gr~r mi się o śmierć rychłą, bo coś takiego \\'Y

mysię, czego jeszcze świat z~le widziar! Sty
szysz? Jeno mi się pokfor1 !... 

Pan Władysław ani drgnąt, \\"ięc Nachodka 
po krótkim namyśle z\\·ródł się do kozakó\\.-, 

- Napijmy się horyiki! - rzekt - Wy 
dobrzy ludzie, ja \Vas miłuję, tak ot. my się ra
zem napijem. Posta\vić rusznice w kozly. Niech 
Lach czeka! 

- Może tymczasem skruszęie, ..:_ odezwał 
się dziesiętnik. - Bo okrutnie twardy. 

szych gazet niemieckich. razem· okolo 900 abo. 
nentów, i to ·\V Poznaniu 300. w Bydgoszczy n1i 
400, a na prowincyi 200. Polska socyalistyczna, ·k 
,.Gaz~ta Ludowa" \vydawaną będzie tymczaso- ~s 
wo dalej. lecz ma ona podobno jeszcze mniej 0. 

abont:~nrów od ,.Pos. Volksztg.", bo zaledvvie 100 e 
ptatnych. Można więc przypuszczać, - że i to 
pismo nicba\\·cm wychodzić przestanie. 

Część s-ocyalistów miała zamiar ·wydawać 
jedno \\·ielkie pismo \V językach polskim i nie
mieckim, lecz zamiar ten nie przyszedł do sku
tku. \Vogóle agitacya socyalistyczna \V Pozna- IY 
nin rrzedsta\via się tnożliwie najgo-rzeL W-lasne .. p 
go lokalu posiedze!1 stronnictwo to nie posiada, 
a wynając njkt sali nie chce, tak, iż zebrania ~1 
odbywać się nie mogą. ,Tutejszemu sekretarzo- ~· 
wi stronnict\va . p. Gogowsky'emu wypowie- : 
dziano miejsce od 3D września rb. \Vido-eznie:- l, 

więc socyaliści przyszli do przekonania, że agi- : 
tacya \\' Poznaniu się nie opłaca. 1 

\V ostatnich latach mianowicie podczas wy- · 
non)"-· \\ yd.ą,\·a!i socyaliści w Poznaniu i l(się
st,vie dużo pieniędzy, a skutków, jak sam ber
Iiliski ,,Vorwiirts" przyznaje, nie byto prawie 
żadnych. 

Zbąszyń. Dni-a 6-go bm. m-oarl \Y Zbąszy
niu po długich i ciężkich cierpieniach ks. Józef 
Sobeski, pro·boszcz tamtejszy. Urodził się w· r. 
18.3.5 :\- Lubówl<:u pod Gnieznem, jaJco syn śp_ 
posta v ładystawa l florcntyny z Zembrzuskicll 
Sobeski--.:h. Uko1kzywszy szkoły w gimnazyum 
trzemesze:iisl-deni poświęcił się stanowi ducho
\\·nernu. \V r. 1860 -otrz:ymał święcenia kapłań
skie i uda:! się na \Vikar:yat do .\V ągrówca. Kil
ka iat później powolany do Duszna pod Trzeme
sznem oddał się gorli\vej pracy nie tylko ka
p{a{Jskiei, a l e i -oby\vatetskiei. W tymźe czasie 
\V r. 1863 \YSpicrat nader czynnie nasz ruch na
rodowy. Takąż pracą odznaczał się później śp. 
ks. J. Sobeski . w Biskupieach szalonych pod 
Ostrot,·em, gdzie \vśród całego czasu kultur
kanpfu radą, pracą i pomocą sinżył okolicy ca
łej. Takież wspomnienie g-orliwego o ozd-obę 
kościołów w S\Yej rozleglej parafii i o duszpa
stershvo swych o\vieczek kaplana i wiernego 
syna narodu pozpstawia dziś po sobie zgasły 
kaptan w zbąszy(Iskiei parafii. R. i. p. 

Nakło. \Viellde nieszczęście spotkało \V 

przeszly paniedziatek robotnika f'rankovi'skiego 
\\' lesi·e dGbow·skim. Zbiera! on tam grzyby, gdy 
nagle otrzymał postrzał śrutem. Sprawcą tego 
nieszczcścia byt leśniczy. \VY,dobyto postrze-· 
lonemu około 40 ziarn śrutu z ran. - Sledztv.'o 
wykaże wkrótce, co spowodo\Yało ten uieszczę
śliwy \vypadek. 

- Rogaty, jako zvvyczajnie Lach, - ode
zwal inny. - Smierdzl mu kozak. 

- Już mu podkadzi nasz pan essauł! -
śmiejąc się wtrącił jeszcze któryś. 

Tak rozmawiając, kozacy postawili karabi
ny \\,- kozly i gromadką poszli do koni, które 
w małem oddaler~iu s1aJy do drzew przywiąza
ne. Tam pić źaczcli z manierek przytroczo
nych do siodeł,· a N achodka zachęcał. 

Pan \Vładysłavv byt· już tak udrcczony, że 
tę n,ową zwlokę przyjąl jako przed - użenie ago
nii. Nie bylo dla1i ratunku! O tern on wiedział 
i pragnął tylko umrzeć g-odnie, bez jęku, a ba-ł
się, aby podchmielone kozactwo nie wymyślił() 
jakichś mąk niewysłowionych, któreby najwię
kszy hati przemogły. .Modlić się zaczął. 

A tymczasem między kozakami powstal 
spór o to, kto z nich celniej trzela. Nachodka 
zrazu milczał, tylko wódl\ą napełniał czarki, po-

. tern zaś krzyknął, że z pistoletu będzie strzełaf 
do La;:ha; gdzie mu wskażą, byle nie tak, żeby 
odrazu śmierć nastąpiła, a za każdy .strzał chy
biony zap--łaci wódką. 

- Zgoda! - chórem za w olali kozacy. _:_ 
Stanie panie essau! 

Nachodka, celny strzelec, uśrniechat sit; 
szataf1sko. To byio no~\re igranie z Lachem, nie 
objęte planem. Tern lepiej! tern dluższe będą 
męki jego, a gdy Dn catkiem upadnie na duchu, 
wtedy Nachodka odda go pijanym kozakom .. 
Więc postanowi-t chybiać. 

Stanął o krokó\v trzydzieści od pana Wła..,. 
dystawa i spyta! kDzaków: 

-Gdzie mierzyć? 
___, \V prawe ramię! - odrzekl dziesiętnłk4J 

{Ciąg dals.zy nastąpi). 



ostro-wo. Pclski proboszcz a niemiecki bur
r 11iStiZ. Za obrazę bnrmistJ·za Mazurkie\\ icza 
~ · ·ka?:ala izba karna w Ostro\de na 500 inr. kary 

·s. proboszcza GrDśtego z Odolano\va. Obrazy 
· opatrz{}no się w Jiście księdza G., w którym 

enic rzekomo groził burmistrZO\\·i kar~uni ko
'·ielnemi. 
· Ciekawi jesteśmy, czy znalazłby się pmski 
··olmrator, któr:yby niemieckim proboszczom 
a śląsku i bisknpO\vi Kopp-owi wytoczył pro-

ces za to,:· że wielkiej części polskkh parafian nie 
tYlko grozili karami kościelnemi, ale je nawet 
·rze.dw niektórym zastosO\\·ali?! 

Rydzyua. Proces o majorat rydzy(tski 

l
·ytoczono w drugiej instancyi. Skarż~l
~ familia Potockich, która w pierwszej ittstan
~-i prz~grala. ma zamiar tła mocy no\v ych do
.umemów udowodnić, że \vrazie \vy-rnarci~~-
siażąt S!l1kowskich jej się majorat rydzyf!ski 
aleiy. Ostatni potomek, ksiqże Al;'ksander 
~u{kowski. 29-letni wdowiec, zamierza podobno 

raz drugi wstqpić w zwi<.lZek malżeł1ski przez 
o ewentllalnie dobra rydzy(lskie pozostdyby w 
tękach SutkO\\·skich, gdyby ks. Aleks3.nder do
zckar s;ę potomka. Majorat. o który proces się 
oczy, obejmuje przeszlo 40 ODO mórg. 

Ze ślązka czyli Starej Polski. 
Bytom. Na szosie do Król. Huty. n;edaleko 

~owego Bytomia. najech~ła kolejka elekuyczna 
a wóz natadowany \Vęgiami i znacznie go u-
zkodzita. 

frydenshuta. \V pi~tek nad wit:czort:n1 
przeiecha( poc i~g o o bo\\ y jak::tś srarsz<.{ JllZ 

g!u.;;h·ą kobietę. Pornimo że baryera by la spu-
zczona. \\·cszJa ona na tor, gdy w tej chy ·ili też 
itdi·;chat !XJ·.:·'lg. który zabif ]:..l na miej cu. 

diem. Piel\ary. \V pic:Hek wybuch! w nie
rytlomaczary dotąd sposób pożar u pe\\·nego 
utcjszego p:ckarza i zni zezy! znaczne zapasy 
nąki. 

Z innych dzielni~ Polski. 
Cieszyn. ~.Gwiazda Cieszyt1ska" pisze: 

[

zieli upat'Jstwowienia cieszy,·!skiego girmn
rum obdwdzono na calym Sl<.1sku dnia 31 z. rn. 
:ieczorem bardzo u roczyś:::ie, naj wspanialej 
wło Cieszyna. Na ws7ystkich szcz:rra-::h gór 
i pagórkó\\' pali ly się ,olbrzymie ognie. Od k~-
li.:y \\' B!ogocicach można było naliczyć ich 
::lkadziesi<:n. Nawet ogie(t na KozubO\\-ej odda
bJy o 2; 2 mili dobrze byl \\ idoczny. \Nspanłale 
leż ognie paliiy się na Tulu, n::t Chełmie i \\' ł(r:t
nej. Ze\\. ząd odzy\valy się C{l'g!cs:y strza{ó\\-
Joździcrzo\\ ych, które poch odziły przynaj
:niej z dziesięciu r()żny .:h miejscowos:::i. \\t naj-
Piiższej okolicy Cieszyna strzelano dzielnie na 
Borku i Sibicy, n·Jzie daiJO 101 strzalÓ\\-. \V_pa-
iałe ognie .=ztuczne obok ogromnego stosu pa
no \V N\istrZO\\ icach, czemu doda\\ a to sz .:ze
rilnego urcku lekkie błyskanie się przy \·y
trzałach moździerzowy ·h. Strzelano dalej, o 
e sprawdzić zdołaliśmy, w Dolnej Le znej, na 
\nisztw·ie w Bc.żano\\·ica·::h, na Che.lmie, \V łia
ll~chu, \\'' \\/ ielkich Kolkzycach, \i. Pogwizdo-
~te, w HO\\ nicy, Rudzicy, Pogor7u. \Viślicy, 
Jroicu, Za brzegu, Ropnicy i CzcchO\\ icach. Je
,reśmy pe\\'ni. że li.:zba tych gmin jest większa. 
Vlko dot<.1d nie nadesziy spra\\·czdania. Upra
zamy uprzejmie czytelnii<ów, żeby nam ze
hcieli d onieść o \\ 'SZ'i. tkich obchcdach. które 
:ę Ti1 tern dniu odby\'v~1y. \V Cie zynie na ryn
u styszeć by lo można najdokiad!liej \ ·y trza1y 
: Bobrku i Sibicy. Cieslyniacy tv. ierdzili, że 
0 mane\Y ry r.o\..ne. 

Wiadomości ze ś-wiata. 
B~rlin. \N Brunsberdze pastor luterski z 

azalnicy polecal kandydata do parlm. T::tk sa
. rozda\\ ano w kościele kanki wyborcze. 
,oln. Volksztg." oburza się słusznie na to. My 
~ PYŁamy :· A jak robili cemro\vcy na obczy

hte? 

Buda~zt. UgDda austryack -\vęgier ka 
tąd nie zawarta. Cesarz przebywa na \ ·ę
zech i. -~ty}ko z Yv· ażnych po\v-odów opuszcza 
aj, który mu tyle spraw-ia ktopo·tó\v. Cieka~ 

!
~· że. ci sami \Vęgrzy, którzy słusznie doma
Ją Się Prlw dla swego języka, inne języki, 
tanowrcie slowiaf1skie gnębiq. \Vidócznie 
Uczyli się tego od Prusaków. · . · · 

. Paryż. Ks. biskup Andrieu ubiera:ąc ię w 
!edzielę d-o Mszy św. otrzymat wiadomość, że 
Ie będzie mu rząd wypłacał pensyi. Ks. bi kup 

WIARUS POLSKI. 

oświad.::zyl. że nie żatuje s\;,-ego lcrokn, bo co 
vczynil. uczynił z obO\\ iązku, gdyż mowa Com
besa zwra~ala się \\'prost przeciw religii kato
lickiej. 

Białogr,)d. Król Piotr I wcielił następcę 
tronu w Banicy do oddzialu piechoty. 

Carogród. R7~d turecki \\ ydal okólnik, w 
którym stara się uspokoić \\zburzoną ludność 
w wilajetach ma-.:edol'iski~h. Przestrzega en 
przed agiratorami btdgar kimi, któr7y tLilują 

sldonić lud spokojny namowq i groźb~ do u
dzialH \\- PO\\ st:J.niu, prnte wje przeci\\ aktem 
gwałtu i barbarzyi1St\\-. prze '.:'\\. wykonywaniu 
;;amachr'łw dynami to\\ y .::h i rzezi. i OS\\·iadcza. 
że rząd su?ta(rski osl·oni Ind prze:d n:J.dużyciami 
komitetów re\\ ·Dlu-.:yjny.:h. 

\VIadzc tureckie po-.:hwyci!y x:ort:spondcn
c.rę Borysa Sararawa i d \\ · (,~h głó\,·nych jego 
agentów. Z papier{)\\. t.)'<.:h \\ )"nika, że PO\\'St:lr'l

cy mrzynry,, ·aJi obi i te środki pkni żne, ornz 
bror'l i amunicyę. po części z Rllmunii. po CZGści 
z Ausrryi przez crze~ie o oby. Zapasy materya-

. tó\\ . \\-ybudiO\\·y..:h otrzymy,,·ali tą am'l drog<.\. 
Kcresponckm ,.Kóln. Zt~;." rozma\\ izd z .ie

dr:rm z g/Ó\\ nydJ przy\\·r':-dzc/>\\. duchu rewolu
cyjnego w Macedonii. Przyw(:-dzca ten zape
wniał, że PO\\ ra1ky posiadaj~ jeszcze dobrze 
ukryte a og-romne zapasy dynam i tu, a nadto .?0 
butelek z bakrcryami dżun1y. Jeśli nie nastąpi 
ry...:hio inter-...\·en·.:yn mocarsh\· lub d ociażby 
tylko \\ o]na międn· Bu!garyą a Turcy~!. po
wstaftcy zburz~t drnamitern \Yszysrkie miasta, 
spalą \\·ioski, a \\·szdl·ic \\ cdy zntmj~l zarazkami 
dżumy. 

Zapc·\\·iedź l'Ży,...!a tego os'latniego środka 
nie jest pc,gróżką na postrach. jak o~;{:lnie mnie
maj3, w 'E'urop:e. lecz na pe\\ no spdniona zosta
nie w danej, a może .it~ż niedalekiej .::h\\·ili. Jeśli 
zaś Bntgarya nie wypo\Yie \rojny Turcyi, anar
chia ogarnie także jej tcrytoryam. 

Z PO\\·od!l pogróżek nadcs1anych su !tanO\\"i 
przez komitet rC\\·oiu ~ yjny mc-H:edoi1ski zreorga
nizO\\·ano zupełnie strnż pa1acO\\ '-1· Straż tę 
petni obecnie 2 generałó\\· . 4 pulkO\\·nikó\\·. 8 
kapitanów i 100 żotnlerzy. wybranych z roz
maitych pułk6\\. i znany..:h ze S\\.·ego przywią
zania do suhana. \\'szys-::y ci cz!onkowie stra
ży otrzymują bardzo \\':rsokie wynagrodzenie: 
generałowie po 25 fnntt'1w tnreckich za jedn<1 
noc. inni oficerO\\ i e snmT odpowiednie, żołnie
rze po pól' funta. 

Tą reorganiz::tcyą straży \'\- Yi!diz-I\icsku 
domac7ry się zapc\Yne po~iosk::t o zamordo\\·a
n:v-.h \\ ojskowych \\. pa.ta.:u sultat'1skim. 

Z różnych stron. 
Wieme1haus~n. Tutcj~z\· kn~ci/1f katolicki i szko

ta zupe/nie poJkopa11e pr7.ez- !<: '>palnię \\"'ęg-ii. 
Wo.ttenscheid. i·~ o\\· \· l\ościót katPlicki zostanie 

pOŚ';,:ięcony \\. przyszią ·n: e d z ielę. - Kopalnia ,.łioi
bnd" buduje 40 nowych piecó\V k0ksPwych. 

Bottrop. Tnr kolejrlwy między Bflttropern a 
Osterfe!dern zostar zas~ pany, ho się obenyafa g-robla. 
Pr~l ...:;uj<J. ah:r ruch przy\nócić. J(olej do 1\lonasteru 
jeździ teraz przez \\ .anne tylko. 

Bittetield. Przy przew•Jzle maszyny 
koszenia tra\\·y. zostai w(Jżni..::.:l niebezpiecznie 
pokaleczony. 

Ahlsdori. [\lord 'rst \,·o, o kt:'~ rem .. Rob. 
Pol.'' donosił. '' ydarzyło się n n~L. a nie w Eis
le ben. Morderca !10.Zj'\\ a się s~utzerpehcr. a 
zamordowany Gresser. 

: Berlinie 11ial się odbyć koncert międJ.y
narodowy dla: uczczenia pamięci sławnego nn:
zyka niemieckiego \Vagnera. Niemi('ccy muzy
cy zgromadzeni w Berlinie postanowili, aby naj
lep za orkiestra \\. ś Yiecie ,, · :ykonała na lwn-
ercie v.· Berlinie jego ut\\·ory. Po długich na

radach sranęlo na cem, że . iemcy uznali, iż naj
lepszą orkiestr~ jest Drkiestra tz\\'. f"ilharnwni
czna w \Varsza\\·ie. ku)rej mial przypaść w u-. 
dzi:de zasz-:zyt odegrania owych utworów 
przed muzykami caiego świnta. Teraz donoszą 
dzienniki warszawskie, że orkiestra \\ar zawska 

·hce na koncert ni mie~ki przybyć. 

K re f e ł d. Tute~si socyali ·ci uch" alili, 
brać udziału w w~·borach do sejmu. 

8 o w y i o r k. Prezydent Roosevelt oświadczył, 
że wyśle zaraz okręty wojenne do Turcyi, skoroby 
ż~:ciu poJdanych amerykaf1skkb za2raiało niebezpie
czeń two. 

B i a ą o \! r ó d. ..Narodni Listi" skopliskowano z 
powodu wydrukowania odeZW}' oilcerów serbskich. 

B .r t o m. Przesłuchy oskarżon.1 ch ukończono 
w śr~d.ę wi~zvr.em. 

Towarzystwo św • .fózeia w Herten 
donosi swym cztonkom, iż zebranie odbędzie się m 
niedzielę dnia 13 b. m. Z a r z ą ~ 

Towarzystwo św .\Vojciecha w Wetter n. R. 
eonosi uprzejmie członkom, oraz ws?:ystkim roda
k()m z \\ 'etter, łierdecki i okolicy, jako zebranie od
będzie się w niedzielę 13 września punktualnie o godz. 
3 po pot., a po zebraniu r07;pocznic sie zabawa z taii
cem. Muzvka wvkonana będzie na skrzypcach i du .... 
cl.ach! O lak naJliczniejszv udziat uprasza się. 

Zar:nem podajemy czionkom do \Viaóomości, ,ja
ko tej samej niedzieli będzie tow. fotog-rafowane, je
żeli pozo-da po_ fuży. a jeżeli Pie będzie dzieł! pogodny., 
zost<Plie odłożone jeden tydzicr'1 pó'l.roiei. to jest 20 t. 
m. A \\ iec pfY~adanern jest. o.by ':\-szyscy cztonkowie 
sie 7ebrali o 2:odz. r.j rano na sali p. 0Yerbecka w 
Cl7n~l.;:ach bez czapek. O jak nailicznieis7.y udzial 
prosi Z a r ~-~ 

Towarzystwo Ś'\V. M3cie]a w Ho!sterhausen 
drwnsi sw::m czronkom, iż w niedziele. dnia 13 bm. 
ocibeJ.zie się ł;:wart2lne 1.ebranie o gmb-:. 4 po pot na 
ktr',re ws1.1:stkich czionkÓ\\' sie 7.:1nrosza. ponieważ. 
s':l ważne spr:1wy do zafatwienia. Goście mile widzia-
ni. Z ar 7. 3. d. 

T1"warzvstwo Ś\V. St3rist::Jwa B. w \Yanne. 
przystepuje ·\,·spólnie do l(omt;nii Ś\': . w niedzielę~ 
d!'i:?. 1:1 wrześni2. Chf1raży \YiP.icn przvhy6 z c11.0rą
gwia n.<J n: lyrżeC1stwo o 2;0dz. 7 rano. Snosobność d<I 
"n('l"'·iech jest t8kże w sohotę po potudnitt. O jak naj.-o~ 
liczniej zy udział upraszamy. Z ar z ą d. 

Cześć nł"tskiei rieśni! 
Ko1o śpiewu .. Harmonia" w Rf'ltth~wsen 

nn c1:J.ie ~wnn c7fonkom clo \Viadom0ści. iż lekcy 
śniewu w pn:ys7b nied?:iel(! odhęd7ie si~' od ąodz. lll 
elF) 11 nrzed p0!udnic!11. O goclz. !h l odjazd do Bru..
dlll. O l.iczn · udziat c7.1onków czynnyc'l i nieczyn ... 
nych pros! · Z a r z a d. 

Tow. ~imn .•. S{'~óf" w 'R:.wxet-tl:abiną:hflrst. 
'.\' or7.\.S7.fa niedzielę ti. B hm. odbędzie się 7.WY

C?::Jine 7.e1"rarie o g-od7.. 4 p0 potudniu na sali zwy
ldY~h pnsieozel'l, na które J.~_J)rasza się wszystkiclr 
ctruh<"'w 1"~7. vyj~tku. ponieważ nrzyjda ważne spra
WY pod obracly. Goście mile \Yidziani. Czrtfem! 

- \V y d z i a .r. 
Towarz\·st :vo ~w. ,lÓ?:eia w Osteri~ld 

c1_r.nosi sw•:m C7!onknm. i7 '" nir·rl?:iele. clni:' 13 wrze
ŚPi:? peo nn.rn(lniu o g:nclz. 4 ndbed1.ie sie ;<r·aln?- :r:ebra
r.ie. Przyjdzie \\·aina spra\Ya pod obra<.l.y nad. latosią 
rnczPiC'J. 

U\\' a~ a : Cr.tonk<w·ie zaś, którzy zale~ają ze 
s1-.:f::1CJ.kCJmi :,.,i esi" c- 7nyrni. wif'CPi i'lt~ :1 mi~"si...,ce, nrl) 

sim)·, "hy się z nich uiścić zechcieli, przeto jak naili~ 
r:H· •i";"7'. utlzial w zehr:tniu tprasza si P "· "T'I·stlriclt 
czlonków. Z ar z ą d._ 

Towarz·rst';>.'O Ś'>V . Atl~1:ustyna w 'Rotthausen 
dn110si SiYi'm. S7an. r::!onkom. iż \V niedziele 13 b. m. 
1903 Nl. \"ęd7i e się miesiec7ne zebranie po pot. o godz. 
4. Jesienna 1.abaw2. odhęd.zie się w ostatnią niedzielę' 
miesinca. tJ. 27 września. 

Z ar z a d. 

Skiadka na oliarę dD kuściota od paraBan z 1\roto-. 
f.7Y!1l'l .•. 

t\<:~ cier-..,-s7.err n l-t!'::'l ilitl dnia 27 iipca 1902 f. 
w Oherh ~usen (Rheinland) u c h\v<J. liliśmy spr?.\Vić or-
nrd do ~·\sr.1 · ś ;\-. francis?:ek l(nftczak 

Sk!ac1.1\i sv 112 .• tenuj8ce : StcPislaw florkowski 
to ;m .. Lud\Yi k F 1nrkowski 15 n!r .. T0masz Staśko
wia k 10 rnr.. J::t n PT:l Q: O\' 'Ski 10m; .. fr ;1 nci ' ek C:zku
cii<p· ek 10 mr .. .lr'1 7. cf Soh:ś 10 mr .. fra.11ciszek Kotkzak 
2rt.l1n mr., Jór-ef Morgiel ~ mr .• A!1.t0ni , zóstak :ł mr.,. 
:\'n}\:iech 'Kurcz 1 mr .. Sbnisłav r Koniecznv 50 fen.,. 

Nepom0c,·n K<:1.rnalski l n•r.. Tenclnr Str2.ssburger 1 
mr., T~-n-:J.c'l.- Dn:riniczak 0 mr .. \ValePty Kukidczyii
ski 2 m r.. · .Jt'rr. ~f N0wak l m r .. J :m T0masze\.vski 75 
ien.. 't:misra'.i. Bnch n·;ski 2 m r. . .l<'17d Flnrl -owski 
1n n' r., Tnm:>sz Lui\;:J~7cz~k 1;:; m r., Franciszek 
Le0ncn.k W mr .. K C~. 7.imi c rz Clinknwski 3 mr., Piotr 
F\0 :-ko\'.'Ski 5 mr., Stanistaw Brodzic.k 5 mr., Micha! 
B();· '-l e('sl.d 3 n·1· .. Pi0tr Brocl:zie1k 2 mr .. n. Tomas~ 
, t :::.ś kowick z Oberhausen ze Si\"ei knlek tv nadeslal: 
20 mr. (i\az :-,isb wvmienić nie mogę, póki nie mam 
wszy. tko w reku). · 'vVyda.tkó\,- ro.a inseraty, kore
snnncl.o cve i Dnczt.n\Ye \\Tno!'i ro.rem l8,S.:S rnr .• od
ri:lzn~nvszy rozchód od d.ochod.u. pozosta~o 160 mr . ., 
1.-:tr',re zostały n::~ ręce ks. prr>h. \V~jcie~·~v,\vskie'i;o 
wy sin:'e. Fr. K>Hkzak. 

!b~zność raratianie !{rotoszyi1scy! 
·ajprzód ·Jrzepro.sz9m S7 '1 n. wspótparafian, iź' 

t:Jk (1Jtt ?: C' trw:J.to, nim pok\vitowarie ogimz0no, ale' 
l'ie moja. w tem wina, lec7, cz~ka?em i czekam na 
jc-c1. :l eQ;o Pana w Oherhausen. a do tego czasu nie u_, 
Skutecznilem się z nim, wi~c d!użej czekać nie mo~ 
żcm.r. fr. Koilczak. 

P o d 1. i e k o w a n i e • 
.• l< f)CharYm Dv re lianom Krf)tosz·vflsk im 7.najdują ... 

cYm s ir ohec.nie na obczY7nie. któr:z~·· skfadka swą w
ilości 160 m r. ( sto<>ześćdiicsiat marek) przvczynili się 
7.:1. on3rednict\Yem p. Fr. Kotkzaka z Gelsenkirchen 
d') sora'\vieni:J ba!d:Jchirnu - i przez to okazali choć 
W 0ddale1' ill fa zno ·~ 6 i jedno~Ć Z pDraiianami W do
mu no7.osbfymi: - orz:esy!a~n niniejs7.er71 serdeczne 
pod:z.iekowanie. Niech im P. B (>g- wynagrodzi." 

I( r o t o s z y n, 4 czerwca 190:?. 
K • P. Wojciechowski. 

Wiec ,,Zjednoczenia'' w Laar 
odbędzie sie w przyszlą niedzielę dnia 13 września 
zaraz po wielkiem nabożeństwie o godz. 110 przed 
pot. na sali p. \Vittenkampera w Laar. Na wiecu o
mawiane będą sorawy robotnicze. O jak największy , 
udzial szan. Rodaków uprasza 

"Zjednoczenie zawodowe polskie." 1 



,.. . . 
Baczność! :ErJe-Middelicb! 

Szanownym R.odakom w .Erle-Middelich oraz 
-cllfonków Towarzystwa św. Wojciecha donoszę, iż w 
flhdzielę 13 września po pol. o godz. 4 mamy walne 
:z•ranie. Ponieważ mamy ważne sprawy do za~a
.t\rienia, dla tego liczny udzial czlonków jest pożąda-
ilJ'. AI:·drzej Leśniak, prze~od11. 

Baczność Lutgendortmund i okolica! 
\V niedzielę dnia 13 bm. po pol. o godz. 3 odbę

dzie się zebranie w celu zaiożenia towarzystwa gim
nastycznego "Sokól", na które się wszystkich Pola
ków zaprasza z U.itgendortmund i okolicy do lokalu 
J. W. Spechta. Z w o l u j~ c_y ... 

Baczność Dernc! 
Podaję wszystkim czlonkom Tow. św. Marcina 

W Derne oraz wszystkim Rodakom i Rodaczkom za
_mieszkalem w Derne i okolicy do wiadomości, iż 
w sobotę po pol. od s:rodz. 4 i w niedzielę caly dzieJ] 
przebywa tutaj ksiądz polski. aby sluchać spowiedzi 
św. \V niedzielę rano o g-odz. 8.:4 Msza św. dla czlon
ków Bractwa Różańca św. z kazaniem polskim, pod
czas Mszy św. odmawiać się będzie 5 radosnych Ta
jemnic. Po Mszy św. zgromadzenie czlonków Bra
ctwa Różaf1ca św. i zmiana tajemnic na sali przy ko
-ściele. - Po poludniu o godz. 3 odbędzie się posie
dzenie Tow. św. Marcina, na którym będzie obór no
wego zarządu. Uprasza się wszystkich szan. czlon
.ków oraz Rodaków i Rodaczki, aby wszyscy z tej 
.sposobności korzystać raczyli! 

Antoni .Jezierski, przewodniczący. 

Towarzystwo św. Kazimierza w Baukau. 
Szanownym czlonkom i Rodakom donosimy, iż 

w niedzielę, dnia 13 września urządzamy zabawę z 
łllńcem w lokalu tow. Początek o godz. %5. Wstęp 
dla czlonków 30 ien .. dla nieczlonków przed czasem 
ł50 fen., przy kasie 75 ien. Niewiasty mają wstęp 
'ł\lołny. Czlonkowie otrzymają karty wstępne przy 
tka~e. Każdy jest zobowi(lzany okazać się ltsiążką 
·wpisową, gdyż każdy czlonek, który zalega ze skla-
1:dkami więcej jak 3 mies., placi jako nieczlonek. Karty 
motna dostać u pana Józefa Newlinga i u czlonków. 
Wpłata miesięczna i wpis jest od godz. 04 do ~~5. 
O jak najliczniejszy udzial czlonków, Rodakó\v i Ro-
da•ki uprasza Z a r z ą d. 

l(oło śpiewu .,Mickiewicz" w Oberhausen 
(]onosi SZfl.n. czlonkom, iż w niedzielę, 13 wrześnina 
bierzemy udzial w Zjeździe Kól śpiewackich. Człon
kowie powmni się stawić do lokalu posiedzeń o godz. 
110 potem udamy się na dworzec. Wyjazd nastąpi 
o godz. 12 min. 23. Rodacy, którzy chcą brać udzial 
w Zjeździe mogą się do nas przylączyć. O liczny 
ndzial czlonków i gości prosi 

Stanislaw Otulak, sekretarz. 
----------------------------TQwarzystwo błog. Bronisławy w Włemelhausen 
donosi swym czlonkom, iż w niedzielę, dnia 13 wrze
~nia o godz. %12 odbędzie się zebranie w celu zała
twienia ważnych spraw. O liczny udzial prosi 

Z ar z ą d. 

A L T E N B O C H U M. 
Towarzystwo św . .Józefa w Altenbocbum 

donosi swym czlonkom i wszystkim rodakom z Al
tenbochum, Laer i okolicy, iż w niedziel~. dnia lJ 
września obchodzi tow. 12 rocznicę swego istnienia 
w norządku następującym: O godz. 3 zbiorą się 
.tCzlonkowie jako i goście na sali posiedze(I, O· godz. 
.3~ udamy się do kościoła. g-dzie się odbędzie nabo
żeństwo polskie. Po nabożeństwie udamy się na salę, 
~dzie się odb(.'dzie dalsza zabawa. palączona ze śpie
wem, koncertem i teatrem. Będzie ode~rana bardzo 
zajmująca sztuka pod tyt.: .. Ulica nad Wista·•. Czlou
kowie innych tow. mile widziani. Osobnych zapro
-szeń nie wysela się. \Vstepne dla czlonków wynosi 
50 fen., nieczlonkowie placą przy kasie 75 fen. Ka
żdy czlonek to\varzystwa musi mieć oznak. .Można 
je otrzymać w niedzielę zaraz po sumie na sali po
~iedzeń. O jak najliczniejszy udzial szan. czlonków 
.iak i wszystkich rodaków z famil!ą uprasza 

Z ar z a d. 

Tnwarz~·stwo św. Wojciecha w łHintrap 
donosi swym czlonknm, iż w niedzielę dnia 1.3 b. m. 
odbędzie !' i ę posiedzenie zn raz po \\lic! kim nabożei1-
stwie o godz. 12 11 przed pol. O licznv udzial uprasza 
się. A. Kukfa, przcw . 

Towarzystwo św. \Vojcieclta w l(arnap 
donosi swym czln 1kom i wszystkim Rodakom za
rnieszkalem w Karnap i nko!icy, iż w nicdzielę dnia 
.1:3 wrz,eśnia ohcllndzi tow. 3 rocznice poŚ\\ ieccnia 
chorągwi. na ktelrą ~:mn. Rodaków serdecznie zapra
szamy. Program uroczystości następujacy: Od godz. 
2 do r,~4 przyjmmYanie Pr2tnich towarzystw. O godz. 
~4 w~·marsz do ko~cio.!a 11a pol~kie nahożef1stwo l 
kazaniem. po nahożeJ1stwie pochód przez niektóre uli
ce przy o<Jg-losie polskie,i kapeli p, Kuil<a z Herne. 
Potem nastąpią rozmaite mow)· i deklamacye i kon
cert. O ~odz. 7 wicczNem odl'lędzie się teatr p. t.: 
,.Stary piechur i .s:n1 .i er~ o huzar". Po zakOI1czeniu 
uroczystości nastapi taniec. Wsn;pne dla czlonków 
tO\y .. 30 ien .. dla nieczJ.onków przecł cz<tscm 50 fen., 
przv kasie 75 fen. Cz.hll1kowie. którzy zale~ają 4 
miesiące \\' skladkach miesięcznych, nie będą u
względnieni za cz onków. 

Uwa~a: Szan. ToY\'arr.:,7stwa. które zaproszenia 
odebraly i te 1\tC>re dla braku znajomości adresów nie 
odebral~'• najusilnie.i prosimy nas ndwiedzić z 
chorągwiami i pal?szami na niedzielę dnia 1.3 wrze-
śnia. n licr.nv udzia .f uprasza Z ar z ą. d. 

Baczność Polacy w Rohlinghauserr. 
\V JJiedzielę 13 września urządzam zabawe dla 

Polaków. tylko taniec. Pcczątek o ~odz. 4. Karty 
przed czasem mo,ina nabyć u polskic!1 kupców p. 
Pabicha, p. Radziejewskiego i u zarządu Tow .. ,Jed
ność·' na sali p. Schi.itbc~o. O liczny udzial Polaków 
prosi gościnny Schubbe. 

Towarzrstwo gimn . •• Sokół" w Osterfefd 
(IPI'O~i s:ran. druhom i wszvstkim rndal-om w Oster
feld, iż w niedziele 13 hn. ·o godz. 4 po poludniu od
będzie się zebranie na sali p. łiusemanna, naprzeciw 
k~ściola katoJ!cki~.g~.~~ot~~~---W r d z i a l. 

Towarzystwo św. Barbary w Delh,·U?. 
uwiadamia SW:\' Ch czlonkó\v, iż zebranie odbędzie się 
w czwartą niedzielę. dnia 27 \Vrześnia, po nahożeJ1-
stwie polskim, to jest po poluclniu. Prosimy zatem 
szan. czloPkÓ\V. aby się jak najliczniej stawili. Goście 
mile widziani. Z a rząd. 

Re ck l i u 1! h a u s e n- Bru c h! 
\V niedziele 13 września o gooz. I I 1 '2 przed pol. 

polskie kazanie, a w sobotę i niedzielę sposobn~ć do 
spo\viedz.i polskiej. 

--------------------------------Baczność członkowie w Courf. 
Donoszę szan. czlonkom, że w niedzielę jest nad

zwyczajne walne zebranie o godz. 1 I przed pot. U
praszam szan. czlonk<iw, żeby się jak najliczniej sta
wili. żeby między nami zgoda i !ednnść zapanov.·aly. 
Koellani członkowie. ja nic zlego nie oov.riedzialem, 
tylko ci, co do naszego grona nie należą, takie ~ada
nie robia. Sz<w. cz!nnków prosze. żel" sic stawili, 
a \l.;szystko będzie zrobione, .iak sobie czlonkowie ży
czyć będą. - Szanowny zarząd ma zebranic po Jszcj 
m~zy cw. o ~odz. 6% rano. Proszę szan. czJonków 
żeby się stawili. Przewcxlnicz(icy. 

Towarzystwo św. Wafente~o w Horde 
obchc<Jzi w niedzielę dnia 13 t. m. tegoroczną jesienną 
zabawę w domu kat. czeladzi (Gesellenhaus) z tea
trem i tenkam i. O twa rei e kasy o godz. 4. pr-czątek 
o s:rodz. 5 po pol. \\' stępne wynosi dla czlonków 30 
fen., ~oście placą l mr. Rodacy, chcąc zost<lć czlon
kiem towarzystwa 2 mr., niewiasty mają \VStęp wol
ny. O iak na.ilicznicjszy udzial rodakó\v i rodaczek 
scr_decznie prosi Z a rząd. 

ł(o-ło śpiewu .,lutnia" w LanJrendreer. 
Lekcya śpie\\.'11 od! ędzie się w nicdzielę n godz. 

1~ 9 · lO rano. Zgromadzenie o godz. 1 51 w lokalu p. 
K0cha i stąd wyjazd po\vozem do Bruchu na Zjazd . 
Cześć prAskiej pieśni! Z a rząd. 

l( o r z: y s t n e k u p n a.! 
Gospodarstwo. (40 mórg jęczmiennej ziemi 

mórg ląki z toriem, 4 morgi lasu) z dobremi budyni 
mi. żywym i martwcm inwentarzem, jest za ce 
3500 talarów do sprzedania. Zaliczki potrzeba l' 
talarów, reszta na stalą. hipotekę po 4 procent. Ę 
ściól katolicki i szkoła we wsi. Stacya kolejowa 
minut odlegla. 

Bliższych wiadomości udzieli za nadestani 
znaczka pocztowego na odpowiedź 

F r a n c i s z e k N i e d z i e ł s k i, 
.1(1. Pallubi11 p. Pinschau. Bahnstation lioch StUb 

West Preusscn. 

POSIADŁOśC 
32 morgi pszennej ziemi, 3 nwrgi ląki z torfem, c 

brerui budynkami, żywem i martwem inwentarzt 
za 2200 talarów, zaliczki 1000 talarów. 

2) Gospodar~two 50 mórg żytnej ziemi, w te 
10 mórg ląki z torfem, 6 mórg lasu, z budynkanq 
inwentarzem, za cenę JSOO talarów do sprzedar 
700 talarów zaliczki. 

3) Gospodarstwo 24 mór~ dobrej ziemi, 9 mi 
ląki, masywne budynki z inwentarzem za I6GO t' 
rów. Zaliczki potrzeba 600 talarów. 

4) Posiadłość 20 mórg jęczmiennej ziemi, 3 mo: 
ląki z dobremi budynkami za 1400 talarów. Zalic~; 
potrzeba tylko 400 talarów. 

5) Posi.adtość 150 mórg pszennej ziemi, 25 m' 
ląki nad rzeką. Budynki masywne. Inwentarz ży 
i martwy za cenę 13000 talarÓ\\' do sprzedania. ~ 
liczki potrzeba 8000 talarów. Reszta na stalą hipa 
kę po 4 procent. 

Oprócz powyższych mam wiele innych posiad' 
ści na sprzedaż. Na rz.vczenie reflektantów. udz 
lam informacyj listownie za poprzedniem nadestani 
znaczka poczto.weg-o. 

F r a n c i s z e k N i e d z i e l s k i, 
.1(1. Pałlubin p. Pinschau, Ba.hnstation łioch 

West Preussen. 

BACZNOŚĆ! 
Szanownej publiczności Bruckhausen, a szcze~ 

nie moim dl'ugoletnim polskim odbiorcom d.otwszę, 
w sobotę dnia 12 bm. wieczorem o gc1-Jz. 6, v. '10 
domu przy rogu ulic Schul- i Lehnlwistr. ot •. · ~~ 

• restanraeyę. 
ooleca .iąc się· zarazem laska'::em wz~lędom. Pi 
dortmundzkie i monachijskie, także dobra kuch1 
Specyalność pc~lskie · likierr. Z szacunkif."'11 

Tendor Goeł(el. 

Służąca Polka, 
umiejąca prać potrzebna do polskiego paflstwa 
dwoJg-iem dzieci. Adres wskaże ekspedycya "Wia 
sa Polskie~o'" w Bocbum. 

Polska służąca 
znajdzie za1·az stałe mif'jsce 
przy w~·sokich zasługach u 
rzeźnika 

H. Engelharta 
w B a u k n n, 1\ranzst.r. 23. 

l'os.zukuje od zaraz 

polskieJ 

dziewczynki 
od 15 do 16 lat. 

Wiktorya Hrenienek. 
H4'rtf>n 'Vi'irthstr. nr. 11. 

Służąca Poll1 
znajdzie miejsce od 15 
wrześt~ia. 

,J. \·V~~irief~how~k' 
Wan11,.. ·Kn.f'.t.-tniennllee 

Zdrowe 

kartofle do jedzen 
i do pra8zy 150 funtów 
3,30 mr. po<'-21\WSZY U 

G. Honen, 
WnUeuscheid, 1Ioch::.t1. 

z dniem 

dzisieszJTm . .., 
...... ._.__._. ..... a .. 

wst~pnje mAj, podczas wyprzedaży latowej w·ykluczony sy=-tem rabatowy, znowu 

bieg, i znowu bądą podczas najmniejszego zakupna kartki stęplowane. 

Sprzedat wszelkich towarów, 
/ 

nznanych najtańszycłt eenaeh." 

J. Goldstaub w Bochum, 
Hochstr. l Hochstr. 1. Hochstr.. l:J 

Za druk, nakład i redllkcyę odpowiedz nlDy Antoni Brejski w Bochum. - Nakładem i czcionkami Wydo.wnictwa "Wiarusa Polsk.iego'' w Boc·h1Jm 



Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie·, p ~św·ię\.one sprawom narodowym, politJcznym i Zt1reulHr"·ym. 

JV:rcłlodzl codziennie z ·wyjątkiem dni poświątecznych 
• dodatkiem reliF:Hnym p. t.: ,.Nauka Katolicka'' z ty
••dnikiern spolecznym f.l. t.: "Glos górników i hutni
t•w'C, oraz pisemkiem literackiern p. t ... Zwierciadło ' ' 
Pnedplata kwartalna na poczcie i u listowych wynusi 
J IlU. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen. 
.Wiarus Polski'' zapisany jest w cenniku pocztowym 

pod znakjem •• t polt1isch" nr. 128. 

pracuj ł 

r .. 209. Bochum (Westfalia), scbota 12-ga 

Za inseraty płaci 1ę za miejsce rzr1dka drt;_,bne~o druh~ 
15 fen., a za oglu~zen!a zan1ieszczone przeli l!,:;eratann 
4 Ofen. Kto często oglasza, otrzyma ou.J 1J\\' if;(!ni or:ust 
czyli rabat. Za tłomaczenie z obcych il}t.yl-:r'>w. na pol: 
ski nic si~ nio płaci. - Listy do redakc\ i. Urukann 
i {(su"'gami należy opl:1cić i podać \V niell C'1kJa~ny 
(:o.dre._ oisząccgo. f~<;kcqJisow się nie zy"· r~ c a. l<azwJSK 
korespondentów bez ich upoważnienia n·,.:\\ sk<:JZt!i·~ slę. 

"903. 
Redakcya, Drnkarnw K:-)ię~ar-nj a znajduje się pt~y ·ulicy l\!althe~er:3tra;o;2C nr. 17 na dole. Adres: ,,vViarus .Polslii". t~(1ehum~ 

Rodzice polscy! Uczcie azreei swe 
a6wie, czytać i pisać po polsku! Nie 
Jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
lRłemezyć się pozwoli 1 

l wypadków dnia. 

Dwa dni aresztu za wzbranianie się zeznawania 
przed sądem po niemieclm. 

muią 2ap~atę od ·kas chorych, do których skJadki 
wsżysc)ł robot!'licy bez \\'YhHkn a \\ i~c i pulscy 
placil: mu: Z:{ • t oSO\\ nie do zarobku. 

:Za g:ón1ik 1)\V, leczonych Yv domach chory..: h, 
pla,ci kJasa loJapsz~tiW\\·a 2 m r. dziennie, a za 
chvryc.h ~aa r:obai·d dopł:h .. a ic.s;~cze 50 ien. 

Cht~\·stus. Pan 11auczał, że nie ma '' i.ec.lzi-::ć 
le-'ł.'ica., co r.:..zyui Va\\ ica, a centruwi 'l':lrrzc-. 
·ścian i· i" v,-" ·n ta\\ :~:j,ł ob(;tnikmn polsk~:n .. I~li-
1ct~ier dz!c'·~ z2 i:t(1r ~ na dobirkę bior<.l z;lpl3. 1·c; 
\Vidać, że ..:cntro ·.c .. blaty • ;:-a~.:ai<t d1J pog~i'l

.·~t\va._. 

Telegramy. 
\V 1 ettl e ń. Do:N~Szti. ·'że podczas latosich 

mMtewr6v.r p~d~o ,5 .strza.fó:w na o!ic- ra. który 
jednak llie zostrd ·s~k<Jleczo,~y. Mane\-vry zaraz 

W Wolsztynie przed sądem lawniczym 
stawal 15-letni chłopiec vValenty Plukota z Wio
ski, który oświadczył, że nie w1ada dobrze ję
-zykiem niemieckim. Jego nauczyciel zeznał, 
jako świadek pod przysięgą, że cbtopjec !lnnie 
mówić po niemiecku. Za wzbranianic się mó
wienia po niemiecku przed sądem skazano prze
to chłopca na 2 dni aresztu. 

Za co dziś słmzują Polaków na karę w 

• przerw.a.t.m. 
· j R z .Y m. Dc.uesz~t .. że c:.t.r oLrzyma :PGstucha~ 

chanie od Oj;.~a ś ~r '. 
Prusiech'? 

Robotnika Marcir.a Neumanna z Mog.iln.a 
skazal asesor sądowy Pischcl w M.ogilnie, na · 
trzy dni aresztu za w, że nie: chciał mó\J..'ić przed 
S'4dem po niemiecku. <ównocze.śnie skazano go 
na 60 marek kary za to, że \\Obec władzy uż.1ri 
rzekomo falszy\vego naZ\\ iska. P·odpisał .się 
bowiem Marcin Neumann. a nie Martin Neu
mann. Dawniej już zakazano Nenmannowi :pi
sać się z polska Nejman i przepisano mu piso
wnią Neumann. Do wgo się zastosowal 1 .Pod
pisywal nazwrsko sv, e niemiecką pi-so~'nl.ą. Lecz 
;teraz przyczepiono się do imienia. 

Boją się Prusacy pochodu polskiego tow:a
rzystwa. 

Towarzystwo gimn. .,Sokó1" urządzało '\W 

niedzielę 6 bm. s\Voją tegoroczną wycieczkę rdo 
o.grodu p. Oogolewskicgo. Mial być wymarsz 
z miasta z zwinięterui sztandarami, lecz policy.a 
tego w ostatniej nieomal chwili zakazala. 

B ·er i i n. Z cesarzem "\~'iihehne111t poj~dzie 
do Wiooni~ t<łld'f:. k:mcJerz BWrn.v, z czef1 0! wno
sić mo.żn.-a, że .P' dróż ma zn~·~zenie pulityczm~. 

na 
Dziwne praktyki praskieJ pclicyi. 

Z l 1len.g.ede .P.iszą U<W!: '1-V nicdzidę dnia G 
bm. odhylo ... jG zebranic Tow. gimn ... S.okół" .\v 

Mengede na sali JL V ukc przJ U.won.:u. Zebra
nie zagai! prze\ .. ·o.C.:.niczą~y haskm sokolsidem 
"Czolem !"'' Najpic n\> został pr?,t'CZyt:...:ry po
rządek obrad .a potem Za;śpicW~lW pi\..:ś1'1 koś~...:iel

ną "Kto sit;> \. opie.kG". Następnie prz,_ :zyrano 
spra\\·ozrlanie~ p;Jczcm zab!·a!iśLlj. się do .rtace
nia składek m5t.sięcr.nych. Naraz kumis.1rz po
licyjny Żcida od. pr,_. ewodni·cząceg:o abs zeb.ranie 
zamknął, bo jc.h:Ii nie, to Je sarn rOZ\\ iąz~ i po
wiada, że szykowni by było, żeby prze·\\ ndui-

Szkody, wyrządzone przez powódź. , czący zebranie roz\\· i.ązaL Pouie\\·aż do zam
knięcia zabrania ~1ic byJo ;~ad:nego DO\\ odb!1 p.rze
to przew. życzeHiu komisarza oC.:mó\\'iL Te
raz powstaje komisarz pol"icyjuy i po\\'iad.a: 

Powódź na Sląsku wyrutdzila szkody za : 
przeszlo 20 000 000 milionów marek, według u- ; 
rzędowego obliczenia, ogloszoncgo w ,,Schles_ . 
Ztg.". Wodą zalanych było przeszło 81,000 he- : 
ktarów. Na naprawę uszkodzonych mieszkali , 
wydano z kasy państwo\vcj dotąd przeszlo 
100 000 marek. \Viększc zasiłki pienięźne 
otrzymają dotknięci kl~ską dopiero na l paź
dziernika. 

Brak litości u Prusaków. 
Wydalenie masowe obcych poddanych· Qd

bylo się w sobotę w Apenrade w Szleswiku. W 
Przeciągu 24 godzin byli zniewoleni opuśc ić te
rytoryum pruskie murarze du(Iscy, pracujący u 
mistrza Dlllkzyka. Jeden z wydalonych by l 
chory i prosil, aby mu pozwolono jakiś czas po
zostać jeszcze zanim przyjdzie do zdrowia. Wła
dze pruskie odmówiły jednakże jego prośbie i 
zniewoliły go qo natychmiastowego opuszczenia 
Prus. 

Centrowe gazety, domy chorych a - Polacy. 
Ct;ntrowe gazety ze zlości, że lud polski na 

obczyźnie stroni od ich ,,verajnów", w których 
P-o!acy ni mniej ni więcej, tylko tracą poczucie 
Polskie, radziły Polakom, aby sobie budowali 
także domy chorych itd. Przytyk taki jest bar
dzo śmieszny, bo przecież domy chorych darmo 
ie leczą ani Polaków ani niemców, tylko ouzy-

"Ich Jose dic Vers.:-~l11Illhmg aui U11d iordcre dic 
Anwtsenden auf, cL~n Sa~1l 7u ,.Lrlasscn"- roz
wi,ęzuję zebranic i \ 'ZY \ am zebranych, aby G·-

;puścili salę. - 1\vzumie si~, że drul10 ,,·i~ spokoi
r..tic .s:G rozeszli. 

Druho\\ i e! Te trndn(j \.:i maht być niclako 
pr.ó.bą dla nas, czy t~..:ż jesteśmy \\ ytn\ ałymi, 
czy też lada prztciW!JOŚĆ nas z nie· ł.ęci. Po
każ.my, że wkie dokl czenic nam, lYikc; dodaje 
nam otuchy do ł<.tczcnia si~ '" ;.;remie ~ukolsl\:icm, 
aby tam upra '' iać gimnastykę." aby krzepić 
przez to sity i zclrm ·i e. M JuczJeży pulska! Za
miast .odda wać siG karl..mrsn\ u i pija!'Jstwu, 
spiesz na boisko "::~okola", a tam wiec~:ór na 
ćwiczeniach m1nie ci jak jedna chwilka. 'vV ko!1-
cu \volam; h~od~~cy z Mengcde, \\ stępl!jcie do 
"Sok<Jła''. Czokm! n! li. 

1\\arten Przed tygodniem przypadała w 
kościele tutejszym Adoracya I Taj~ w. ~alH3men
tu. Za poprzeclnikó\ , ks . prob. Rein~:12kc. ·go "by
wały dla Poiaków \vyznaczone godziny, \' któ
rych Rodacy licznie się zbierali i vspólnie się 
modlili. Tym razem zapomniano jedi1ak zupeł
nie o nas. .Mówią tu po\\ szcchnie w kola 'h pol- 4 

skich, że to pc ~nie ma być "kara" za g i oso\\ a-

nie na polskiego kandydata. Ja ni.~ ~hcialbym 
posądzać naszego ks. proboszcz:J o taki nie
chrześdaflski postępek i wo!Q pi ZYiWSzczt.,ć, że 
stało się to tylko przez zapomnienie. 

Muszę zaznaczyć że krok ks. pr~)b. bardzo 
rozgorycz~d parafian polskich, k órz_r g{uśno 
szemrz<-1 przeto byłoby poż({danc.ii \'. J'j8.śnienie. 
W tym właśnie celu do!!OSZG o te:P. 

Polski parafianin z Marten. 

Berlin. \V niedzielę, dnia 6 brn. odbyt s:ę 
wiec Polaków w spra\\ i e koś..:i...:lii~l w l 1eu
\Veissensee pDd Berlmem. Zag~-:H ~o i wzewo
dniczył prezes Towarzyst\\ a ŚY .• St8.nisła\\ a p. 
Pi~~korski. Mó\\ ca OPO\\ icdzial. O(Lwśne sto
sunki kościelne za czasÓ'\\ da\-\ ni•:.i~7~j'l.:h i obe
cne. Vv'y\\'ocly mó\'.·cy zaintereSO\\ ::1iy obe
Cl12/Ch, czego dO\\ odem długa dy~,!-;:n~yal \V któ
rej zabierali głos pp.: Przybylsl:i, Yub, Żuraw
ski., Gawlowicz, ŚniegO\\ ski, fhtJJnachow ki, 
Szukalski. KoziO\\ icz. panie \\'<tsiev, icz, An
drzejew ka i Oa\\ ło\':icz. 

\V ko1icu przyjęto nastc;puj~1 C<-l rcz:vLl~yę, 
która po zebraniu pc1dpisCJ\\ ock:..Ln<.t 7.os·~anie 
c.lCJ .ks. kardyllala .Koppa: - ... ~~ 

.,Zebrani na wiecu :'>' N e u-\V cisscns!::c Po-~ 
lac·y-'kmolicy w dniu 6 wrześnie, 190.3 roku, żą
damy, ażeby '' ładz8. kościelna pn . .)·S1 a!a nam 
d8 \Veissensee ksiGdza Polaka, m{J\ ·;<lcego d:o
brze po polsku, ponie\ aż dość lic~:r:i Polacy z 
braku opieki duchowneJ w ję7: l·~u ojczysty.n 
slabnet na duch n i ginc1 '' nu rtar:h so·...:y::tlizmu" .. 

Należy siG spodzie\\ ać, że p(,J<u!ie to cdnie-. 
sic pożądany skutek. tern \\ iGcej że obecny pro-· 
baszez k . \Vassmann przyrzek! cbln~:vl. wo-· 
ich stara(! i podanic o księdza t )claha- chętnie 
chce podpisać. 

Proces o zaburzenia t?J l~!~~rahucie. 
II. 

Oskarżnnych jest 66, z który ..:lt 27 trzvmano 
doiącl w śledzn\ i e. Na Ś\\ iadkó\\' ;.e , trc~1y są
du za\\ czwano 59 os(1b. Oskarżt•n:rrni s~l: 

I) Robotnik Jan Kuźma. 2) Ut'mlik Robert 
I(owoll. 3) Robotnil' Franciszek Szwersiński. 
4) Robotnik Leopold Depta. 5) Pobotnik Michał 
Statnik. 6) Robomik Teoill 1\<J\\ vlU~. i) f<o
botnik \Vilhehn Viola. ,1) S7kol·:r? /\l( i?v Cl1l
dek. 9) l(obotnik Paweł \Voinica. 10) ·Robot
nik August Ochmann. 11) Ciskacz Jan I(apias. 
12) Robotnik tiugon Pietrzek. l <) !~ouom1k Ka
rol Pohl. 14) I~obotnik Józef Budny. 15) Zecer 
Armr \Vicik. 16) Górnik Juliusz ~/,L!k. 17) \ oź
nica Juliusz Kubik. lb) Górnik \\ itb(:'Jm Lehnert. 
19) Ko\\ al PaweŁ Koźlik. 2\;) l1 is:arz Antoni 

·'ollik. 21) Mularz franciszek G<,nrs,L 22) Gór
nik Adolf Czcrner. 23) Szl<:per i.J:l\\ eł 3toch
niof. 24) RobotniL łi. V./róbel. ~.~.) Ciskacz Jó
zef Wro\\ osz. 26) Górnih A~Jgust (l t rob~1 k. 27) 
Górnik Karol Zylka. 28) Górtiik j~'r::tnciszek 
Schier. 29) Górnik Jan Frania. .3Ul I~(Jbotnik 
Brunon Kubecki. 31) Robotn .k Yranciszek 
Drze\\ iecki. 32) Górnik Andrzej 1· orfonty. brat 
posla. .33) Im\ alida Józef I(orfanry, okiec pc-
la. 34) Muzyk Paweł ,_zcndziL!r.tz. 35) Do

zr)rca Józef Warzecln. 36) Robotnik fr:1Jkiszek 
\Volny. 37) .Robotnik Karol Tar~ra. .38) VPpicc 
Emanuel Morga!a. 39) Szkolar1; H>zef J(owol!. 
40) Robotnik Jerzy 1 ietsch. 41) R l.:·omik Pa
\Vel Nie rychło. 42) In '. ai=da J. n 1\'laszczyk. 



43) f(rybotnik Antoni ~zlarrpa. 4~) Robo-tnik Wa
wrzyniec liolombek. 45) Monter Jan Czapla. · 
46) Mularz August Olein i k. 47) Pudlerz Fran- .' 
ciszek Kaiuża. 48) Rob-otnik Blażcj Gruner. 49) 
f~obotnik Jan Surma. 50) Górnik Wincenty Sto
larczyk. 51) I~ o botnik Edward Kużaj. 52) Pu
dlerz Szymon fron. 53) Robotnik Herman Pra
deila.· 54) Kupiec Emanuel Dreia. 55) l(órriik 
I(aroł Przybyla. 56) Robotnik Jan Mausfeld. 
57) Górnik Ignacy Otawa. 58) Górnik Teofil 
Maus. 59) Górnik Józef Czech. 60) Robotnik 
Teodor Plewnia. 61) Górnik Jan Szudiga. 62) 
Szleper Karol Jo\.:hirnczyk. 63) Górnik Juliusz 
Ryszka. 64) Górnik Franciszek SzoHysek. 65) 
Robotnik Jan frach. 66) Górnik Teodor Płotek. 

Oskarżeni pochodzą głównie z Laurahuty, 
Siemianowic i z pobliskich kolonii Sadzawki, 
Hugona i Wandy. 27 z nich byto dawniej j·uż 
karanych. 

Przewodniczącym obrad sądowych jest dy
rektor sądu nadziemiaflskiego Beseler, ławnika
mi sędziowie Ehm. Knobloch, franke i assesor 
Heinisch. 

· Oskarżycietern pat'tstwowym jest prokura
tor Pipper. 

Obrońcami oskarżonych są pp. adwokaci: 
dr .Różański, dr. łierrnstadt i Steinitz z Gliwic, 
dr. Adarnczc\\ 'Ski i dr. Seyda z Katowic i dr. 
Neumann z Bytomia. 

Miejsca dla spra\\·ozdawców dziennikar
skich są szczelnie obsadzone. Jest ich około 15. 
Są pomiędzy nimi sprawozdawcy kilku orga
nów polskich i kilku \\ · iększych organów nie
mieckich, także i z Berlina. Słuchaczy jest sto
sunkowo mato, ponie\\'aż wpuszczano jedynie 
za biletami, a tych wydawano liczbę ograniczo
ną. 

Następuje wywoływanie oskarżonych. Są 
wszyscy z wyjątkiem Karola Zyłki. 

Oskarże 1i nie robią bynajmniej wrażenia 
przygniębionyc h. Na zapytania przewodniczą~ 
cego odpowiadają po . największej części z pe
wnością siebie i wszelką przytomnością umy
:Slu. Czternastu oskarżonych to ludzie młodzi, · 
małoletni. Pomiędzy nimi jest dwóch chłopców. 
szkolarzy, jeden liczący 12, a drugi 13 lat. 

Po przesłuchach nastąpiło odczytanie aktu 
oskarżenia. Sekretarz Onderka streścił takowe 
następnie w języku polskim. ' 

Nastąpiło przesłuchiwanie świadków 
~ Pierwszym był Jan Kuźma. Mial si~ znaj
·dować w tłumie, przy ulicy tlugona. Oskarże
nie zarzuca mu. że mial być przy niszczeniu si
kawki. Dalej zarzuca mu oskarżenie, że razem 
z !(owalikiem przewrócił sikawkę: 

l(uźma zeznaJe, że go tam wcale nie było. 
że stal przy o·berży hutniczej. Powiada, że wi: 
dzial, iż Juliusz Gojny wybijał szyby w oknach, 
sam jednak nie bral udziału w niczem. Gdy się 
zaburzenia rozpoczQly, byl u kre\\·nego swego, 
Lubrańca, przy ulicy Rohma. Zeznaje dalej, że 
Gojny siedziat na sikawce i przy pomocy in
nych topil ją w sta\\ ic. 

Tu wypada zaznaczyć, że Gojny stawać 
będzie 28 bm. przed sądami przysięgłych. Wiel
ką rolę przy przesluchach Kuźrny odgrywał ka
pelusz. Oskarżenie zarzuca mu, że mó\vil do 
oskarżonego l(ozła: ,.Zgubiłem wśród zaburzeń 
mój kapelusz, pomszczę się za to''. l(uźma 
przeczy temu. dodając, że vvychodzil od Lubrań
ca z gołą glo\\-ą. 

Zeznaje w dalszym ciągu, że stał przed o
berżą hutniczą. Na ·zapytanie przewodniczące
go powiada, że słyszał, iż p. l(orfanty mial prze
mawiać i· to go skloni!o do pozostania na miej
scu. Został otoczony następnie przez tlum sły
szał. jak Ooiny wola l: ,,Pójdźcie wszys~y na 
.policyę", poczem wszystko ruszylo, a on po
pychany, musiał chc'lc nie chcąc, pójść za tłu
mem. Przewodniczący stawia zapytanie hłk 
·zeznanie Goinego pojmować, czy chodzito ~ to 
ażeby uderzyć na policyantów, czy też inacze/ 
~uźrna oświadcza, że nic sobie przy tern nie my
sial, w każdym razie nie chodziło o nic karygo
dnego. 

W drodze spotkano urzędników policyj
ny,_ch, którzy starali się tlum wstrzymać, \Vi

dział, że urzędnicy mieli w ręku broń palną wi
dział ludzi, rzucających kamieniami. przy~zem 
podpadł mu jakiś chłopiec, sam je{}nak w tej ro
bocie udzialu nic braL 

Zresztą dodaje na S\voje uniewinnienie że 
nie stai wcale na czele Uumu, lecz z jakie' 300 
kroków w tyle, czynny jego udzial w zaburze
niach był zatem n i emożliwy. Widziat jednak 

WIARUS POLSKI. 

\\·szystko, pohie\Vaż ulica była w tern mteJscu 
stromą.. można więc było dojrzeć, co si~ na 
przodku działo. Prokurator przeczy, podnosząc, 

·że ulica nie jest 'bynajmniej na tyle stromą, aże-
by oskarżony mógł dojrzeć policyę z bronią w 
ręku. Przeci\'\·nego zapatrywania był obrońca 
oskarżone~o dr. Herrnstad.t. 

Adwokat dr. Różański proponuje, ażeby 
ważniejsze momenta s\\:ych zez.nań powtórzył 
oskarżony w polskim języku, uzasadniając to 
tern, że oskarżony nie jest dostatecznie biegty 
w języku niemieckim. Adwokat dr. Seyda sta
wiŁ \V tym względzie formalny \Vniosek, zazna
czając. że sprawa z policyą nie jest dostatecznie 
wyświetloną. 

Nastąpił teraz egzamin oskarżonego ze stro
ny przewodnicz::tcego. Kuźma zeznaje, że uczył 
się w szkole co prawda języka niemieckiego aż 
do 14 roku życia, ale ,,, domu rozmawia tylko· po 
polsku, i językiem polskim włada daleko lepiej, . 
niż niemieckim. 

Przewodniczący oświadcza w końcu, że sąd 
zastanowiJ się nad tern. czy oskarżonego badać 
jeszcze w· języku polskim. 

Oskarżony RolJ.crt Ko'\voll zeznaje, że stal 
przed lokalem Ludwiga, gdy jednak nadeszla si
kawka i nastąpi? rozkaz do rozejścia się. cofnąl 
się i zawródl do domu. Zastawszy jednak w 
mieszkaniu drz\vi zamknięte, udał się na miejsce 
zaburzeń \V ch'\vill. gdy sikawkę wrzucano do 
sta\vu. vVidzial oskarżonego Kubika, rzucające
go kamienie na strażaków. Widział dalej ludzi, 
obrzucających probost\vo kamieniami, sam je
dnak nie brał udzialu w zaburzeniach. 

Wielka rooznlca. 
Dnia 12 września, a więc w sobotG, przypa

da rocznica wielkiego dnia, w którym król-boha
ter Jan III Sobieski, uratował Wiede(l i Au
str~ę przed nawalą turecką, w którym polskie 
piersi zasłoniły chrześciaństwo przed islamem. 
Ody pewna część Europy chce gwałtem zapom
nieć że Połska była i jest, gdy potężny żywioł 
ger~ański sprzysiągł się na zagubę polskiej na
rodow{)ści, - warto ten dziel1 przypomnieć pol
skim sercom dla rozgrzania i nabrania otuchy. 
Ot jak to było przed 220 laty: 

vV r.1674 zasiadł na tronie polskim Jan III 
Sobieski. vVybór swój zawdzięczał zwycięstwu 
pod Chocimem i licznym innym. Szlachta, za
palona zażartością Turków, jakoteż bolejąca do
tkli\Yie nad utratą Podola. upatrywała w tyle
krotnym pogromcy Turków swego wybawicie
la. To też Sobieski ,,. warunkach umowy, jaką 
każdy król obowiązany był składać przed koro
nacyą, przyrzekł, że nie wpierw ukoronuje się, 
dopokąd nie zakoflczy rozpoczętej wojny. l(ról 
wstępując na tron. powziąt zamiar st\vorzenia 
Ligi św., ti. przymierza mocarstw, któreby, czy
to silą zbrojną, czy pieniężną c1opomagaly, by 
\\-yprzeć Turków z Europy , którzy dotychczas 
byli postrachem dla ościennych państw. Lecz 
słowa zachęty króla polskiego przebrzmiały bez 
echa monarchow·ie zajęci zwadami i \vojnami 
ze s~bą. nie zwracali U\\ ·agi na grożące im nie
bezpieczeństwo. Dlatego król polski bez znie
chęce-nia siG i oglądania na cudzą pomoc, rozpo
czął straszną wojnę. która zakoflczyła się szczę
śli\vie, bo Polacy odzyskali Podole, ale bez K.a
mieftca. 

W Europie byty w.taśnie czasy, w których 
królowie francuscy pałali żądzą rozgłosu i sła
wy, a pokonania i poniżenia rodziny Iiabsbur
gó\v. Dlatego Ludwik XIV, król francuski, do
kładał wszelkich starań, aby jak najwięcej zys
kać przyjaciół', którzyby mu byli pomocni. Za
\varl przymierze z SZ\\--ecyą, tę część Węgier, 
która należała do pat1stwa austryackiego, pod
burzał do powstania, a nawet UŻY\\.·ał pomoGY 
Turków. \Vobec tego nasz chrześciański król 
musiał za\vrzeć przymierze z monarchą nie
mieckim Leopoldem I. Tak rzeczy stały przed 
bitwą pod Wiedniem, a wtaśnie w tej chwili na 
równinach Adryanopola zbierały się mnogie za
stępy Turków, jakby w przeczuciu, że cala ich 
przyszłość potęgi będzie zależała od tei wypra
wy. 

Dnia 24 czerwca 1683 r. wkroczyła 310 ty
sięczna armia turecka do ziemi węgierskiej pod 
dowództwem Kary Mustafy, wielkiego wezyra, 
i dążyła wprost na Wiedeń. Stal tam wpra
wdzie książę l(arol Lotaryński z 32 tysiącami 
wojska, lecz widząc niemożliwość obrony, cof
nął się w granice Austryi poza Wiedeń, pozo-

stawiwszy· komendantowi Wiednia, hr. Riidige .. l'i.V< 

rowi Stahrcmbergowi, dwanaście tysięcy WOi-lci
1 

ska. Ddnia 7 lipca 1683 r. Leopold I opuścił st~ go 
lic~, śl4c .do Sobieskiego jednego posła za drn ... lli' 
girn z prośbą o pomoc. Dnia 15 lipca w ślad za 
księciem Lotaryitskim przybyli Turcy i rozpo... 
częłi oblężenie miasta, jedno z najstraszniejszych 
w historyi. 

Oblężenie trwało dwa miesiące, a było tak 
groźne i gwałtowne, że listy od cesarza biegłJ u 
w świat cały z prośbą o pomoc. Papież lnno- w 
centy IV zwrócil się z prośbą o pomoc do króla 
francuskiego, ale jakżeż mógl pomódz ten, ·który ,ch 
sam zgotował to niebezpieczeftstwo. Przestradt ~o· 
ogamąl tucty chrześciaftskie. Gdy Wiedeń pad
nie., gdzież zatrzyma się potęga Turków? K~ so 
zdoła ich powstrzymać? Jeden by l mąż w frr ... lit 
ropie, na catej ziemi, jeden jak jeden .Bóg na nie- .z 
bie. Papież. monarcho\.vie, ludy .Europy \\f-:ie ... ·a 
rzyty w to i imię jego jednego wymavviały. A cz 
imię tak s.ław.ne, a tak blitkie nam, tak czczone !Z\ 

i U\\lielbiane, to imię: ,.Sobieski". t 
Królu ratuj Wiedeft!- zawo.łał, padaj'ąc na f:il 

kolana. poseł cesarski, hr. Wilczek. - l chrze ... 
ściaństwo - dodal nuncyusz papieski. ~( 

Król nakazał .zwołanie pospolitego ruszenia ta 
w okolice Krakowa. Lecz mimo przymierza bt 
nikt z panujących nie wierzył. że król polski sam. a( 
przyOędzie pod Wiedefl na czele wojska. a Loo- d 
pold pisa t do niego: ,.Przybywaj Zbawco sam,. c~ 

. a twoja obecność uwolni miasto od niebezpie- pi 
czet1stwaH. zt 

Straszne szturmy sierpniowe znosili oblęże- Ś' 
ni i odpierali z niezw·ykłem bohaterstwem i od- l 
\l.:agą. \V pierwszych dniach września brakło ·s 
już murów ochronnych, które Turcy gęstymi i: 
pociskami zburzyli doszczętnie. ale nie brakło b 
piersi i rąk do obrony i pracy. Wnet stanęły p 
w ulicach miasta szańce, a na ich szczytach za- t! 
błysly bronie mężnych Wiedeńczyków. Tym- Id 
czasem król, potnodliwszy się przed obrazem b 
Królowej Po1ski w Częstochowie, przekroczył n 
granicę Połski wraz z szczerą S\Yą drużyną dnia . 
15 sierpnia 1683 r. I szedi król Polski nie dla r: 
obrony niem'Ców w dalekie strony przelewać 
krew, narażać się na trudy i znoje, lecz w obro- lu 
nie tego znaku, który każdy Polak mial na szabli s 
wyrzeźbiony, w obronie tych znaków, które wi- s 
dniały na rozwiniętych ich sztandarach: w obro- .i 
nie Krzyża św. i chrześciaństwa - a dla sław)! 
Orla i Pogoni. c 

Dnia 11 września 1683 r. żołnierz czuwają- .r 
cy na szczycie wieży katedry wiedeńskiej spo- P 
strzegl kilka rac, wypuszczonych z \\rierzchołka d 
Kahlenbergu. Byl to znak, że odsiecz nadeszła. d 

Dnia 12 \Vrześnia kazal Sobieski stanąć ca- d 
lemu wojsku w szyku bojowym w linii prosto
padłej do Dunaju. · Tuż przy rzece stali niemcY. 
pod dowództwem ks. Lotary!lskiego; w środku .r 
wojska sprzymierzonych Sasów i Bawarczy- c 
ków, na prawem skrzydle stali Polacy pod ks .. a 
Jabłonowskim, na wzgórzach l(ahlenbergu sta- ż 
ła artylerya, powierzona generałowi Kątskiemu. In 
Nad calem przeszlo 70 tysięcznem wojskiem ob• c 
jął naczelną komendę król Jan Sobieski. n 

(OokOI'tczenie nastaoi). 

Ziemie .polskie. 
Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. 

Go lub. W e wtorek przeszlego tygodn.ial s 
wieczorem powstał w stajni posiedziciela p. fr., 
Kamińskiego w Krążnie ogień, który i dom mie- ~ 
szkalny zajął i oba zabudowania zniszczył. . .s 

Wąbrzeino. l(omisya już rozpoczęła par .. I 
celacye Lopatek. Nowi kulturtregerzy poch()-ł ~ 
dzą przeważnie z Rosyi. 

Tczew. Z wagonu pociągu zdążającego do < 

Tczewa, wypadl robotnik Grułkowski z Tu
szowskiej huty. R.ozbił sobie przytern czaszke 
tak, że go musiano odwieść do lazaretu. 

Komisya kolonizacyjna nabyła dobra rycer,... 
skie Grochowo. w pow. tucholskim i Godkowi
ce, w pow. chojnickim za 580 000 m. Dotychcza- ~ 
sov.rym właścicielem tych dóbr .byl niemiec p. 
Busgahn. l 

Szczytno. Podczas manewrów poniedzial- ~ 
kowych pod Szczytnem trzech żołnierzy zmar• 
ło skutkiem porażenia sl'Onecznego, wielu cieżkO f 
zachorowało. 

. Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Kościatt. We wsi Pietr'Owo, oddalonej dwi~ 

mile od Kościana, wybuchł ogień w stodole go.- ~ 
spodarza Siernickiego. Pożar, który spowodO. 



WIARUS POLSI(I. 
~~----------~--------~~~~~~------------------------
~e ... N,112ly, dzieci ba~·iące się zapalkat?i, przybral t~- · 

j .. kie rozmiary, ze spłynęł.y praw1e doszczęt~e 
o.. -ospodarstwa Siernickiego, Jakubiaka i W al
n .. ~iaka. W płomieniach zginęła · także dwuletnia 
za ,óreczka gospodarza Siernickiego.. 

tnin. Pan Skowroński sprzedawszy Po-
h: po we> Ignacewo P: Beyero~i z · Minikov.:a, ku'pil 

tolwark w Jacew1e, 265 morg obszaru. 
l Hoża-chi pod Gnieznem, obszaru 540 mórg, 
łJ kupili pp .. Ruczyński i Stabrowski od niemea 
o.. Warnickego. 
ą ·poznań. Zwrotniczego koleiowego p .. M ·i
Y' ,chala Beneryczaka wydalono ze · służby kołe
b iowef za "usiło'\VaMia na korzyść p-olskości'·. 
- I.nowrocław. ,.,Dzien. Kui.'' pis-ze: ,,Na spą-

~i 1sobY biorą s.ię. Starożytnej nazwy pierwotnej 
... !nowrodawia samo już wspomnienie nab-awia 
- szowinistów niemieckich wielkiego niepokoju o 
.. calość srodze "uciśnionej przez Po~aków niem-
A ,zyzny" . . Biorą się więc na sp-osób, ażeby. na
. e 1zw·ę \'\l edług swego widzimisię zmienić na inne 

· tra-..vniejsze- dla swych . żoJądków. Po wykla
a Idzie m·of. dr. Warschauera, który odkrył, że 
-!Niemcy założyli (! !) Inowrocław, który u żY
~ów nosi nazwę w ich żargonie: ,,Lesie'\ teraz 

a także korzystając z spo-sobności, iż jakaś firma 
a berl ińska wysłała do gazety ,,I(uj. Bote" list z 

,adresem: "Inow-razlaw - Russland" Onowro
tlaw - Rosya), który nawet opatrzyła zna-

• czkiem pocztowym za 20 fen., kruszy kopią za 
- przeinaczeni.em nazwy Inowrocławia sama ga

.zetka tutejsza "Kuj. Bote". Musi tam być w tej 
-.światowej firmie berlińskiej bardzo inteligentny 
-:korespondent, który nie wie, gdzie Inowrocław, 
o ! słynny z s·wych wód, kopalni i warzelni soli le
• tżY! Według wywodów gazety i.KuL Bote." to

by brzmienie nazwy miejscowości '"skazywało 
y przynależność do państwa; do Petersb,urga za
- tern pov.vinien uczony i inteligentny korespon-
- tdent firmy berlińskiej wed1ug "KuL BGte" chy-

lba adresować: "Petersburg - Deutschland" a 
t ! może i "Preussen" o czem też niektórzy niena-

,syceni "W szechniemcy" już teraz podobno ma
a rzi:l .. 
ć l(cynia. Robotnikowi P. Domagaiskiemu 
-~urwała prasa wyrabiająca cegły w tutejszej ce
li gielni rękę i· poraniła znacznie glowę. Nie
- ·szczęśliwy imarl na miejscu. Pozostawil ,on 

. żonę i kilkoro dzieci. 
· Poznań. Odslonleńcie pomnika z figurą oj-
ca hakatyzmu, Bismarka, pos,anowil komitet u-

- : rządzić w niedzielę dhia 11 października o l w 
~ po{udnie. Mowę na chwalę jeg.o ma w-ygłosić 

. 1dzisiejszy przywódzca hakatystów, major ·Tie-
. ~ demann z Jieziorek pod Bukiem, a nadb-urmistrz 
- ldr. Wi!ms przyjmie w imieniu miasta tę monu-

· mentalną "ozdobę", jak ·piszą gazety niemieckie. 
; : Nastąpią potem dalsze mowy, śpiewy,. obiad u

: rzędowy , koncert i zabawa hakatystó\v. Kilku 
- czlonków rodziny · Bismarka ma przybyć na ten 
.. akt. Nie jest to chlubą dla dzisiejszych działaczy , 

I że prześladowanemu namdowi, \vśród jego nie-
• mocy, na urągowisko i na klam wszelkich u

tczuć szlachetnych na świecie stawiają pomnik 
tnajwiększego wroga tejże ludności. 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 
Mikotów. W piątek w nocy złodzieje wy

ldobyli żelazną szafę z kasą kościelną z kance
I łaryj ks. dziekana. Gdy ją położyli na ławce 
Przed oknem.' kancelaryi, załamała się ławka i 
szafa runęła na dól. W skutek halasu zbudziła 

" się siostrzenica ks. dziekana i wolala głośno o 
:Pomoc. ·Zlodzi ej e z tego powodu uciekli, pozo
' Stawiając szafę. Przekonano się później, że 
,Próllowali oderwać skarbonkę z ofiarami w ko
tściele ,i włamać się do zakrystyi, co im się nie 
Udało. Przypuszczać można, że było 4 do 6 zło
·dziei, którzy -znają stosunki. 

Tarnowskie Góry. Do szyou Winkiera ko-

I
.Palni Prusy. spadł żelazny świder, metr długi, 
kPOkaleczył bardzo niebezpiecznie górnika Ciol
l a, który wiercil na dole dziurę. Cięzko poka
eczonego odwieziono do lazaretu w Tarnow-
kich Górach. 

W Starem Zabrzu zgorzała w piątek stodo
Ja. P. Bednorza. Podobno nieznany dotąd czJo-
\v!ek podloiyl o-gień. · , 

. W · Brzezłnie · zapaliło się od świec w nie-

~
becn~ści ludzi lóżko, na którem leżały zwłoki 
obotmka śp. Sobłsz.a. Gdy wdowa wródla, 
nafazla spalone zwlóki na ziemi. 

· W Mfecbow1icaćh zgorzała w poniedzialek 
tO<ioła b lacha rza Ki rsc ha · wraz ;z .żnrwem. Przy
?.Yna. pożaru nie wiadoma. 

. Chebzie (Morgenroth). \V stawku niedale
ko Rudy w sobotę utoną! przy kapaniu robotnik 
Brytka z kopalni Brandenburg. Nie umiał pły-
wać a jednak wszedl do · głębokiej wody. . 

Cżernice. · Na szybie Leona zabit prąd ele
ktryczny ślusarza franciszka .Szramka, gdy nie-
ostrożnie ch,vycił za drut · 
· Ophłe. W no·cy . na poniedziałek rozerwał 
s'ię pociąg węglo'wy pomiędzy Gogolinem Gro
szowicami. .Maszyna z pienvszą częścią jechala 
·tern szybciej~ lecz na pochylnym torze rozpędzi-' 
ła się druga część pociągu i wjechała na pier
\vs.zą. Wskutek zderzenia hamulczy Kałwar z 
Oliwic zostal pokaleczony a 10 wagonów zupd
nie zdruzgotanych. 

Ruda. \V poniedzialek po poludniu zaalar
mowano tutejszą straż ogniową, · powstał · bo
\V1ern pożar u gospodarza Adamka w Sosinkach 
i z.niszczyl dom, stodolę i chlewy . 

Wiadomości ze świata • 
Be-rlin. \:Vszystkie partye gotują się do 

wyboró\\· seJmowych. W alka będzie zapewne 
gorąca. Pn raz pierwszy wystąpią także Pola
cy na Śląsku Z \Vtasnymi kandydatami. LYCZYĆ 
im nalezy jak najlepszego powodzenia. 

Carogród. Rząd turecki tłomaczy się, że 
zaburzenia przeciw chrześcianom wy\vołalo 
przybycie okrętów obcych mocarstw w czem 
ujrzano ztowrogie zamiary. 

Saloniki. Powstanie Macedończyków w 
okręgu Ues~lib przybiera coraz. większe roz
miary. Wszędzie ludność wiejska przy.tącza się 
do powstańców. Wojska tureckie widząc się w 
mnie}'szości nie stawiają oporu, tylko uchodzą. 

Białogród. "Białogradzkie Nowiny" dono
S741 że katolicyzm zrobił duże postępy w okrę
gu salonickim. Pod naciskiem okrucieństw tu~ 
reckich, ludność wiejs~a wschodniego obrządku 
przyjmu}e gromadnie katolicyzm. Już 16 wsi 
przyjęlo wyznanie rzymsko-katolickie. Prz.ygo
towtije się powrót licznych miejscowości na łono 
katolicyzmu. Nawróconymi zajmują się księża 
katoliccy oraz siostry miłosierdzia, przybyle z 
Bośni i. 

Białogród. vVe wojsku panuje zamieszanie. 
\V kasynie oficerskiern powstała bójka, podczas 
której .zabito kilku oficerów. Zolnierze oficerom 
wypowiadają , posłuszeństwo. Naczelnicy spi
sku na życie króla Aleksandra i Dragi odbywają 
codziennie narady które wywierają fatalny 
wplyw na konferencye ministrów. Czterech 
członków gabinetu którzy byli wtajemniczeni w 
sp~sek na kr&la Aleksandra popiera i teraz 
otwarcie spiskowców. I~eszta ministrów pod
lega ich terorysmowi. Również król Piotr nie 
ma odkagi do wystąpienia przeciwko spiskO\.\l
com. Ządają oni areszto\vania jenerała Magda
lenicza, który ma wielki wplyw we wojsku, i 
bylego ministra wojny Wasticza. Na podstawie 
zeznań aresztowanego kapitana Lazarewicza, 
że pensyonowany jenerał Magdalenicz dal pie
niądze na cele ostatniego spisku, aresztowano 
go .. 

Z różnych stron. 
Rotthausen. Nowy prob. ks. Lic. Jan Bitter 

z łierne obejmuje zarząd parafii 24 brp.. l(s. Bit
ter urodził się 15 lutego 1865 \Ve fretter, \\'Y
święcony zaś na kap lana zostal 28 października 
1887 r. 

Madryt. Rob-otnicy kolejowi w liczbie 3000 
zastrejkowali. Policy a wraz z żandarmeryą 
pelni straż na dworcach i bulwarach. 

Paderborn. 'vV Lichtenau zniszczył pożar 
25 domów. 

Osterield. Centrowa "Oberhausener Volks
zeitung" pisze, że przy okazyi chrzcin przyszlo · 
do bójki na noże. Jeden z uczestników tak z o
stal pokaleczony, że pewnie nie ujdzie z życiem. 

Dortm.und. Pornocnik dacharski Claassen 
spadl z rusztowania i niebezpiecznie się poka
leczył. 

Essen. Nowy kościól katolicki pod wezwa
niem św. Antoniego zostanie w kilku tygodniach' 
ukończony. 

Osłalnie wiadomości. 
O s t e o d e. Król belgliski Leopold dowiedzia

wszy się o pob)·cie w Ostende ks. kardynała dr. Fi
schera, zaprosił go na obiad i przyjął w swej wili. 

O e d e o b u r g. W e wiosce E odered zniszczył 
pożar 75 domów. Szkody tnateryalne są wH:Ikie. 

W ;i e d e. ń. {)(}noszą, że cesarz austryacki i cal'i 
·· rosyjski zażądaU od króla serbslde~o PkJtra l. uka
,rlmia : morderców pary królewskiej, inaczej n·ie mógł
b}' zosła:ć fH'ZYiłity na dworach panujących. 

() D R E D A K C Y I. 
w ··kilka stron. Jak wiadomo w dniu wybo

rów rano ·wzi..ęto redaktora "Wiarusa Polskieg(}'" 
p. Fr. Wojciechowskiego ck> więzieni~, aby od
siadyv.ial trzymiesięczną karę za rzekbrną obra
zę ptas-ową. P. \Vojciechowskiego osadzono W', 
centralnem więzieniu w Bochum Z listu, jaki 
otrzym.aUśmy za pośrednictwem inspekcyi wię
ziennej wiemy, iż p.. Wojciechowski ropić musi 
we więzieniu szczotki, że nie pozwolono mu no
sić własnego ubrania i jadać musi ze wspólnego 
koUa, z czego wypika, ze obchodzą się tam z. 
nim na równi ze zbrodnjarzami. 

Na liczne zapytania donosimy, iż .czas kary 
up.ływa w przyszły wtorek, dnia 15 września o 
godz. 6 po Po;l. i w tym czasie opuści też p. Woj
ciechowski centraJne Więzienie · w Bochum. 
Bliższe szczegó-ły o swym pobycie za kratą 
więzienia pruskiego, poda zapewne Rodakom 
p. W., wyszedłszy na wolność. 

Koło śpiewu "Jedność" w Hamborn · 
donosi sw·ym cz.Ionkom, iż lekcya śpiewu odbędzie 
się w niedzielę, dnia 13 września rano o godz. 8 rano,. 
na którą winien się każdy czlonek stawić. Zaraz n 
godzinie 11 punktualnie z lokalu p. Buschmanna ra
zem z l(otem śpiewu .,Słowik" z Ma.rxloh wyjeżdża .... 
my na Zjazd do Bruchu. Cześć polskiej pieśni! 
____________ Szczotka, przewod~ 

Towarzystwo loteryjne "Nadzieja" w Herten 
podaje do wipdomośd, iż w niedzielę, dnia 13 wrze
śnia o godz. 11 przed pu.fudniem odbędzie się zv.ry
czaj.ne zebranie. O punktualne stawienie się czlon-· 
ków uprasza Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. Barbary w Bochum. 
\V niedzielę, dnia 13 bm. o godz. 4 po poludniu 

od.hędzie się miesięczne zebranie. - Uprasza się o li
czny udzial czlonków, gdyż przyjdą ważne sprawY 
pod óbrady, między innemi sprawa dotycząca si~· 
przyszlej zabawy w naszem towarzystwie. _ 

, Zarząd:' 

Towarzystwo 5w. Wojciecha w Rohlingbausen 
uwiadamia swych członków, iż miesięczne i walne 
zebranie odbędzie się 13 y•rześnia po pol. o ~odz. ~6· 
zaraz po polskiem nabożeństwie. O liczny udział i 
punktualne stawienie się cz.Ionków w zebraniu prosi 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Marcina w l(irchlin<łe · 
oznajmia swym czJonkom, iż zebranie odbędzie się w 
niedzielę, dnia 13 września · zaraz po wielkiem nabo
żeństwie to jest o 11 ~ godz. na sali p. Bollhofa. O 
liczny udział czlonków w zebraniu uprasza się. Go-
ście mile widziani. Z a r z a d • 

Koło śpiewu "Harfa" w Wanne 
drynosi sza'l czlonkom, iż w niedzielę 13 września 
bierzemy udział w zjeździe Kól śpiewackich. Czlon.
kowie powinni się stawić do lokalu posiedzeń o godz. 
11 \V poludnie. Wymarsz o godz. 11~ na dworzec. 
O punktualne stawienie się uprasza 7 ar z ą d. 

Towarzystwo św. Antoniego w Ober-Styrum 
donosi sw1·m członkom, iż w niedzielę 13 bm. odbę
dzie się m(esięczne walne zebranie, na które si~ 
wszvstkich czlonków jak najuprzejmiej zaprasza. Po
czat.ek punktualnie o g-odz. 4 po pol. Goście mile wi-
dziani. Z ar z ą d. 

U w a g a : Zaprasza się szan. komitet od osta- . 
tniei zabawy, aby się stawi.l pól godziny prędzej, W' 
celu obrachunku. A. Idziaszak, prze\'\ .. 

Towarzystwo "jedność" w Dortmundzie 
oznajmia swym członkom, iż srebrne wesele członka 
naszego P. 'Gozaina odbędzie się w niedzielę 13, a nie 
19 września po nabożeństwyie. Po krótkim posie-· 
dzeniu rozpocznie się zabawa weselna. O liczny u-· 
dziaf uprasza W. Borusiak, przew. 

Baczność Langendreer! 
Cztonkom Kola śpiewu .,Lutnia" donosi się ni- · 

niejszem, iż lekcya śpiewu odbędzie się w niedzielę 
13 b. m. od godz. 0 8-0 10. Więc nie o ~9, jak myl
nie podano. · Dyryge~:_ 

-Towarzystwo św. Barbary w Liinen (Siid). 
W niedzielę dnia 13. 9. 03.o godz. 2 po pol. od"'! 

będzie się nadzwyczajne zebranie w lokalu posiedzeń .. 
Nadmieniam, że to jest ważna sprawa. O liczny U• 
dzial uprasza się. M. Deplewski, sekretarz. 

Towarzystwo gimn. "Sokór' w Kirchlinde 
urządza w niedzielę dnia 13 września r. b. pierwsq 
zabawę zamkniętą. Uprasza się szan. Tow. Sokole,. 
jako też inne towarzystwa, które dla braku adresów. 
zaproszei1 nie otrzymaly, aby swą obecnością nas 
zaszczycić zechcialy. Foczątek zabawy o godz. 4 
po pol. Będą ćwiczenia lwowskie, ćwiczenia ob<>.- · 
wiązkowe, a po krakowskich ćwiczeniach ćwiczenia, 
z laskami. Przy ustawianiu piramid bengalskie o
świetlenie. Przed zaczęciem tańca polonez. O licz-
ny udzial szan. Rodaków prosi Wydzial. 

Służąca Polka 
znadzie · slużbę od 15 września. Rodak z Menged~ 
może się zglosić. 

WALENTY BANACH, 
W anne, łleidstr. 34. l 



__ Nabożeńsf1tvo polskie. 
r Wiemelhausen. 

Sposobność do spowiedzi w sobotę 12 bm. po pol. 
'W niedzielę 13-go o godz. 4 kazanie. 

Re ck l i n g b a u s e n- Bru c h! 
\V niedzielę 13 września o godz. u::,~ przed pol. 

polskie kazanie, a w sobotę i niedzielę sposobność do 
;spowiedzi polskiej. 

Nabożeństwo po1slde i spowiedź 
dla Polak6\v. 

Ksi.ądz polski odprawiać będzie polskie nabożeń .. 
•twa 1 sluchać będzie spowiedzi świętej Polaków w 
<t~astępujących miejscowościach: 

·w Aolerbeck 9 września do l3 września. 
W Asseln od 13 września do 16 września. 
\V 1\iengede od , 16 września do 21 wrześrda. 
\V Courl od 21 wrześn!a do 23 września. 
W Horde od 23 września do 30 wn:eśnia. 
W Kastropie od 30 września do 7 rmidzierni!ca. 

---------------------------------------------
A L T E N B O C H U 1'\<1. 

Towarzystwo św. Józel:a w Ałtenhodmm 
~onosi swym cz.tonkom i wszystkim rodakom z Al
ienbochum, Laer i okolicy, iż w nied~ielę, dnia 13 
września obchodzi tow. 12 rocznicę S\~lego istuienia . 
-w porZ<ldku następującym: O godz. 3 zbiorą się 
członkowie jako i goście na saii posiedzefi, o godz. 
31~ udamy się do kościola, gdzie się odbędzie nabo
:żeilStwo polskie Po naboże(!stwie ud~rny się na salę, 
gdzie się odbędzie dalsza zabawa, palączona ze śpie
wem. koncertem i teatrem. BGdzie odegrana }1ardzo 
-zajmująca sztuka pod tyt.: .,Ulica nad \Vislą". Człon
kowie innych tow. mile widziani. Osobnych zapro
szeń nie wysela się. Wstępne dla czlonkó\v \Vynosi 
.50 fen .• nleczlonkowie placą przy kasie 75 fen. Ka
żdy czlonek towarzystw~?.. musi mieć oznak. Można 
je otrzymać w niedzielę zaraz po sumie na sali po
siedzeń. O jak najliczniejszy udzial szan. czlonków 
iałs: i wszystkich rodaków z familią uprasza 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. ·wojciecha w Karnap 
donosi swym człankom i wszystkim Rodakom za
ntieszkalem w Karnap i olwlicy, iż w niedzielę dnia 
13 września obchodzi tow. 3 rocznice poświęcenia 
chorągwi, ij1 którą szan. Rodaków serdecznie zapra
szamy. Program uroczystości następujący: Od godz. 
e do 04 przyjmowanie bratnich towarzystw, o godz. 
;l~4 wymarsz do kościola na polskie nabożeństwo 'l 
kazaniem, po, nabożeóstwie pochód przez niektóre uli

-ce przy o-dglosie polskiej kapeli p. Kuika z Jierue. 
Potem nastąpią rozmaite mowy i deklamacye i kon-
cert. O godz. 7 wieczorem odbędzie się leafr p. t.: 
nStary piechur i syn jep.;o huzar". Po Z_t\kończeniu 
nroczJrstości nastąpi taniec. vVstępne dla czlonków 
tow. 30 fen., dla niecz.tonków przec! czasem 50 fen., 
przy kasie 75 fen. Cz1onko\vie, którzy zalegają 4 
miesiące w skladka.ch miesięcznych, nie będą u
względnieni za członków. 

Uwaga: Szan. Towarzystwa, które zaproszenia 
odebraJy i te którę Q,la braky znajomości (l.clresów nie 
odebrafy, najusilulej pro:;hny nas odwiedzić z 
chorągwiami i pałaszami na niedzielę dnia 13 wrze-
śnia. O liczny udziaJ uprasza Z a r z ą d. 

- ~~.-~~:::··~oo:._.r....r·~-- ~~~". -· .... ::- ---:- ···~ ..... .,.. - -----··---
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Cześć nieśni ! 
!-

VII Zjazd\ 
Kół śpie\,;u z estfaJU i Nadrenii 

urządzony przez 

I\oło śpiewu ,.Fiołek•' w Bruchu 
w 11iedz5eDę, 13 wr;Eeśnia 1903, 

na saH pana I(uchema {I(f.,łnischer-Hof), 

przy ul. Maryańskiej naprzeciw k()ściola katoL 
Porze{dek uroczystości: Rozpoczecie o godzin!e 

3-ciej po poluduiu., l) Ot\.':arcie Z}azciu. 2) .Mowa_ i 
śpie\v· powitalny od 6 KóJ śpiewackich, ć.wiczących 
przez naszego dyrygenta. Porem nastąpi śpiew na
szego Kola pod rrt.: ,.Zaloty na Kujawach". z towa
rzyszeniem orkiestry den!ej p. _rvl. Lav,;ickiego. O go
dzinie 4 rozpo-cznie się ŚDie'\v o nagrody, po ukończe
niu tegoż nast<tpi rozcla!lic nak.'ród, potem n::>.stąpi dal
sza zabawa z tańcami. :Ta Ziazd ten zapraszamy nie
tylko t~ Ko-ta, które bi(Jrą ucizial w śpiewie o nagro
dy, ale także i Tow. śpiewu które udzialu w śpie\vie 
o nagrody nie wezmą. aby się r:a przyszly Zjazd wy
doskonalić mog!y. :V\iJujących śpiew i życzLiwych 
nam I~odaków z Bruclm i całej \Vestfalii i Nadrenii 
jak najuprzejmiej zapraszamy. Wstęp na uroczystość 
Zjazdu dozwolony jest tylko za '\Ypisem, gdyż zaba.
wa odb~flzie się zamknięta, listy \Vpisowe są wylo
żone u cz.fonków, jako też w 1okalu towarzyskiem. 
Wpis kosztuje l markę. Dzieci male i niżej lat 16 nie 
mają żadnego wstępu, w przeci\vnym razie musiaKyby 
być wypro\vadzone. Muz~·kę dosta\vi nam orkiestra 
p. M. Lawiekiego z Brucl:u. 

Zarząd Kota ~piewu ,1Fioiek" w Bruclm. 
OO,OOOOOOO~O;)~OtlOlJ·!lOOOOOOOOOOOOOO 

Towarzystwo polskie "Poloni.a" w Diissc!dorfie. 
· \V niedziel~. dnia 1.3 \Vrześnia obchodzimy 5~tą 

rocżnicę istnienia naszc~o towar z~ '-St\.Va, na sali p. 
Thelen, przy uiicy Kasernenstr. 29 (Kaisersaal), ·na 
którą zapraszamy wszystkh;:h życ:z1!wych nam Ro
daków z Diisse!clorfu i okolicy. Zapraszamy także 
wszystkie towarzystwa, które zaproszenia odebrały, 
i te, które zaproszeń nie odebrały dla braku adre
sów. Uroczystość będzie bardzo urozmaicona, na co 
wszystkim zwracamy uwagę. Z braterskiem pozdro
wieniem Zarząd TO\v. "Polonia'· w Dlisseldorfie. _, ··- - _.,.--.,.._. _______ ...,..". _____ _ 
'"""""""';foWarz~rshvo św. Jakoba w Sodingen-Bornig 
donosi S\vym czlonkom i wsz)l'stkii11 R<,dakom i Ro
daczkom, iż w nicdzielę dnia 27 \Vrześnia ·urządza 
towarzystwo współn<~ jesienna zab~nve z tańcami. Po
czątek o godz. 4 po pol. O 'jak najliczniejszy udziaJ 
uprzejmie prosi Z a r z ą d. 

Uwaga. Zarazem mviadamia się szan. czlonków, 
iż przysz.re zebranie odbędzie się w niedzielę dnia 13 
września po pol. o godz. 4. O liczny udzial uprasza 

Z ar z ą d. 

Baczność parafianie z Cerekwky pod Borkiem. 
Tow. św. An·tonieg:o w Preisenbruchu Ponieważ nie \\'S7-}-stkim z pe\.vnością jest wia-

oznajmia swym cz.łonkom, iż w niedzielę, dnia 13 domo, iż mamy zamiar sprawić pamiątkę d.0 naszego 
września odbędzie się walne zebranie na którem bę- kościo.fa parafialne-go, ·przeto prosimy jeszcze raz 
dzie obór noweg;o z'arządu. Czlonkowie, którzy są wszystkich szan. parafian, nietylko z Kastrop, ale 
niewyplatni nie mają pra\va do głosowania. gdzie się tylko· który znajduje w \Vestfalii i Nadrenii, 

U w a g a : Ca.Iy zarz~d powinien się stawić o aby raczyli przybyć na to zebranie odbyć sie ma-
godz. 03, ponieważ odbęcl:de się rewizya kasy. O li- jące w niedzielę 1.3 września o godz. 4 po poL na sali 
-czny udzial w zebraniu prosi B. Adamczak, sekr. p. Schulte Beckra w Kastrop, róg ul. Dworcowej i 
--·------------·-.. -·- ------ Monastersldei. Na tcm zebraniu zcstanie wam prze-

Baczność druhowie i Hodacy w Oberhausen! czytany list nasze!~O szan. ks. Proboszcza do was hę-
Towarzystwo gimn. "Sokół" Oddział I dących na obczyźnie. Mam nadzieję, ie się wszyscy 

urządza w niedzielę, dnia 13 września br. w lokalu P- na to zebranie stawicie licznie, gdyż nam jako dcbryrn 
J(olter, przy nowym rynku zabawę !atową. Początek parafianom leży na sercu nasz dorr1 Boży. Tak sa-
o godz. 5 po poJ. Będzie koncert, ćwiczenia gimnasty- mo prosimy tych wsz·ystkich. lrtórzy z jakiej ważnej 
czne, oraz strzelanie do tarczy o nagrody. O godz. przyczyny lub d.ah~kicj podróży przybyć nie mogą .do 
8 wie~zorem będzie o.ctegrall:V piękny teatr amatorski nas, ażeby się zgtosili listownie do niżej podpisanego 
w 18 osobach i pięciu odsłonach, poczem nastąpi ta- komitetu. Którybr zaś chciał swój datek ofiaro·wać, 
"tliec. Na tę zabawę zapraszamy wszystkie Tow. może go także nadesiać na ręce komitetu, a każdy 
-nkręgu VII i te tO\v., które zaproszenia otrzymaly, najmniejszy datek będzie na koócu pokwitowany, tam 
01 az wszystkich Rodaków i Rodaczki z Oberhausen zaś może każdy ofiarodawca s',ve imię i nazwisko i 
i okolicy. Wstępne dla cztonków wszystkich Tow. datek, jaki złożrl wrcz~:tać, bo będzie umieszczony 
50 fen., ale muszą się okazać książka kwitową, jako w naszej ~azede ,,Wiarusie Polskim''. Także sąsiedm 
są czlonkami. Niec1Jonkowic p.lacą l markę. O li- parafianie, którzy SCJ nam przychylni i którzyby 
--czny nazia.r prosi W Y d z i a l. chcieli jaki datek ofiarować, zostanie z podziękowa~ 

'Woj c i e c h : Dzie{l dobry, Btażeju! gdzie ci niem przyjęty i pok,vitowan;_:. Tylko was prosimy . 
tak pilno, co tak rychło z rana idziesz? kochani parafianie, nięzamedbu_ide te~o czynu, bo to 

B l a -· ej : Widisz bracie, oto idę do krawca po czyn pochwaly godzie1?. I\ozważ sobie Bracie, żeś 
ubrahie, bo na 13 \\~rześ!lia bc;dzie zabawa i teatr od- tam odebral może chrzest święty i możeś przyjaJ 
grywany w gniaździe .. Sokół·' I w Oberhausen, to też także pierv.~szą Komunia św. i możeś zawark tam 
się będzie trzeba porządnie ubrać. związek malżeilski, a c1bok tego }\ościola spoczywają 

\V oj c i e c h : Czy to trzeba się koniecznie tak kości twej rodziny kochanej, może i twoje kiedy . bę(tą 
porządnie ubrać na teatr lub zabawę? tam zlożone. Rozważ sobie Bracie, jeden i drugi, co 

B t a ż ej : Ale sluchaj no, bratku, tam ci będzie za radość będzie w twej duszy, ~;dy oowie-C.zisz swą 

BACZNOSć! BACZNOŚC!l 
Szan. parafianie Janko\va Zulcśnego! Por!ie\-v 

n:amy ba_razo :wa~r1C SDrawy d(' ?.al_atwieuia tvczą 
Się naszeJ pamiątki do Haszc;.{o ko\ciota parafialnery 
wi~~ w.a~ wszy.s~ldch t~pra~zamy. abyśde się j~~ 
naJh(;ZllieJ st~\v-:lr, na medzwlę 13 b. m. o :::u-dz. J, 

przed poJmimem ao p, l(ul!r \V Laar, ul. Kalser&t, 
nr. 106. abyśmy się mog-li dalej porozumieć co 0r· 
SP~.awieni~ chorągwi. Zarazem zapraszam szan. Pa 
ranan, kto~zy do t~.go cz~s~1 ~w:vch ?ii~r nie :dożyJ 
a chcą choc maf.ą onarę z.1o~.;yc, aby Się Jak najorędz 
do wybranego komitetu ze swemi ofiarami zr.r.rosii 
W imieniu komitetu '"'· · 

A. Sikora. Oelscnkirchen Ring 4. 

Bruckhausen ~~ m ~~ł:~ . . lfll 2 skł. w Laa 
Griinstr. 10, •~ufłdu ~~ Orflit Kaiserstr Ul. 

ln·a,viec ilOlsłii. ---= 
(Krak o w i ak). 

Mamy miesi:-1c wrzesień, 
jtlż się zbliża jcsier1, 
\Vięc na czas jesienny 
Trza mieć strój odmienny. 
Stoma kra~.viec dzielny, 
na ubiór niedzielny, 
f''aletot, surdut, snodnie, 
Odzieje nas modnie. 
Stoma nie jest drog:i -
Przysięgam na bogi, 
Słoma krawiec tani. 
Nikt go też nie g-ani. 
1\aimodniejsze rzeczy, 
Nikt temu nie przeczy, 
U Słomy więc lmpisz, 
l się nie ogłupisz. 

' l 

Słoma to krawlec zuch, 
Stoma to mł.ody duet, 
SRoma eie)zanta l 
Zrgbi nawet z franta. 

Adam Słoma mies1~ka w Bruckhausen GrUnstr. nr. JO~ 
i w Laar, J(;dser str. nr. 91 przy kościele katolickleru 

Ni. a i :v. 

Szanownej publiczności Bruckhausen, a szczer~ 
nie moim d.lugo!etnim polskim odbiorcom donoszę, 
w sobotę dnia 12 bm. wieczorem o god.z. 6, w 
domu przy ro~;u ulic Schul- i Lchnhofstr. otwie 

~ ~~~·es·t,a.lttr:tiC:JTP._ 
....~ ~ 

polecając się zarazem t2.ska'.':em względom. PiwJ 
dortmundzkie i monachijskie, także dobra ku · 
Specyalność polskie likiery. Z szacunkif."m 

Teodor Gce~iet 

BACZNOśC! BACZNOSCt 
Szan. PubliczVIo..:ci polskie] w Wanne i 

donoszę, iż osiedlilenil się Jako 

malarz i tapicer polski, 
i to w domu mego sz'\vagra Józefa Wojciechowskie~c 
orzy ulicy Kastanien-Allee nr. 2 w V/annc. Wszelki 
prace w mój zakres wchodzące wykonuję po cenac 
umiarkowanych, przy rzetelnej usłudze. Szan. Ro 
dakom posiadającym swe własne domostwa zwracatrl 
uwagę na moje przedsiębiorstwo i proszę o lasl·~awd 
poparcie mego przedsiębiorstwa. Ja zaś jako Pola~ 
starać się będę, ażeby k<.~żdego zadowvlić i rzetelni, 
obslużyć. Pok!adając nadzie.ię, iż l(odacy nie o 
szkają i wkażdyrn razie poprą moje przedsię 
st\vo heślę się z wysokim szacunkiem 

Francisztk Otierz' ński, 

Każdy oszczęd~l pieniędzy, 
~~._ 

kto swoje materace i luwapy da· nowe rob ić lub 
przerabiać u 

Jana OrenJ.owsltiego 
w (~elsenkirchen, Kirchstr. nr. -13, 

I. piętro. 
Xowf'l matert.~<.ee o•ł '8 mare~i.. 
Nolllie kanap-y ., a.; " 

Roboty będą na żJ·czenie na miejscll za~ 

htwiane. 

coś nowego odegrane, i to sztuka coś takiej jeszcze rodzinę i kościolek a zobaczysz w nim pamiątkę Dla oszczędnych gospodyń 
uie widziat, bo będą odgrywali sztukę: "Muzu!manin przez biednych wychodźców sprawioną, do czego i ty 
Chrześcianka", co dop.iero wysz,ro z druku przez ręki doloży!'eś. Szan. Bracia i Siostry \V calei West- wysylamy tylko dobry i trwa?y towar za 

Józefa Chociszewskiego· z Gniezna, i możesz tam wi- falii i Nadrenii zamieszkalei, do was się odzywamy 1 pocztową. l 
dzieć, jak odbijają chrześcianie ziemię świętą Muzu,r- prosimy, was o wspomożenie w tej pracy bo spewno- 10 mtr. niebielonego barchanu 75 ctm. szerokJ 
manom i napatrzeć siG możesz do syta, bo będzie ścią jest wszystkim ·,viadomo, nietylko parafianom ale 3,15 mr. 12 mtr. plócicni-,:a na pościele w radne kra! 'J 
sztuka wyśmienita, a nie będzie ci na to pieniędzy żal, i wszystkim Rodakom i Rodaczkom w calej West- ki 5.40 mr. 8 mtr. inletu na wsypy czerwone i W ro~ ł1 
bo potem jeszcze będzie bal, a ci· powiadam, to będzie falii i Nadrenii zamieszkafych, iż nasz wid. ksiądz żowe paski 6mr. l iunt czarnej we:ny na pończochl li 
chwila wesoła, bo wszystko przyjdzie do kola, ja sam proboszcz Beisert bardzo wiele razy do nas przyby- 2,25 mr. l tuzin ręczników 50 >< 110 dm. wiellc. 3 Jll~ 
choć stary to ugnę katany i przyjdę z Kaśką w tany, wal. w tak daleką stronę szukać zgubionych owieczek · 10 mtr. linonu 83 ctm. szerok. 4 mr. 10 mtr. hnOII 

a ty co na to Wojciechu? i nie żalowal tych wielkich trudów jakie ponosil. cieńszy \vyrób 6 m r. Derkę do spania 2 funty ci~.ż~~ 
Woj c i e c h : lia, to i ja tam przyjdę, kiedy Szan. Bracia i Siostry, nie traćmy ducha w tej spra- 3 mr. Obrós na stól w kolorowe ladne pas.y 130 ' 

tam tak milo i wesolo będzie, a więc Gzolem! do w i- wie i zlóżmy nasz ~rosz a Zapewne b!ogoslawieństwo 170 wielk. 1.95 m r. Prześcieradla kolorowe ,Jadnv de 
dzenia druhu. Bov?,e nas nie minie. Rodacy weźmy się szczerze do se!l 2 mr. l parę kolder na łóżka biale. z czcrwonY 1 

13 l aż ej- : Gzolem! ale ci jeszcze muszę nad- dziel a. Szczerze was wszystkich po,zdrawiamy. brze~iem 6,80 m r. l parę bialych kolder mtdz·wyc.. S 
mienić. weź ze sobą Basię, bo ja wezmę Kasię, a Piotr \Vilczyński z Rauxel, Viktoriastr. 125. Jan Giet- wielk. 7.20 mr. Zamó\vienia od 25 marek poczawsz! ll 
więc Czolem, Wojciechu l dzik z liabinghorst, R{imerstr. 46. Piotr Szymczak Schreiber i , Spółka Nast., Herne. 

\V oj c i e c h : Dzięknie za uwagę. Gzolem! z Borr1ig p. Sodingen nr. 14a. in~~:,~- chrze~~}-~_~2~1~~-· _ ___...."] 

Za druk, nak~ad i rednkcyę odpowiedzialny Antoni Brejski w Bochum. - Nakładem i czcionkami Wydawnictwa "Wiarusa Polskiego'' w Bochum. 



Codzienne pismo ludowe dla ·rolaków na obczyźnie, poś\vięcone sprav:om narodowym, politycznym i Z{1rohkovvym. 

Wychodzi codzitnnie z V.'YhHkiem dni poświątecznych 
J dodatkiem reli~ijnym p, t.: ,,Nauka Katolicka" z ty
••fin!kiem spolecznym p, t.: ,.Glos górników i butni
Uw'', oraz pisemkiem literackiem p. t. .,Zwierciadle" 
Pntedplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
i Mtr. 50 fen", a z odnoszeniem do domu l mr. ·92 fen. 
... Wluus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

vod znakiem .. t polnisch" nr. 128. 

f~ódl się. l pracuj ! 

Za inseraty placi się za miejsce rząd}~a drui:mego druku 
15 fen., a za ogloszenia zamieszczone przed inseratami 
4 Ofen. Kto często ogłasza, otrzyn1a od p, ;'.lJk•Jni opust" 
czyli rabat. Za tlemaczenie z obcych j<.;z. i.;hv na poi
shi nic się nie ptaci. - Listy do reda!-;c\·i, Drukarni 
i Księgarni należy oplacić i poelać w nici! dukladny 
adres piszącego. Rękopisów się nie zwr<H:n. Nazwisk 
korespond.entów bez ich upoważnienia nie ws~;azuje się. 

Bochum (Westfalia), nie:d~i~la JJ .. go \tJr%~śnia 1903. 
R.edu.kcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy uHey ldalthef:erstrasse nr. 17 na dole. 

Rodzice polscy! Uczcie · azleei swe 
a6wić, czytać i pisać po polsku! Nie 
jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
mdemczyć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
Będzie "Połski komitet · wyborczy na Rzeszę 

nie:mieci{ą". 
Na "\Vtorkowem posiedzeniu delegatów pro

wincyonalnego komitetu \vyborczego Księst\\ a 
Poznańskiego, uch\valono !ednoglośnie ut\\'0-
.rzenie organizac ·f wyborczej na całe państ\\ o. 

Z pola walki o byt. 
W obwodzie N;uunburg·-\Veissenfels-Zeitz

ft\~euselwitz w Saksonii czynią górnicy starania 
celem uzyskania podwyższenia zarobków. 

Ciekawe zdanie liberalnej gazety w sprawie pol-
skiej opieki duchownej. 

,,Liberalny organ koloriski ,.Kolnische Zei
tung" nisze: Swobodna naturalność, z iaką Po
lacy na zachodnich kresach domagają się opieki 
duchownej w ojczystym swym języku, przekra
cza zupełnie miarę przyzwoitości. Jeżeli cho
dzi o misye w Chinach, jest zupe/nie zrozumia-
1em, że księża uczą się tamtejszego języka, zu
pełnie inaczej ma się rzecz n Polaków, którzy 
tylko z oporu nie chcą mówić i rozumieć po nie
miecku. Dla ich zaciekiości więc katoliccy du
chowni na stare lata mają się uczyć po polsku! 

Podobnie centrowe filary nie tylko mówią, 
.ale i post~pują w obec Polaków. 

Jak się prusacy ośmieszają? 
Niedawno potwierdzi! kanclerz rzeszy 

"Przedłożone sobie przez komisarzy urzędów 
:marynarki, poczty i kolonii zagranicznych u
stawy, dotyczące nazw geograficznych w po
siadłościach niemieckich. Podług nowego roz
porządzenia oznaczone być mają krajowe na
zwy i zachowane jak najdokladniej. Unikać na
łeiy przedewszystkiem samov.roJnych zmian hi
storycznych, da w no istniejących i przez wiedzę 
uznanych nazwisk. Tłomaczenie kraj.o-wych 
nazw jest niedozwolonem: gdzie wydaje się ko
:niecznem. dla podróżników, dodane ma być w 
11awiasach. - Prasa ,.liberalna" niemiecka znaj
duje, że nak2z ten t;;. J~ j-:st j:::sncrl i zrczumb·
lym, iż po\vszechnie znajdzie uznanie. ----' Czyby 
uic nie wiedziała o historycznych, dawno istnle
ictcych i przez wiedzę uznanych nazwach w 

· dzielnicach polskich? Czy tutaj znajduje dowo1-
l1e ich zmienianie na u"'li\vaczne oznaczenia ger
tnaJ1skie zupełnie jasnem, zrozumiałem i zasłu
gująceru na powszechne uznanie? Czy wreszcie 
2aszłe w ostatnim czasie zmiany polskich imi.on 
'\vlasnych, nagradzane lepszemi posadami i in
nymi względami, uważa za uczciwe i naturalne? 

J I(ameruflczykom, którym wpaja się wyższą 
kulturę za pomocą bata lub stempla żelaznego 
\V rodzaju ks. Arenberga, zachowane zostaną 
historyczne (! !) ich nazwy, u Polaków wydaje 
to się zbytecznem! 

Telegramy. 
A k w i z g r a n. Burza wyrządziła wielkie 

Szkody. Ruclt, kolejowy w kUku miejscach 
lłt:~rwany. ' 

C h i c a g o. Zamfeszkali tu Macedończycy 
tworzą oddział zbrojny, aby przyjść w pomoc 
swym braciom, ięczącym pod iarzmem ture
cldem. 

P a r y ż. Z powodu nies!ychanej burzy 
przerwane połączenie telegn~Hczm~ z Anglią. 

ti a n o v e r. \Vybuchło tu bezrobocie po
mocników introligatorskich. 

P e t er s b u r g. Car z żoną jadąc do Rzy
mu, nie odwiedzi Neapotu, podobno z obawy 
przed zamachem. 

·Polacy na obczvinie. 
W l(aternbergu zostało zaloż-one Koło śpie

wu "Wanda" rokn 1895. Odelane zostalo Kol·o 
pod nadzór niejako To w św. Stanisła\\·a K. Nie 
jest to żaden oddzial Tow .. bo Koło ma swoie 
ustawy. swój zarz4cl i swoją kasę, \\- usta\\·ach 
jednak pO\\·iedziano, iż .,I(oło" nie mogło nic u
czynić bez wiedzy to\\·arzystwa. Dalej nie 
mógl 1Jyć nikt czŁonki.:m ,.Koła", kto nie brl 
cztQnkien~,,·~~r7.. ·.;;a··. K a~dy. \'.·ię•~ hy~ zmt~
szony być w obu tow., choC:by nawet był w in
nej miejscowości w towarzystwie. Takie trrzą
dzenie okazało się niepta1dyczncm, bo po parę 
razy musieliśmy lekq·e śpiewu zawiesić na nie
jaki czas, a to z powodu niedobom w kasie i 
braku czlonków. Starsi śpiewacy, iako za;oży
ciele powystępO\\·a!i, a m1odzi. będąc krępowani 
ustawami~ nie mogli nic zdziałać. 

Po przeszło ro z nem s ta rani u odnośny nie
dogodny. paragraf zmieniono. Zabieramy się 

znów do pracy i dla tego puka zarza,d .,Koła" 
do serc gorliwych Pola!~ów, ażeby wstępO\Ya!i 
jak najliczniej w szeregi .. Koła". Odebraliśmy 
dopiero l nagrodę i jeden obraz pamiątkowy. 
Już od d\\~óch lat przeszlo nie bierzemy udziału 
w zjazdach i nie ubiegamy się o nagrody, a 
przyczyną jest wielki brak członków. 

Gdy teraz powtórnie staniemy na nogi, pra
cujmy jak najgorliwiej, na członków daw'ając się 

zapisać iak nailiczniel. czy to stary czy to mio
dy, wszyscy jak jeden mąż idźmy do .. Kola", 
ażebyśmy mag i wspólnie śpie\\ · ać nasze wzniD-
sle pieśni. . 

Kolo urządza też 3 lub 4 razy do roku za
bawę. Dążmy na zabawy .,K.ól'' śpiewackich. 
gdzie ~kromnie i nc?ci\\ i~: 2 wcsoro zaba\\·i6 siG 
możemy, a unikaJmy obcych "festów", gdzie nic 
dla siebie sko.rzysral; nic możemy. · M.1odzież 
polska i mGska i żcr'1ska s.zczególuie unikać win
na niemieckich źaha \\ rauecznych na salach, 
gdzie bez nadzoru starszych. samopas \\ szystko 
się zbiega. Tam nic dla nos miejsce. My chodź
my tylko na za ba \V y tO\\·arzystw polskich. 

\Van da. 

· Proces o zaburzenia w Laurahucie. 
III. 

I(owola Z\,·abiły na miejsce zaburzeń sikaw
ki. Z ciekawoścr zbliżyl s:G on wi~c do t~uinu i 
\\ idzial, że policyantów obrzucano kamieniami. 
Nie prawdą jest. jakoby on - co mu zarzuca akt 
oskarżenia - przy\\ łaszczył byl s.obie kawal 
węża od sikawki i dopiero ze strachu przed po
licyą pozbyl go się. - Policyanta nie miałem się 
czego bać, bom ni~ nie zrobd - mówi on z wer
wą. - Widzi'i!lem Vvprawdzie, że inni PQiicyan-

Adres: ,. vYiarus Pulski", Bodtuni~ 

tów walili po cheimach, ale ich naZ\\ isk nic \VY

mienię, ho móglbym kogo nicsh!szuie posądzić. 
Zresztą ciemno byio, jak to się dz;a{o, więc po
dwójnie trzeba być ostrożn:rm w t w· e rdzeniach. 

Następny oskarżony franciszek Siersi(:ski 
- zdołano z niego zrobić Schersinsky'ego -
podaie jako powód, który go spowodo\1, al do 
wmieszania się w tłum, ciekawość. - \Vidzia
lem, że ludzie stoją na ulicy., pomyśblern obie, 
że przecież jakiś do tego mieć 11lllSZq }){)WÓd i 
przypatrywałem się. Ponieważ je-dnak nic nie 
moglem zobaczyć \vidzenia godnego, poszedłem 
sobie po\voli w stronę mego donl!L Po drodze 
spotkałem sika\Yki, \Vrócil~_In się wiQc. chcą...: 
ogień zobaczyć. bo nie przypnszczałern, aby 
można sf1kawki na to spr.O\\ adzić by zimną wodą 
oblewać ludzi. Zresztą wołano zewsząd, że pD
licya się biie, chciatem więc zobaczyć, jak to 
wygląda. 

Następny oskarżony Leopold Depta nie w;a
da dostatecznie .i~zykiem kulturtregerów, sędzia 
wi~c przes~uchuje go za pośrednictwem Homa
cza. Dostal on się tylko przypadK-owo pom:ę
dzy tłum wzburzony. ClJciał on \\ taśnie wy
Iecha~ pociągiem OK(J{o lU-teJ, spóźuil się je
dnak, nie mając więc nic do czynienia, zmiesza!: 
się z t!umem, a gdy zaczęto szyby wybijać 1. 
wzięla i jego do tego niepohamo\Yana chętka .. 
Wybił on jednak tylko jedną jedyną szybę, któ.
ra i tak byia Już potłuczoną. Następuym pocią
giem około pói do dwunastej odjechaŁ on naj
spokDjniej z Laurahuty. 

Trzej następni Ś\\-iadk.awie maJa przytacza
ją nowych szczegó!ów. 

Gdy przychodzi koleJ na dwunastoletn:iego 
Chudka jeden z ad\Yokatów prosi sędziego, aby 
zwróci! malcowi na to uwagę, że ma prawo jako 
oskarżony odmówić wszelkich ZCZIJd.I'J, tem \vię
cej, że latwo może on zeznaniami krewnych 
obwinić. Przewodniczący sam jakoś nie może 
sobie rady dać, sędziowie więc opuszczają salę 
i po dlugiej dopiero chwili \vracają, oświad~zając 
przez usta przewodniczącego, że pragną usły
szeć zeznania maJoletniego oskarżonego. 

Na tem wtorkowe obrady zakorkzon.o. 
W środę rano w dalszym ciągu przes!uchi

wano oskarżonych. Tak \Voźnica jak i K.ap~as 
opowiadali pJdobnie, jak wszyscy inni osłiarż~
ni, nazajutrz po zaburzeniach towarzyszom S\Vu

im~ że brali udzia! w demonstrac:vach, \V rże
czywistości jednak tylko z dalelG:t przypatrywali 
się zaj~dom, opowiadali zaś im~,czej icdy:de -y{ 
tym celu, aby renomować. 

SiednmastoJetni robotnik fabryczny Hugon 
Pjetrek z Laurahuty był tylko PiG6 m·inut na pla
cu zaburzer1, nic nie \Vidzial; p,oJicyantów wi
dzi al tylko z daleka. nie słyszaŁ jednak, aby 
wzywali do rozejścia się, mimo to sąd uważał 
za stosowne dotychczas trzymać go \Ve więzie
niu śledczem. Piętnastoletni K.arol Pohl wogó
le w zaburzeniach udziału nie bra!, z:adenuncy.o
\Vaf go z zemsty jego kolega. 

Sympatyczne robi wrażenie oskarżony Ar- · 
tur \Vicik, odpow·iedzialny redal\tor .. Górnoślą
zaka .. , naturalnie dotychczas trzymany we wię
zieniu śledczem. Opo\viada zrozumtale, i na 
zapytania przewodniczącego bardzo trafne daje 
odpowiedzi. Krzyczał on: ,Niech żyje }(ar
fanty! Precz z centrum! Polacy, rozdzierajcie 
gardła, p.oka.ż.cie szwabom, że macie pyski, jak 
to pQwiedzi.ał Balkstrem". O poqburzaniu do 
gwałtów nie możL żadnej być IDO\YY, bo osk~r-



żony tylko do czt;-_q·cclJ c,sób :,rt·ok niel!,o sto.ią

cycii k sic\, a silriyrn t~'G~..:b~ głosem wyrze~ l. 
S;;:u1z, tai sobi.:: pr.zsu swoim domem. wtem 

ustyszat krzyki : "gor; !'" Spytar się więc ~ednc
go s~rai:aka. gcl?;ic s:~~ pali. Ten mu o.Upowje .. 
dzid: ,.\V dnniu Lud\\ .ku. gdzie odbyt się osła
wiony wiec '·. Po dr: ,~ clz i: styszaf, .iak ludzie mó .. 
"\Vill: ,,Pairz~ie. farosz ::=.ch wieder nigdy nie ma 
kaza11 \ V kościck, a tusz chciał kazanie \\Y

g;osić w kt;ajpie !" PolL.yantÓ\\. oskarżony nie 
b H, bo ~Jn a pr.zeci'..:ż pra \\·o, \:"\"'ie. że tego robić 
nie woino. Ąk t oskar~~cnia zarzu.,:;a mu, że u
.:;:ad1 na sika\\ kę, ale przecież tego nawet uczy·
nić nie mógł. bo sikawkę przewrócono,· a w · ta
kim razie i jemu powinno się bylo coć dos~ać, 
tymczasem on dzicl·.:i Bo~IJ zdrów, Jak ryba. 

Kubik opO\\·iada, 7-e sikawkę ciąbl!ęli .chfD
paki. a znajdo\nd się przy niej. jeden tylko stro.-
7-ak, tak że truc.lno by !o od różnić demonstrantów : 
\\, łas.,;i\v:_y-.,_:h cd Judzi. kt<)rzy starali się przywrt'>·
cić pokój. 

Zaburzenia \vywola i sam farosz Schwit.:
der. \V La u r.ahu~ic pan c \\-al dotychczas wzo
ro\vy spokój. Ak fa ros z Schwieder( jest on. sy
nem p-olski~.:go \\ · Jościanina z nazwiskiem Swi
der!! Red.) zamiast Z\\ c lać \\·ic:c na godz. 2, 

·.Z'vvola! go na godz. 7 wieczorem, gdy ludzie tro
chę Już byli podchmieleni. 

Ko;~J.k clL.:ial zoba...:zyć zabitego Tratar:zy
ka i za t<~ cieka w ość \\ tr<-toono go do · więzienia 
śledczego. · · · 

. Solik starał się na ''-et podczas. wieca u s po- 1 

koić Zc;branych, gdy ks. Sch. chcial glo~ zabrać. 
Oc,ly pM:niej nDd]echa?a sikawka i poczęła łać 
-wodę strumien:ami na luc_lzi, k(órzy przeważnie · 

z ciekawości zebrali si~ na ulicy, oskarżon_y 
przystąpił do strażaka. aby go poprosić, by nie
potrzebnic nic jątrzy l ludzi. \V tej jednak ch\\; i~ , 

li ktoś z tyht popchnął go na strażaka. tak, że on 
:tmadt na zicL1ię, raniąc się \\ . rękę, która to ra
n~ później po~rużyla s~dzicmu za · dowód, ze · 
-oskarżony brai udzi::J.t w zabiuzeniach. . . 

.Bardzo cieka we są dalsze zeznania oskar
żonego. Twierdzi on swno\\·czo, że władze za
mierzały wywolać rozruchy, · gdyz kilka · dni 

\1rzed Z'aburzeniami uszykowano sikawki \V trm 
celu. aby przy najbliższej sposo1)ności pobtfetZtć 
.luct do za bu rzcri. · · •· · 
,.,, .... ,, dbrot1ca l(óża(tski 7.ąda, aby oskadorlego 
.zapytano, na czcm opiera zarzuty S\\ oj c; c~tt1i~- . 
ne władzy. · 

Osk.: Parobek Neumann, który dostarczył 
koni do sika w ki, Z\\· r(,ci l przecież amto\vemu na 
to uwagę, aby nicpotrz eb nie nie oblewano ludzi 
wodą, bo to ich musi rozdraźnić; ·na to jednak 
amtO\\·y odpo\~·icdział: N\aio mnie to obcho-dzi, 
lać \Vudę prosto na lttdzi l!! · 

Obro(H.:a Sta\Via wniosek. aby owego . par"o
b!ra powo~ ano na świadka. 

Przy tej sposobności przychodzi do sprze
. czki między adw. :::,cyd:~ i R6żat1skim z jednej i 
,srroJJY. a prokuratorclll z drugiei. 

-Ob r. Scvda sta\\·ia wniosek·. aby: sąd· WY- .' 
Homaczy.t s lę; jakiem prawem za.btal dr~ StG

. ślickiemu l<sięgę chorych, mi mocy której kilku · 
·.osk-a rżonych a reszto\\ ano. Prze\.\-odnkzą:cy je- · 
. dnak katego-rycznie odrzuca · wszelkie :wnioski, 
· które mog!yby ·w jakikolwiek sposób kompro
. mffo\vać władze. ·· . 

Dalsze zez11a·nia oskarżonych wykazują do-· 
.h. tnie, ż.e ''ladze co najmniej · trochę ·· lekkom Y
. ślnie: p-ostępowaJy, co sic; nie . mało .pi·.zyczyniio' 
do tego, że zaburzenia mogły. powstać. ;J. tak 

. mimo. że było .ciemno, nic paliiy. · się . latarnie, 
. ·w-skutek czego · nikt z pewnością pO\\ iedzieć .Jiie 
może, . jak nazywają siG ludzie, których .. sylwetki 
·widzial \\ cicnmości. \V ogóle odnosi s)ę z..:caJe-· 

.. go proc~su \\"rażenie. jakoby .z d.\\ u tysiącznego 
Hum u wybrano na. cllyb:l-trafił 66 ludzi, · .. { .. e>sa
dzono .ich na .- 1awie oskarżonych .. 

Akt o, karżenia opiera się prze\\"ażnie na ze
znaniach samych oskarż01iych; które oni w zna-: 
.cznej . części przy . l\ie!iszku poczynili, aby się po-. 
chwalić. Makryaiu tego rQdzaju., ]est bai·dzo 
wiele.. S::tmcmu prze\\ ·odnłczącemu trudno Iiie
·raz w nim się zorycntC\\ ać, tak że,p-oinagać·· mu 
nJusi naw.et Uoma;:z. Gló.\,-ny, wprawdzie- n·Je 
oskarżony, ale moralny sprawca .zabur·zeri .,"fa
rosz·' '- ·hwiLd.er nic cieszy się naclz\\ ).iczajną, 

· sympatyą ludności. Ś\\ ·iadczą o tem 'WYZwiska,' 
''·'~~akiemi oskarżelii·mi.eli go "obsypywać. w··:/-: 
.~t~~sk . tych, dotycz~~ych mor~a~nel :strony· życia: 
~ ,~~-t-ks1ędza. ,,faro za'."' na tcm mieJstu ze . \\ "Zględu · 
J} · .. Przyz.woitoś-:i prz:rtoczyć nie możr:1a. · , ... -·' . 

W rażenie · Itk.r.Jaic WY\\'Ołuje przesłuchanie: 
.i •: "'·· ')J . 

POLSKT. 

24 letni.'go Andrzeja Korfamego, brata posła. 
Pokazu.le się, że on na.ispokojnicj przechadzal 

. ~ię po uJicy, w demonstracyj najmniejszego nle 
bral udziału, a jednak przesiedział we \\ - ięzieniu 
ś!edczem niejakiś czas. A gdy sąd wreszcie 
~-ypuścit go na wolność, to tylko na to, aby 
ró\vnocześnie U\\ ięzić jego ojca. 

Po pt·zesłuchaniu Andrzeja Korfantego przy
chod.d kolej na ojca jego, pięćdzicsięcioośmiole:
tnicgo Jó?;cfa. Korfantego. Nic u mic on po nie
miecku, \.vskntek czego scdzia przestuchuje go 
za PDmoc4 tromacza. ByŁ on na wiecu, stai 
ch\\•ilę po rozwiązaniu zebrania przy domu Lu
d"\\ iga i poszedł sobie spokojnie do domu; po 
drodze nic spotkał żadnych policyantów, na\\'et: 
ludzi mało byto. nic miało ',\ · ięc najmniejszego 
celu vv·olanie: Polacy nie dajcie się! 

Sensacyę niemaJą wy\volnją zeznania je
dnego z o:karżrmych, chiopaka zaledwie dwu
t~astoletnie;·o . który na zapytanic dr. Adam
czewskiegu potwicrdza zeznania Korfantego i 
twierdzi. że początkO\\·o nie obwinia{ wcale ze
znaniami swemi Korfantego. Gdy jednak st:
diia śledczy w obecności żandarma natarczywie 
zapycywar się, czy Korfanty krzyczał: Nie dai
cie się Pola\..y!. grożąc malco\\·i przestraszone
mu. że go żal!darm przyaresztuje, skoro \YSZY

srkiego, co wie. nic powie. świadek odno\de
dzia! potakująco na za.pytanie s~dzicgo, dby sic 
nie dosrać do kozy. 

ObrOJica Adc:unczcwski prosi o s ta \Yienie 
malcowi pyta(!, aby udo\\·odnić. 7.c Korfanty ża
dnego \V zaburzcniach nie brai udziału. ale prze
:wodnkzący bardzo jakoś ... dziwnie postc;puje. 
I tak, gdy obr. Adamcze\\·ski sh\-i crdziwszy, co 
\\·arte przestuch:r sędziego ślcd .... zego i jego pro-
JOkoly. spiSY\\ ane wobec żandarmów, nie po.d
pi~ane przez przcs{uchanego, bierze biret na 

_ ·g_łowę i · stawia urzędO\\ ·y wniosek nagły o u
~;<.:~tnieJ~ie natychmiasto\\·e }\orfante~o, sędzia 
i~rotko 1 w~ztowato odpowiada: .,Ach! wahrcnd 

_ d~s Ve~·hors nchme ich kcine Antri.ige entgegen" 
- nb 1 sześćdzicsic;cio1etni starzec posiedzi we 

· \Y. ięzienin, póki sic; chyba sam Bóg zlituje. 
Z dalszych przesłuchów widać, jak takto

~\'nie i delikatnie umie nieraz pruska policya po-
. r~.tępować z publicznością. CzęstO\ nie ludzi 
dorosłych taki cm i wyzwiskami jak: ,Sie sind 
Vcrruckt", to nic u niej rzadkiego. ' 

-,., .'.Wielu Z\~ ·ierzchnikó\\- podążyło na wiec, 
.i.ak się chodzi na kazanie. bo prze ma\\. iać miał 
pi"e kto inny jak ich ,.farosz". Usłuchać żandar

- f?Ó\} -. _nawołujących do rozejścia się, dla tego nie 
_r:nog1i. ponie\\ - aż nic znają wcale języka niemre

, c~i.ego. Zresztą żandarm dziwnic jakoś musiał 
oświadczyć, że zebranic rozw!ązanc. bo jak je
de~ !- ':·ie.CO\\-ników, który stal tuż obok niego, 
t\\_Jerdzi, zandarm mÓ\\·il: .,Gcht nach łiaus. es 

. i_~ t . feierabcnd !" A . o a\\ et ci. ktr"> rzy na takie 
słowa żandarma chcieli ·o puścić s a l~. nie mogli 
~ego uczynić, bo ogromny by1 ścisk i hatas, tak 
ze _na wet żandarmi nie mogl i s ię dostać do 

.drzwi. Bo na\\-_c t są pomi~dzy o karżonyrui 
tacy, co przypuszczali, że oni jako zwolennicy 
centrum mogą na sali pozostać, bo rozeszła si~ 
.byta poglo~ka, że . zandarm w tym celu rozwią.
zat zebranJe, a:by przcch\ nicy centrum opuścili 

. salę. pó~niej m;alo się odbyć drugie zebranie! 
Byl_:y ~, - pr~wdzie trzy \\·ejścia na salę, ale trzy 
z nich dzn:rnym jakimś Sj}{)Sobem zamknięto 
gdy sala się zapelni{a \\ ie..:O\\·nikami. . ' 

.Ni~którzy z o~ karżon .re h całą chwilę po 
. rozcj_ściu . się '\"iecownikćJ\\ wrócili do sali, ka
zali sobie poda.: pi\1.·a i gd.r żandarm podszedl 

. do nich Z U.Otcsem \V n~ku. pozwolili mu naZ\\: i-· 
s~a swe zapisy-wać \\ przypuszczeiliu, że życze
ni~ żandarma spełnić mu,. zą nie\Yo!niczo, nie 
przy~~sz~z~jąc, że to ich zawiedzie łna ławe 
oskarzen.ra. ~ 

· .. \V cz\vartek wniosek obroflc6w o. przesłu
chanie ?Skarżon ego Knźmy ''" języku ojczystym ' 

. sąd odrzuca. Taki sam los spotyka· wniosek 
qb,ro~y, .aby zapytano oskarżonego Solika. w· 
),~ki .sposób . Z\\"olnit dr. Stęśłickiego od dotrzy
_,m~ma lekarskiej tajemnicy, na mocy czego sfo·r-
' .~nl:!Jo vanq przeciw niemu oskarżenie. · 
. · · Następują . przc.::łuchy Ś\\ iadkó\L Oprócz 

chorego wachmistrza I(ynasty stawili się wszy-· 
scy \ liczbie 58. 

. 2andarm Beckert opisuje szczegółowo salę 
wtecową Ludwiga i przebieg zaburzerl. Twier-. 

nd~i On; że Pl"O.\\"adzilo do sali aż PiGć wejść CÓŻ' 
.gdy każde z· nich bylo zataraso,,·,ane · ltidźmi" 
z?"r.omadzo~y~1L Niektórzy ·v. ie_cownicy ~nadż 

,lue. zrozu·mfeh celu zapisywania nazwisk przez 
·\.: . . . . ~ ! ... 

żandarma. bó faktycznie byli tacy, co sami si~ 
o to dopraszali. Podczas transportu aresztowa. 
nych obrzucano policyantów i tych, którzy irn 
pomagali, kamieniami. Kamienie te, ważące f)() 

kilku funtów. kladzie sługa sądowy na stole 
przed siędziami ustawionymi. 

Gdy o.broP.cy stawiają pytania świadkowi, 
przewodniczący co chwile twierdzi, że to już 
świadek opo\vicdzia! i kilkakrotnie sam odp~ 
\\·iada obrorkom, gnie\\ ając się, że rzekomo nie
potrzebnie p·yta.lą się o rzeczy już dawno stwier
dzone. Ponie\"v·aż nie \VSZYSCY oskarżeni rozu
mieją po niemiecku, Homaczy tlomacz w kilku-
z?a~iach zez~ani~ .świ_ad~a . ~e tal<ie tlo;n~cz~- ~arH 
me, Jednak nąJll1nieJsze.J me. posiada war~os~t, _wi- 1.an 
dac ztąd, że oskarżcm, ktorych zeznanra swiad- · aP 
ka wcale nie dot~czą, _zgłaszają się d? głosu, ~b 
podczas gdy ludzie, ktorym na te m powmn? za- ·a: 
leżeć, · aby sp1~o.stować t\vkrzcnia żandarma, o
bojctnic ·zupeln~ie .przysl~tchują sic .rozprawom. ną 

Na:stępny sw1adek zandarm Kneger. podo- IDSk 
hnie jak poprzedni żandarm nie włada językiem ~10 
pDlskim, przyznaje więc, że _sló\\. je~o. ~vy~o- ·al 
\\·iada.nych zawsze tylko w Języku n1cmteckrm 0~ 
\viele ludzi nie zrozumiało. Ody on groził tłu ... s'ó 
mowi, że dostanie się do cuchthauzu. jeśli nie .l 

rozejdzie stę, odczwaly się z tłumu ' głosy: 
"Przecież jnż znajdujemy siG teraz w czystym 
cuchthauzie." 

Przy przcsluchiwaniu tak tego świadka iak 
i innych żandarmów zadziwia ich wprost pamięć 
i pewność, z jaką po 3 miesiącach, które upłynę· 
ly od czasu awantury Laurahuckicj, OŚ\\'iadcza-

01 
ją, że w trzyty iącznym Humie te i te osoby ,

2
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,, .. ·taki cm a· taki cm po1ożeniu o pewnej godzinie 10 
\\·idzieli," chociaż oskarżcni nicjednokrotne sta- ., 
nO\\·czo temu zaprzeczają. 

Następuje przerwa obiadowa. 
Zaczynają się przes1uchy na nowo. 
Amtowy z Laurahuty przypuszcza, że za-

burzenia ·byly z,organizowane przez narodow
CÓ\L Obrof1ca Steinitz: Jakie pan ma na to do
wody? Amtowy: Do\\"Odów żadnych! Ob r. 
Steinitz: Co pana spO\\-odowalo do takich przy- rz 
puszcze(!? świadek chce dać odpowiedź, ale f'" 
przerywa mu sędzia i ~tdzicla głosu prokurato- \ 
rowi, który pro"si sędziego aby nic pozwolił od- ~~ 
powiadać na to pytanie, bo nikt nie potrzebuje \\ 
udowodniać swoich przypuszczert Obr. St. sia-l 
da oburzony. Ob r. Seyda: \V jaki sposób pogo- oo 
dzić przypuszczenia świadka z tern, że wlaśnie pr 
dr. Haase. ·który wybitny bierze udział w życiu 
obywatelskiem. wzy,\·al zebranych do rozejścia 
się? Przewodniczący do o br. Scycly: Pan nie 
masz nic do twierdzenia. Obr. Seycta rozgnie
wanym g~osem: Sądzę, że rzeczą obrony, a na
'vet prze\vodniczącego sądu jest stwierdzać 
_\\~szysrko bcsb·onnie, a \\ iQc nictylko panie 
p·rżew-odniczący to, co O·bwinić może oskarżo
nych, · ale n~ wet to, co może im służyć me unie· 
winrllenie. ·. 

Ob r. Seyda: Proszę sic spytać Ś\\'iadka, 
czerriu, jeśli przypuszczat że rozruchy powstać 
mogą. '9oini.ści( do zebrania? Przewodnicz .• . za
niiastp.ozwol\ć.:·Qc:ipo.wiedzieć Ś\\ iadkO\\.i: . Prze-

. cicż do zebrania i\łe . przyszło. Dr. Seyda: Nie 
o to chodzi, .. panie 11 t)rzcwodniczący. Trzeba btV
io. przed Żebrai1iem. zanim ludzie zebrali sie na o 
wiec, o tcm pomyśleć, jeśli pan amtowy tak g tę- or 
boko hrl przekonany, że zaburzenia PO\\·staną, \1 

. przeci-e:.~ to dla nas nic no\' ego, że urzędnik na: 
. mo~y \dasnego w~dzimisię nie dopuści do ze
brania. po!s~Ieg.o. O br. Róża!'1ski stawia wnio
sek. aby p.ostawiono jeszcze jedno pytanie świa
dko~· i. ai.ć ·scdzia odpala wniosek. Opr. R.: 
Panic przew. trzeba też wysłuchać odpow.iedzi 
na . ko.rzyść o~karżonych. Sędzia machn~l rę- 'Z 

ką .. . Obr. Ró7~I'lski ogląda siG po sali i siada,. ·w 
nie mq.gąc otrzymać żadnych odpo\viedzi. Po- 0 

~~~d~y ad" .. ;ok~tami. powstaje wielkie.·. !)Or~sze- ~: 
Nastcpny świadek, komisarz FoJtin, obciąża z 

Koriaritego ·i .syna. . .. .a 
· ·. Słyszą t pn., jak l\ orfanty (ojciec) mówił: Po- a 
lacy, ni.e da.jcie się. i jak syn jego podburzał lu- z 

·. dzi do g~altów. · Przewodniczący: Ja.k to brzmi z 
J?O pn.Isku? S\viadek stoi bezradny, nie mogąc ta 
powtórzy~ tego, co rzekomo slyszal z ust oskar- zi 

· żony.ch .. Sędzia:. No, pan zapewne rozumie po: · 
. polsku,. aie nie umie się w języku tym wyrazić? u 

Ob t., .. Różąńs_ki: . O której to godzinie świad~ 
·sł~·szał Korfan tego, . podburzającego luijzl. do 
gwałtów? Swiadek: O godz. 9~. Osk .. l(orfan- p 
ty: .Przeciei .o tej godzinie już dą.wno byłenJ r 

, \V dÓmu, mam _na to świadków. Sędzia; Patrza .. 



· pan na zega.rck? (do świadka). Nie. Sędzia 
~~y\va czterech policyantów n~ świad~Ó\\. , ab_Y 

m t\\ i erdzić. która to n1ogla .b}~c godzi,na. A1~ 
·~ 1·wszy przypuszcza. dmg1 się domysla. trzec1 plc . • . 

te '.J auzał przedtem na zegarek, czw~ny .:os m-
e"o twierdzi. tak, że trndno snvterdz1c, czy 

~\\l adck się nie myli. Ś\Yiadek zrt: -zt~l 
p~zy zllajc, .że gdy zakrzyl~nięt~: ,,~gicf1": · <17~:1 
·a;. sY•rnat na ogiei'1 choc1aż we m1al naJmnteJ-
.: ~"l"- dow·odu. że ogieft wyhuchm1ł. 
~L. C. t. .l 

P rzestucht\\ ano nas tępnego Ś\viaJka, ..... a.-
- -ola l(ratocłnv i la. 

Stawił on \v ego czasu wniosek. ahy ska
: 'rano osk. Oleji!ika, że go ?~r~-~?lc.m po r~)·zwi~
.• tzaniu wieca uderzyL DztstaJ swtadek me W ic 

-
11
apC\\·no, czy go Olejnik parasolem uderzy!. 

, Qbr. Ró.żat1ski, podchwytując zeznania świad-

·a. 
b • 1\derdzę, że świadek dopuścił się z zupei-

• ~ą Ś\\·i adomością, karygodnego przestępstwa, 
- lo ka rżając Olejnika, nie mając na to żadnych do

~1 od Ó \\, a nawet więcej, bo popelnit Ś\viadornie 
- ·alszyv;e posądzenie. Prokurator, · przerywaj~..:: 

~ ·brof1c y : Proszę o zaprotokóŁowanie ostatnich 
• sló\r adw. I~óż.aflskiego, który tak ciężki robi za

rzuT ś\\·iadko\.vi. Powstaje zamiesza.nie, podczas 
t6rego i prokurator, i obr. f(óża[Iski. i prze\\ o
Jniczą.;y podniesionym głosem mówi, czego je-
dnak nie można zrozumieć. Po chwili. gdy się 
. tciszy ł'o, zabiera głos i z:rytowanym trochę 
g losem uspra \\·iedli wia się, z jaki:.::h powudów u

- żyl tak drastycznego wyrażenia . . Rów11ocze
_ 'nic sta\via wniosek, aby sekretarz S<Ado.wy od-

~ ~zyta1 zaprotokuiowane zeznania świadka ·i ie
~o ( ohroń~y) stowa, aby on (obrorka) dzisiaj 
1uż \\:icdziat, póki jeszcze zajście ostatnie w 
Ś\1 i e żei jest pamięci. czego się trzymać, w ra
zk, gdyby prokurator chcial sta\vić wniosek u
·arania obro1ky za obrazę świadka. Trybunał 
DO od·.::zytaniu protokółu cofa się do sali obrad 
t po ch\.vili \vraca, oświadczając, że wprawdzie 
,1ie chce pociągnąć do · odpowiedzialności obr. 
Róża r'Jskiego za jego nebaczne sło\va, ale ku-

• rzysla ze sposobności, aby obrolwom na to 

rz\''róc!6 u wagę, by niepotrzebnie nie wpro
~vadzali pmcesu na tory polityczne, co by mu
~~lo do niepotrzebnych i niepożqdanych dopro
\\a dz ić zatargów. 

Oś\\ iadczy\\·szy wreszcie, że sędzio\\rie 
:'tOStanowili po\vołać jeszcze około 30 śwadków, 
prz t·\·rodniczący przerywa obrady i naznacza 
nas tę pne posiedzenie na jutro, chocia7. obecnie 

.i•. t gc dzina dopiero 4 i pół. 

F Wielka rooznioa. 

\VIARUS POLSI(I .. 

móv .. · i zbroi husarskich. a w oko~{) mord i ucic- morde~stwach politycznych, jako też o' rczdraź-
czka. nieniu i grożbach mahometan przeCiw chrze-

Aż do ostatniej chwi!i nie wierzyli Tuccy, ścianom. 
ż~by król pobki sam b:y{ obe~.·ny pod Wiedniem; ·z Rzymu · piszą do ,,Przedświtu": l(rąży tu 
dopiero po okrzyku hu aryi pozn.11i, z kim wal- \V kola :h watykm1skich pogłoska, że Pius X 
czyli, i na samo lowo "Sobieski" pierzchla przygotowąl już i ·wyda wkrótce pier~vszą swą 
wszy<;tko, pH~ncht Kara Mustafa, pierzchli ha- encyklikę do wszystkich biskupów świata kato-
nc)\vie, \vojsko, Z! ·-·tawia.i ąc tysi4ce zabitych na lickiego. Ojdec św. opracowal podob~o tę en-
pobn·Jow rsku. Sr,bicski by l Z',\ y~.-ięscą; zaraz cyklikę w ·pólflie. z kardynałem Satolhm. ~a-
z pob walki pc ·b; D ;;t p icż·owi zieloną chorągiev,. pież obwieszcza w nie.i biskupom swe wstąple-
Proroka, naj·"' i ększv klejnot Turków. zabrany nie na tr-on, przedstawia 5zkicowo obecny. stan 
itn, wraz z donksie'niem krótkiem lecz pięknem: (( ościola i odwołti.ie się dn wspóldzialania btsku-
" leni. vidi, Deus vicir'', (prz:ybytem, ujrzałem, pów w jego usiłowaniach, dążących ku utrzyma-
Bóg Z\v yciężył"). ni u i p-odniesieniu du~ha religijnego pośród lu-

vVe v.·spania.tem namiocie wi.elkiego wezy- dów., 
ra spoczął chrześ ·:ia(lski król polski. i stąd na- Tym. sposobem pierwsze kroki Piusa X w 
pisał list do ukochanej S\' t:i żony, zaczynający dziedzinie . ~ządów pontyfikalnych wiążą się nie-
się --:od słów: jako z os tarniemi usil O\\ [.lniami Leona XIII, przez 

. .Je dyna duszy i er c a pociecho. najślicz- co s t\ .ierdza · ię lączn(,ść obu pontyfikató-w i 
nie.isza i najukochal1sza Mar.rsidtko! Bóg i Pan okazuje się, że Piu~ .X będzie prowadzil. dalej 
nasz, na wieki błogosławiony, da{ zwycięstwo i dzieło Leona xrn. .Wiadomo bowiem .. że Leon 
s1awę narodowi naszemn. o jakiem v\·ieki prze- XIII po szeregu encyklik. dotyczących d.emokra-
szle nigdy nie slyszały·~. cyi chrześ<;:ia(ls}dej . i katolickiej czynności spo-

Na drugi dzief1 wjechano do \Vieclnia, któ- lecznej, ostatnie S\\-oje wy\V{)dy poświęcil . spra-
ry przedsta\' ial okropny {)braz znis7czeuia. \de wyjaśni.enia . i podniesienia misyi . kap1ań-
\Vdzięczni mie-szka!Jcy . cisnęli się Humnie do skiej \V spolecze!tstwie, stawiają,c niejako kapla-
króla-zba\\·cy, calnią.:: jego nogi i zaty, a na\\·et na w ognisku calej organizacyi społeczno-kato-
konia i wznoszqc raz po r::tz ol· rzyki na jego Ji~kiej, by przez. podniesienie ducha religijneg() 
cześ.ć. w spoleczE;flstwach pogłębić i umocnić · ,s,ve 

Król wszedi do katedry i tn odśpie\\· ał .. Te dzieło socyalne . 
Denm laudamus:' Jakiś k iądz zaczął kazani~ NO\\·y pont)iikat stawia sobie za pierwsze 
od sló\,- św. E\\·angelii: .. By! czlo·wiek zesL1.ny zadanie osiągnięcia tego wlaśnie · celu. wskaza-
od Boga. a imię jego było Jan.'' · Następnie po- n ego już z .lekka .przez Leona XIII. I aby tem 
\\•róci! Sobieski do namiotów ' ·t:.treckich. by \\·yraźniej zaznaczyć, że dzieło nowego· pontY-
przygotować się do dal zego pościgu Turk6w: fikatu ma być krynicą czystych natchnief1 reH-

. Na dmgi dzier'1 potkat się Jan Sobieski z ; gijnych, .Pius x ·w· duchu glęboko religijnym: 
cesarzem Leopoldem. Lecz już tu okazała się 1 r.zecz swoją poczyna; zamierza bowiem ~ jak 
ni uczciwość niemiecka: zirnn{) przywitał mo- 1 nam donoszą z. tego samego źródła mymskiego 
narcha niemiecki swego zbawcę. a spotkanie jak ...,.· rozpisać nadzwyczajny jubileusz ,, na kilka 
najprędzej chciał zakoflczyć. Niemcy również, 

1 

miesięcy, aby modty catego świata chrześciań
gdy minęły pierwsze chwile wrażenia. stali się , skiego sprowadz:iiy blogoslawie(lstwo . B~że na 
oziębli tak. że na\vet żołnierz polski z głodu u- jego pano\\·anie. 
mierał. nie rnaj4c się czem po silić. Sobieski i ::. , P"dryż, \V Grandvillars miano zamknąć 
ks. Lotaryi'1ski puścili s i ę ,,. pościg za Turkami. szko~ę kongrcgacyjną, lecz robotnicy fiJ;m~ 
a w bitwie pod Ostr:rchomiern odniósł Sobieski Viellare, Migeon. i Ska sprzeci\Yili ·si({ temu, P,Óa 
drugie świetne Z\\ · ycięstwo. ' Następnie znękany kłero\Vn_lctwern jeclnego z właścicieli łirm, k.tot;Y 
trudami i niew'dz ' ti-:znoś;.:i~l niemcÓ\Y, powrócH l d · " 

· jest zU''razem merem gminy. Przez ća.1Y z.1ep 
do Polski i wjechał uroczyś'-ie do l\rako\\'a dnia zda\\'·~tb się. 2·e przyjdzie do star~i~ · ·mjęclzy 
2-! grudnia l68

3 
r. wojskiem a czterema tysiącami robotnik.ówi'ktQ-:' 

Za trudy i Z'\': ycięsn,·a polskie nicmc:3r ·od- r.zy :prz}·brali groźną postawę. lecz 'wresz~iet' 
nieśli korzyści; odebrali ·oni T~irkom skutkiem ~rZ'yszlo do ngod)J. Kierownicy szkP\'$', ~ąry-
tych zwycięstw ca~e \Vęgry, a Sobieskiemu zo- ści, otrzymali tydzieó zwłoki do opuszczęnia 
stała jedynie \\·ieczna s la w a. któn1 teraz zazdro- MtH5~ jeżeli nie zmieni sytuacyi jakaś nowa 
śni niemcy chcą przyćmić obelgami i kłamstwa- ugoda. Szkoła 'q,qwtcrn należy . do właściciela 
mi. .Próżne jednak ich wys ;lki. z kart ct·zicj{;w fabryki, który t\derdzi. że w obrębie swej wla-
Europy nie uda im ' ię \\'Ytr.2Za~ sbwy polskH:'go d:zy \\ 'dlnD mh poslugi\\ ać się w szkole nauczy
oręża, zdobyce j \\. obroni e \\ ·iary Chrystl!SO\\ ej ' cielarni, jakich sanl sobie życzy, Hlk jak oku ro-

(Dokończenie) . i cywilizacyi; nie\\·dzięcz·n o ść. ki:óra zaslugi kr'ó ~ dziny woh10 ·kazać uczyć S\VC dzieci oy'łemu za-
\\'yslucha\YSzy mszy św. w kapliczce Ś\\- la bohatera usiluje umni e j szyć. '\Ystyd .iedynie . kor1nikowL kn1remu . pozwolono no - ą~ ubiór 

Leopolda paSO\Vał na rycerza ówcze -nym ZWY· samym niemcom przyllo, i. My zaś krzepmy świecki . . ~ \V· Charen ton. słynnym · l' zakl'adzie 
::taitm syna swego J akóba, który mu w tej wy- serca wspomnieni em wielkie j ,Przesz l ości . nasze- dla obłąkanych '·koło Paryża. U\\·aż~d rz[td za 
ora\vie towarzyszył. Następnie dał hasło do bo- go narcdu i ' pracujmy· dla przyszłości. :· steSO\\·ne zastąpić Si:Ostry Aug·ustyanki pr.iez 
iu. uf11y w pe rnoc Bożą Lecz jazda polska z świeckie osoby. ·Wiele osób \vniośło' :Petyc'j)ę1 !ru d n·oś.:ią przedzierała się przez· zarbśla na Wiadomości ze świata. w · której. oświadczaHl.' że od osób świ.edcich me 
'ahlembergu tak. że dopiero po pien\·szei po · możmr się : ··spodz!e\\'ać takiej · ·st~Hann6$ci '.ó 

Po udniu · wyłonity się biyszczące zp:stępy hu- Rzym. Przybyci e· ... ara a socyaliści. Rząd chonr~o:ht. }ak u. zalt0n:nic i proszą"o: prZy\vróce~ 
atyi i nderzyly w środek namiotów .tureckich. stara się . · przeszkodz ić \\ sezelkimi sposobami· . nie Si.óst'L \V Pt~z'ethvnym razie grożą &debra~ 

Kara, 1\.f t!~tafą., który d/ugi czas nie .. wierzy! w n~eprzyjaznem dcrnonstracyóm, ktt'>re SDcyaliśći ~" niem S\"~/YCh. kte\Ynyćh ze szpitalu·. a '~'Ó\yiciaś 
ob c.ność sam ego króla polskiego. postawU na- gotują na przyję:ie .::ara ... :Dziennik -socyal"isry- tlbędz:ie !rządo\.vł' wiel~··ópłat, "'nosz'ących za· za-
orzech),· sprzymierzonym przesz to sto tysięcy czny ,;Avanti···. który umieści l. artykuł zachęca:. możnych , chbr}~ch.i )•· Przeorysza·: Nu'gu'śtytlek~ 
\\ niska, a na czele re z ty przypuścił zaciekły jący. do dembnstracyi podcza . pobytu cara ,,.. , któz:e·; pracnht· ·w .~ z.akładzie, liczy Ia'f sz: i' o'dl; 53 
5
Zt LJ rm do miasta. . f(zymie :zo tai .skonfiskO\\ a}ł}'fn. · .f3ćrsaglieró\V· . lat nie opuszcza:ta1 ~:akładu.' Za jej stara'nietrr ti·..: 

Zaraz z początkiem bitwy szala Z\\ ycię- będ~lc:rch .. na :Ć\\ ·iczenlach. ·sprowadzono do I(z.y:. . stały w Charenton kary cielesne, l tóre \\·prżody 
\t\;.:ł p rzechyl ił a si ę na stronę \\ ojsk c.hrzlŚ.:iafl- . mu. Zakazano również obthodu ża1obnegb '" ~ stp$0~\fano ·: zbn_; oięsto. do chorych. ·~ iVI B~e
~k ic h. a k;edy husarya wydostała się na równi- roczni.:ę· . śmjerci · socyalist:rcznego deputowane- : tąnii .. lud)łpś.ó jest:. oiągle silnie wzburzor~a ataka-
nę , i z okrzykiem: .Beże błogo~law· Polsce·· go BovłQ~ obawiaj<lC · : ę denwn -tracyi anti.ro':.t . mi . ~~ąq,~·,.na . .szkotv i.: kaplice zakoń.ne~ Anarchi ... 
.rzuci; a się na · nieprzyjaci'ela. przeła.mala .jego syj~skiej przy teJ. s po obności. 1 s;a Tę~~.pą{,ięrjed-~n:1Z. ;gl.ównych dzia.ktczy . ,,anty-
.·zcregi i p~d,ziła wprost na namiot . wielkiego . · Carogród. Pogłoski, jakoby muzułmanie : : ki'er~~~/m~!i:h·c·· IT>HL5iął r opuścić wioskę rybac'ką. 
f\\'ezy ra. \\t ściekly z gnie Y u K. ara 1\lustafa. slaf byli ·u rządzil-i rzeż · chrz e ś·cian w · Beirude, ·p:o-. : g d zje ·Qgpoa:qy;wa). po trudach swej: · dzłaJalnośCi,' 

r&z nowe pulki jańcżaró\v, aby poy\:.s{rzrm?ć twierdzi lo niestety do nie ie"riie ze stolkY TutcyL · i gd}~ż .. Ju·d~:Qść urzą,d:zU.a ; M Togą przeciw: ' ·ni'emtt 
.tak znanej husaryi' polskiej. B)t\va \\·rzaia .· Dnia 6 bm. ·w· dz i ełn i.:y l'v1ezl·ca ·na~t~pitc( ~ demonsrracyę. \V tych dniach miala być zastóL 
traszna. lecz była niepewną. wojska sprzymie.;. sta:raie' między thrz e ś-::ianam i'' a muzuł'thanami: : i SO\\ aną' l,lSrawa ,. kongJ'e.gacyjna do.· :aak>Qnu ! Oi-
Znne· ani na krok nie ustępowaty, lecz i T~l'rcy przyczem \\mieszała się ·po li~ya ·i \vojsko. · \ve~·: l c·?:~r,~ ~)\<,' ·P,~.s~.?;·: ·~.~?t:z.:r; w kol~niach. wsia~a:ią 
.ac iekle się bronili. 'Dopiero o S-ter wieczore.m dle· rrdi donie'sieii, zabito 30· osób ·i bardz·a· wiefe :· : z!!.a~.zrr~ .aRP.':l: .. nus:yJ~~·. Na raz te .. post~no:v1ono 
·am Sbbieski poprowadzi l po ra-z .\'nóty h.usa- rani-ono·. ·p'O . więkśzej częś::i bronią pall1ą. · Viali : 1 z.~rnK.oąć1 grp?-;;:h kl~s~torny w .. Pary~ u .1 : d~ ·a 
zy do .. a taku. Okrzyk "Sobieski" .rozJegl się po· . Reszyd ·bey, który bawi na u-rlopie "'" .. Liban on', ' ; inr1(:i'i!KJady . na.,·:p'r.q}vincyi. / Nic .. też. ·dziwnego-, 
Zere.gach polskich, pachylity się kopie, zafurko.: pow.rócil ·do :Beirutu i' \: 'droży t śledztwo . . Sż~~ : że' 'kś.' oisku'p Andrieux w Marsylii wydal do du

l~ly chorągie\\rkj i skrzydla husarzy, zadtidni3.la .fowie Die·których mi yi dyplbmaty ·Ż'nych \\/ t ; cnq_w~~tlS,~\\ ;~ .. s,\·ej__., . dy.ece~yi list .,p_a..sterski, w: 
ZJe:·mia po-d 'l~opytami kor'1skiemi, jęknętY żelazne . Konstanrynopolu już poczJ:nili ·przedsta\vienia t1 ik~9,f..Y1h. ;ó~jro · )gyt~kuje antykośoielną dz{alal-:-· 

~
roje, okrzyk przerażenia rozlegl· się j:>O strc.nie Porty. Sly·~h'ać, źe kilka wielkich , "n1oc8J·siw :.' 'n~c, .t/;aqs~tzk~ę~.9! u:ąq.u. . . , . . t-i : . , ··· ' , ••. 
rec.kiel. .Znikly szeregi jaftczarów1 po: ich kar .. . ctK:e·:wyslać okr~ty wojenne do Beirutu. ~ Wia~ 1 . ... Berlin. i<ozpuszczono PQgtp.skę,~ ·;; jako,t;y;-
c:h Prz ~biegla jazda · polska, pędząc dalej bez . domość o starciu· między · chrześcianami i , 11,1tt~· '· lmini~U~>r r·~.Pria.~~~~·PH~·~~<ri nąkazal, 1 pr:9k:u.ratorom 

h oru i prz~szkody, tratując i łamiąc \\:szystko . zu·~mańamł· ·\V,.'ale nie· zdzi\.~· ila kół d·yplomaf:Y'< 1 bą.czn .iel., 'śl'e{iit~ {~f, h,. którzy sj~ .. , dopp:SZG2laj , 

[h dro~ze , a wśród n.ich taśniała hia~o;..czenvona 'cznych w Carog odzie, ponie\vaż w ostatn'irr _gbia:ztir_ma1:isiaill~ ~~l' .e raz stwierdzają, że .. ro-my-..· 
o r.ąg1cw polska, a pod nią błyszczał las het.- c,z~~i7 ko~~~lo"'~ie .. ,d,o.nosili )J:~ ~jll.<?<~rr.>Jnte, .. Q. "J.oa .... ~~a; po~łoska.'f · · ,, . · · : · 



Nabożeńsfwo polskie. 
Wiemelhausen. 

Sposobność do spowiedzi w sobotę 12 bm. po pol. 
W niedzie lę 13-go o godz. 4 kazanie. 

Re ck l i n 2 h a u s e n- Bru c h! 
W niedzielę 13 września o godz. li Yz przed pol. 

-:polskie kazanie, a w sobo tę i niedzielę sposobność do 
I!POWiedzi polskiej. 

.Nabożeńst,vo poJskie i spowiedż 
dla Polaków. 

Ksiądz polski odprawiać będzie polskie nabożeń· 
.twa i sluchać będzie spowiedzi świętej Polaków w 
łlll'Stepujących miejscowościach: · 

W Apierbcek 9 września do 13 września. 
W Asseln od 13 września do 16 września. 
W Mengede od 16 września do 21 września. 
W Courl od 21 września do 23 września. 
W Horde od 23 września do 30 września. 
W ł(astropie od 30 września do 7 paździerrika. 

Towarzystwo gimn. "Sokół" w l(irchlinde 
Jlrządza w niedzielę dnia 13 września r. b. pierwszą 
v.abawę zamkniętą. Up rasza się sza n. Tow; Sokole, 
jako też inne tow a rzystwa, k tóre dla braku adresów, 
zaproszefl nie ot rzymaKy, aby swą obecnością nas 
zaszczycić zechciały. Po czątek zabawy . o godz. 4 
po pol. Będą ćwiczen ia lwowskie, ćwiczenia obo
\.Viązkowe, a po krakowskich ćwiczeniach ćwiczenia 
z laskami. Przy ustawianiu piramid bengalskie o
świetlenie . Przed zaczęciem tańca polonez. O licz-
-ny udzial szan. Rodaków prosi Wydzial. · 

Towarzystwo lotery jne "Nadzieja" w Hetten 
podaje do wiadomośc i , iż w niedzielę, dnia 13 wrze
śnia o s:;odz. 11 przed puludniem odbedzie się zwy
<:zajne zebranie. O punktualne stawienie sję czlon-
ków uprasza Z ar z ą d. 

Towarzystwo- św. Marcina w Kirchlinde 
o znajmia swym czlonkom, iż zebranie odbędzie się w 
niedzielę , dnia 13 wrześni a zaraz po wielkiem nabo
żeństwie to jest o 11~ godz. na sali p. Bollhofa. O 
l icz ny udzial cz!onków w zebraniu uprasza się. Go-
ście mile widziani. Z ar z ą d. 

Ogłoszenie zabawy! 
Czołem "Sokół'' w Alstaden.! 

\V ni edzielę 20 września o godz. 4 po pol. urządza 
~niazdo sokole pierwszą zabawę na sali Grotloch 
przy Ruhr. Będzie koncert, strzelanie do tarcy o 
na~rody, ćwiczenia gimnastyczne. \Vieczorem bę
dzie rozdanie nagród i taniec do rana. Przedewszy
.stkiem zaprasza się wszystkie gniazda sokole z okrę· 
gu VII, które zaproszenia otrzymaly, a które dla bra
ku adresów otrzymać nie mogly, aby pomoc swą oso
bistością mlodemu gniazdu do życia i ruchu. 

Czolem! \Vydzial. 
U w a g a. Zebrania na caly rok odbędą się co 

2 niedzielę w miesiącu o dwunastej w poludnie. Cwi
czenia gimnastyczue w środv i soboty od godziny 7 
- 10. a w niedziele or godz.. 2 po pol. Czolem! 

' J ózef Lazarewicz, sekretarz. 

iowarzystwo św. Wojciecha w Karnap 
donosi swym czlankom i wszy stkim Rodakom za
mieszkalem w Karnap i okolicy, iż w niedzielę dnia 
13 września obchodzi tow. 3 rocznice poświęcenia 
chorągwi, na którą szan. Rodaków serde.cznie zapra-
5zamy. Program uroczystości następujący: Od godz. 
2 do · Yz4 przyjmowanie bratnich towarzystw, o godz. 
~4 wymarsz do kościola na polskie nabożei1stwo 7 
kazaniem, po nabożeństwie pochód przez niel\ tóre uli
-ce przy odglosie polskiej kapeli p. Kuika z łierne. 
Potem nastąpią rozmaite mowy i deklamacye i kon
cert. O godz. 7 wieczorem odbędzie się teatr p. t.: 
..,Stary piechur i syn jego huzar". Po zakończeniu 
uroczystości nastąpi taniec. Wstępne dla czlonków 
1tow. 30 fen., dla nieczlonków przed czasem 50 fen., 
il'TZY kasie 75 feh. Czlonkowie, którzy zalegają 4 
.miesiące w skladkach miesięcznyc\:1, nie b~W\ u
względnieni za czlonków. 

Uwaga: Szan. Towarzystwa, które zaproszen1a 
odebraly i te które dla braku znajomośd adresów nie 
.OOebraly, najusilniej prosimy nas odwiedzić z 
..chorągwiami i palaszaroi na niedzielę dnia 13 wrze-
śnia. O liczny udzial uprasza Z ar z ą d. 

11 
Wie~ "Zjednoczenia" w Laar 

odbędzie sie w przyszlą niedzielę dnia 13 września 
zaraz po wielkiem nabożeństwie o godz. 11 Yz przed 
pol. na sali p. Wittenkampera w Laar. Na wiecu o
mawiane będą sprawy robotnicze. O jak największy 
l.ldzial szan. Rodaków uprasza 

.,Zjednoczenie zawodowe polskie." 
:.,,:·l,:.'r• ", t • • .,. .- • ., -..., .r,,·' ,• \ • 

BACZNOŚ C! B A C ZNOś C! 
Szan. parafianie Jankowa Za leśnego! Poniewa2 

mamy bardzo ważne sprawy do zalatwienia tyczące 
się naszej pamiątki do naszego kościola parafialnego, 
'\Vięc was wszystkich upraszamy, abyście· si~ jak 
najliczniej stawili na niedzielę 13 b. m. o godz. 10 
.3)rzed poludniem da. p. Kuhr w Laar, ul. Kaiserstr. 
nr~ 106. abyśmy się mogli dalej porozumieć co do 
sprawienia chorągwi. Zarazem zapraszam szan. pa
J'.afian, którzy do tego czasu swych ofiar nie zlożyli, 
:a chcą choć malą ofiarę zlożyć, aby się jak najprędzej 
do wybranego komitetu ze swemi ofiarami zgłosili. 
W imieniu komitetu 

A. Sikora, Oelsenkirchen Ring 4. 

F OSIADŁOŚĆ 
32 morgi pszennej ziemi, 3 mo,rgi ląld z torfem, do
bremi budynkami, ~: ·wem i mar t\\ em inwenta rzem 
za 2200 talaróv,·, zaliczki JfiOU talarów. 

2 ) Gospodarstwo 50 mórg żyinej ziemi, w tem 
10 mórg !ąki z torfem, 6 mńrg lasu, z budynkami i 
inwentarzem, za cen~ 1800 talarów do sprzedania. 
700 tatarc')\v Z<lliczki. 

3) Gospodarstwo 2-t mórg dobrej ziemi, 9 mó rg 
ląki, masywne budynki z irrwentarzem za 1600 tala
rów. Zaliczki potrzeba 600 talarów. 

4) Posiadtość 20 mór~; jęczmiennej ziemi, 3 morgi 
ląki z dobremi budynkami za 1-:!00 talarów. Zaliczki 
potrzeba tylko -100 talarów. 

5) Posiadtc.ść 150 mórg pszennej ziemi, 25 mórg 
ląki nad rzeką . Budynki masy'.':ne. fnwentarz żywy 
i martwy za cenę 13000 talarów do sprzedania. Za
liczki potrzeba 5000 talarów. Reszta na stalą hipo•te"" 

.kę po 4 p rocent. · · 
Op rócz po\'~":srższych mam wiele innych posiadlo

ści na sprzedaż . Na rz:rczenie refie ktantów. udzie
lam informacyi listO\vnie za poprzedniem nadesianiem 
znaczka pocztowego. ' 

f r a n c i s z e k N i e d z i e ł s k f, 
1(1. Pallubin p . Pinschau. Bahnstation fioch SUiblau 

\\ .est Preussen. 
----~--------- ---------------~--

Biuro prawnicze w Herne, 
orzv ułicv fdedrichstr. nr. 5, 

· poleca się szan. Rodakom do w ykony wania wszeJ
kich orac piśmiennych. :Podań, sicarg, reklamacyj, 
wniosków o rentę i wsze!kiej us.tnej oorady prawnej. 

Rodacy mogą udać się do mnie z zaufaniem, 
te dobrze wszystko za tatw ię, jako znający się 
11a prawie. Z szacunkiem L a b u ń ski. 

Szanownym 'Rodakom w i. aar f oko licy donoszę 
niniejszem uprzejmie, iż z dniem 1 września otworzy
łem tutaj dr ugi 

lt• warsztat szewski ,._ 
przy ulic'y Kaiserstr. 91 ., w którep1 wykonywam 
wszelkie prace w zakres mego zawodu wchodzące. 
I to po cenach następując_ ch : 

Za kamasze męs{\.ie "Bo.kskaU'' od 12~00 mr. po
cząwszy. 

Za kamasze męslde z końsklej skóry p ocząwszy 
od 10,00 rur. 

Za zoiówld męskie od 1,80 mr.,począwsxy. 
Za zolówki da rns~de od l ,Jn mr. począwszy. 
Za korki damskie o-d 40 fen. począwszy. 
Za kor kidarnskie od 40 fen. począwszy. 
\Vszełkie reparacye wykonam w naikrótszym. 

czasie, ręcząc za dc"bre odrobienie. 
W nadziei gorliwego poparcia przez szan. Ro

daków , o które usilnie proszę , kreślę się z wysokiem 
szacunkiem 

Anast·azy Bes~czyński 
w BrllCkhausen lRbld) Lomsenstr. 14, \v Łaar Kai

serstr. 91. 

~~~ ·••••łł•t~•••~o 
Powiększenie interesu! 

"' 
.. Szano.:vnym. Rolda~om na ohczyźn!c donoszę n~· 

meJs zem, IZ powi ększaJąc me p rzedsiębiOrst\Yo, vŁw 
rzyłem 

skład i warsztat kra\v]ecld 
~ 

zaopat rując go we wielki wybór materyj Iesiennve 
i zimowych na ubranie, paietoty, spodnie itd. ·' 

. \yszystko w:s:koJJ:,·~vam pod gwaranc:rą za dcJilr 
l e~e~11e po . cen~cn umyukoy.r~nycll. Ktt)by orag11 

m1e.c uhrame, mech rm donlCSle na karcie kore~Pon 
denc:s·juej, a przybędę z próbkami, aby wziąć mh: ... 

Apolinary \Vojc%l1 ńsł·d, .. ,, 
Gelsenkirchenli -ul. Vereinsst.r. 19, 

··············~·· Korzys tne kupna! 
Gospoda rstwo, (40 mó rg jęczmiennej ziemi ; 

mó rg: ląki z tortem, 4 morgi lasu) z dobremi budynka: 
~i . żYWYI!l i mart\vem inwc ~tarzem, jest za · cc~ 
3:::>00 tą larow do sprzedania. Zaliczki potrzeba J5t · 
~a!~t;(}w, r~sz~a. na, stałą hipot~kę po 4 procent. Ko . 
scto1 katolic -;1 1 sz-twla we ws1. Stacya kolejoy,;a 1~ 
minut odl egła. 

Bliższ} ch wiadomości udzieU za nadesJanieJ 
znaczka pocztowego nh odpo '.viedź 

f r a n c i s z e k N i e d z i e f s k i, 
Kl. Fallubin p . P inschau, Balmstation lioch Sttibla 

• West Preusseu. 

prawne~ 
w Herne 

znaj dnje sj ę na-przeciw o b P. r 7. y pana 
l\1 e i n a r d a. róg ul icy Bulłnhof
i Bee ~ strasse. 

Służąca Polka, 
umiejąca pra ć potrzebna do polskieg-o pa(Jstv.'a 
dwoigien: dzieci. Adres wskaże ekspedy cy a " vYiaru• 
sa Polsk1ego" w Bochum . 

Za inseraty i reklamy redakcya wobec publi·j 
czności nie odpowiada. 

Najtańsze 
żrodło uab;vcia W!llzt·l
ki~b ~instrument.Pw 
ID"~Y •. JH eh i !!lf,('Uft. 

J. Seligmann 
Bruckhausen (Rhid.) 

Lederes& Kreinberg 
Marłt.eaLh ł'hen i/8. 

Peń"~\e iw trumPLta s~ 
tanio i )u żdemn moż 1a je 
pf'] " rić 

Chr. Parusel, 
dyr«'). t.or Juuzy .11i. 

Służąca Polka 
znajdzie miejsce od 15-:-go 
września. 

,J. W <1jr.iechow~ki, 
Wańnf'l. Kastaniemulee 2 . -

Zdrowe 

kartofle do jedzenia 
i do praszy 150 flmtów od 
3,30 mr. począwszy u 

G. Konen, 
W attenscheid, Hochstr. 42. 

Piękne książki 
Sto lę.t za.rt~u w Kr6-

le8twle Polsklem. 1800 do 
1900. Cena l 00 mr., 1 

prtea. l. 10 Dll'. 

Ojczyzna w płeintr.h po
etów polsk''Ch ( :3t6wwne 
w ,.ęraze do deklam o\\ łlol)J&). 
Oana 4.80 mr., 1 przesyłk'łt 
6 00 mr. 

Mowa kwfat6w, zabawa 
ł'' W&rzyska dla doroeły,h. 
Oena 1 pne!~łkł 1,2~ mr. 

K~gcu"'1łia 

"Wiarusa Polskief!O" 
BocMun. 

11 Grunstrassel 11. 11 Griinstrasse 11. 

-----:ł·----

Bardzo eleganc. wykonania podług miary 
== pod najdalej idącą gwarancyą. == 
Ciągłe nowości materyj krajowych i zagra· 

nicznych. 

Najlepsze o'drobienie! 
oo Najtańsze ceny f oo 

Kiepenkerl 
czerwony 11.. funt 20 fenygów, 

niebieski " " 2.5 " 
czarny " " 30 
brunatny " " 35 
srebrny " " 40 
złoty " " 50 

" 
" 
" 
" Najlepsza i najtańsza t·abaka 

do palenia 

Oldenkott'a w Rees. 

l 
zastępca w Bochum 

\Vilh. Jtollermann, 
Boehum" Nibelungen~t.r. nr. 14. 

Za dr~, nalUad i redalLen od;powiedzSaJuy Antoni Brejaki w Bochum. 



• 
Nr. 210. Bocbum, nied1iela 13-go września 1903. Rok 13 

---· Hedakcya, Dntkan ia i Księgarnia znajduje się przy ~Ialtheserstrasse 17 na dole .. ·- Adres: \\·iarus Pobki Bochum. 
'.łrt,...,. .- · , ... _ .... 'Ji .·"' ~~......... (f~Kwc._ata-MMN'łii•M~~~illt.O# ~-

Numer dodatkowy. 
Zi2mie polskie. 

Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. 
Puck. Kolejka z Pucka do Krokowa na 

Onieżdżewo, Swarzewo, Lepsz, Sarzy!1ski dwór 
Radoszewo, Kłanin i Slawczyn zostanie 10 bm. 
policyjnie zrewidowaną. 

Malbork. \V Damfeld przy młóceniu paro
wą maszyną spadł pas pędzący maszynę z ko
la. Robotnica Ebert, chcąc pas założyć, \Vsunę
ła rękę pomiędzy pas a kolo i została ciężko 
.zranioną. 

Siemioń. Robótnik Mikofaj Kamiński tu 
.ztąd, który pracowal w Slomowie, przy zno
szenip naczy(J do sklepu, spadł 4 bm. ze scłw
dów tak nieszczęśliwie, że w dwie godziny po 
'vypadku skonaL . 

Stawiguda. W napadzie obłąkania utopiła 
się tu 90-letnia wdowa Gąskowska. Była ona 
ciężko chora i trzeba ją było w łożu pilno\vać. 
Upatrzywszy chwilę, gdy nikogo przy niej nie 
było, pobiegła do stawu i utopiła się. Wszel
kie natychmiastowe usiłowania przywrócenia jej 
tlo życia były bez skutku. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Poznań. Do popierania niemczyzny na kre

sach wschodnich należy także \vedle "Pos. 
Tagebl." odpowiednia organizacya wyższego 
szkólnictwa. Uznając w zupełności ważność tej 
potrzeby, zastanawia się, jak donosi taż gazeta, 
rząd nad zamianą kilku prywatnych wyższych 
zakladów naukowych we W. Ks. Poznai1skiem 
na zakłady państwowe. 

Obornił(L Reprezentacya gminna w Owie
.czkach, w powiecie oborllickim, uchwalila zmie
nić 11azwę vv si na niemiecką "Treuenfelde". 

Poznań. Z powodu tegorocznych zalewów 
Warty i Prosny rejencya poznar1ska wniosła do 
mjnistra rólnictwa o ustanowienie kosztów dla 
.:Prac wstępnych do ogroblenia niziny między 
Prosną, Wartą a Lutynią. Minister ustanowil 
:lmszta, dla tego opracowanie projektu będzie 
wkrótce powierzone osobnemu UI~Żędnikowi. 

Gniezno. P. Beyer, dawniejszy właściciel 
4\·\inikowa, kupi! od Polaka wieś rycerską Popo
·wo pod Gnieznem, a pierwszą czynnością p. 
Beyera po objęciu na własność \vsi był wniosek, 
stawiony do landrata, aby nazwę Pó.powo za
mienić na ,.Beyerode'·. 2e landrat z lubością dal 
swoje zezwolenie, chyba nikt nie wątpi; a że mi
ilisteryalnie pozwolenie takie nadejdzie, o tern 
też nikt nie będzie śmiał powątpiewać. Biedni 
PoPQwianie b~dą się musieli przedzierżgnąć 
także na Beyerodzian. 

Rogożno. Dnia 8 bm. o godz. 4 wybuchł 
Pożar w majętności pana Chrzano\\·s.kiego w 
Owcz.ycitgh>\\ ach ~St:erelde). Sp.abla się stodo
ia napełniona zbożem, jako też rozmaite maszy
·ny i sprzęty gospodarcze. Przyczyna pożaru 
nie znana. 
. Plesz.ew. We wtorek dnia 8 bm. (święto N. 
P. M.) po poludniu o godz. wpól do 6 \vracał 
głuchoniemy tokarz Mieczysła \V Szcz)rgłowski, 
:zatrudniony w fabryce maszyn \V. Jezierskiego 
j Sp., na rowerze z dworca głównego do miasta. 
Na szosie prowadzącej z dworca do miasta, kró · 
.rą przerzyna kolejka krotoszyfłs.ko-p·leszewska, 
'"Wpadl na przechodzący w laśnie pociąg kole.jki 
1 zabity wsta.l na miejs~u. Na kierowniku koła 
1edzial także 8-letni syn jego, który op-rócz lek

kiego skalczenia nogi, nie odnió~ gmbszego 
SZwanku. Zabity pozostAriJ po sobie \vd.o\vę z , 
fi nieltniemi dziećmi. Nieszczęście wynikło pra
'\\rdopodobnie ztąd, że nieszczęśliwy nie slysza.ł 
łizwonicnia kolejki a jadąc z góry, nie megł w 
tlstatniej chwill kola zatrzymać. Przy tej s.(lo
$obności nie zawadzi zwrócić uwagi na karygo
OtJy zwyczaj niektórych cyklistów, zabierania 
liz1eci z sobą na kQlo. Porninąwszy, że każdy 

cyklista musi się bardzo mieć na· baczności, ja
dąc zwłaszcza na oży\\ ionych drogach i ulicach 
i naraża oprócz siebie i dziecko na kalect\\ o lub 
śmierć, w tym wypadku łatwo przypuścić mo
żna, że trzymanie dziecka na kole abYJrbowalo 
calą uwagę jadąc ego, tak, iż nie zau\\·ażył dość 
rychfo nadjeżdżai<.tcego pociągu. 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 
Gliwice. \V przcci<-lgu kilka miesięcy tc czyl 

się już po raz d rugi proces przeciwko Towarzy
stwu polskiemu .. Harmonii'~ w Gliwicach. jak 
czytamy w 17Gfosic Sląskim". Pien\ szy proces 
toczy! się w miesiącn marcu przed sądem ławni
czym, który wydal wyrok uwalniający. Prze
ciwko wyrokowi temu została założona apela
cya i drugi proces wczy1 się we \\·torek przed 
izbą karną. Chodziio oto, żeby Towarzyst\Yu 
udowodnić. że zajmowało siG polityką i uznać je . 
za Towarzystwo polityczne. To\Yarzysh\·o 
,,Harmonia" istnieje w Gliwicach od kilku lat. Na 
celu ma wza.iemne pouczanie się, pielęgnowanie : 
towarzyskości za pomoc~l śpiewu. deklarnacyi 
itd. Proces wytoczono już \V pierwszym. tak 1 ~ 
w drugim terminie prezesowi .,liarmonii'", p. 
Janowi Sliwcc, kontrolerowi Bankn Ludowego .) 
w Gliwicach, o to,że .Policyi nie chciał poda.L: · 
członków, ponieważ byl tego zdania, że .,Har- , 
monia" nie jest TO\varzystwe1i1 politycznem. j 
Na proces zawezwano okolo 30 Ś\\ iadkÓ\\ z roz
maitych stron G()rnego Sląska. Część świad- ' 
k.ów przesłuchano, drugiej \\·cale nic prze~łucha
no. Sąd po dłuższej naradzie skazał pana Sli
wkę na 75 marek kary i nałożył na niego koszta 
proceSil. Prokurator wnosił o 150 marek kary ; 
i zaznaczył \\ S\\ em przemó\\ ieniu, że przeci
\\"kO Polakom należy ostro występO\\ ać. To\\ a
rzystwo ,,Harmonia .. w Gliwicach PO\\ s tato w 

1 
miejsce da\\ niejszego To\\·arzystwa Alojzya- ,, 
nów. które się rozwiązaŁo skutkiem tego, że ks. 
kardynal K.opp "ydal S\Yego czasu rozporzą
dzenie, ażeby Towarzys t\\ a Alojzyanów o cha
rakterze świeckim zamienić na To\\ arzystwa o 
charakterze kościelnym. 

Nadmienić należy, że świadek p. \Vycik z 1 

Zabrza, skazany został na terminie n· 3 dni are ~ 1 

sztu za to. że po niemiecku nie chciał zeznawać. ' 
Radzionków. Za \.\ yuczenic głuchoniemych 

chtopcó\V rzemiosła sze\\·skiego otrzymali na
grody od prezesa rejencyi opolskiej mistrz 
szewski Jan Szcndera z Radzionko\\ a i .Jakób 
Szynkowski z Tarn. Uór. 

Zaborze~ Straszliwą śmierć paniosio dzie
cko cieśli Mroza ze " ·si Zahorza. Gdy matka 
oddalila się na ch\\ ilę do sklepu, \\pad lo dzie
cko do \vanny napełnionej gorą~ą wodą i tak się 
poparzyło, iż pomimo natychmiastO\\ej pomocy, 
po 2 godzinach żyć przestalo. 

Racibórz. Nad brzegiem Odry na Ploni 
znalezi-ono w nicdzielę wieczorem bezprzytom
IiCgo v.-o::nkc,; \\ · ~," jd..;dw Siu..ll(Jka. kt(;re~o pod
czas sprzeczki \\ ·Jasny brat rodzony ciężko po
rani l na gtowie. }(annego odwieziono najpienv 
do miasta dla opatrzenia ran przez lekarza po
czem oct\\·icziono go do mieszkania. \Vyrodne
go brata nic mi11ie chyba zaslu.żona kara. 

W·rocław. Naczelny prezes Sinska hr. Ze
dlitz-Triitzs12hlcr Z\\ oła ł \\ szystkich landratów 
i prezesów rejencyjnych na konferency(,: i \VY

razil życzenie, aby podejmowano \V większej 
ilości budowle i inne prace pnbliczne, zapew
niające robotnikom zarobek. łir. Zedlitz ..iest bu ... 
wiem tego zdania , iż z samych zapomóg p.ail: 
stwowych i składek powodzianie żyć nie mogą, 
a źródła za robkowania po uko{ICZO !I) ch żni\\ ach 
są stosunkowo mate. 

Z innych dzielnit. Polski. 
Warszawa. Urzednik pewnej tutejszej in

stytucyi handlcwej, p. K.. o-trzymał \V tyc.h 
dniach - jak dooosi "Goniec poranny·' ~ za
wiadomienie, że zmarły w Królew cu krewny, 
mianowicie wuj jego nieboszczki matki, uczynil 
olaf1 w testamencie zapis sumy 40,000 marek. ' 

Dla niezamożnego cz.lo\\ icka, kttJry ma żon ę i 
d\y.óif; dzieci,' niespodziany legat m(g! s t3nowić 
ni'ełada fortunkę! Ale zapis był '' aru nkowany. 
Taksator naj\\ yraźniej zaznaczy L że suma mo
że być K. \\ yplaconą. o ile ten przedsTawi do
" ód , że wyŻnaje religię ewangielicko-augsbur
ską. Matka K. była istotnie n icmJ, ą i protes
tantką, lecz poślubiła Polaka z \Varszawy, a 
dzieci z tego ma!żci1St\\ a wych o\\ ane zostaly 
w religii ojca, czyli są katolikami. Stosunk?w z 
dziadkiem ciotecznym w Kr61ew~u p. K. me u
trzymy\\ at. raz jeden tylko, jako mafy chłop i ~c , 
byf mu prezentO\\ any. Starzec doskonak :vJe.
dzial że syn jego siostrzenicy Jest katolikiem, 
czyniąc \\ ięc legat. świadomie ,,, i(>dł sumieni~ 
na pokuszenie. Czy K. przechodzi{ jakie \Valkl 
wewnętrzne - nie wiemy, ale to jest faktem. że 
po przeprowadzeniu korespondencyj z egzeku
torami testamentu nieboszczyka \\' Króle\.VCU 
oświadczył kategorycznie, że dla 40 trsiGCY ma
rek religii nie zmieni. 

Sumienic i uczci\\ ość zwyci~żyiy niego
dziwą pokusę. zasta\Yioną przez, krewnego-ha
katystę. 

Osiatnie wiadomości. 
L orient. \V porcie tuteiszym zderz~ ty 

się dwa pancerniki: "Marguerit" i 1,Adro:Irnl 
Prehoncart'". lostaty znacznie uszkodzone .. 

L o n d y n. Ostatnia burza morska wyrzą
dziła okręto-m dużo szkody. 

Biało gród. W niedzielę odbyć s,:.ę ma 
ieb.ranie, mające wyrazić swą JT·rzychyłMść d~a 
uwięzionych oficerów, którzy brali udział w za
bójstwie królewskiej pary. Z te1~a powodu o-ba
wfaią s~ę zaburzeń i starć z połicyą. 

OD REDAKCYI. 
Panu A. N. w \Veitmar. Listu zamieścić nie 

możemy. bo trzeba podpisać S\\ oje prawdziwe 
nazwisko i dokładny adres: 

Pamt Smiafemu w Bruchu. List P a!tski 
otrzymaliśmy. ale dla braku miejsca zamieścimy 
go .dopiero \v przyszlym numerze. 

Wesoły kącik. 
Dobry sposób przeciwko kro\Yie, wyrnachającej 

przy dojeniu o~onem, wynalazt, ja!< dOIIC•Si alzacki 
•• Volkshote .. , pewien chłop w Alzacyi.. Frzywiązal 
bowiem ciężką wa5rę do ogona.. Gdy chh>pek zaoorn
nial jednak, że bydlęcy ()gon (jak o tem kaida zupa z 
wolego ogona poucza) jest dosyć silny: i tak staJo s.~ę 
że owa krowa swobo{h;ie dalej ogonem wy,vij~.ła, a 
chlapu przy\vies7,ouą wagą przy najbliższem dojeniu 
pięć zebów wybi~a. 1\ie ma to jak dobry wynalazek! 

Baczrl(Jść Rodacy! 
\VieJe jest miejscowości, gdzie jeszcze \Yie

ca .,ZjedrK)czenia za\\•odowego'· nic by?o, PO·
L.rzeba. aby \\ szys~:r J(odacy byL '" org-aniz:a
n -' i. Zatem upraszamy ~orli\\ -y ch d b sp~a .. wy 
Rodaków w miejscowościach pcszczególnydi, 
o salę dla \V1eca się postarać. donieść sekreta
rzowi li. Sibilskiemu w Bo.churn. norstenerstr. 
29, a wiec się urządzi. W ten sposób praca dal
szego rozwoju będzi e zalatwiona. 

Zjedn<Jczenie za\Yodowe polskie. 

Bacznoś~ Brncb ! 
Mc;.żom zaufania .. ZJednoczenia zawcdowe

go" zwraca ię uwagę , iżby podali numery u
staw i za które mies~ce składki z<:>stafy ściąg
nięte. To podać jak najprędzej druho\\i Janow
skiemu, przez to można będzie prędzei książki 
uporządkować. 

Sekretarz 11Zjednoczenia zavi octowego''. 

.Ola polskich towarz)rs.tw! 
· Szan. Tow. polskie V,7estfalii i Nadrenii , u- . 

· rządza~ąc zabawy i rccznice, mogą otrzymaą .. · 
tanią . poLką muzykę. Bliższe s ze zególy poda 

. • Jan Witkowski 
w Scbonneheck, friedr ichstr. 3, p. Stoppenbc1;g. 



;Rm;lcgl się \\'ystrzai i potem kozacy krzy
knęli: 

- Chybicr!y! Kula jeno rękaw przcszy!a! 
Jest garniec \':ód ki l 

-- Przy druginJ s i<.; poprawię! - za wolał 
Nachodka. - Odzie mi c rzyć? 

- \V a! \\ szy!~! 

-Jeno 'l~aclrasnę. --- rzekł Nacl1odka i zno-
wu '.vystrze!il. · 

Czerwona pręga \Yystąpita na szyi pana 
Wladys!a\\'a i krc\\. Z'lczęla mu kapać na ramię. 
Kozakom dziko zaświceiły się oczy. 

- liurra! -- \\rzasnęli. - Jeszcze raz! U
ch~ nm przytnij! 

- Prz.rtnG, jeno dajcie horylkl, bo coś mi 
oko mgli. 

\Vięc pe.lna czarka k r<-tżYć zaczęła, a zanim 
trzecie koio obesz1a, .iuż h\·arze okrutnie się roz
palUy, już oczy dziJ\;m p!onęJy blaskiem i koza
cy zaczęli się domaga(; strzelania po kolei. D1u
go trl\·a~y te ta1·gi we \\'Zburz.onci gromadzie, a 
tymczasem pan \Nładystaw stat z oczami u
tkwionemi w niebo i ~orąco się modlit 

Nareszcie N2.chodl\a uspokoił kozaków. 
Znowu mia~ strzelać. \Vięc podniósł pistolctJ 
wymierz_;{ i potem zwolna opnścił rękę. Po 
ch\vi]i zaczął je:i pomatu podnosić ... 

T nvaJa g; ucha cisza ... 
Wtem z boku, stamt!:id. gdzie wysokie krze

wy rosty nieprzedartym gąszczem, huknęła gło
śna sah\ a i zaraz potem grzmiący wrzask po
wstał: 

-Bil- zabij! 
Na polankę \Yypadli \-ojownicy z Kamien

nego Pnia, wiarusy. 
Z ognie ,1 w oczach. z podniesionerui sza~ 

blami, biegli Gni łav,. ;:L jak burza, ,__ biegli za 
swym groźnym \\·odzcm, k,tóry szłyk zrzucH i 
z roz\\ ianym \\ ~oscm. z piorunami w. źrenicach, 
_podobny byt do archaniola z płomiennym mie-
czern. 

"vV mgnieniu oka starli kozaków i ucieka
jącym siedli na karki, ntbiąc szablami· tak rzę
siś~ie, że mato który kozak zdo.ta-ł unieść życie 
na rączym koniu. 

"vVtedy kołem otoczyli Nachodkę, który z 
.kulą w piersi leżał na ziemi, krwią wtasną zbro
czony, \Vstrząsal siQ, podrzucał sobą, charczał 
i palcami szarpal darniJJę. Podnieśłi go litości
wi \\ iarusy, a wtedy on jąl chwytać do ust p.o-

. \Vietrze i kn\ a we mi oczami wo-dzić w około. 
Ujrzał uwolnionego z pO\Vrozów pana \V lady
stawa, nad którym pochylili się Dzik i staruszek 
kapelan,- więc zadrżai, zapienił się, twarz jego 
wykrzywiła siG strasztlą nienawiścią i wrza
snął: 

- Lachy! ... liadit lki L.. 
To były jego osratnie słowa. Nie kula, 

wściekło-ść go dobt!a. f~unął trup~m. 
Dtugo z pana Vv'ladystawa nie dobyto sła

wa. Siedział pod drze\\ cm jak skamieniały, ze 
v zrokiem wbitym w ziemię i nieczuiy by! na 
wszelkie starania Dzika, ani na sto·wa pociechy 
których ksiądz nie szczędzii. ' 

- Zam4cil mu się rozum, -smutno szeptali 
żolnierzc. 

Ałe on był tylko nadzwyczajnie wstrz8-
śnięty niespodz.icwanym obrotem rzeczy, 1 · wię .. c 
slysząc dokola polslq mO\\ ę, z wolna przycho
dził do siebie, J\ \\ · ~cdy przypomniał wszystko. 
Stanęła mu przed oczami Anulka, tak, jak ją 
·zemdloną Olgerode U\HJZit, potem wyobraził so
?'ie jej boleś(~, rozpacz, polażenie okropne, -· 
1 zadrżał, zaś\Yicciiy mn się oczy, podniósł gło
wę i rozwartcmi nozdrzami wciąga l w siebre 
powietrze. \V zuch\\·alej myśli już Olgcrodego 
WYZY\Vat na n~kG \\' jego własnym obozie. 

Opo\\ iedzia1 wiarusom swe ostatnie przej
ścia, poczcm Dzik rzek t: 

- Nie będzie cieszył się Olgerode, bo na 
wstępie do obozu spotka Carlingtona z Reuttem. 
Jechaliśmy \Vci~ż za ninti prawie pod sam obóz. 
potem skręciliśmy \\ prawo, wzdłuż tej oto rze~ 
ki, i to ię nam bardzo przydało, bośmy natra
fili na to miejsce, gdzie rozbiłeś watahę Nachod
ki. Tam je zcze leżcli ranni, od których dowie
dzieliśmy się, czego nam było potrzeba, poczem 
bez zwłoki przybyliśmy tutaj, chwała Bogu, że 
nie za pó-źno! Teraz, \Vladku, twoja panna ma 
swoję ~wardyę. Carlington z tatarami, I(eutt 
i Mirski nie dadzą zrobić jej krzywdy. Niechże 
cię o nią gio\Ya nic boli. A my, zanim c~ś ob-

my-ślimy, musimy się pierwej dowiedzieć, jaki 
Dbr<)t bie rzc bit\\· a Szamila z rosyjską potęgą. 
Czy tak? ' 

Pan \..Yładysla\\- przyznaŁ. że inaczej postą
pić nic można, bo jnżci bytoby szaleflstwem 
atakO\\·ać dy\\·izyę Olgcrodego. Więc Dzi:, 
spytał wiarusów. kto by z nich chciał jechać' na 
ochotnika ku \.\·alczLtcym armiom, tam wszy
stko dobrze wypatrzyć i wrócić corychlej z 
wiadomościami. Zgłosili siG niemal wszyscy, 
więc Dzik wybral d\Yudzicstu najrozważniej
szych i puśdl ich przodem pod komendą Trylic
kicgo, sam zaś szedł za nimi powoli, żeby jeno 
wydostać się z puszczy na widue mieiS'2C. Po
sunąl sic;: tedy aż ku owej polanie, na której pan 
V/ladysla'\\' Z\Yalit Olgcrodego, i tu się zatrzy
maJ. 

Tymczasem Tryl:cki ze S\\·oimi kłusem · 
biegł ku dalekim \\·zgórzom, nad któremi dym 
\\·isial jak p~owa chmura, a za niemi grzmiało 
bez przer\\'y. 

Tam właśnie pamięmy bój rozwinął się w 
całej peJni. 

Czterdzieści ciężkich dziat jenerała Rti
szczewa grznliało od rana na prawym brzegu 
Su!aku, trzymając swym ogniem miurydów 
daleka, a tymczasem pionierskie kompanie zbu
do\~' ały pięć szerokich mostów. Około poludnia 
zaczęta się przepra\\·a. Naczelny wódz książę 
Bagration-Muchra(!ski puścił naprzód caią kon
nicę. Więc wichrem przemRnęia po mostach 
dzika jazda kuba{Iskich uzbekó\Y, którymi do
wodzi{ szalony Dżem-Bułat; za uzbekami wdar
ły się na drugą stronę rzeki c1Ja(lskie milicye, 
za niemi za~ ognisty \rVloch Dcll-Pozzo przepra
wił dwanaście SZ\\-adron6\\- kozakÓ\\- astrachań
skich, Drenburskich i uralskich. Cala ta konni
ca zaraz posunęb się prze~iw rniurydom. którzy 
długim frontem zajmowali grzbiet pochy~ości, 
spadającej łagodnie ku rzece. 

Aż do tej ch\rili Szamil milczał i cicho by
ło po jego stronic, tylko raz po raz zrywały się 
mak czarnbu-Jy jak ćma szara i uderzały na bu
dujące się mosty, a podmiotlszy pod nie smol
ne pochodnie i spłoSZY\YSZY pionierów, zaraz 
co tchu zmykaly przed morderczym ogniem z 
batcryi Rtiszczcwa. Ale teraz Szamil bryznął 
grubym Z\Yirem z niezliczonych drewnianych 
armatek i zaraz potem pchnąl swe najlepsze 
czambuły na jazdę . Dell-Pozza, z ach wianą w 
pędzie rzęsistym deszcze kamykóv,, które kale
czyły gorzej od oł-owiu. \Vięc jeszcze nie zvvia
ły się dymy, już z nich jak trzy pioruny wypa
dli: Achwerdi-Ivlahoma z lewego skrzydła, Ibra
him ze środka. zaś czccze1'1ski Tasz z prawego 
flanku i \Yszysc y trzej biegli grzmiąc~l lav\'ą, z 
,,·yciągniętcmi szablami. z przerażli\\·ym krzy
kiem: AHa ch l Atłach! A H ach! 

W morderczej walce szalę zwycięstwa na 
stronę Szamiła przechylił tv1urat, \Yódz awarÓ\"Y' 
pobi\YSZY Rosyan w ch\':i!i stano\Yczej. WoJ
ska rosyjskie zostały zniszczone. 

Bez sztandarń\\ - , bez IllLlZyki, ł)ez pieśni, po
ciągnęły się do Szury strZGPY rosy.iskiei armii, 
która zaledwo kilka gcdzin przedtem miała się 
za nicz'\vyciężoną. 

A tymczasem Szamil objeżdżał swoje czam
buły. One \Vitały go burzli,,·ymi okrzykami, 
a on~ cały jakoby w blaskach, ]{{aniał się. chwa
lił, podnosił zasrugi dO\\·()dzcÓ\\, "obie nie przy
znając żadnej i te m \\-sz:rstkich chwytał za ser-
c a. 

Stanął nareszcie pr7ed jazdą awarską. obej
rzał się,· jak gdyby kogoś szukając, potem za
\\·o1ał tak gromko, że go \\ szędzie słyszano: 

- A gdzież jest naizasiużc1iszy między ty
loma zasJużonyrri? Odzie ten proroka nie-odr.o
dzony potomek, który swym mieczem Z\\-yclę
st\Yo przechylił na naszą stronę? Niechże mu 
cześć oddamy, czynie{::: zadość potrzebie serca!, 
Gdzie przesławny tladżi-Murat? 

Umilkł i czekał, ażalf się kto nie odezwie, 
lecz milczeli wszyscy, bo nikt nie wiedział. co 
się stalo z tladżi-Muratem. 

IX. 
W pierwszcm starciu A war() w z kozakami 

rzuca l się tiadżi -M u rat w naj\,·ięl\szy ścisk nie
przyjaciół i rozry\Yal ich odrazu, a potem wpa~ 
dał do ich środka jak bomba i tam dopóty żgat, 
siekł, rąbał, Qbalał, szaleją~ ze swym jagata-J 
nem, który migał w jego d{oni jak błyskawica, 
dopóki w koło niego nie uczyniła SiG pustka. 
Wtedy czerwony od krwi przelanej, z twarzą 
rozpłonioną, z rozwartemi nczdrzami, toczył 
dzikim wzrokiem po polu, szukając nowych ofiar' 
swej mściwej zapalczy\vośd i znajdo"·al je tam, 
gdzie gromada kozaków była największa. Więc 

z rykiem głodnego lwa bieg.f ku nim na rzutnYtrt 
natolskim rumaku, który ''strząsa! farbowaną 
grzywą i mknął przez pole z wiatrem w zaw0 .. 

dy, a dopadłszy nieprzyjaciół, uderzał w nich 
szeroką piersią, gryzł zębami, łbem wytrącał z 
siodef, kopytami tratował obalonych, rzekłbyś: 
rozumial, że na swym grzbiecie niesie mściciela 
czuje jak on i jemu wiernie pomaga. Byl to b~ . 
w-iem .·bojowy koń turecki, dzi\.vnie zmyślny i '''~ 
lubiący wojnę, mrozowaty drygant mocny i ~'' 
ognisty, wlaśnie jakby stworzony dla tak zapal- ~!l 
czywego wojownika, jak Mnrat. or 

Dużo już krwi przelał mściwy lVlurat i dużo ~~· 
mołojców astracha!Jskich, do(Jskich, uralskich na. ~1 
twardej ziemi rozciągną!, wykrzyk~jąc raz po ,.~c 
raz: ,.Za Tyrę to! - za Tyrę !'~ a Jeszcze ma- 1 \ 

lo mu byio tego mordu, jeszcze nienasycony się- IW 
gał po co~az nowe ofiary i uganiaJ się za niemi 1ą 
po sz~rok1em polu, podobny do drapieżnego ia- ·k 
strz~b1a, przed nim zaś jak lękliwe go.fębie pierz ... ~~ 
chał! kozacy, krzycząc przeraźliwie. 

Aż z daleka obaczył , Deli ·-Pozzo straszli
wego żniwiarza i zaraz posunął się ku niemu 
na S\vym \VTOnym bachmacie, który wspinał się 
za każdym krokiem, wstrząsając łbem kudłatym :· 
. d ' ~ r roz ymaJąc czerwone dymiące chrapy. Uj- w 
rzał go l'vlurat, poznaf po zlotych haftach, że to 
ktoś ze znacznych, więc poczenvienial z radoś- !.11 

ncgo wzruszenia, poczui rozkoszny dreszczyk : 1 ~ 
i na gto·s się zaśmiał, potem zaś pocisnąwszy !U 

rumaka, k,apnąŁ się jak w dym na spotkanie Dell
Pozza. 

Dell-P0zzo nadjeżdżał truchtem, pochyliw
sz~ si.ę na ktt.lbac~ tak, ~c. cały się schował za lm 
konsk1m karkiem 1 tylko g10wę jego widać było 
z boku, w ogromnym kapeluszu z piórami, któ
rego kryzy rzucały cień na twarz śniadą i na l\' 

oczy błysLczące, czarne, jak smola. vV pięści, 
\Vspartei na kolanie, trzymat sztychem naprzód 
rapier bardzo dlugi a cienki jak żądło i myślał 
jakiego zażyje fortelu, aby tego przeciwnika na- z 
dzia1' jak kurczę na rożen. · A by1 on mistrzem 
w fechtach wklskich, które nietyle na zręczno
ści i sile się zasadzają, co J1a podstępach. 

Ale chrapiące rumaki, tocząc pianę z py- \\ 
sków, rwaly się już do siebie tak gvYałtownie, 
że jeźdzcy urrzyxnać ich nie mogli. Puścili te .. 
dy cugle prawie w jednej chwili; - porwal ich. \\ 
jakby wicher i poniósł nad ziemią z zawrotną, 
szybkością, potem konie wspięty się ~iak gryfy l~ 
i run~Jy na siebie. vV mgnieniu oka rapier zwią- \~ 
za{ stę. z jataganem, powstal szczęk · krótki, ·

1
• 

zgrzytliwy, garda uderzyła o gardę i w tej sa
mej chwili Murat ca~kiem '\Yychylił się z siodla 
a lewą pięść, uzbrojoną sztyletem, podniósf nad 
piersią Dell-Pozza. Dc11-·P.ozzo \Vidząc JUZ 

śmierć unoszącą się nad nim, \V tył się przegiąl 
1 

~ 
i z całej siły szarpnął za cugle. Więc koń przy
siadł na tylnych nogach, przedniemi bil w po
wietrzu, ale tymczasem Murat, uderzywszy w /b 
próżnię z okrutnym zamachem, sam z siodla s 
vvyleciaL Chciał go teraz Dell-Pozzo przybić n 
rapieram'f do ziemi lecz ko(t jego dał susa i <ld-
raztt się odsadził o kilkadziesiąt krokó\v. P. 

Zanim go Dell-Pozzo zatr2;ymał i zawrócił~ 
już Haclżi-M u rat wskoczy l na siodło. Znowu 
tedy jechali lm sobie, przeszywając się z podel
ba groźnerui oczami. J echa! i stępią i coraz ·po- z 
\\-olnicj ,tak, że konie ich podskakiwały prawie 1 

na miejscu, wspinały się, chrapały, jęczały i . 
miotaty się gwaltownie z \\ iclRiej niecierpliwo- 1 

ści. Ale teraz ieźdzcy trzymali cugle krótk() 
i mierząc się wzrokiem, zgadywali \\-zaiemne 
zamiary, 

\V . tem Dcll-Pozzo \Vypuścił konia, ale nie z 
prosto na przeciwnika, jcoo tak, aby się tylko 
otrzeć o· niego. Murat kormąJ' się na spotkanie 

0
, 

z wyciąniętym jataganem- .ieszcze chwila i za- '' 
da cios straszliwy - wtem Dell-Pozzo nagle 
osadził konia i wymierzył z pistoletu. Błysnęło 
na panewce, lecz zanim huk się rozległ, Murat 
znikł pod koniem. 

"vVtedy bystry jak błysl>~awica, skoczył ku 
niemu Dell-Pozzo, podnió~ł się na strzemionach,. 
przechylil i z góry żgną? go rapierem w udo tak p 
silnie, że ostrze wparło się w brzuch i wyszło 
między żebrami. ~ 

. Murat mial jeszc~ tyle przytomności i siły. -. 
ze ciął go po ramieniu i pierś mu rozprót, potem ~ 
zaś obiąt rękami szyję rumaka, krzyknął nań i 
zemdlat 

Rozumny koń pomknął, unosząc rannego ti 
pola bitwy. 

(Ciąg dalszy nastąpi), 



Odezwa 
do ludu polskiego! 

Rodacy! 
Iiakatyści katoliccy i niekatoliccy a miano

. vicie niektórzy księża. i zakonnicy niemieccy 
~ v,wpowiedzieli "\Viarusowi Polskiemu" walkę 
l 'miertelną. \Vystępują przeci\\. niemn na ze
~ ;raniach, w towarzystwach, na kazalnicy i 

,,szędzie, gdzie tylko do ludu polskiego zbliżyć 
:się mogą a \vystępują tak za1vzięcie, z takim 
"ysiłkiem, tak nie prze.bieraią w środkach, że 
:vcwni są Z\vyc:ięstwa i gazety centrowe już 

- · Wiarusowi Polskiemu" przepowiadają upadek. 
~ l~'iemy, że niektórzy centrowcy niczego tak go
i rąco nie pragną, jak zniszczenia "Wiawsa Pol-
- ticgo", oraz popieranych przez to pismo to

,1arzystw a mianO\\ icie ,.Zjednoczenia za w od o
wego polskiego" i "Z\viązku Polaków". 

A dla czego tego pragną? 

Dla tego, że "\Viarus Polski", "Związek" i 
Ziednoczenie" są O\Vym centrowcom na prze
~zkodzic w nadużywaniu religH dla interesów 

- wyzyskiwaczy, dla tego, że owi centrDwcy nie 
1 nogą ogłupiać robotników polskich, jak ogłupia

- :ią katolicko-niemieckich, - dla tego, że ,,vVia
'rus Polski", wznosząc wysoko sztandar wiary 
i narodowości, broni({c interesó·w religijnych i 

- morainych rodaków, nie zapomina o potrzebach 
doczesnych ludu pracującego. 

, 1Wiarus Polski" pragnie, żeby robotnik 
a l l11iał kawałek chleba dla siebie i rodziny; 

"\Viarus Po1ski•' żąda dla robotników zdro
·wych mieszkań; 

"\Via rus Polski" nie chce, żeby dzieci ro
botników chodziły obdarto i boso; 

.,\Viarus Połski" chce - jednem słowem ~
zapewnić lepszą dolę r·ob-ntnikow·i i jego rodzi
nic, a za to przedstawiają centr·owcy kierowni
ków i przyjaciól ,,\Viarnsa Polskieg·o" jako so
:yalistów, chociaż wiedzą, że to, czego "\Via-

!rus Połsk\t" żąda, o nie socyalizm, tylko spra
wie{Hiwość i miłość bliźniego. 

Nie dzi\\·imy się bynajmniej, że tak jest, bo 
w stronmictwie centrum mężowie sprawiedliwi, 
'l)(}krewni duchem wielkiemu Windhorstowi, 

1 stracili dziś wpływ i znaczenie, a za to wysunęli 

\ się na czoło różni bogacze, wysocy urzędnicy i 
. karyerowicze a pie.rwszą figurą stał się hr. Bal
'lestrem, który to Połaków i(3zat "bić po pysku". 

1 
Idąc za \Yskazó\\-ką hr. Ballestrema chcieli ... 

\bY cemro\vcy zamknąć usta wszysUdm Pola
.kom, aby się nie skarżyli na krzywdy i uciski, 
:(he i e li by zgnębić \vszystki~ ,gazety szczerze pol-

- jSkie a mianHWkie "VVIiarusa Polskiego". 

Ale lud P·G1s1d już dawno poznał się na o
hhuhe centrowców,~ t\Yardo stauął \Y obronie 
S\\ 'CJ ich gazet i pracuje nad ich rozpo\vszechnie
uiem. 

Rodacy! Teraz na rozszerzanie ,,\Viarusa 
Polskiego" czas najlepszy. Pracujcie przez ca1y 
miesiąc wrzesiel1, aby na nowy kwartał liczba 
abonentów "vViarusa Po1skiego" co najmniej się 
Podwoi1a. Dolóżcic stara(I, aby każdy Polak 
'za pisał go sobie. Cho-dźcie w ·rym celu od do
mu do domu, agitujcie na zebraniach, przy pra
~2 ' i wszędzie, gdzie tylko sposobność się nada

- rzy a nie spocznijcie, aż wszyscy Polacy będą 
o- tnłeli w domu "Wiarusa Polskiego". 

P rosimy obok niego · polecać także inne u-
1ozci \\ e, szczerze l\.atolickie i polskie gazety a 
zwakzać należy tyiko gadziny, wysługujące się 
; tronnlctwom niemieckim i zaiożone w celu ba
!lamucenia ludu polskiego. Jesteśmy pe\vni, że 

_ kzrteln icy \vszystkich szczerze polskich gazet 
IDodadzą sobie ręce, aby tępić kąkol, który nie
Przyjaciele rozsiewają pełną garścią \Yśród pol
skiej p5zenicy, spodziewamy się, że Polacy na 
b'-zYźnie dadzą germanizatorom wszelkiej 
~arwy taką nauczkę, że rla zawsze odechce im 
, ię bałamucenia ludu polskiego. 

RDdacy! RDzpowszechniajde "Wiarusa 
Połsldego" i inne szczerze katolickie i polskie 
gazety a tępcie kąkol i chwasty german·iza-
.toiskic '· 

'Y~ ''----------·------------~--------------
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Rodacy! 
rosimy Was usilnie zapi· 
iljoie "Wiarosa Polskie
o" na czwarty kwart·ał. 

Prenumerata za Ze ,.Przyjaciel" jest pisme~ szczerze katoD• 

W D p l k. u ckiem i polskiem, tego dowodem hczne proc~sy ~~ 
n i3rUSa 0 S 1eg0 toczone mu za artykuly, pisane W obrome Wiary; 

z trzema bezp!atnymi dodatkami tj.: "Nauką·· · .. { mowy polskiej, w obronie Judu polskiego i dziatek 
, l(atołicką", "Głosem górników i hutników", polskich. . . . 
oraz "Zwierciadłem", wynosi na kwartał, tj. na ,.PrzyJaciel kosztuJe na IV kwartał z przy-
październik, listopad i grudzień · .. noszeniem do domu 99 fen. 

tylko t mr. so ien., Wydawn. "Przyjaciela" w Toruniu 
a z odnoszeniem do domu 42 fen. więcej, czyli 
razem 1,92 mr. 

\V przysztym kwartale otrzyma każdy abo
nent "\Viarusa Polskiego" zupełnie bezpłatnie 
razem z gazetą 2 piękne dodatki: 1) Obraz Ojca 
św. Piusa X. 2) Kantyczłd, czyli zbiór pieśni na 
Boże Narodzenie, 

!(toby pragnąt, abyś.my "vViarusa Polskie
go" posyłali rodzicom, kre\Ynym lub znajomym 
do Połski, lub gdzieindziej, niech nadeśle 1,93 
mr. i dokładny adres, a gazetę poczcie prze
każemy. Prosimy uczynić to jak najrychlej, gdyż 
przez późne przekazanie gazety powstają nie
porządki! 

Posthestellungs· F ormular. 
Ich. bestelle, hiermit bei dem Kaiserlichen 

Postamt e in Exemplar der Zeitung "Wiaru 
Połski" aus Bochum (Zeitungspreisliste 128) filr 
das IV. Quartal 1903 und zahle an Abonnement 

und Bestellge!d 1,92 Mk. 
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~· 
Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben, be

scheinigt 

•••••••• 11' • ., d .......• 1903. 

Postbestellungs-Formuiar. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserlichen 

Postamt ein Exemplar der Zeitung "Wiar111 
Polski" aus Bochum (Zeitungspreisliste 128) filt 
das IV Qnartal 1903 und zahle an Abonnement 

und Bestellgeld 192 Mk. 
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Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben, be-

scheinigt. 

.......... , d.. • • e t 1 a e 1903. 

"Przy.jaciel" 
najtan~ze pismo polsko-katolickie 

_!2'~hodzi trzy razr tygodniowo w Toruniu. 

Jest to najtańsze pismo ludowe, gdyż placi się za 
nie kwartalnie na poczcie tylko 75 ienygów bez odno
szenia a z odnoszeniem do domu przez listowego c 
24 fenygów więcej, czyli razem 99 fenygów ·na cab 
kwartał. . 

,.Przyjaciel" wychodzi trzy razy tygodniowo. 
jest caty drukowany \vielkierni i wyraźnemi literami 
i ma sześć bezplatnych dodatków, których tytuly są,: 

.. Rodzina Chrześciańs!,a", tygodnik: 

.,Przewodnik Naukowy i Literacki•', 
,.Szkółka Polska", 

• .. Kupiec i Przemysłowiec", 
.. Gospodarz'", miesięczniki; 
.,Gospodarz", miesięcznik: 
.. Ogrodnik i Pszczelarz", kwartalnik. 
Prosimy także rozpowiadać, że na pogrzeb ka

żdego abonenta, który umrze wskutek nieszcześliwe
~o wypadku (po niemiecku ,.Unfall") zaraz lu~ w 
dwa tygodnie po wypadku. wypłacamy spadkobier
com. którzy się zgloszą najpóźniej w sześć tygodni 
po po~rzebie, z dobrej woli jako zapomogę 

160 Ulareli. 
Kto jeszcze teraz zapisze naszą gazetę i 

pozostanie jej wieri1y do koóca roku, otrzyma 
piękny 

Kalendarz na rok 1904 
i inne piękne podarki 

V.f czwartym kwartale damy wszystkim 
abonentom jako podarek książkę: 
O Polsce, jej kr.ólach, bohaterach i mężach za .. 

służony~Cb. 

{Thorn). 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle ·hiermit bei dem Kaiserlichen· 

Postamt ein Exemplar der Zeitung "P~zyjaciel~' 
aus Thorn fUr das IV. Quartal und zahle an· 
Abonnement und Bestellgeld 0,99 mr. 
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c:e· 
Obige 0,99 Mr. erhalten zu haben, be-t 

scheinigt 

...... , d. . . . . . . • . 1903. 

Gazeta Toi~unska 
(Gazeta Codzienna) 

wychodzi w Toruniu sześć razy tygodniowo, z: 
sześciu dodatkami bezplatnymi. Oto ich tytuły: 

,,Rodzina Chrześciańska ", 
"Przewodnik Naukowy i Literacki", 
"Szkółka Polska", 
"Gospodarz" 
"1\upiec i Przemysłowiec", 
"Ogrodnik i Pszczelarz". 

' ) l. t/lo' 

·! 
' ' ·\ 

l ~ .... t.'. 
"Gazeta Toruńska" jest pismem na wskroś 

katolickiero i szczerze narodowem. W najcięż:. 
szych walkach, które Polacy na obczyźnie to
czyli z germanizatorami, śmiało, nieraz z wla
sną szkodą ujmowała się za Rodakami i dla te
go zasługuje na poparcie i na jak największe 
rozpowszechnienie na obczyźnie. Kto z Roda
ków na obczyźnie obok "Wiarusa Polskiego'~ 
pragnąlby mieć codziennie drugie pismo z Pol
ski, temu polecić śmiało można "Gazetę Toruń
ską", która i w obecnej .. walce wyborczej gorą
co broniła Polaków na obczyźnie i ich władz~ 
wyborczą, a karciła zachcianki germanizato-
rów. "\\ 

W czwartym kwartale damy wszystkim 
abonentom jako podarek książkę: . 
O Polsce, jej królach, bohaterach i mężach za .. 

służonych. 

Kto jeszcze teraz zapisze "Gazetę Toruń
ską" i pozostanie jej wierny do końca roku, 
otrzyma piękny 

Kalendarz na rok 1904 
i inne piękne podarki. 

Ze na naszych abonentów zmarłych wsku
tek nieszczęśliwego wypadku zaraz lub dwa ty
godnie po wypadku wypłacamy z dobrej woli 

150 r.na:rek 
to powszechnie wiadomo i tak nadal będziemy 
czynili". 

,.Gazeta Toruńska" kosztuje na 4 kwarta{, 
tylko 

1 markę 50 fenyyów 
za odnoszenie do domu przez listowego dopta"' 
ca się 42 fen . 

Postbestellungs-Formular. 
Ich besteUe hiermit bei dem l(aiserliche~ 

Postamt ein Exemplar der Zeitung "Gazeta To
ruftska" aus Thorn flir das IV. Quartal 1903 und 

zahle an Abonnement und Bestellgeld 1,92 Mk .. 
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~aS 
Obige 1,92 Mk. 

scheinigt 
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erhalten zu haben, be-. 

1903 . 



% różnych stron. drobne pr.zc·winicn ic. Biedny ~wardzista wniósł 
. do Papieża prośbę o daro\\·anie \\ iny i kary. 

Brambauer. Z rodziny . .IJ.()I~kiej _ S.eczek. .Pius X rozkazaf go przywo~ać. 
która zatruła się grzybami · .. lip}ąrłÓ . q#cF~o 'i ·~ \\.idisz, mój drogi - rzeki - do czego 
matka. · ._. · ·· :'t4f~i\t'11~.1fM doprowa:dza .nieposiuszei1st,,·o ,,·obec star-

Corne. Poldżenie kamienia węgi~lnego 'szych:. nie obawiaj i ę jednak: gdy \\ spóiiJię po
pod ·nowy kościół katolici{i iras{ą~1 .":v ·pt'zyszlei prosi1łry kapitana, może rrm razem przebaczy c1 
jesieni. . ,ieszczc. . 

J\\arten. Pewien wyborca ·nierdretki' gloso- I ·wez'\\-a\\'szy . dowódzc~ swej straży, P9-
'vał przy wyborach ściślejszych d\\rnkrotnie: w lecil zatrzymać nadal żołnierza \'\ szeregach 
Marten, ~dŻie mieszkał dawniej i w Oespel, S\vej gwardyi. 
gdzie micszkal podczas " :yboró\V, 'bo · tli i fam Przed kilku dniami siostrzeniec Papieża, 
był zapisany w liście wylYottzd. Sta,,:-{ono go Parolin. został ojcem. Na ,,· iadomość o tern, 
przed sąd. Prokurator zażądał dla niego trzy telegrafuje Papież do swej siostry, pani Parolin, 
dni kary. Sąd uwolni'l go jedn'ak, bo oskarżony aby przyslano mu fotDgrafię wnuczki. ,.Niech 
by l podwójnie zapisany b'ei jego · starąń, ·a gdy fotograf jednak stara się zachować podobiefl-
dostał \\ ezwanie do glosowan'i·a· w 2' · miejsca~,.;.h, st\Ą·o rysó\Y me-i wnuczki" - kmkzy się tele-
to nie można go karać, że 2 razy glosowat gram. . 

Zwracamy uwagę Szan. naszym Czytelni- z każdego też postępku Ojca św. ·wychodzi 
kom,. że w dodatku znajdują- s'i'ę kwity do' iapi- na jaw dobroć, zamiłowanie do prostoty. Bar-
sania "Wiarusa Polskiego~' ·na czwarty kwartał dzo często skarży się . że etykieta go krępuje. 
i prosimy, aby nietylko sami zapisalf .,\Viarusa Tak samo niech~tnie v\·idzi około siebie liczny 
Polskiegof' lecz też gorliwą roz\vinęli- agitacy~ zastęp dworzan i s~ug. Kilka razy .inż wymknę-
'~.r celu pozyska\l·Jia pismu .. ·swemu 'licznych· nu- lo . mu się Z\\·ierzenie, że !epiejby by lo, gdyby 
'"Ych czytelników. mial obok siebie jednego tylko służącego. a je-

, Schalke. W kopalni ,.Consolidation" został dzenie smakowaloby mu najlepiej. gdyby mu 
pokaleczony górnik F. Bartz. mogla nadal przyprawiać- tak jak w Wenecyi 

· Dortmund. \N jednej z fabryk tutejszych - jego siostrzenica . 
.zostal robotnik J. Elaszczyk znacznie pokale- -K.;fu,_.Pólskie · ,~:~~;!;:--~~~ p;rl~mentarnej. 
czony. . Szesnastu posiów polskich w parlamencie nie-

Toulon. Prancya wysela okręty do Tnrcyi micekim sranowi 4 03 procent wszystkich po-
\V celu obrony swych poddanych. zagrożonych sMw Izby. Reprezentują oni w okręgach, w 
z powodu zaburzef1 macedOJ1skich. których \\·ybrani zostali. Ludność. wynoszącą 
. l(onstantynopol. W Turcyi polożenie nie- · razem dwa miliony i 268 112 dusz. czyli 4 02 

pewne. Ruch wśród Macedończyków się wzma- proc. calej ludności " ' Niemczech. Na Jednego 
ga. "Chory czlowiek", Turcya z obawy patrzy posia polskiego przypada 141 762 mieszkal1cÓ\\. 
\V przyszłość. \V okręgad1 reprezentowanych przez Polaków 

Przyczyny krwawego starcia · ,,, Beirucie jest 447 036 osób 11 prawnionych do glosowa:nia, 
d-opatr.ują się w niena\l.· iści muzułmanó\v dG czyli 3.56 procent wSZ:\'Stkich uprawnionych w 
-chrześcian i niedołęstwie wladz tureckich. Ze Niemczech. Na każdego posła polskiego przy-
s~r:ony tureckiej zaś przedsta\v iają te zajścia w pa.da więc razem 27 9Ti upra,,·nionych do gro
innem Ś\ ietle. Wedle tego przedstawienia rze- · SO\\·ania bez różnicy narodowości. 
czy, rozpoczęty Śię rozr;chy napadem · pra\V(/J 1 

Pod względem mieszkańców przyp.a.ctaią-
sła\.vnych mieszkaliców na czterec-h muzuhna'- cych na jednegv posła figurują w statystyce Po-
nów, którzy przechodzili dzielnicę Mezrea. Tv Jacy na drugiem miejscu. gdyż jak wyżej ,,-y_ 
doprDwadzilo do gwałtownego starcia, któremu mieniono, jeden poiski poseł reprezentuje 141 i62 
polożylo tamę wdanie się wojska. Ze strony tu.. mieszkańców. Przewyższają Polak6w tylko 

· rec.kiej twierdzą, że zraniono trzech żołnierzy i socyaliści, którzy przeci~tnie liczą 21 1 208 mi e-
jednego zabito, gdy tymczasem z mieszka{JCÓ\y· szkatków na jednego posła. \V liczbie npraw-
P<;llegl tylko jeden i jednego raniono. T:rll;lcza:- nionych do gloso\rania. przypadających na je .. 
sem urzedowe referaty konsufów podają,, jak dne.go posla, ustępują Polacy ce.ntrO\VCDm. Iibe-
powiedziano wyżej, zupełnie inne liczby, ralDm, \\·olnomyślnym i socya1istom. Pochodzi 

Swiniary (Bismarksfelde) pod Janó.\\·cert1·, 
. to ztąd. iż pos.łowie polscy reprezentują przev.-a-

Kolonistę Schirmera uwięziono za to, że żonę . żnie okręgi ,~.;iejskie. \V których prze\.,raża lu-
pożga! nożem śmielielnie. l dność m;ndsza do r.losowania nie uprawniona. 

Rozmaitości. 
O życiu Piusa X d{)nQsi korespondent rzym" 

ski h~ · owskiego- ,,Przedświtu": 
vVszelkie wydarzenia tak we \Vłoszech jak 

·w Rzymie schodzą obecnie na drugi pian. Do
stojna osoba Piusa X zajmuJe myśl wszystkich. 
Nawet rząd włoski, który zaczyna już teraz 
wrogo występo\vać przeciw Papieżowi, z niepo
kojem śledzi każdą czynność . Ojca św., starając 
się wszelkimi siłami wybadać, czy kierunek po
lityczny \Vatykanu nie ulegnie jakiejś zmianie 
Pius X zachowuje jednak milczenie; dzialaloość 
jego ogranicza się obecnie tylko do spraw ko
ścielnych. Gdy jeden z dawnych przyjaciół w 
rozmowie z Ojcem św. napomknął, że wszyscy 
z upragnieniem oczekują nominacyi sekretarza 
stanu, by z tej nominacyi wywnioskować o kie
runku poli~ycznym, Pius X odpowiedzial z u
śmiechem: 

- Możesz oglosić. że dotychczas badam 
tylko bieg spraw i m,odlę się. bym swemu zada
:(tiu mógl podołać. Teraz wiecie już wszystko. 

O ile jednak w sprawach politycznych Oi
ciec Ś\1.' , postępuje z wielką powściągliwością, o 
tyle z każdym dniem coraz · w·ięcej okazuje nam 
swą dobroć, którą tak ogromnie w Wenecyi ko
dtano. 

Przed kilku dniami zgl{)sil się na audyencyę 
jeden z ptoboszczów weneckich, którego Papież 
bardzo lubił. Pius X po nader uprze.tmem przy
jęciu na prywatnej audyeoc~·i, zaprosił starego 
przyjaciela do częstych odwiedzin w Watyka-

.:nie. 
-Ty możesz przybyć do. Rzymu, kiedy 

chcesz, ' ja - niestety - nigdy nie zobaczę mej 
·kochanej Wenecyi. Parniętaj o mnie i nie daj na 
siebie dlugo czekać. 

To znowu przed kilku dniami kapitan straży 
:Pal'ieskiej·. wydam pewnego g-Wardzistę za jakieś 

Obszar Berlina tylko trzy razy większy niż 
Charlottenburga. l: rząd starystyczny Charlot
tenburga \vykazu.ie, że obszar Berlina jest tylko 
trzy razy większy od obszaru Charłottenburga; 
pierwszy obejmuje 6300, drugi 2100 hektaró\v. 
Zaludnienie Berlina jest, licząc liczbę gló\v na 
je<ien hektar, trzy razy tak wielkie jak w Char
lottenburgu. 

Ze statystyki reli.gijnei. \V Sztutga rdzie 
wyszła staraniem królewskiego urzędu staty
stycznego no\\'a statystyka dotycząca się religii 
na kuli ziemskiej. \\ 'e dług tych danych suma 
mieszkańców całego świata wynosi l ~4 510 000 
Z tych chrześcian jest 534 940,000, izraelitów 
10.860,000, mahometan 185 milionów 295- tysię
cy. a 823.420.000 należy do innych \vyznai'J. 
\Vyznawców l(onfucyusza jest 200 milionmv, 
brahminó\v 214 mil., buddystów 121 mil. Na ka
żde 1.000 ludzi przypada wediug tej statystyki 
346 clrrześcian, 7 izraelitów, 114 mahometan i 
523 wyznawcÓ'\\. innych religij. · 

Lipsk. Pamiątki po księciu Poniata\\·skim. 
Muzeum historyczne miasta Lipska otrzymało 
w tYch czasach - z daru niejakiej panny Sim.il
dy Gerhard zbiór różnych pamiątek artysty
czne4 wartości po księciu Józefie Poniatowskim. 
Oprócz munduru i uzbrojenia, które książ.ę Jó
zef hosil w chwili śmierci, tudzież jego ·· autogra
fów, zbiór .ten zawiera między innemi mann um
wy biust księcia, dtuta rzeżbiarza Vannozzi. po-r
tret, wykonany pastelem przez drezdet1skicg-o 
nad\\<"'rnego malarza tl. Schmidta, gipsowy mo
del konnego posągu Thorwaldsena, przeznaczo
nego dla Warszawy, a którego oryginal brq.zo
wy Jest obecnie własnością księda Paszkie\vi. 
cza w łiomlu. .Model ten wedle umieszczonego 
na nim napisu, ofiarowany był Oe.rhardowi, o_tcu 
czy dziadkowi ofiarodawczyni, przez Thorwal-d
sena w Rzymie. Jak wiadom<>, drugi, taki sam 
mod'eł mieści się w Muzeum Thorwaldsena w 
I( openhadze. 

Baczność Rodacy w Katernberg i okolicy! · 
.1\iniejszem odzywamy się do \\·as szan. R.l.id~, 

Znany jestem wam bez mala wszystli:im. Dta t, 
pamiętajcie o tern, że cza~ ptynie jak \'. r 

na mlyuie. Przyodziejmy się wszrscy w jednę 
!derze. a staf1my pod jeden sztandar narodowy. \\ 
toczono nam już walkę na życic i śmierć. Damy n 
lepszą odprawę tym zaciętym wrogom naszym, ~: 
rzy wypowiedzieli wyrok śmierci, pismu przezna 1 
nemu dla wvchodźtwa, którym jest ukochai!V · 
,.Wiarus Poishi''. My najlepiej wiedzieć będzi e :1 1\ 
osądzimy, to co polskie, c.o katolickie i co nasze.· 
pisujcie jak naj~orliwicj "Wiarusa Polskie~o -
CZ\varty kwarta! lub jeszcze terC~ z na ten mies 
\Hzesień. Precz z "Anzeigerami·', "blattami", .. '/... 
tun~arni'_', a , nawet precz ~ domÓ\V naszyc~ z tei 
gazetami, ktore są przyodziane w owczą sko n;, a 
wilkami. Zatem będę się staral jak do · tego czasu ta 
i nadal wam rzetelnie na S\VÓj czas gazetę dostaw; 
Można też u mnie zapisywać inne gazety szczero po 
skie z kni.ju itd. 

Józef Kropicki~ 
Ajentura "Wiarusa Po!skiego" dla Katernbergu. 

Szan. Roc1::.1kom w Herne i okolicy, 
cam niniejszem uprzejmie mó-j 

interes rzeźnicki 
w Hente, przy ulicy Neustr. 50. 

Staraniem mojem będzie Szan. Rodakó 
Za\vsze rzetelnie obslużyć. 

Ponieważ · jestem pierwszym 

Szan. 'Rodakom w \Vanne i okolicy polecam " 
niejszem uprzejmie mój 
interes trumien i oprawiania obrazów, wiankó'v : 

bn,1ch i wiązarków 
po tanich . cenach w Wanne przy uHcy Babnho>istr. 
Carłstr. na rogu przy katolickiem kościele. ~ta ;; 
niem moim będzie szan. Rodaków zawsze rzete'r 
obsłużYć. Ponieważ jestem pienvszem Połakit: 
którv interes osobliwie trumien i wszvstko co do D\ 

grzehu potrzebne w miejscu otworzyl: przeto li cze: " 
liczne poparcie szan. Roda.ków. Nikt nie będzie Pi 
trzebowal do obcych chodzić, bo '''szystko po m 
tal1szych cenach dostać może u mnie. 

Fr. Piotrowski. skład obrazów i trumie:t. 

Baczność Rodacy. 
Sprzedaję maszyny do szycie, kołowce l me~ 

dla nowoże1iców. Gotówką 10 proc. taniej. Ktoby :·
1 

bie coś życzył, za,. S fen. karta wystarczy, a przyb~ 
Prz);jmuję także wianki ślubne i obrazy do oprali'! ' 
dla znanetto Rodaka p. SibilskieKO w Bocbum. 

Walenty Nowak, Altenessen, Bruckmannstr 8}:). 

-----·----·-----1 Bank Przemysłowe ów 
J1 w Poznaniu 
• prz~jmnjc depMyta (Id 3 lłlr", pOCZI\W:-:zy i 
• płaei od dnia wpłaty do dnia odbi0r11 pieuiędzy 

11 za kwartalnem wypowiedzeniem 4°" 

11 za ti tygodniowem ., H 1 !o 0 

za natychmiastowt'm żądaniem :1° u 

~~. Funii. rezer. wynoszą mr. 2 ·8~87h,i)8 
U działy człon. " " 2,:i5:>,~tir>J) 7 

• Oprócz tego odpowia,da.il\ członkowie R:wkn 11 depozyta.ryn::;zom surnil gwarancyjni\ w "WY~(Jko-tl śei pt·.ze:::zło mr. 9,000,000. . • 

·----·--···-----Baczność! 

I. Gospodarstwo 10 mórg ziemi, budynki ma~ 
przy mieście za cenę 950 tal. . 

II. Go-spodarstwo 18 mórg ziemi z budyilkalil 
1300 talarów. ·1 

III. Gospodarstwo 37 mórg ziemi z budynł;arru 
inwentarzem, cena 3300 tal. 

Mam także 3 gospodarstwa po 50 mórg ziel11 
Mam 1 restauracyę w powiatowem mieście do Wl 
dziei~L:.a\\ienia. Mam także gościniec na wsi do 1Ji! 
OZ:1erżawienia. Zgloszenia przyjmuje f 
Walenty Wosiek w Ałtenbochum, \Vittener Str. J, 

Przyrządzone l Najlepszy v. ~gi~'·"ki pl 
szek do tuczema. .1e~t 

farby na podłogi "S U S l N'\ 
prz.e-z n••c usychaj~~ nad- Pros7A!k ten je~t nie ;,·;.;~ 
zwy'·~aj tnva.łe od 50 fen. ny przy cho\vie Pf'' ~~,. 

' h · · d · l ch0l1'~ począw~zv. c roru Je o wtc e . 
1 · . · 1 li 80 podnieca apetyt do ~e!ll 

Oh•.J la 80'1. tr sprawia że świnie lekkO 
'~•.; pole-cam tez te.r~ety- prędko 'się tue..:ta. rrf 
nę, l.B.k na porlłogę 1 do • ł . t łk u spt 
mebli pvndzle itd. "'• za wy } u ., {/ ka.rza. 

Paweł Schulte, Schult._.go 
d t• o g ery a w • a t t· 11• w W a t t e n s c l1 e i d, d 
sehehl, p k.oaciele k.atol. gerya p.rzy koScie!.e .k_.t 

Z6 dm, llakł&41 i reda.key~ ·odpowiedzia-lny .A.nwni Brejflki' w &chum. - Nakładem i czcionkami Wydawnictwa "Wi'a.rusa Polskiego-·' w Bochum 



• 
Codzienne pismo ludowe dla .Polakbw na obczyźnie, poświęcone sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. : 

JłJ'thodzi codziennie z WYJatkiem dni poświatecznych 
• •odatkiem religijnym p, t.: •• Nauka Katolicka .. z ty
•••atkiem spolecznym p. t.: "Glos górników i butni
Uw". oraz pisemkiem literackiem p. t. .. Zwierciadlo" 
fraedplata kwartalna na poczcie i u listoWYch wynosi 
l ar. 50 fen., a z odnoszeniem do domu l mr. 92 i en. 
.Wiarus Polski" zapisany je!t w cenniku pocztoWYm 

pod znakiem .. t polnisch" nr. 128. 

Módl się i pracuj ł 

Za inseraty placi się za miejsce rządka drobnego druku 
15 fen., a za ogloszenia zamieszczone przed inseratami 
4 Ofen. l(to często oglasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tlemaczenie z obcych języków na pol
ski nic się nie placi. - Listy do redakcyi, Drukarni 
i Księgarni należy oplacić i podać w nich dokladny 
adres piszącego. Rękopisów się nie zwraca. Nazwi~k 
korespondentów bez ich upoważnienia nie wskazuje su~. 

1\Tr. 211. Bochum (Westfalia), lłłtorek IS-go września 1903. Boa 13. 
Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy ulicy Maltheserstrasse nr. 17 na dole. - Adres: "\Viarus Polski", Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie azleci swe 
6wi6, czytać i pisać po polsku! Nie 

jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
alemezyć się pozwoli ! 

******~***~-*~*** 
Od 15 do 25 września 

odbierać będą listonosze pieniądze na gazety. 
Rodaków na obczyźnie prosimy, aby każdy 
przygotował 

l markę 92 fenygi 
i dał listowemu, skoro kwit dziś we wtorek 

P a r y ż. Z powodu burzy morskiei 5 okrę
tów francuskich zostało rozbłte. 

Polacv na obczyźnie. 

, Ta wolności! 
Dziś o godz. 6 po pot porzuci nasz współ

pracownik p. fr. \1\'ojciecbowskf kaźń pruską, 
w której przesiedz1eć musiał trzy długie miesią
ce. W imieniu wfasnem i Czytelników naszych 
przeS1'łamy więźniov.·i nasze serdeczne "Wita
my"! 

lub dni następne przyniesie. Siódmy ,,Ziazd kół śpiewackich'' 
Rodacy! Zapisujcie sami i rozszerzajcie z \Vestfalii i Nadrenii odbył się \ · ubieght nie-

"W~arusa Polskiego'' na IV kwartał, czyli na dzielę \\' Bruchu, _ taraniem tamtejszego Kola 
październik, listopad i gnidzieJ}, ho to pismo śpiewu ,,fiołek". \Vielka sala p. Kuchcma b:\"ła 
\Vasze, pismo szczerze katolickie i szczerze nabita uczestnikami. Zagai! Zjazd prezes Ko-
polskie, narodowe, ludowe, które zawsze broni- la ,,fiolek'" p . .l t: iek \\ ital<'!C serdecznie zgro-
lo, bro i i bronić bPdzie Po' ków na o..,w~;J:M.JIJ.~4-~·~!Mm-r:~e"tn'ł1;;""<~nf-i~~.;:m' · · 1 1 .., 1·u ·~ .,.. - l • zu,:)cl. u rlal1 
przeciw germanizacyi, socyalizmowi l wyzy. przez 6 kół, których dyrygentem Jest p. K.ubia-
skowi. czyk z Bruchu, pieśni po 'italnc.i, wystąpilo Ko-
..._._~''!i::..~'~ ~'r,.,. "*'"~~'/t., .$;'/k ~~.~·~•""~~~~.:!!~~ , . p· I J. ~ l . . K . h' .....-v~i~~i~~•~~i~~i~~i~~~~~~..--.~~~--1łV• to spie\\'U .. 10 er.:" z .,w-.t otamt na liJawac ·, 

Z wypadków dnia. 
Ruch robotniczy w Austryi. 

We \:Viedniu ruszają się robotnicy w celu 
polepszenia swego bytu. Onegdaj 1000 czapni
ów porzucilo robotę. W mora wskie.i Ostrawie 

wszyscy górnicy zastrejkowali. Z innych oko
lic podobne nadchodzą wiadomości. 

Wizyta cara w Watykanie. 
I(onstanty Oubastow, minister-rezydent ro

syjski w Watykanie, uwiadomił urzędowo msgr. 
~erry del Val, pro-sekretarzem pal1stwa, że car 

i>Odczas pobytu swego w Rzymie złoży papieżo
·wi urzędow<l \Vizytę. 

\\'zruszający wypadek. 
W Śvviętochłowicach na Górnym Śląsku u

onąl górnik Pol, gdy chciał ratować 12-letniego 
SYna. Chłopak "· szedł do wody, aby rybę zło
Wić, lecz niedługo potem krzyknął o pomoc. 
Ojciec, znajdujący się w pobliżu stawu, z milo
ści do dziecka skoczyf do wody, pochwycił syna 
i płynąl z nim ku brzegowi, lecz opuściły go si
ły, Ponieważ chiopak U\\-isł mu na szyi i dusił 
go, Z ostatnią resztą siły uchwycił biedny oj
t:iec pas pooany mu przez znajomego, który go 
cbcial wyciągnąć z wody, lecz na nieszczęście 
ratunek mu się nie udał. Kochający ojciec uto
nął wraz z synem. Znaleziono ich póiniei na 
'dnie stawu, w głębokości 7 do 8 metrów. Syn 
obejmował rękami szyję ojca. 

Telegramy. 
B i a ł o g r ó d. Król zamierza po skończe

niu wyborów do skupczyny, powołać do steru 
rząd parlamentarny. 

l( o n s t a n ty n o p o l. Sułtana starają się 
łlOdburzyć przeciw jego chrześciańskim podda
DYm. Krok taki może łatwo wywo-łać wkro
zenie mocarstw europejskich, a wtedy trudno 

Przewidzieć dalsze wypadki. 
B e r l i n. W sobotę o godz. 11 ~ wyjechał 

•cesarz . Wilhelm II. na Węgry. 

z to\\·arzyszeniem orkiestry p. Lawiekiego z 
Bru ch u. 

Następnie przemówił krótko redaktor ,.\~' ia
rnsa Polskiego" p. A. Brejski. o donioslości 
śpi e\\ u, zachęcając do gorli\\ ego piel~gno\\ ani a 
tegoż. 

Nadszedł czas na występy kół o nagrody. 
Nagrody zdobyły "K.o!a '· \\ porzqdku następu
jącym: 

I) .,Sobieski" z Merten; 2) .,Lutnia" z Oel
senkirchen; 3) .,liarmonia" z vVattenscheid; 4) 
"liarfa" z Wanne; 5) .. lialka" z Bachum; 6) 
.. Moniuszko" z Hiillen; 7) oddział śpi e\\ u Tow. 
św. Antoniego z Ueckendori; 8) ,.Ujejski'' z tlón
trop; 9) "Cecylia·· z Ncumiihl; lO) .,StO\\ ik" z 
Marxloh; 11) ,.Cecylia" z Herne; 12) .,OZ\\ on'' 
z Essen; 13) ,.SlO\\ ik" z łiorsthausen; 14) .. Mic
kiewicz" z Oberhausen; 15) ,.Q,,·iazda Jedności'' 
z Osterfeld; 16) .,Harmonia'· z l-( atthausen; 17) 
,,Biafy orzel" z Dui burga; 18) .. Lutnia" z Lan
gendreer· 19) .. Jedność z Hamborn; 20) .. Lutnia 
z Linden; 21 .,lialka" z Kastropu; 22) "\Vanda'' 
z Laar; .23) ,,Lutnia" z Dortmundu. 

Po rozdaniu nagr(Jd śnie\\-ało S k{Jl o nagro
dy honorowe. Zdobyły .i e: l) .,tlalka" z Bo
chum"; 2) ,.Lutnia .. z GeJsen ki rchen; .3) ,,So
bieski" z Iierten; 4) .,Harmonia" z Watten
scheid; 5) .. :Harfa" z \Vanne. 

Wolne chwile wypełniał koncert dzielnej 
kapeli polskiej p. Lawiekiego z Bruchu, która 
zasługuje na poparcie l~odakó\\ .bo każdego zdo 
la zadowolić. 

Gdy rozdano nagrody honorowe. uczestni
cy przybyli z dalszych stron roz.iechali się, po
dziękowa\\~szy najprzód Kulu śpie\\ u ,.Fiolek'' 
za urządzenie tak pięknego zjazdu, oraz sę
dziom. którzy z nat<;żDną U\\ ag<\ przez kiłka go
dzin przysluchh\-ali ię śpie\vom, aby orzec, jak 
które kolo śpie" al o. 

Miejsco\\ i Rodacy jeszcze kilka godzin ba
wili się wśród niczem nie zamąconej zgody . 

Z Polski nade lano kilka telegramów z ży
czeniami. 

Zaznaczyć należy, że niemal wszy tkie na-

grody, wielkie obrazy w ślicznych, drogich ra
mach, daro\\·a!i przemysłowcy z Bruchu. 

,,Zjazd" udał się pod każdym \VZględem 
bardzo dobrze. Fostęp kół z roku na rok \\-i

doczny. 
Uznanie należy się Kołu ,.fiołek''. które ni

czego nie szczędziło, aby tylko zjazd wypadł 
ku zad()woleniu wszystkich. 

Oby zjazd niedzielny był dla J(odaków na 
obczyźnie bodźcem, aby gorliv, ie popierali ko
la śpiewu, którym z naszej strony największego 
życzymy roZ\\ oju. 

Cześć polskiej pieśni! 

Proces o zaburzenia w laurahucie. 
JV. 

Godzina dzie\dąta. Oprócz dwóch Ś\\"iad
ków. którzy z nie\\ iadomych przyczyn nie przy
szli, sta\\ ili si<; wszyscy świadkO\\ ie "' liczbie 
przeszlo 130. Przewodniczący zwraca ponow
nie Ś\\-iadkom U\\ agę na to. że przcsł11chi ~ 'aĆ kil 
b~dzie pod prz ięgą i napon 111a tcli, aBy ze 
względu na skutki ich zeznań, opO\\ iadali tylko 
to, co na \\ Iasne widzieli oczy . 

Pierwszy świadek Susman bardzo szczegó
łowo opO\\ iada przebieg zajść przy sika\vce. 
Przy przesłuchhvaniu następnego świadka,. 
\\·achmistrza Beckerta, przychodzi ponownie do 
starcia pomiędzy adwok . .Różai1skim a przewo
dniczącym trybunaJu. O br. Rćlżar1ski: Proszę 
spytać się świadka, czy okoŁo godziny 1 J na uli
cach, wiodących od mieszkania KorfanteRo do 
domu Ludwiga, widział tlumy ludzi, czy też by
ły to tylko jednostki. Przewodniczący: Panie 
obroiico, \\cczoraj już panu zwracał 1 niejedno
krotnie na to U\\ agę , że pytać się pan tylko mo
żesz o takie sprawy, które dorycz~t pa(Jskich 
klientów. Ob r. I-(óża.(Jski: O bo\\ iązki moje 
znam, panie prze\\Odniczący, i dla tego \\"~aśnie 
s ta\\· iam pytania, które przyczynić się mogą do 
"yja.śnienia całej sprawy. Przew.: To moja 
sprawa. Ob r. R.óż.: Wiem o tem, także pa(ls
ka, ale i w interesie jednego z moich klientÓ'w 
leży, abyśmy odpowiedź na moje pytanie usły
szeli. Prze\\.: Którego oskarżonego? Ob r.: 
Koriantego. Przew. W takim razie zgoda! 

Sensacyę \\ yw'Ołują przesłuchy ,.farorza" 
Andrzeja Schwiedra. Nic on jednak nie może 
nowego pO\\ iedzieć, bo JJic ni._ widział - jak 
t\\·ierdzi - nic nie sŁyszal i nikogo nie rozpoz
naJ. Następnie opowiada szczegóło\YO o spu
stoszeniach. jakie Hum paczynil \\- jego pomje
szkanin. Ptot '' yn\ ano przed domem, nawet 
słupy polamano, zresztą w p·omieszkaniu jego 
ani jednej całej szyby nie pozosta1o. Ad\v. Sey
da: Panie prezydencie, proszę się spytać Ś\\ iad
ka, czy on wie, z jakich prz·yczynów zebrani 
nie dopuścili ,,farorza" do głosu. przecież jest t-o 
wszystkim znane, że ks. Sch\\ iedcr jest niena
" idzonym przez swych parafian .... 

Obr. eyda chce dalej mówić , ale przewo
dniczący przerywa mu: Nie Ut O chodzi. Czy 
'ksiądz wie, z jakich powodów nic ellcieli księdza 
dopuścić do slov.a? Ksiądz \\ zdryga ramjona
mi. Prze\\.: Czy k iądz nie jesteś tego zdania, 
że cała awantura powstała wskutek podburza
nia Judzi przeciwko centrum? K iądr.: Tak tu
taj mówią, ale dow(i)dÓ\\ mi na to brak. Ody 
zezna11ia kśiędza przetłomaczono na polskie, po
wstaje ki1k 1, czy kilkunastu oskarżonych, ab-y 



sprostować zeznanie ksi~dza·; przewodniczący 
im jednak ciągle przerywa i osłabia ich .zezn:1 4 

nia, chociaż twierdzenia kilku oskarżonych,. 
zgodne między sob,t. sprzeci'\\'iają się zeznaniu 
jednego Ś\v·iadka. Zresztą świadek musi przy
znać, że rozwiązując zebranie, za\vołal: Wszy
scy, którzy nie: są zwolennikami centrum, ·mają 
salę opuścić. Nie wołał zaś: \V szyscy, zgro
madzeni mają salę opuści. 

Nie male \VTażenie \\-ywołuje scena, która 
następuje po wysłuchaniu świadka. Przewodni
czący zapytuje się, czy nikt nie ma nic przeciw 
temu, aby ks. Schwiedera natychmiast puszcz.o-
110 do domu. Na to wstaje dwóch oskarżonych. 
Prokurator zgadza się na propozycyę przewod
niczącego. 

Obm(tcy też przeciw'l-~o niej nic nie mają, 
ale dwaj oskarżeni, zapytani, czemu wstali, od
powiadają: .Myśmy nie mieli pieniędzy na bilet 
kolejC\\.·y, a jednak musieliśmy się stawić na 
J'OZprawę. Nie możemy podczas rozpraw pra
cowat i nie możemy fen:yga zarobić, a dzieci 
nasze z glodu płaczą. a tu farorza mają uwolnić 
()d dalszego przysłuchiwania się rozpra'\Viom. 

Mimo to przewodniczący pozwala ks. 
Schwiederowi pójść do dorrio, ostentacyjnie na
~ret na pożegnanie biret z głowy zdejmuje. 

. Jeden z nastQpuhlcych świadków, wach
mrstrz Penrkalla, przyznaje, że zbliżając się do 
demonstrantów, usłyszał wolanie z tłumu: Stój
cie, stójcie, tutaj leży zabity. Mimo to wiecha! 
na koniu w Hum, zostar jednak, podobnie jak i 
koli jego, niemato podurbowany,/ Później kazal 
przyaresztować dvvom policyantom dwóch lu
dzi, których mu przechodzący ludzie jako głów-' 
nych spraw·ców zabtlrzc(J wskazali. Obr. Sey- · 
da: Zna pan tych ludzi, którzy to mówili? Zan
darm: Nie. Obr. Seyda: Jak pan magleś w 
takim razie aresztować? 

Następny świadek żamlarm Paweł Groch 
vvidzia! w. owietrzu strzał. Przewodniczący: 
Przecież pan kuli w powietrzu widzieć chyba nie 
1nógł. Świadek: Nie, ale widzialem z daleka, 
jak ogic(J błysnął, przypuszczałem więc, że do 
nas strzelano. - Podczas rozruchów koniowi 
memu przerznięto nożem gardło, mnie samemu 
przekrajano but, spodnie i zraniono mię kilka 
razy. Ktoś z Uumu rzuci( na mnie kamieniem, 
:w ciemności nie mogłem rozróżnić, ldo to by l; 
:gdy jednak ktoś odh1czył się od ttumu, krzyk
nąłem: Ten tzlowiek zranił mię kamieniem! 

·przewodniczący: \Vicsz pan, kto był? św.: 
nie. - Przew.: Wiesz pan, że. ten wlaśnie cz!o
\V•iek, którego na pa1'1skie \Yolanie przyareszto~ . 
Yrano natychmiast i który teraz jest QSkarżo
LYm, na pana rZL!-CiJ. kam-ieniem? Świadek: 
Nie, przypuszcza1em tylko, że to on. dowodów 
n::t to nie mam żadnych. Nie rozpozna1bbym go 
tr:ż terpZ. 

Gdy ,,·yw·ołują nasU~pnego świadka sierżan
ta Willymowskiego z huty Jerzego, punktualny 
p')licyant długo jakoś na siebie każe czekac. 
Udy wreszcie woźny sąd-o\vy przyprowadza go 
przed przewodniczc:~cego, a ten chce go zaprzy
si~!dz, przewodniczący zauważa, że Ś\viadek 
p: zy słowach: "I ,,nic nie dodam" jąka się i nie 
powtarza ich~ Z\vraca mu więc na to u wagę i 

. cd nowa rotę przysięgi ·odczytuje, zważając na 
to, aby świadek wszystko powtórzył. 

O godz. 12:X następuje pauza obiadowa. 

S J)ra\Va centra!n~go wyborczego 
komitetu polskiego 

n a walnem z~braniu delegatów Wiei. 
Ks. Poznańskiego, 

,.Goniec vVielkopolski" pisze o temże zebra
niu tak: 

W przeszŁy czwartek na sali bazarowej w 
. Poznaniu wsp-omniane zebranie zagaił o godz. 
:/4 4 prezes komitetu prowincyonalnego, ks. dzie-. 
l{:m Antoniewicz z Bnina i .(krótko zaznaczył 
powód, który zgromadził zebranych, poczem 
powolal do pióra ks. prałata Stryjakowskiego i 

p. Bogdai1skiego. 
Dele.gatów zebralo się 31, w . trakcie posie

cl ;~ienia jeszcze zaś dwóch przybyło, tak, że o
g tiłem były 33 powiaty reprezento\vane. 

P. I(rysiewicz uzasadnia projekt Htworze
n~a centralnego komitetu i wywodzi, że komi
tet projekt taki również wystał d'o poszczegól
n:.rch komitetów prowincyonalnych. Z początku 
tylko komitet \vestfalski odpowiedzi nie nade-

WIARUS POLSKI. 

słał. Przychylnie natomiast odpowiedział p. 
Leon Czarld1ski i choć nie w imieniu komitetu, 
to sądzi, że Prusy Zachodnie chętnie się przyłą
czą, gdyż już raz Prusy Zach. dawniej odnośny 
wniosek stawiły. Delegaci ~wówczas się zajęli, 
ale wtenczas Prusy się nie mogły zgodzić; z 
Górnego Śląska i Berlina nadeszła rówmez 
sympatyczna odpowiedź, w tych dniach zaś i 
Westfalia na projekt \\r ·<Zasadzie się zgodzila. 

Jeżeli jednak komitet wyborczy centralnY 
;ma posiadać jakąś władzę nad komitetami pro
\Vincyonalnemi, to te ostatnie \Yinny mu przeka
zać część swych praw. Ostatnie wybory 
szczególniej we Westfalii i na Śl4ska dobitnie 
wykazały, iż taka władza jest konieczna, zatem 
choć oddanie pewnych praw przez komitety 
prowincyonalne odbierze im pewm1 część wła
dzy, którą dotąd posi·adają, to ,,-yjdzie to na ko- · 
rzyść ogółu. W interesie ogólu leży zatem za
wieranie kompromisu. l(ów11ież konieczną jest 
pewna \vładza, aby zażegnać secesye., jakie się 
wyłonić mogą dla nieponnumiełl poszczegól
nych wladz z wyborcami. Aby zaś każdy ko
mitet prowincyonalny równo był traktowany, · 
dano mu tyle g losów, ile odpowiadaloby ilości 
glosów oddanych przy ostatnich wyborach. Ja
ko, normę wzięto liczbę 50. \Vedle takiego ra
chunku przypadŁby wpra\\·dzie na Śląsk tylko 
l delegat, że jednakże stosunki tamtejsze są tego 
rodzaju, że liczba tamże oddanych głosów przy 
następnych wyborach się powiększy, wyzna
czono dla Śląska dwa głosy. Najlepiej na tern 
wychodzi wprawdzie Berlin~ ale liczyć trzeba5 
że aby zapobiedz wynaradawianiu się rodaków 
na emigracyi, wypada mieć informatora z miej
sca. D\va te głosy jednak nie dają emigracyi 
przewagi nad krajem. No\Ye bowiem organiza
cye na 'Obczyźnie wlączonoby do Berlina albo 
do Westfalii i nadrenii tak, żeby emigracya ni
gdy nie miala przewagi nad krajem. Co zaś 
dotyczy organizacyi wyborczej na Mazurach, 
można ją snadno dołączyć do organizacyi Prus 
Zach. Stosunek jednak jest tak zabezpieczony, 
że emigracya nigdy nie może wziąść przewagi 
nad krajem. 

Delegat p. mecenas Moczytiski z Bydgo
szczy . uważa projekt cały za niejednolity w kic
runku i podział · wpro~t za niebezpieczny i dła 
tego nie zgadza się u a niego. Je żeli się bowiem 
zważy, że emigracya rekrutuje się z ludzi, któ
rzy w· kraju nie mogli znaleść uznania, jeżeli się 
Z\\paży, że za wybryki emigracyi (wychodź
twa) niejednokrotnie placić musieliśmy krwią i 
pieniędzmi, to trzeba dbać o to, aby czasem nie 
dać tei emigracyi broni do ręki, przez którąby 
mo la zaważyć na szali. Niech emigracya cala 
st\vorzy jednę centralną organizacyę i oiech po-
siada tylko jeden głos. l 

Nie może . siG również zgodzić na punkt l: 
czynność komitetu centralnego. vVedle tego pun
ktu naprzykład mógłby komitet centralny w po- . 
wiecie inowrocławskim nie pozw-olić 11a ~tawie
nie polskiej kandydatury. Jego zdaniem w na
szych \Yarunkach najodpo\viedniejsza jest de- . 
ccntralizacya wladzy. a zatem i zawieranie 
kompromisów zostawione być \Vinno władzom 
po\viatowym, jako obeznanym z stosunkami 
miejscowymi. Stano\vczym też przeciwnikiem 
jest tego, aby członkom zamiejscowym zwra
cać koszta podróży. Kto chce wypełniać ho
nor·O\\'Y oba\\ ·iązek, powinien też i ponosić ko
szta tego obowiązku. Nicumiarko\\·any radyka
lizm w Westfalii i Nadrenii także daje mu po
\Y6d do obaw wszelkiego rodzaju, aby tym ży
wiołom nie pozwolić \Ypłynąć na bieg wypad
ków. vV teraźniejszych naszych \Varunkach 
mlsi· bowiem i nasza polityka być radykalna, ale 
nie powinna wychodzić z zasady rozumnej, tj. 
winna być umiarkowaną. 

Poseł 'dr. Chłanowski z Poznania broni pro
jektu i zaznacza. że chodzi tu o p-ożytek ogó
łu, nie o jednostki. Mówca poprzedni stara się 
odjąć komitetowi to, co właśnie m~ jego wła
dzę sfanowić. Nie chodzi tu wcale o wyznacze
nie okręgów w kraju. Na nic się też zda bezu
żyteczna opozycya przeciwko takiej partyi. No
we powstające organizacye nigdy nie mogą 

wptynąć na kraj, gdyż komitet centralny decy
duje o ich przyjęciu, a zresztą ma obczyzna tyl
ko 2 glosy. 

P. Lubieńsld z 1\iączyna z\valcza sały \\"nio
sek, gdyż uważa go za niepotrzebny. To bowiem 
co przy teraźniejszy komitetach nie jest możli
\\ne. nie będzie moili\vem także w przyszłości. 
Boć co za cel osiągniemy przez stworzenie jego. 

Oto st\Vorzymy nową '\Vladzę której nikt słth 
chać nie będzie. Niesforność zapanowała już u 
nas na calej linii a stworzenie nowej władzy dą 
tylko sposobność do nowego rokoszu, dla tego 
jest stanO\V"czym przeciwnikiem komitetu cen, 
tralnego. · 

Delegat poznaóski p. Rzepecki występuje 
najprzód przeciwko samej nazwie, która winna 
być \Vięcej popularną, aby i obcy zrozumieli, że 
jest głów-ną wladzą pols,ką \vyborczą. W proje.l 
kcie również zapomniano ·O Mazurach. Prędzej 
czy później bowiem rozb cizi się tam ruch naro. 
dowy i stworzy org-anizacya wyborcza. Ze gto .. 
sy polskie przy ostatnich wyborach do parla
mentu się tam zmniejszyły, nic to nie dowodzi 
niebawem ma tam powstać nowe pismo polskie' 
dla czego tedy nie zażądano, aby i oni się do n~ 
zgłosili. Zn1iana § 4 na niekorzyść emigracyj 
mogłaby tylko zaszkodzić, paragrafu zaś 8 mu. 
si .bronić. jak najenergczniej, gdy~ robotnik pra- \
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CUJ4CY me ma na to, aby na kazde \vezwanie 
lmmitetu około 50 marek tracil, Ido nie chce l' 
\VZiąść pieniędzy, ten ich też nie I{Otrzebuje brać. 
Delegaci ci nie mają się bowiem co rok zjeżdżać. 
P. Lubieftski boi, si~ rokoszu. ~?koszu nie było l· 
'\V \V. Ks. Poznansktem. Chodz1c tu zatem może 
tylko o r-okosz w. Prusach, a tam sami delegaci l' 
ten rokosz wywo1ali, gwa'lcąc w•olę ludu . 

P. Karał I(zcpecki dalej wywodzi. że korni- · 
tet centralny nie bQdzie wtykal nosa w. nie swo .. 
j'e sprmvy. Ody jednak będzie mial wladzę za
wierania komi\lromisów, nie może się już zda-l 
rzyć, aby nam centrum wydzierało mandaty, jak 
nam wydarło na Warmii. 

Teraz dopiero Ddczuje też centrum naszą si
łę. Przez nas bowiem straciło przy ostatnich ' 
wyborach 5 mandatów i tn 3 we \Vestfalii. Ra
dykalizm nierozsądny jest zawsze szkodliwy, 1 

w· tym przypadku jednal< trzeba bylo centrum 
raz silę naszą p.okazać, gdyż na zlość nam po~ 
sta\-vHo w Prusach Zach. wszędzie naszych kan- 1 

dydatów. Na to . ma być właśnie komitet, aby l 
działania na, w!asną rękę zabronić, a działać z 
pożytkiem 'dla wszystkich. , 

P. dr. Kubacki przyznaje słuszność wywo
dom poprzedniego mÓ\\ccy i \\>nosi, aby komitet 
nowy także zafmowal się t\\rorzeniem no\vych j 

organi.zacyi i· utwarzeniem biura informacyjne
go, które prędzej czy później stanie się konie-
cznością. § 13 należy, \vedle niego usunąć. j 

P. Kazimierz Chlapowski z l(opaszewa nie 
podziela zdania p. Lubief1skiego ~., choć zwykle 
się z nią godzil. Nowa władza nie ma być wla
dzą, której nie słuchamy. Dziś myśl narodo
\\ra tak się szeroko rozwinęła, że komitet taki 
je~t ko~1iec~ną potrz~bą._ 1_'er~z wł~śnie ~e-st czas j 
odpow1edru. W ątph wosc1 me mo ze by c żadneJ. 
Vv'cstfalia i Nadrenia winny mLeć równorzędny l 
glos. Jeżeli p. Moczyt1ski nie godzi się na § lU, 
to on sądzi, że musi być jakaś władza, która nie- 1 

tylko będzie miała oclpo\\·icdnie pra\va, ale i bę
?zie zarazem ostatnią instancyą. Jest jeszcze l 
mna sprawa, bardzo u nas zaniedbana, którąby 
ró\\"nież chciał oddać komiteto\Yi temu, a którą 
dawniej zamierza! dać Kołom polskim w sejmie l 
i parlamencie. r 

Jest to sprawa biura informacyjnego dla o-~ 
gólu, nietylko w kraju samym. \Vyjątki wybiŁ· 
niejsze mów: posłów polskich, jakoteż i zbijanie 
wywodów niemieckich, winny być rozrzucane 
\\r tysiącach egzemplarzy, aby informować opi
nię. :Fundusze potrzebne łatwaby zlożyć mo
żna ze składek, a że one są możliwe, stara się 
mówca udowadnić, potrącajc.1c cDkolwiek o spra
\YY irlandzkie, wielce do naszych zbliżone, gdzie 
potężna · liga irlandzka z 2 fen. składek miesię
cznych dochody swe czerpaia. 

P. dr. Krysiewicz dowodzi, że punkta o· 
kompromisach i stawianiu kandydatur lllie odno· 
szą, ani nie mogą odnosić się do naszych sto
sunków, ale tylko są dla obczyzny miarodajne· 
mi .. 

P. I(zepccki wywodzi, że organizacya tylko l 
na ?_unkcie n~rodovv~m jest możliwą. Narodo
wosc ma byc tym kitem, który nas jednoczY, 
tak jak dla centrum była kitem łączącym religia. 

Poczem przystąpiono do gtQsowania które 
wykazuje, że \\·szyscy się w zasadzie godzą na 
projekt, oprócz p. Lubieńskiego z Kiączyna. 

. Następuje szczegółowa dyskusya projektu, 
w której wyrzucono z § l slowa ,na rzeszę nie-
miecką~'. Paragraf ten brzmi: ' 

§ l. Centralny polski komitet wyborczY 
iest najwyższ;.l władzą wyborczą dla wszystkich ' 
Polaków. 

§ 2 przyjęto bez zmiany. . ,J 



przy d:rskusyi nad § 3 nasunęły się pewne 
q \\·ątpłiwości, g~yż p. Celicho\~·ski_ i in~.i żądal~ 
a dodania 1\iazurow, ·p. Rzepeclo zas wmosl, abs 
o oczynić starania . .iżby dla odr.óżnienia k?mitet 
.. ~a Prusy Zachodnie przestal stę nazywac cen-

rralnym. . . . . 
e P. dr. Cełichowski t\\-Ierdzt, ze kazda po-

\,:ka winna przyjść pod ·głosowanie; poczern pra ' . . . 
proponuje pnpraw'kę, aby po porozumtentU .st~ 

centralnym komitetem na Prusy Zacąhodme t 

~Varmię postarano się o zmianę na~wy tegoż ko~ 
• rrritetu na .,Prowincyonalny. kom t te~ na Prus~ 
~ :zachodnie i \vschodnie··, maJą w n1m zatem 1 

Mazury być objęte. 
Ks. pratat \Vawrzyniak sądzi, ż.e moż~~ tyl-

k Z\\Tócić uwagę odnośnemu kormtetow1 1 bez 
rvfa;uró-w się obyć, co zaś dotyczy Sląska, ~o 
Jstnieją tam d·wa tO\\ arzystwa wy~orcze,_ kt?-

• re toczą pertraktacye m!ędzy sobą 1 staraJą ~u~ 
• tosunki uregulować, coby byto bardzo p~zą

darre. Nie można zatem 1_ednego prze? drugt~m 
wyróżniać. Zresztą jest h~zba c~ło_nkO\-\'. To_"-~
rzyst\\·a wyborczego na Sląsk mespr~wtedh\\ u: 
ma1ą, podczas gdy większoś~ ludu st?t. przy !-~-
warzystwie lud0\1/em. do ktorego ks1ęza naLzą. 
_1Qlosy: germanizatorzy.) . , . . 

P. dr. Antoni Chlapowski oswtadcza. ze 
przyjąć musimy tak jak rzeczy stoją, b.ardzo~y 
wprawdzie było pożądaneJ~, aby _obadwa towa
rzystw-a się złączyły, chwtlowo J~dnak dla nas 
tdko jedno polskie istnieje a tern Jest: to\varzy
"t\\'O wyborcze na Stąsk. Zresztą "towarzystw~ 
ludowe" jest katoliko\\·e, a więc i. centro\:·e ~ 
nie polskie i postanowiło sobie me wywterac 
"pływu na wybory. Uznać możemy tyl~o ten 
komitet, który jest polski, z żadnyr:n zas cen
trowym nie możemy mieć stycznoscl. , l P. K. Rzepecki r6wnież sądzi, że trzeba u-
kladać si~ tylko z i~tniejąc~ komitetem ~o;~ 
"kim na Sląsku, gdyz odnosne korcspondencJ. c 

ą już przeprcv~"adzone z tymże. . 

l Ostatecznie zgodzono się na następuJące 
brzmienie tego paragrafu: s 3. Członków centralnego komitetu wy-
borczego \\ ybierają z pośród siebie naczelne 
"ładze polskie organizacyi wyborczych na \\. 
K~. Poznar'1skie. Prusy Zach., \\'annię i .Mazu
ry, Sląsk i na emigracyę. 

Przy 4 paragrafie zabiera glos p. Czapla, 
\iywodząc, że obliczenie jest nieodpo\vie.dnie a 
4 członków jest na Księstwo za mało, me mo
żemy się przecież dać od emigracyi zmajory
zov,·ać, gdyż ludność tejże nie stoi w stosunku 
jo naszej. 

l(s. prałat \Vawrzyniak przeczy temu_, jeżeli 

l tak uważać będziemy, to mogą sobie Sl~sk_ i 
Prusy Zach. dla tegoż samego stosunku rakze 
wiQcej g!osów uzurpo\Yać, należy tedy punkt 
l"n zosta\vić jak jest. 

Zebranie \\riększością glosów godzi się na 
to. 

P. Kazimierz Chlapowski i p. Czapla potrą
cają ,,. tej spra\\ ie o stosunek \\ydatków, p. Lu
biet'Jski zaś prcsi o jaśniejsze oznaczenie emi-

1 racyi. . . . 
Ks. prałat \Va\vrzymak wnost, aby spra\\ 

l 
zbyt tragicznie nie brano, g\lyż i tak już go za
pytano, czy dzisiaj idzie ,,rząd narodowy wybie
rać!'· Samo się przez się rozumie, że chodzi tu 
.J emigracyę polską w Niemczech. Poczem przy-
jęto§ 5. 

\V dyskusyi nad § 6 prosi p. Dobrzycki o 
dodanie słów "i zastępców'', ks. \Vawrzyniak 
zaś, aby tylko ogólnie powiedziano, że członko
wie "\\ ybierają zarząd", na co się zebranie też 
~odzi. 

s 7 przyjęto bez zmiany. 
Przy paragrafie 8 zabiera gtos p. Moczyński 

Wnosz<1C o skreślenie go zupełnie, gdyż jest n.ie
Potrzebny. \V dalszej dyskusyi przemawiają 
llP. 1\rysie\\·icz, Chłapowski i Rzepecki za pro-

I

Jektern komitetu. Ks. vVawrzyniak zaś OŚ\\iad
cza, że oba\\·y o pieniądze mieć nie potrzeba. 
Gdy o takie cele chodzi, pieniądze zawsze będą, 
zresztą on ię pieniędzy brać nie wstydzi. P. Ce
lichD\vski u\vaża za najlepszą rzecz utworzenie 
jakiejś stalej kasy. 

Komitet notuj~" sobie do rozwagi paszcze~ 
~ólne wnioski, a zebrani przyjmują odnośny pa
ragraL 

Również . przyjęto większością głosów § 9, 
który jest dopelnieniem § 3. 

§ 10. \Vywoluje dłuższą i bardzo oż:rwio
ną dyskusyę. 

P. mecenas l'f1oczyflski stawia od l za zasa-

WIARUS POLSKI. 

dę. aby w pierwszej linii głosować za\vsze tyl
ko na Polaka. aby udo\\·odnić. jakie siły mamy 
i aby ludu nie bałamuci~, a dopiero w ściślej
szem glosowaniu \\da\\ ać się \\" kompromisy. 

P. dr. Krysiewiczgodzi się na to w zasadzie 
ale w praktyce jest to niemożliwe. Jednostki 
v\"inny się zastósować do ogółu. Zupełnie prze
ciwnego zdania jest p. Czapla, który z zapatem 
dowodzi, że glosowanie na swego ""Yt\\·arza 
w•śród ludu samopoczucie, jak również i to, że 
glosowanie w pierwszym rzędzie zawsze tyłko 
na Potaka jest rzeczą konieczną i nieodzownie 
potrzebną: Przemówienie p. Czapli \vywiera 
wielkie wrażenie, dla tego stara się je ks. prałat 
vVawrzyniak osłabić, polemizując z nim. Ks. 
prałat jest zdania, że kiedy zginąć to z chwałą, 
ale to polskości nie pomoże, przeciwnie sądzi, 
że tylko jeszcze '" ięcej pogarsza położenie, w 
praktyce też takie postępowanie jest niemożli
we. 

P. dr. A. Chlapowski zaznacza. że pojedyt1-
cze okręgi dbać muszą o dobro całości. 

Ad. 2) wncsi p. Moczyt1ski. aby zamieniono 
.,zawieranie możliwych kompromisów" na ,,po
h,·ierdzenie możliwych kompromisćl\v". 

P. dr. Krysie\\ icz objaśnia, że choć to na po
zór tylko zmiana matoznacz~ca, przy bacznej u
wadze okazuje się bardzo zasadniczą zmian::t. 
l(omitet centralny ma jedynie prawo zawierJ.nia, 
a nie potwierdzania kompromisów poszczegól
nych komitetów powiatov.,-ych. 

P. Czapla s~dzi, że punkt nie zgadza się z 
przeszłym punktem, a zrcszrą \Vinniśmy zwa
żać tylko na -vvlasne siły nie na kompromisy. 

P. Rzepecki jednak stara się udowodnić. iż 
zawieranie kompromisów w danycij razach mo
że z korzyści'l być polqczone. głosowanie zaś 
ludu naszego na obcego choćby i w pien\ szem 
gtosowaniu, prz:r dobrej inforrnacyi prasy nie 
będzie oddzialywało depr:ymująco na lud. 

Punkt 3) nic wywo-łuje dyskusyi, za to \\·no
si p. dr. Kubacki do 4) o stworzenie biura infor
macyjnego i pan l(aźm. Chlapowski do 5) o 
dziaianie przez pisma i prasę ird., ale o bad \\·aj 
wnioski coiają po krótkiej przemowie ks·. praL 
\Vawrzyniaka. aby komitet odnośne życzeni::~ 
zredagował odpO\Yiednio i '" jeden ustęp ui<.1L 

Po zamlmięciu dysku .ri nad tym paragra
fem zabiera jeszcze raz glos pan Moczyflski, u
zasadniajqc s\\·oje zdanie, mimo to wniosek 
komiteto\\·y przechodzi przeci\\·ko glosom p. 
1Vloczyl1skiego i p. Czapli . 

§ 11 pochodzi większościq głosów z po
prawką p. Dobrzyckiego, który żąda dodania 
..w razie równości głosów rozstrzyga przewod
ni....zący". 

Tak samo godzą się zebrani na § 12, nato
mia t ~ 13 wypad l z po\\ od u popra\\·ek w ~ 3. 

\V dalszym ciągu zapytuie się przewodni
czący, czy zebrani chc~1 komisyą, 4 członków 
dziś ,,-ybierać. czy też ądzą tę rzecz załat\'·;ić 

na nowem zebraniu. Poni2waż nie odezwały 
się głosy przeci\\·ne, proponuje prze\\ odnicz~ 'Y 
na delegatów: ks. prałata \V a \\Tzyniaka, p. Ka
rola .Rzepeckiego, dr. Celi.:howskiego i p. Kazi
mierza Chlapo\vskiego z Kopasze\\ a. Ostatni 
jednak z ·powod'tl '' yjazdu za grani ... ę nie może 
przyjąć tego urzędu i proponuje p. hr. Mar 'ele
go Czarneckiego z l(akoniewic, na co się zebra
ni godzą . 

Przewodniczący k . dziekan Antoniewicz 
zamknął posiedzenie a zebrani trzykrotnie wy
krzyknęli mu ,.niech żyje'' za bcLrronne prowa
dzenie obrad. Zebranie trwało do godz. 7 wie
czorem. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich. Warmii i Mazur. 

Peipłin. Ks. administiator felski w Grucie 
przesiedlony jako lokalny wikary do Góry, lo
kalny wikary ks. Pikar ki z Góry posłany do 
Stężycy jako administrator. · 1\s. wikary Lesi{l
ski posłany z Stężycy do Gruty. 

Ryjewo. \Ve wtorek wieczorem zniszczył 
pożar dom mieszkalny, stajnię i ~todofę sióstr 
Wardeckich 'Y Cvvancychowie. Spaliło się tak
że cale tegoroczne żniwo. 

Z Lubawskioo:o. Posiedziciel Bielicki w O
mułu dostal się p0dczas cięcia sieczki pomiędzy 
kola maszyny i ciężkie odniósl uszkedzenia cie
lesne. 

Czersk. Już rozpoc.zęto oznaczać miejsca, 
gdzie przeprowadzą kolej żelazną z Czerska do 
Lasko\\ i, z odnogą od Szlachty do Skurcza. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
\Vągrowiec. \Vieś rycerską Zbietkę ·w po

wiecie wągrowleckim, obszaru około 1700 mórg 
której groziło podobno przejście na kolonizacyę, 
nabył od panów Majewskich pan Edward Gra
bo\\·ski. 

Gostyń. Zbór protestancki zbudowany zo
stanie w Gostyniu. Na ten cel przeznaczyło mi
nisterstwo zasHek \V kwocie 40 000 marek, jak; 
donoszą z Gostynia do "Posener Tageblattu''. 

Na kościoły katolickie niema pieniędzy! 
Lopienno. Przystanek kolejowy Lopienno 

na torze gnieźnieńsko-damasławskim przekrę
cono na "Gentsch". 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 
Ruda. \V poniedziałek po poludn!u zgorza-. 

ty dwie stodoły z całem żniwem i dom p·osie
dziciela Ad.amka. Ogień powstal w stodole VJ' 

niewytłómaczony dotąd sposób. Szkoda jest 
znaczna. Straż pożarna z Biskupie prędzej by
la na miejscu, aniżeli straż rudzka. 

l(ożle. Dnia 5-go lipca założony został bank 
ludowy, spółka z nieograniczoną odpowiedzial
nością. s~ld zapisał spó-łkę 30-go sierpnia do re
jestru spółkowego. Jak przewodniczący rady 
nadwrczej, p. dr. Seyda, adwokat z Katowic do
nosi, postano\viono działalność banku od 15 
\Vrześnia rozpocząć. Bank będzie otwarty co
dziennie od 8 do 12 godz. przed południem. Od. 
dypozytóv.~ placić się będzie przy natychmiasto
wem wypowiedzeniu 3 procent, za ćwierćrocz
nem 3» procent, za pólrocznem 4 procent. 

Wiadomości ze świata. 
Berlin. Rok obrachunkowy rzeszy niemie

ckiej 1902 zamknięto niedoborem 72 000 000 ma
reJe. Ponieważ obiega już w prasie póJurzędo
wej \\·iadomość, że zamierzanem jest pomnoże
nie marynarki ponad rozmiary zakreślone u
stawą z roku 1900 - "rarto przypomnieć, że. 
wydatki na marynarkę \vzrastaly i wzrastaj'l 
niesłychanie i wyni-osą w 1917 roku 4353 roiHo
nów marek, jak oblicza ,,Preisinnige Ztg." Tu 
w·ięc szukać należy 7ródla niedoboru w skarbie 
rzeszy. Ten moloch pochlania tak olbrzymie 
pieniądze. 

Chicago. Stany Zjednoczone uprawiają za 
przykladem innych mocarstw coraz wyraźniei 
politykę zaborczą. Po ()bsadzeniu siedmiu 
wysp \\- zatoce Sandakan nad wybrzeżem an
gielskich posiadłości na wyspie Borneo, zajął 
obecnie amerykallski statek wojenny "Quiros ~ 
tuż obok d wie \Yysepki w zatoce DalveL Rzą~ 
w Londynie nie bardzo zadowolony z postępo
wania jankesÓ\\ \Yyst-osowal odnośną notę d() 
\Vaszyngtonu. 

Z różnych stron. 
już czas pomyśleć () zapisaniu gazety na 

czwarty kwartał. 
Remscheid. Bezrobocie mularzy zostało. u

kof1czone. 
Diissełdo·rf. \V Reisholz zawalił się mur i 

zabił 5 mularzy. 
Heisingen. \V pisywanie górników do pier

wszej klasy odbędzie się dnia 24 bm. o godzi
nie 5;4 po poludniu w lokalu Melhviga w Kupfer·
dreh. 

Sterkrade. Ks. kapelan Voss objął ·w przy
szlą niedzielę posadę rektoracką w Schmidt
horst. 

Laar. \V fabryce "Phonix" zastal pewien.: 
robotnik niebezpiecznie pokaleczony. 

Ostatnie \41iadomości. 
B e r l i n. Idący z Amsterdamu do Berlina 

pociąg wykoleił się. 
I< o n s t a n t y n o p o l. Generalny wy kar~ 

dełegatory apostolskiej wręczył sułtanowi pi
smo Ojca św., w którym tenże donosi o swym 
wyborze na Papieża. 

B i a ł o g r ó d. Oficerowie serbscy are
sztowani z powodu udziału w morderstwie par 1 
l1rólewskiej, przewiezieni zostali z Niżu do Bia
łogrodu. 

OD RE.DAKCYI. 
Do Sodingen. Rodak Ludwik Pawlowski. 

dawniej w Westfalii a teraz w Ameryce, prosząc 
o nadsytanie mu ,,Wiarusa Polskiego", załącza: 
pozdrowienie dla p. A. Humskiego w. Sodingen. 



naszego wielce .· s~a:ll ~ownego redaktora 
' ; . !1 J '. ' j 

pana Francisz.ka'l::: Wojciec-howskiego 
który odsiedziawszy 3 , mie.sięcz~~ karę więzienną w bochum.skiem 

.. , l 

więzieniu centralnem, za rzekom·e przestępstwa prasowe, dziś wie-

czorem o godz. 6 wychodzi na wolność. Niechaj Bbg dobrotliwy 

obdarzy go lepszem zdrowiem od tego, jakie mu słuzy obecnie we 

więzieniu, aby mógł jak przedtem tak i teraz dzielnie pracować 

dla sprawy narodowej i społecznej ludu nasze~o. 

Pan Wojciechowski niech tyje! 

Personał "Dr'ukarni "Wiarusa Polskiego": 
St Kunca. St. Gromadziński. 

M. Szczepankiewicz. 

~m~~~~~~~~~·~~~m~ 
Wita-my! 

W dniu wyjścia z więzienia szan. Pana Fr. 
W()jciechowskiego, redaktora "\Viar. Pols.", 
który za sprawę ojczystą jako dzielny szer
mierz odsiedzieć musiał ia:k zbrodniarz jaki 
irzym.iesięczną karę więzienną, witamy ser
,decznie. Te trzy miesiące niech mu będ<l bo<lz-
cem, niech mu dadz<{ jeszcze więcej otuchy, aże
by jak dotąd tak i nadal gotliwie mógł praco.\Yać 
dla dobra ludu polskiego. Oby go Bóg za
chował szczęśliwie i zdro\vo długie lata. \V 
końcu wolamy: Szan. Pan Pr. Wojciechowski 
niech żyje! Tego życzą Polacy z Sodingen, czy,
t elnicy ,,Wiarusa Polskiego": 
jan l(aczmarek, Tomasz Nawrocik, Jan Orpel, 
Władysław Orpeł, Jan l(ończak, Jan Skibera. 

~·~~~~~~~~tl!~~tl!~~~~ 
-oo~~~~~~~~~~~~m~~ 

Na dzień ślubu 15 września żYczy sw·emu 
1..viernemu podchorążemu , · 

JOZEfOvVI PRZYBYLSKIEMU 
·] jego narzeczonej 

, MARY ANNIE KRAI(OWIAK 
·:wszystkiego dobrego. Szczęść Boże tej,_. rnlodej 
parze, niech żyją \V pomyśności blogiej~ \v. z4.ro
w iu i w szczęściu. Tego ci życzy sel~fet'ail; '\v 
imieniu 

Tow. św. Antoniego z P. w Assełn .. 

li.~~m~~li~~~mm~~~~li 
Baczność Rodacy w l(aterńberg i okolicy! 

Niniejszem odzywamy się do was szan. Rodacy t 
Znany jestem wam bez ma! a wszys~kim. Dla · tego 
pamię'tajcie o tem, że czas plynie jak woda 
na ml::rnie. Przyodziejmy się . wszyscy w jednę po
lderze, a stańmy pod jeden sztandar narodowy. Wy
·toczono nam już walkę na życie i śmierć. Damy naj
łePSz'ą odprawę tym zaciętym wrogom naszym, któ
rzy wypowiedzieli wyrok śmierci, .pismu. prze?~f\~czo
llemu dla wychodźtwa, którym jest ukochany nasz 
.,.,Wiarus Polski". My najlepiej wied7=jeć . będziemy i . 
osądzimy, to co polskie, co katolickie i co riasze, za
pisujcie jak najgorliwiej "Wiąrusa Polskiegq~~ na 
.czwarty kwartal lub jeszcze teraz na ten lniesiąc 
wrzesiefl. Precz z "Anzeigerami", "blattami'\r .,Zei 
tungami", a' nawet precz z domów naszych z temi 
gazetami? które są przyodziane w owczą skór~ a1są 
wilkami. Zatem będę się staral jak do tego cz · lak 
i nadal wam rzetelnie na swój czas gazetę do tawić. 
Można też u mnie zapisywać inne gazety szqer:o poł~ .r 
skie z kraju itd. · 

Józef l(ropickL . 
Ajentura "Wiarusa Polskiego" dla Katernbergu. · ,: 

Baczność Rodacy. 

A. Gorzelik. St Globisz. 

Józef i Feliks. 

Baczność! 
Szan. Publiczności polskiej w Oberhausen i okoli

cy donoszę., iż otworzyłem l sierpnia w Oberhausen 
przy ulicy kościelnej zwanej l(irchweg nr. llO 

handel towarów spożywczych. 
Mam na sprzedaż czysty polski smalec z pol

i wina rozmaitego gatunku. Pokladam :1adzieję, iż 
Rodacy poprą moje przedsiębiorstwo. Zapewniam 
Rodaków, iż każdeRo w moim skladzie rzetelnie ob
skiej firmy, także polskie cygary, tabaki, papierosy. 
slużę. Z wysokim szacunkiem 

Józef BabKa 6ostomski 

By o się g n ą ć o b r. ó t w i e l ki 
sprzedaję taniej niz niejedne fabryki. 

Wszystkie moje zegarki są starannie obciągniett 
l na minutę uregulowane. Za każdy zegarek daje ~ 
lat piśmienną gwarancyę. Obawy nie ma żadnej, bo 
ło coby się podobać nie mialo, przyjmuję z powrotem 
l zwracaiJ1 pieniądze. Trzeba się koniecznie przeko .. 
tać, a kto nie kupi, toć trudno, ten sarn sobie szkodzi. 
Zamówienia i podziękowania . codziennie nadchodzą. 

G) ... 
~ 

~ 
s 
~ 
::s = 

Olbrzymi wybór! 
. Czysto srebrne najpiękniejsze zegarki z Matka 

Boską, z 2 zloconemi brzegami' i z najlepszem J}'ri
ma werkami na 10 kamieniach po 12, 14, 16, 18 i 20 
marek. 

Najwspanialszy z Matką Boską zegarek, zloconc 
litery, i najozdobniejszymi zloconymi brzegami, cic:
tki w srebr?e i z najlepszym na 10 kamieni pri
ma werkiem tylko 26 mr. Zegarka tego z pewności• 
11ikt jeszcze ·nie widzial. 

Zegarek niklowy cyl. kluczykowy 5,40 i 8 mr. 
Zegarek posrebrzany kluczykowy 5,90 mr. . 
Zegarek posrebrzany najlepszy na 6 kamieniach 

kluczykowy 7,75 mr. 
Zegarek czysto srebrny cył. na 6 kamieni klucz. 

lub remon. z 2 zloconemi brzegami prima werk 10 
mr.- Ten sam na 10 kamieniach po 12 marek. 

lańcuszki po 25, 30, 50, 85 fen .. lepsze niklowt 
po l, 1,25, 1,50, 1,75 mr. 
, ~enniki bogate na 500 ilustracyj 
u : zegarki, lańcuszki, biżuterye. także skrzypce, fle
ty, klarnety, harmoniki, oraz noże, brzytwy, portrtlQ· 

St>rzeda}ę maszyny do szycie kołowce i meble aetki i różne ?kolicznościowe podarki wysyCam . ka-
AJa żeń ó 0 tó k 10 ' t . • . Kf·~. i/ll .. , ·- > tldemu darmo 1 franko. 

· ~ no~o c w. o w ą proc. ameJ. P.~fJ.. . ;; · 
'bie coś życzył, za 5 fen. karta wystarczy, a przir·W8e~F ,t<.:;;:> M. DANECKI, Miejska Górka, 
Przyjmuję także wianki ślubne i obrazy do ~p;awy ·: (ą_orcben Bez. Posen.) 
dla znanego Rodaka p. Sibilskiego w Bochum. 

Walenty Nowak, Alteuessen, Bruckmannstr 8%. 
Za inseraty i reklamy redakcya wobec publiczności 

nie odpowiada. 

Baczność! Wanne1· Baczność!· 
Szanownym . Rodaczkom w Wanne i okolicy d 

noszę uprzejmie, i:ż zalożylam tu w \Vanne na l( 
rola ulicy nr. 6a 

pracownię damski ej · garderoby. 
Ręcząc rzetei'ną' F skorą . usl.ugą, do czego llln ią 

dtus:roJetnie prz.eś.wiadczenie i pracowanie w tern za~ 
wodz1e upowazma,. pros~ę. o laskawe uwzględnienie 

Z szacunkiem. Antonina Gronostaj. 

Fr. Sło10a. 
krawiec polski w LAAR, przeprowadza się z dniett 
l września, zdotychczasowe2o mieszkania, do dom~ 
przy ulicy SCHULSTR. nr. 24. 

Polecam się do wykonywania 
UBRAŃ, PAI:.ETOTÓW, SPODNI 

podłu2 miary, pod 2warancyą za , dobre leżenie. ~o.l 
dacy! Hasłem każdego niech będzie: Swój do swego 

Fr~ Słoma, 
krawiec polski w Laar. 

Szan. Rod3.kom w łlerne i okolicy pole. 
cam niniejszem uprzejmie mój 

w Herne,i!!:~~YS N!!~!~ioki . ~ 
Staraniem( mojem. będzie Szan. Rodakó . 

zawsze rzetelni~ obslużyć. 
Ponieważ jestem pierwszym Potakiem 

który interes rzeźnicki w miejscu otworzy! 
przeto liczę na liczne poparcie Szan. Rodaków 
Nikt nie będzie potrzebowa~ do Qbcych chndzić

1 bo wszystko po tych samych cenach u Rodak· 
dostanie. . 

ROMAN PAUL. 
Rzeźnik w Her:r1e, Neustr. 50. 

---------------------·-------------------1 

powieść ~r~~H~!vkaZ~!~!!~~~chodząJ 
do tego czasu we "Wiarusie Polskim" jest teraz \1 

formacie książkowym do nabycia~ Ce. na .t·.· e· j ·z.~.aimują~ cej powieści jest 40 fen., na portoryurn trzeba 10 fen 
dolączyć. Najlepiej zamówić w liście i dolą.czyć 5~ 
ien. w znac2'1lach pocztowych. O zam6\v1e'hia prosi 

Księgarnia "Wiarusa Polskiego" w Bochum. 

Wróciłem 
z podróży 
R. Z i e l a s k o w ski 

dentysta (lekarz nt1 zęby.) 

w Bocbnm, 
Ka iser-vVilhelmstr. 2. 

Prenumerata za 

Mi 

!~}!~~ .. s,!,,~ż~~~~ 
przy wysokich zasługach u 
rzeźnikit 

H. Eo.gelhar.ta 
'Y B a u k a u, K1p.nzstr. 2& 

r·, 

nWiar.usa Polskiego" 
z trzema bezpłatnymi dodatkami ti.: "Naukz 
Katolicl(ą", "Głosem góm1ików i hutników" 
oraz "Zwierciadłem", wynosi na kwartał , tj. n~ 
październik, listopad i grudzień 

tylko · t mr. 50 fen., 
a z odnoszeniem do domu 42 fen. więcej, czyi' 
razem 1,92 mr. 

W przyszłym kwartale otrzyma każdy abo~ 
nent "Wiarusa Polskiego" zupełnie bezpłatni 
razem z gazetą 2 piękne dodatki: l) Obraz Ojca 
św. Piusa X. 2) Kantyczki, czyli zbiór pieśni n 
Boże Narodzenie. 

!(toby pragnąl, abyśmy "Wiarusa Polskie·: 
go" posyłali rodzicom, krewnym lub znajomym 
do Polski, lub gdzieindziej, niech nadeśle 1,9~ 
mr. i dokladny adres, a gazetę poczcie prze· 
każemy. Prosim~r uczynić to iak najrychlej, gdyi 
przez późne przekazanie gazety powstają nie· 
porządki! 

Postbestellungs-Formular . 
Ich besteiie hiermit bei dem Kaiserłiched 

Postamt e in :Exemplar der Zeitung ~' WianJf, 
PolskiH aus Bachum (Zeitungspreisliste 128) ffit 
das IV. Quartal 1903 und zahle an Abonnemen 
und Bestellgeld 1,92 Mk. 
~. .geS 
"' a o 
~=~ 
.gili~ 
-;; q)·:. ..... ......... 
~-es~ 
~~~~ 

Obige 1,92 Mk . . erhalten zu haben, beł 

scheinigt 

.. ........... , d. ł903. 

Za druk, nakład i redakcyę odpowiedzialny Antoni Brejaki w Bochum. - Nakładem i czcionlra.mi Wydawnictwa "'\Yia.rusa Polekiego'' w Bochum 



• 
Codzienne pismo ·ludowe dla Polak6w na obczyźnie, poś"rięcone sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

rt•cłlodzi cod.zitnnie z wyjątkiem dni voświ~tecznycb 
• •odatkiem reliRiinym p, t.: •• Nauka Katolicka" z ty
•••nlk.iem spolecznym p, t.: "Glos górników i hutni
t•w", oraz pisemkiem literackiem p. t. .. Zwierciadle'' 
Pr1edplata kwartalna. na poczcie i u listowych. wynosi 
l •r. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen. 
.Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

pod znakiem .. t polniscb .. nr. 128. 

Za inseraty placi się za miejsce rządka drobnego druku 
!5 fen., a za ogloszenia zamieszczone prztd inseratami 
4 Oien. l(to często oglasza, otrzyma odpowiedni opust 
czvli rabat. Za tlemaczenie z obcych iGzyków na pol
ski nic się nie placi. - ' Listy do redakcvi, Drukarni 
i Księgarni należy oplacić i podać w nich doidadny 
adres piszącego. Ręlwpisów się nie zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ich upoważnienia nie wskazuje się. 

Jrz-. 212. Bochum (Westfalia), środa 16-go września 1903. :Rol=E 13.-
Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy ulicy :Maltheserstrasse. nr. 17 na. dole. - Adres: ,., Wiarus Polski", Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie uzieci swe 
ra6wi6, czytać i pisać po polsku! Nie 
fest Polakiem, kto potomstwu swemu 
J81emezy6 się pozwoli ! · 

Od 15 do 25 WI'ześnia 
odbierać będą listonosze pieniądze na gazety. 
Rodaków na obczyźnie prosimy, aby każdy 
,tzygotował 

l markę 92 fenygi 
ł dał listowemu, skoro kwit dziś we wtorel( 
łub dnl następne przyniesie. 

Rodacy! Zapisnicie sami i rozszerzajcie 
"Wiarusa Polskiego" na IV kwartał, czyli na 
październik, listopad i grudzie!1, bo to pismo 
\Vasze, pismo szczerze katolickie i szczerze 
tolskie, narodowe, ludowe, które zawsze broni
ło, broni I bronić będzie Polaków na obczyźnie 
przeciw germanizacyi; socyaHzmowi i ,,·yzy. 
skowi. 
......... ~'lł. -~ ~ --1·/t- ~'~ -~~ ,'<)f~_$1/t,._ ;:\~~ ~\'k- ~'łe: ~fe.. ,;jł(ł.. .... ..-~~~.~-~.~~i~ ~W~ł~":'iil~~t\~ ~W~F- ~~o:;ł~ "-"t~ -i.i~ 

Z wypadków dnia. 
Socyaliści radzą w Dreznie. 

W Dreznie rozpocząŁ się d.oroczny zjazd so
tyalistów. Będą tam oma wiali także spra \\~ę 
'Jlolską. Co o tern po•\viedzą, doniesiemy następ
nie. 

W Turcyi stosunki się żaostrzają. 

W pDbliżu Jeliza,vetpolu zebralo· się przy 
kościele ormiańskim kilka tysięcy Ormian. aby 
zaprotestować przeciw oddaniu władzom rosyj
skim ormiańsko gregoryat1skich dóbr kościel
nych. Gdy na wezwanie policyi do rozejścia 
się, lud odpowiedziaf z/orzeczeniami i gradem 
kamieni, zawołano wojsko, które zaczęło strze
lać i rozproszyło zbuntowany lud. \Vedfug do
tychczasowych wiadomości zostało 7 osób za
bitych i 27 ranionych. 

Państwa europejskie spodziewają się większych 
jeszcze zawikłań na \Vschod~e. 

Cala wlotSka eskadra morza Środziemnego, 
.znajdująca się obecnie koto w·yspy Sycylii, a 
Składająca: się z 13 okrętów wojennych, otrzy-

' llla.la z Rzymu polecenie, aby każdej ch\vili byla 
g(}tową na dany rozkaz popłynąć ze Sycylii na 
\Vody tureckie. 

.Na Węgrzech położenfe wciąż bardzo niepewne. 
W przesileniu węgierskiem nic się nie zmie-

411i~. Cesarz: Franciszek Józef pr~yjmowal hr. 
ubusza Andrassy'ego na posłuchaniu, lecz n u
tworzeniu nowego gabinetu z Andrassym na 
czele nic nie słychać. Stronnictwo liberalne, do 
którego hr. Andrassy należy, nie zwracalo na 
llodróż jego do Wiednia najmniejszej u\vagi. 

Telegramy. 
~ z Y m. Para królewska wyjedzie do Pai'i.a 14 października j1 zabawi w stolicy Prancyi 

dni. 

Ty l ż a. \V ro.syjskiem miasteczku pogra
nicznem wybucbł pożar i zniszczyt ie niemal 
zupełnie. 

M. e d y o l a n. Sfużba kolei północne! za
streikowała. Ruch częściowo ustat. 

G l i w1t c e. TGwarzystwo hakatystów, zna
ny "Ostmarlfenvrein" obradując w GUwicacht 
wysłał telegram do kancfe.rza Biifnwa, ldóry za
pe\\'nia w odpowiedzi, że dba także o Siąs,k, to 
jest dba, aby tam Polaków niemczo-no i wypie
rano. 

Polacy na obczyźnie. 

Liitgendortmund. Dowodem, że działalnoś(: 
naszych polsko-katolickich towarzyst\V jest god
na pochwały, jest też nasze To\\-, Ś\Y. Kazimie
rza. Do niedawna mieliśmy czlonków kilka
dziesiQt, dziś jest ich 180. Niezmiernie podobala 
mi się też ostatnia zabawa, gdzie · i m~ odzież i 
starsi ba\\"ili się ochoczo. aie · przy trzeźwej gło
wie. Tak też być powinno. Dążmy zarcm Ro
dacy ·do naszych towarzystw katolicko-pol
skich, a unikajmy pijaństwa i karciarstwa i 
wszelkiej niecnoty. \V tej myśli ż1 czę towarzy
stwom polskil11 na obczyźnie nailepszeRo roz-
woju. Józef K. 

Marten. Korespondeut z okolicy Watten
scheid zarzuci~ nam Polakom z Marten. że da
liśmy się złapać na \\' ędkę centr \Vcom i pod
pisaliśmy naZ\Yiska nasze pod odez\vę za "Prze
wodnikiem"'. Sądzę, że za kilku, nie należy wi
nić ogółu. Ogói Polakó\v z Marten o wilczku 
centrowym ani sh1chać nie chce. A jacy to Po
lacy podpisali O\, -ą odezwę? Nie mamy ich co 
zazdrościć centrowcom. \JVątpię też; czy aby 
dwóch z nich abonuje .,Przew." 

Rodacy! Nam nie łasić się germanizatOrom, 
nam nie slużyć im za tł omacza gazet polskich, 
Bam nie .,Przewrotniki'' i .,Ancaigery'• abono
wać, nam nie brać niemki za żony, nam nie za
glądać do kieliszka, tylko żyć trzeźwo, brać za 
żony tylko Polki, cz:nać polskie gazety narodo
we, należeć do to\\-arzystw polskich. a unikać 
"verajnó\v", a: jestem pe\\-ny. że taki Polak nie 
pozwoli się użyć za narzędzie centrowcom, ani 
innym naszym przeciwnikom. 

Kilku Polal\ ów! 
Aplerbeck. Towarzystwo św . Barbary w 

Aplerbeck odbyl·o 2 sierpnia walne zebranie. na 
którem zosta1 110wy zarząd ob'rany: T. Biro
\Vicz przewodniczącym, f. Olbióski, zast., W. 
1V1adali1Jski sekretarzem, S. K.rzyzostar1ski zast., 
K. Remęczak skarbnikiem. M. Skrzypczak zast., 
M. \Va\\Tzyniak bibliotekarze, F. MackO\\-ski 
zast., B. Krzyżostaniak i JędroszkO\Yiak rewi
zorami kasy, P. Wechterowicz chorążym, 'J..l . 
Wasilewski zaśt., S. Popiela i T. W!udcHczak 
asystentami, M. Zybała i L. Stani lawski zast. 

T. Birowicz, przew. \V. Madaiir1ski, sekr. 

Wiekede·-Asseht. Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus! Najprzód pozdrawiam szano
wną Redakc:rę i "szystkich czytelników . a te
raz. muszę kiJka słów napisać, co się u na.<> dzieje. 
Tutaj w parafii Asseln jest do 40 polskich familij, 
a gazet polskich tak malo, żeby na pakach !)<}

rachować mvżna. \Vciąż te .. blaty" zapisujq. 
Dla, czego? Oto mam odpowiedź. I liem
cy swoje gazety roznoszą, a gdy przyjdą do pol
skiej familii, to namówią, a Polacy nie .:\viadomi, 

-
\Vięc zaptacą. Kochani bracia i siostry, którzy 
oś\vieceni jesteście, weźcie się wy do pracy i 
agitujcie za narodowem, szczerze po!skiem pis
mem, a niem jest tu dla nas na obczyźnie "Wia
rus Polski'', a kto nie jest w stanie zapi-sać tego, 
to jest ,.Robotnik Polski". Ja jestem tego zd'a
nia, aby każdy kwaternik mial · .,Roboinika, Pol." 
lub inne taiłsze pismo, a ,,Wiarus P·olski'• po,wi
nien się. w ka.Zdym, domu polskim znajdo.wać. 
Korchany mlud·zie(tcze! I(iedy i a trzymam 
,,\Viantsa Polskiego", ,.Oórnośl~1Zal<a". ,,Pracę'' 
i ,,Gazetę Toruńską", to każdy rodak może tak
że jedną gazetę trzymać. Tu nam nikt nie bę
dzie agitO'wa?. jeno my sami mtisimy się wziąść 
do pracy. Za Lensingowcm pismem to księża, 
kramarze niemieccy, oraz wszyscy centrowcy 
agi.tu_ią. 

Pe\vne·go dnia bylem w składzie i idę do 
domu. aż tu przechodzi: szko1ny chiopiec i dafe 
mi ,.Przewodnika ku niemczyźnie·' i mówi, że 
to ,.Polnische Zeitung", to mi będzie przynosić~ 
Ja miałem w kieszeni ,,Wiarusa Polskiego" i 
,,Gónroślctzaka", więc mówię, to jest polska ga
L.;e:a. Kochani roda.cy! Widzic ie. jak to niemcy 
wszyscy ńa swoją kieszeń, więc . my Po1acy te?'; 
tylko za naszemi ga.zetami szczerze polskiemi 
agitujmy, mianowicie koto Unna i \Vieckede-As
se1n, bo Polaków jest dziesiątkami i setkami, a 
gazet kil'ka. Teraz się ma ku kof1cowi trzeciego 
kwarta!u , więc proszę usilnie, aby każdy z czy..:. 
telników "'Niar. Pols." tu w tych stronach nie 
iednego uzyskaŁ abonenta, ale po pięciu abonen
tów zciobyi naszemu kcchanenm .. 'VViarusowi 
Poiskiemn". Mialbym jeszcze dość do opisania,. 
aie że mi' się papier ko(Iczy, więc na clz.isiai tyle,. 
a to drugie na. inny raz. Mich" l Kędzia. 

Ważne sprawy 
czekają nas. w przyszłych mies:ącach. Nasam
przód' zbie1·ze się parlatnent, gdzie ·pora lic-zba 
no1wych posłów po1ski,ch wystąpi w obronie. 
praw .ludu . .polskiego. Każdy pe\vnie ciekawy 
poznać, iak ci HD\Vi poslowie w-ys tępować. będą 
przeci\\'1 krzywdom nam się dziehtcYm. Tak 
jest. każdy nawet powinien być ciekawy, aby 
zaś mógJ tę chwalebną ciekawość zaspokoić, 
niech zapisze na pr-.zyszly k\\ ·anai "vViarusa 
Polskiego", z którego o wszystkiein się do·wie. 
Możemy też być pewni, że i ubrady w sejmie 
będą ciekawe, bo hakatyści nowe pe\vnie będą 
przeciw nam chcidi ukuć prawa. Obrady, po
przedzi walka wyborcza, która będzie latoś o 
tyJe ciekawszą, że prawdopod·obnie także socya
liści wystąpią z wlasnymi kandydatami. 

Nowych wypadków politycznych możemy 
się też na: Ws.chod:zie spodziewać. K.to wie, czy 
r~ozruchy, panujące w Macedonii nie spowodu
ją wodny. Każdy też ciekawy, jak w Serbii s.ię 
stosunki ułożą. Jest więc tyle ciekawych spraw, 
że niepodobna. przypuścić, aby mógi się zn3Jeść 
człowiek, któryby nie chciał czego ś o tern wszy
stkiem s i ę dowiedzieć. 

O wszystldem można się będzie doczytae 
we ,,vViarusie Polskim". nalę-ży go zatem zaraz 
na październik, listopad i grudz!e(I zapisać. 
Prócz tego prosimy Rodaków, aby opi·eszałych 
PoJaków zachęcali do zapisania· pisma naszego, 
gdyż w ten sposób prze.ciwdziatac można robo
cie germanizatorskie j licznych ''rogów ludu pol
skieg-o, na obczyźnie . 



f.(o:dacy! Pclakożcrcy \\~yd'ałi walkę zacię
te ludowi poiskiemu ila o-b.:zyżnie, a \\ \\·ake rej 
'v środkach niL przebierają by dopią(; swego ha
niebneg() celu, a tym jest zniemczenie Polaków, 
przerobienie ich na centrowych prusaków. W 
tym celu chcc.1 najprzód zrtiszczyć "Wiarusa Pol~ 
skiego", aby nie miał kto bronić Polaków na ob
czyźnie. Mamy nadzieję, że obrachunki cen
trowców· się nie ziszczą, bo Rodacy wiedzą, kto 
im szczerze życzy, kto dla nich się naraża na 
prześlad.lowania, at wiedzą też, kto dąży d{)- teg{) 
aby lud polski zaprzedać pruskim centrowcom. 
DaJejże tedy Rodacy de agitacyi, aby w przy
sztym kwartale liczba abo11entów ,.vViarus.a Pol
skieg·o" jak najba·rdziej w·zrosła. To będzie naj
lepsza odpowiedź, jaką lud polski na obczyźnie 
dać może germanizatorom. 

GLOSY PRASY 
w sprawie 

Polskiego komitetu wyborcze
go na Rzeszę niemiecką. 

n·. 
,,Narodowiec" pisze: 
Rozprawy publiczne nad projektem rozpo

częła "Gaz. Toruńska''. Wystąpila z kryiyką 
paragrafu lO, najważniejszej części projektu u
staw, bo Qtp-iewaj~lcej, jaki ma być zakres czyn
ności komitetu powszechnego. 

W pierwszym ustępie rzeczonego paragrafu 
mowa ·o tem, że. komitet ma się zajmować ozna
czeniem, przed każdemi wyborami, okręgów, 
gdzie Polacy mają być posta\\ ieni jako kandy
daci na poslów. 

Ustanowienie takie. wywodzi ,.Gaz. T." nic 
IDIQŻe być przyjemnem ani Sląskowi, ani f{)da
kom na obczvźnie. I spodziewa się z tej strony 
przedevvszysrkiem opozycyi, sama nicmniej ją 
.okazując. 

Tok myśli "Oaz. Ter." jest zrozumiałym. 
Powod'uje nict oba w a. iżby większość \\' kornite
-de powszcchn}'111 będ4c ze sojuszem z centrurn 
j uprzejmością dla cemrowcó\v, nie PO\\·strzy
mata pracy unarc-dowieHia na Śląsku, nie narzu
cila Ś 4Zakom niemców, a fÓ\\ nicż \\' estfal~zy-
1mm ... 

R· zumiemy ·obawy ,.Gaz. Tor." i - otwar
cie mówiąc ,po~zielamy je. \Vysiannicy ze 
Śląska, z Westfalii i z Berlina do komitetu cen
tralnego będą stanowczo za polityką mężną ,,-o
hec centrum; ale ich tylko ogółem czterech -

Wiarusy. 
Powteść Wacława Masłewaklel•· 

(Cia~ dalszy nastąpi). 
Biegł znajom<l tlrogą, najpicnv do la u. z 

którego na początku boju v. ynurzyli się A \Yaro
V~ie, potem szerokim parowcem, coraz dalej i 
dalej od bojowej W'rzawy, która teraz go prze
rażała. Stawa! czasami, sluchał, podniósłszy 
glowę wysoko, potem obracał łeb i smutnemi 
() ·zami spoglądał na swego pana, który bez 
tchu leżał na jego karku. vViQC p-otem wzdy
ciłal i leniw-o \vłókt się dalej, zwiesiwszy glo
' ę, ale ilekroć posłyszał głośniejszy \\ ybu li 
bojowego zgidku, \\net wstrząsal się i biedz 
z.1czynaL Tak oddalił się znacznie od pola "al
ki, szedł już równo i zaszedłszy może do Chun
zaku, ale Murat począl siQ zsuwać z iodła l 

w·reszci'e spadl. Kot'l tedy stanął i wyci(lgną
\\'SZY łeb ku niemu, wpatrywał się \>.· niego ża
tośnie, czasami spoglądał \v około, jak gdyby 
szukat ratunku, i znowu przechylał gło rę nad 
tym rycerzem, który pieścił go, karmił z rąk, 
sam codziel1 zgrzebłem nacierał i myl, a przed 
'vsiadaniem zawsze go pocałował w czoło, po
:kiepal po szyi, pogadał z nim, jak ·z przyjacie
lem, a on rozumiał te wszystkie dowody przy
jaźni i cenił !e teraz tąk się smucił, jak prawdzi
wy przyjaciel. 

Minęło sporo czasu. Murat ocknął się, lecz 
się nie mógl poruszyć. Rapier tkwił \\ jego 
wnętrznościach, sprawiając mu ból dotkli\vy, 
ale on nie jęknął, na \\'et zębów nie ściskał. Ra
zem z krwią uchodziło z niego życie, on to czul, 
w-.ięc tylko nad tern mdlejącą myśl zatrzym}"\val, 
czy dokonaną zemstą nad wrogami a\varskiego 
domu zape\vnił sobie laskę proroka i wstęp do 
promiennego raju. 

A koil jego ciągle stał nad nim ze zwie· 
szoną głową. 

:W l A R U S P O t S K l. 

od tego, czy z pomiędzy Pru5aków lub PoznaJ1· 
czyków mieli by poparcie odpo\dednie (2), za
leży, czy wsteczne projekty zdalaliby w łonie 
komitetu powstrzymać. 

Czy mieliby zawsze d\\·óch pewnych sprzy
mierzeriCÓ\\·? ... 

Nie dzh\·, że "Oaz. Tor.", mając szczególnie 
na myśli \Vestfalię i Śląsk; obawia się o przy
szłość, i sądzi. że może by komitet centralny 
zniewalał Polaków śląskich i \\·estfalskich do 
zawierania niemitych kompromisó\v! Opo\via
da się też '' ięc zaraz przeci\\·kn drugiemu P'hliFi-
1\towi paragrafu 10, w którym przyznano po
wszechnemu komitetovvi wyłączne prawo za.; 
wierania kompromisów z innemi stronnictwami. 
.. Gaz. Tor.", i .. \Viarus P.'· oś\riadczają się: 
przeciw tym ustanowieniom. 

Twierdzą że ani oznaczenia, gdzie mają być 
kandydatury polskie, ani prawa za\\ ierania kom
promisóvv nie należy przekazywać komitetowi 
centralnemu. 

Co do pierwszego punktu można się zasta
na\\liać nad żądaniem ze względu na powyżej 
w·ylmienione możliw'0Ści. 

J eśłi chodzi o zachO\vanie O\\·oców dotych
czasowej pracy na Śląsku, lepiejby chyba bylo, 
gdybyśmy z góry uniemożliwili wylączenie 
przez komitet centralny pe\\-nych okręgó·w, 
gdybyśmy odebrali mu możność stawienia mo
że tylko 2 lub 3 kandydatur na Śl<t ku!... 

Większość mdaków na obczyźnie jest, o ile 
\\"iemy, zdaJ1ia, że trzeba \\·szędzie stawiać grzy 
pierwszem glosowaniu kandydatury polskie -
gdyby to przekonanic zwyciężyło, trzebaby \V 

proJekcie usta\\" zmienić oczywiście punkt 1-szy 
paragrafu dziesiątego i powiedzieć wyraźnie, że 
jedną z czynności komitetu powszechnego ma 
być: .. stawianie kandydatury polskiej w każdym 
ogręgu, gdzie żyją Polacy i domagają się tego''. 

Sądzimy, że proponowane przez nas 
brzmienie bytoby najlepszem rozwiązaniem 
kwestyl: nie wszę.dzic, gdzie Polacy mieszkają 
w obrębie Niemiec, potrzebuje komitet centralny 
stawiać kandydatów polskich, ale \\-inien ich 
srawiać tam, gdzie Polacy zamieszkali w okrę
gu uważają stawienic kandydata polskiego za 
potrzebne. za pożyteczne. 

vVtcdy to zapC\\·nionem byłoby stawianic 
kandydatur polsl<ich \\- \Vestfalii i nad I(enem 
wszędzie. gdzie komitet tamtejszy \\ yborczy 
uz11a to za stosowne. \\ tedy pe\\ ni bylibyśmy, 
że nie uronimy nic na S!ąsku. 

Ogłoszenie kandydatur {)dnośnych byłoby 

Naraz poslyszat Mu rat Ż\\- a\\ e szlapanie 
końskich nóg i głośuą rozmowę. \ViQc z ogro
mnym trudem podniósł nieco głowę spojrzal, 
oczy jego rozszerzyły się, jak gdyby cud oba
czyi, potem zadrżal gwatwwnie, mdlo mu się 
zrobiło i zemdlaL 

Nadjeżdża la spora gromada \\-ojo\vnikó\\", 
przed nią zaś Trylicki, Baklano\YSki i między 
nirni Tyra. \Vracając z \\·ywiad6w, Trylicki 
na potkat rotmistrza\\ ą komendę z Chasem i 
.Ha runami, więc zabrał ich ze sob<t i oto \v raca
li do obozu Dzika. - Trylicki wcsolo, bo mu 
\\·ielce bitwa siQ podobała, Ba1dano\\·ski zaś jak 
struty, gdyż \\ iedział już o przejściach pana 
\Vładysła\\ O\\ ych i siebie surowo karcił za o
derwanie się od towarzysza. I(az po raz po
wtarza! \\~ duchu \\"Zdychając: 

- Zbtaźniieś się, serdeńko! Tobie garnki 
pokrzy\\ ą parzyć, a nie \\·ojo\\ · ać. Ot. będziesz 
teraz Ś\\ iecił oczami! ... I dobrze ci tak, boś kiep, 
braciaszku !... Oj, co kiep, to kiep! 

' Tak biadając, jecl1ał rotmistrz ze spuszczo
ną głową i nawet na Tyrę od godziny nie spoj
rzał, co było najlepszym do\\'Odem zupełnego 
rozstroju jego ducha. Z posępnej zadumy "yr
\\ ał go straszny krzyk Tyry, pelny zgrozy i nie
wysło\\· ionei boleści. Z tym krzykiem \\ ysunę
ła się ona naprzód. zeskoczyła z siodła w ca
lym pędzie konia i przypadła do leżącego we 
knvi rycerza - przypad la i zdręt\\ iała. 

Z niemą boleścią długo patrzyła \\ twarz 
mężowi. potem obłąkanym wzrokiem spojrzała 
na otaczają~ych ją wojownikó\v, poruszy/a usta
mi, ale zamiast słów, tylko gluchy jęk dobył się 
z jei pier i. Oni jednak zrozumieli jej spojrze
nie, domyślili się, kto jest ów nieszczęsny ry
cerz i zaraz zaczęli go ratować. · 

- \Vody! - krzyknął rotmistrz ku gre
bieficzykom piorunowym głosem. - Do stru
mienia sko~zył, oto tam plyni,e! A żywo mi, ży. 
wo, bo ej .. że źle będzie! 

rzeczą komitetu centralnego, a przez to kandy .. 
datury czy to w Westfalii,. czy na Sląsku, ·zyski
\Valyby na znaczeniu! N fe móglby już nikt, ani 
z naszych· centrowców, ani z memieckich, wołać! o 
n. p., że·Westfalczycy postępu~Ją ~ekkorriyślnie!_ ga 

\Vspomnieliśmy powyżej' szczególnie o ża. mi 
chowaniu owoców pracy narodoweJ na Śląsku! 
Nie bez powodu. Bo choćbyśmy· zgodzić sic: 
w danym razie mogli na to, że rocllacy westfal. 
scy w jakieś uklady z centrowcami, ma Śląsk11 
o ukladach z centrum i kompromiOO<;b mowy 
być rrie może. ~e 

W interesie więc przedewszystkiem postt:Pil ·i 
spra·w·y narodowej na Śląsku domagać s;ię trze.. mi 
ba takiego układu paragrafów o czynnościacłl 
komitetu centralnego, iżby stawianie ws;zędzie 
na Ślą:s:ku kandydatur polskich, jak je tamtejsze 

, Tow. \Vyborcze podjęto, poz{)stalo regutą• i na. 
:dal ! 

Rze-cz dziwna, że wlaśnie glówny organ na. 
n?oowcthv tamtejszych, "Oórnoślązak", nie zro- 'k 
zum·iar is-toty obaw ,,Oaz. Tor.", nie rozpatrzył al 
się; bfiżei \Y jej wy\v.odach. i posądza ją po\}rostu ' 
o si~mie ni:ezgody... Za ,,wszelką cenę" pragnie r 
on jeci:nośd, po,vszechnego, jednolitego komite-
tu... Choćby i 4a cenę poświęcenia; czterech 2 
kamiy<ł~l'tur narodowych na Śląsku?... · 

0' jedJrro-ść nam wszystkim chodzi! · Ale zje
dnoczenie każde ma wytwarzać silę większą 
wobec \\Toga! Gdyby zaś powstal o zjednocze
nie we fbrrnfe komitetu centralnego takie, iżbY. 
centrowcy· odzyskali da\vniejszc u nas wpływy, 
byloby to e>slabieniem spoleczef1stwa wobec 
\Vrog6w. 

Godzirrr,_r się więc do pewnego stopnia z 
"Gaz. Tor." f z "\\"iarusem P.", bo trzeba jed
noczyć się tak, iżbyśmy się stali silniejsi wobec 
centrowcó\v i innych przeciwników! 

Ale sącfzir:n.y, że trzeba bardzo wyraźnie w. 
brzmieniu ustaw określić to. co potrzebne do za
pew·nicnia na·m odnośneJ samodzielności! Nie 
\\ ystarczy zdaniem naszem określenie, propo. 
110\\·ane, o iie pomnimy, przez "Wiarusa P." a 
pochwalone· ITrzez tutejszy dziennik, iż ,,,v za
sadzie" mają, być \\~szędzie staw:ieni kandydaci 
polscy! Toby umożli\Yiro komitetowi w które
go lonie byłaby \Yiększość wsteczna, 'niestawie
nia ,,wyjątRO'\'i:o"" '" 4 of"tręgach śląskich itd. kan
dydatury polskieJ ... 

Co do drugiego r:nmktu paragrafu 10 o za .. . . ' 
w1cramu kompromisóvr, myli się ,,Gaz. Tor.", 
pisząc, że Roniecznem icst, iżby o tern rozstrzy
gały wladzoc \\'Yborcze micisco\v-e , a więc na 

Tymczasem Trylicki nachylił się nad Mu-l 
ratem, troskliwie obejrzał ranę, a widząc, że z 
niej już ktr€\\" się, nie .sączy, pDkręcil glo\vą. 

- Zyw jeszcze, - mruknął, - ale czy sic 
ocknie, tTie wiem. 

Jcd·~~·akże wydobył z torby skubankę z cien
kich lnianych nici, kpki płaster, prze\Yiązkę. no
życe i nnlożywszy to ' ·szystko na ziemi~ za .. 
cz~tł ro~cinać odzież na rannym. Pomagali ma 
Baklanowski i \\'a bram tak wpra\\ nie jak bie
gli \\,- S\.\"Cj sztuce lekarze, a Chas, st;jąc nieco 
opodal~ mówił do lianmów: 

- ~oigrał się Mu ratek! Tak go żaluję, . że 
mało mt z oczu woda nie p~ynie i we· wnętrzu 
coś mdli ... łia) zawsze bylem miękkiego serca! .. 
Nie macie tam który Jakiej butelczyny, ale peł
nej, bom samego szkla nie cieka\\·y ? ... Nie ma
cie-? .. Niech Ą.· as kaczki zdepczą! Nie mam 
czem żalu ugasić, a on mnie trawi właśnie jak 
o&ieft. Na popiól się palę, patrząc na Muratka. 
Afboze~ go nie ratowal ? ... pamiętacie, w Chun .. 
zaku? Srnierć już siedziała na jego wardze ale 
,,·ziąlem ją za uszy i takem dal kolano~ w. 
grzbiet. że uciekając polowę kości rozstrzęsla. 
Ale teraz już nic nie poradzę ... I nawet powiem 
"am, że oto ci, którzy go cucą, czynią to nibY 
przez litość, a są vkrutnikami, bo go jeno rnt:
czą. Patrzeć na to nie m{)gę. 

Rzekłszy to, Chas oddalił się pod drzewo 
i tam się \\ ygodnie polożyt 

A tymczasem zlany źródlaną wodą, pod .. 
trzymywany przez Tyrę, która głowę jego opar· 
ła o swe piersi. Murat oczy otworzył i patrzył 
niemi w iei twarz w jakiemś zachwyceniu. Ru
mieniec wystąpił na jego policzki, źrenice na .. 
brały blasku, otworzył usta i poruszał niemi, 
chwytając powietrze. 

- Nie zapomniałaś mnie ... - wyszeptał ń 
przymknął po,-deki. j 

( Clat: •altiY .l ·-



.... vestfalię n. p. tamtejszy komitet polski, na Pru-
Y kDmitet pruski itd. . . 

Czy zawierać przy pierwszem gloso\\--aniu 

0mpromisy czy nie, o tem ogól niech rozstrzy
ga. Jeźli niema być przy pierwszern kompro

.. rnisó>vv, łecz \.vszędzie. kandydatury polskie, ko
znjtet wspólny będzie mial drogę jasną. Jeśli· 
rrrogą być kompromisy, niech on je za\viera. 
przY .drugiem zaś glosowaniu stanowczo tylko 
·omiiet po\\ sz.echny układać się powini~n! Tyl

KO przez to, że za kompromisem stoi ogól połski, 
reprezentO\\'any przez główny komitet, o
: sięguąć możemy poważanie u stronnictw nie
mieckich i zniewolić n. p. centrowców· do za
"howama przyrzeczeń, czego dotąd nie byw-ało .. 

Ziemie polskie. 
z Prus Zachodnich, Warmii i M8zur. 

Sępolno. Re\v'izyę nauczyciela który do 
Karania ucznia Luckiego używał nie tylko kija, 

.ale i swoich nóg, a którego skazała swego cza
u izba karna w Choinieach na 50 mr. kary, sąd 

reszy ·bdrzucit 
Toruń.· Poseł Leon Czarlirtski, którego stan 

.2drowia ·ponownie groźne budził obawy, odzy
kal już taJ\: dalece zdrowie, że lekarze pozwo-

1ili mu wychodzić. 
Gdańsk. Główny nauczyciel Rekowski z 

Bielkó\vka nazywać się będzie odtąd "Rekow". 
, "Tak będzie Hfainiej". 

Kartuzy. I(omisya kol·onizacyjna nabyła od 
n. Schw'ibbe'go d'obra Wielki Glińcz pod· Zuko

.. ,,em, obszaru 2416 morgów. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Gostyń. Panują tu opłakane stosunki co do 

wody. Woda jest tylko z pump, a do tego tak 
nie9zysta i brzydką woń roztaczająca, że jej w 
urJ)\\·ym stanie użyć ni'e można. Chociaż przez 

miasto przepływa Kania, to wody w niej tak 
'llało. że kąpać się nie można. Z tego powodu 
.buduje p. dr. Górski kąpielnię, W· której będzie 
·basen pływania, cele, kąpiele tuszorwe, i boro-
winowe. 

l 
Gn}lezno. W piątek o godz. 4~ opuścił mu

ry tutejszego więzienia akademik p. Tomasz 
'}rzesic\v icz, w którem za uczenie się dziejów 
ojczystych i literatury polskiej w towarzystwie 
3\\JTch kolegów, przecierpiat trzy tygodnie cięż-
kiej kaźni. Niech to cierpienie, które ztożyl ja .. 

' ·o ofiarę na ołtarzu naszego spo!eczel1stwa. bę
jzie dl~ui. ozdobą i podnietą do dalszej gorlhv-ej 
pracy dla dobra rodaków. 

Będlewo. Aga\va kwitnie obecnie w parku 
hr. Potockiego w Będlewie. Roślina ta kwitnie 
tyfko. co 50 do 60 lat. Kwiat agawy dochodzi 
jo 8 metrów wysokości, a codziennie przyrasta 
o 20 centymetró\v. 

Ostrów. Na granicy Królestwa Folskiego 
- aresztowano nieda\'lno ze strony rosyjskiej ja

·o szpiega miernika prywatnego Paschego z 
- Ostrowa. Teraz skaza! go sąd warsezawski na 

S lat '" ygnania w Sybirze. 
Grodzisk. W pobliżu stacyi W. Sępna spadl 

Palacz Bartkowiak z lokomotywy pociągu, idą
::e.go z Kościana. dostal się pod lokomotywę i na 
'11Jejscu żyć przestaL 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 
Rokllć i ~aszowa mają ,,kriegerferajn", któ-

- Y w niedzielę otrzymał chon1giew. Przy tej 
Posobności opo\viadal kapitan nauczyciel \Ve
-.k~rt z I(oźla znów o niebezpieczej wielkopol-
klej agitacyi. 

• Wobec teg-o prosimy mianowicie światłych 
robotnikó\v i rzemieślników, którzy pracują \V 

obwodzie przemysłowym, aby współbraciom 
. Ot\rorzyli oczy i namówili ich do czytania gazet 

Polskich, do organizacyi robotniczej. O tern 
trzeba pamiętać przy każdej sposobności, pod

- ~zas jazdy kolejowej, przy odwiedzinach, weso
~ach, chrzcinach i tym podobnych uroczysto-

o 'cia-ch. Niech k\vHnie zawsze i wszędzie w'iel
k?Polska agitacya, aż p. Weckert przestanie o 
ll!ej mó\vić. 

Czernice. Na kopalni Leona poniósł niei :~zczęście 18-letni maszynista franciszek Szra-
lllek. Zbliżył on się nieostróżnie do drutów 

.. elektrycznych, przyczem otrzymal tak silne u
."' derzenie prądu elektrycznego, że padl na miej
t, cu trupem. 

! ~aurahuta. Policya aresztowała 18-letniego 

1
ucznra Bogusza. poszukiwanego listem gończym 
Jod zarzutem,. że brał udzial w rozruchach wy-
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borczych. Równiez poszuke 18-letniego Rzyt
kiego. 

Katowice. Jak się dowiaduje ,,N. Ret.~·, 
narzeczona pana K.orfantego, pragnąc zadość u
czynić wszelkim przepisom pra\\·a kanoniczne
go, zamieszka w l(rakowie na przeciąg calego 
roku i w tym celu przyjęła na ten czas obowią
zki nauczylki. Do\\iaduje się .,N. Ref." dalej, że 
ks. biskup Pelczar, powaga w kwestyach mał
żellskich, do którego odwołat się poseł l(orfan
ty, orzekł, iż w sprawie tej nie istnieje już ża
dna przeszkoda kanoniczna. Interesującą odpo
\\iedż otrzymał poseł Korianty na swe piśmien
ne zażalenie do sądu małżefiskiego przy konsy
storZLI wrocławskim. vV odpowiedzi tej, podpi
sanej również \\- imieniu sądu małżeńskiego 
przez kardynala Koppa. powiedziano,. ze ,jeżeli 
zażalującemu się (p. Korfanternu) zależy wogóle 
na ślubie kościelnym (po niemiecku: ,,wenn 
Ihnen an der kirchlichen Trauung etwas gelegen 
ist"), po\v'inien porozumieć się co do tego z pro
boszczem parafii śląskiej, który mu ślubu Ddmó
wH, co do nałożonej na nieg.o (p. l(.) pokuty". 
Tą ,,pokutą" mialo być, jak wiadomo, odwoła
nie rzekomych atakó\v ,.Górnoślązaka~· na księ
ży germanizatorów i zaprzestanie ich w przy
szłości. Sprawa ta znajduje się obecnie w rę-. 
ku nuncyusza papieskiego ,,- Monachium i oprze 
się o Rzym. 

Z innych dzielnic Polski. 
Z Jasła donoszą do .,Czasu": Onegdaj od

dano Maryi Konopnickiej dwór w Zarówcu, za
kupiony ze sk la dek publicznych. Kilkaset osób 
oczekiwalo przybycia Konopnickiej na stacyi 
Jedlicze. Zebrany by! licznie lud okoliczny, 
nauczycielst\,-o, rutodzież szkolna z Jasła i Kro
sna. 'Oraz obywatelstwo. Po nadejściu pociągu 
powitat Konopnicką poset Stapif1ski, jubilatka 
od'po\\riedziala. poczem znaczna część przyby
tych udała się podwodami do dworu. - \V Zar
nO\\"CU po\-ritał Konopnicką wójt tamtejszy na 
czele reprezentacyi gminnej. Akt. \vłasności 
wręczyła Konopnickiej imieniem komitetu lwow
skiego p. vVechslerowa; imieniem ludu przemą
wial Bojko. Konopnicka dzi~kowała ze wzru
szeniem. Spędzi ona prawdopodobnie \Y Zar
nowcu całą zimę. 

Z Krakowa donoszą o ciekawem po'' tórnem 
kwitnieniu bzów. Mianowicie rosnące w ogro
dzie p. Micińskiego na Pótwsiu Zwierzyniec
kiem bzy, które okwitły raz na wiosnę, zaczęły 
wydawać no\V·e bukiety kwiatÓ\\-, \\prawdzie 
nie tak okazale jak J)ien\ sze, lecz w każdym ra
zie dość ladne, a co szczególniejsze, nie zwykle 
o teJ porze. Bzy te wskutek wyle\YU \Visły 
znajdowały się cztery dni pod wodą, a po jej 
opadnięciu, krzaki \\ ·yszly wprawdzie zdrowo, 
lecz wkrótce zrzuciły liście. Po paru tygo
dnia h zaczęły odrastać nov\ e liście, a na \\· ierz
cho!ka\::h gałązek ukaz:r,,·ać się \\·iechy kwia
towe. P. M. SLtdzi, że zjawisko to mogłoby po
służyć ogrodnikom za \1 skazówkę w pasobach 
pędzenia bzów na porę najwcześniejszą w zi
mie. 

Wiadomości ze świata. 
Berlin. Ogłaszają teraz urzędo\\-nie. ile 

glosów padlo podcza tegorocznych wyborów 
do parlamentu. \V całej rzeszy niemieckiej byto 
12 531 24 upra wniony~h do glosO\\·ania. ale 
glosowało tylko 9 533 794 czyli 76 procent. Usu
nęło się \\ ięc od \vyborów 2 997 454 czyli 24 
procent. czyli prawie czwarta część. Najwię
cej glosó\v pad'lD na socyalistów, bo 3 010 771. 
czyli przeszlo 903,000 \\ ięcej niż przed pięciu 
laty, na .:entrowcó\\" 1875 292 (+ 425 000); na 
konserwatystó\v 948 448 (+ 100 000); na libera
tó\v 1313 051 (+ 342 000); na wolnomyślnych 
obu odcieni 785 000 (- 30 000); na Polakó'\.V 
347 784 ( + 103 000); na wolnokonserwatystów 
333 404 (- 10 000); na niemieckich ludowców 
91 217 (- 17 000); na antysernitów 244 543 
(- 40 000); na postów związku ziemian niemie
ckich 118 000 (+ 8 000); na po lów związku 
chłopskiego 111 000 (- 29 000); na inne stron
nictwa 248 0000 (- 20 000). 

W liczbie gtosów polskich podano tylko te, 
które oddano na kandydatÓ'w do Kola polskiego. 
Lecz na Sląsku padło co najmniej 120 000 g to
sów polskich na kandydatów centrowych, na 
Warmii również okoto 10 000, na Mazurach zaś 
co najrrniej 50 000 g losów polskich oddano na 
konserwatystów. Smiało 'Więc twierdzić można, 

że w ostatnich wyborach do parlamentu pad.lo 
co najmniej pół miliona głosów polskich. 

Berlin. Stychać, że z początkiem roku przy
szfego podwyższony zostanie żołd pułkowni
kom. Rząd już dawniej tego się domagal, ale 
bez skutku. 

l(onstantynopol. Czy sąsiednie chrześciań-
skie paflstwa na wyższych stoją poziomie, cz~ 
miłują \vięcej ład, porządek i prawo? Bulgary~ 
nieprzyjemny byt minister Stambulów, zginął 
więc od kuł i nożów, a mordercy jego swobo
dnie żyją poza granicami kraju; - nie podoba 
się król w Serbii, zabija się więc Aleksandra bez ' 
skrupułów, a spiskowi w· kraju rej teraz wodz(L 
- macedończycy niezadowoleni są z panowania · 
tureckieg'O, pracują więc dynamitem i zarazka
mi dżumy nad napraw4 stosunkó\.v; - obce mo
carstwa zaś z spokojem patrzą na ten piękny; 
rozwój kultury na Bałkanie! 

Z różnych stron. 
W M.arsylU, w fiancuskiem mieście porta

wern nad morzem Srodziemnem, zaczęli robo
tnicy w fabryce papieru Gira zapadać na choro
bę podobną do zapalenia pluc. Zarazili się snr
towaniem gałganów, które przywiózł pewien 
okręt z Konstantynopola. Dotychczas zmarło 7. 
osób na dżumę. Robotników izolowano. Fa
brykę papieru spalono na rozkaz władz. Po
stanO\viono wytruć szczury w mieście. 

Baczność. K.to z powodu nieoświetlenia 
schodó\\" stał się przyczyną jakiegokolwiek nie
szczęścia, jest za wszystkie ztąd wynikłe szkody 
i straty odpO\\iedzialnynl. 

Hanow~r. Z kasyna oficerskiego tutejszego 
pułku ułanów królewskich skradziono prawie 
w'szystkie przedmioty srebrne, \.Vartości kilka 
t;vsięcy marek. 

Carogród. Most przez cieśninę Jenikale Wl 
pobliżu I(erczu, łączący Krym z terytoryunr· · 
kaukazkiem ma być \\- najbliższym czasie z.bu- , 
dowanym. Długość jego wynosić będ'zie 2400 · 
metrów, koszta obliczone na 7 milionów rubli ... 
Plany już są wypracowane l prze~ rząd ż~- · 
t\"·ierdzonC& 

Saarbriicken. \V kopalni "krugschacht" zerwa .... 
la się lina. Czterej górnicy zabici. 

Altenessen. Pożar zniszczył dom górnika Lind
gen. 

\Vattenscheid. Górnika Fr. Pawlowskie!.!o zna
leziouo nieżywego 'N łóżku. Dnia poprzedniego żalił . 
się tylko, że mu zimno, zresztą nie chorowat 

.Merklinde. Znaleziono na drodze zwloki górnika· 
Hieronima Kraskiego. Jak znaki na ciele wskazui'la 
został K. uduszony. 

Rozmaitości. 
Slup z lawy. Wskutek ostatni h wybu

chÓ\\ \Vulkann Mont Pele utworzyl się na nie~ 
szczęśli\\ ej wy pie Martynice slup z lawy, ja ... 
kiego dotąd jeszcze nigdzie nie obserwowano .. 
Slup ten ut\\ orzyl się na szczycie wulkanu, a 
ma S\\ ą podsta\\- ę w lębi krateru: "rysokośc 
jego \\ ynosi okolo 250 m .. a szerokość u pod
stawy JOO m. Mineralog pr-of. Lacroix, który 
badat ten tak dziwnie i nagle powstały Dbelisk, 
utrzymuje, iż on utworzył się z lawy, która na
gle stężała. 

Ostatni~ wiadomości. 
\V i e d e ń. Z powodu ulewnych deszczów zo 

stał ruch kolejowy w różnych częściach kraju przer
wany. 

P e k i n. Rząd chiński zaprotestował przeci 
warunkom postawionym przez R.osyę w sprawie 
Mandżuryi. 

D ii r e n. Podczas ćwiczeń uderzył ~rom w gro
madę żołnierzy. Jeden został zabity, a 9 jest okale 
czonych. 

O D R E D A l( C Y I. 
Panu Śmiałemu w Brucbu. List Pański je

sz.:-ze odłożyć musieliśmy dla braku miejsca. Wi 
przysz!ym kw~rtale dalsze listy Pana chętnie 
zamieścimy. 

Ks. Niehues w Brucbu. Stwierdzamy, że 
korespondencya w nr. 183 "Wiarusa Polskiego-'• 
za\varta, nie ·dotyczy ks. kapelana Niehues, z 
Bruchu, lecz ks. kape~. z Recklinghausen, który 
się nazywa Nius czy też Neuhaus. W nr. 183 
nazwisko byto podane Nius, a nie Niehues, abYi 
jednak ks. kapelana z Bruchu niesłusznie ni~ 
posądzano, chętnie to stwierdzamy, bo nie chce ... 
my, aby się komukolwiek stać miała krzywda. 



'il'owarzystwo gimn. "Sokół" w Rauxer-Habinghorst 
·-donosi szan. druhom okręgu IX westialskiego, iż na
'.Sze gniazdo obchodzi swą I. rocznicę. na którą się 
zaprasza wszystkich druhów bez wyjątków osobnych 
zaprasza wszystkich druhów bez wyj~tku. Osobnych 
wszystkich Rodaków oraz Rodaczki, ażeby raczyli 
swoją obecnością nas zaszczycić i druhom naszym 
dodali otuchy do dalszej pracy i aby tych ospatych 
i gnuśnych do nowego życia pobudzili i aby nic dar
·mo się zwali druhem -sokołem. Program roczuicy 
następujący: Od 4 do~ 6 godz. koncert wykonany 
J)rzez druha Musielaka z Kastropu, od 6 do ~8 ćwi
czenia: a) wolne, b) z laskami, c) z chorągiewkami, d) 
piramidy itd., od ~8 do 8 wolny czas, od 8 do rana 
4aniec. Podczas tych wszystkich czynności będzie 
.strzelanie do tarczy o nagrody. Upraszamy punk
'łualnie stawić się o godz. 4 do sali p. W. l(ettlinga. 
"Cz.łonkowie obcych tow. muszą się okazać książecz
ką legitymacyjną, inaczej placą wstęp jako goście. 
Hei SokoZy w górę serca! Czolem! \Vydzial. 

Uwaga: Szan. druhów, którzy mają czas, proszę 
.na wieczór 17 b. m. do p. Kettlinga, aby salę udeko
-rować, mianowicie czlonków wydziału. Do pracy 
druhowie, do szczerej pracy, nie obojętnieć i gnuś-
.łlieć.:._~-~?~em! M. JarczŁ~sY.:L_pr~~ 

Towarzystwo św. Antoniego W · Habinghorst 
oznajmia zacnym członkom, iż w niedzielę dnia 20 
b. m. odbędzie się walne zebranie z powodu zlożenia 
.urzędu teraźniejszego przewodniczącego, dla zmiany 
pracy, tak samo tej samej niedzieli da się Tow. po
wtórnie odebrać, powód omylka fotografa. CzJonko
wie winni się stawić punktualnie o godz. 3 po pol. 

Ignacy Maćkm\1iak, sekretarz. 

W 1ec ,,Zjednoczenia·' w ~1arxloh 
.odbędzie się w przyszlą, niedzielę dnia 20 września, 
vo wielkiem na bożeJ1stwie godz. 11 ~~ na sali pana 
Landersa, róg ul. Kaiserstr. w Marxloh. Rodaków 
z 1\1arxloh i calej okolicy uprasza się usilnie o· liczny 
·udzi.al, gdyż omawiane będą sprawy robotnicze. 

.,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność Ueckendori! 
Zapraszam jako członek To·w. św. Jana Chrzc. 

z Ueckendorfu członków na naszą z.a.bawę weselną 
z tańcem, którą obchodzimy dnia 20 września u p. 
~a_ggego w Ueckendorfie. Zabawa zamknięta roz
pocznie się o godz. 4 po pol. Kto z cz.łanków zalega 
w skladkach, a chdalby wziąść udzial w zaba\vie, 
powinien się zglosić od godz. 3 do 4, też po pol. w 
lokalu p. Raggego, później nie ma wstępu. Serdecz
nie zapraszamy na naszą urocz~r stość. 

Tomasz Anackowsłd z żoną. ----------------------
-~m~~~tf~~m~~~~~iritfitłt 

Towarzystwo św. Jana Chrzc. w Ueckendorfie 
zasyła swemu czlonkowi jubilatowi 

Tomaszowi Anackowskiemu 
i jego żonie 

Annie Anackowskiei 
z domu Rutkowskiej w dniu ich uroczystości ob
chodu srebrnego wesela 15 września, jak najserdecz
niejsze życzenia zdrowia, szczęścia i blogoslawie!l
stwa Bożego, i aby spofem w maXżeństwie doczekali 
sie zlotego wesela. Tego życzy Tow. szan. Jubila
tom i wznosi toast: Jubilaci niech żyją! niech żyją! 
niech żyją! aż się echo odbije z Ueckendorfu do ro-
dzinnych stron Prus Zachodnich. Z a r z ą cl. 

-~~~~~m~~~~~~~~~m 
Baczność Rodacy na obczyźnie! 

Szan. Rodakom polecam się jak najuprzejmiej jako 
polski kapelmistrz. 

Z kapelą moją wykonywam kancerta podczas za
baw polskich tow. Gram też podczas uroczystości 
weselnych i tak dalej. Proszę o laskawe poparcie 
mego przedsiębiorstwa. 

Maryan fallciewicz, 
kapelmistrz polski w Wattenscheid, Sedanstr. 11. 

Dla polskich Towarzystw 
Przy urządzaniu zabaw polecam moją córkę Ma

. ryę, jako1 fortepianistkę, która gra z każdym ka
-pelmistrzem z nót i bez, nie potrzebuje przedtem 
wspólnej próby. Zamówienia proszę podać pod adr.: 

J. Wilkowski, Schonnebeck bei Kray. 

·~·~~·····~~~·••+ 
: Michał Depa, laar, : 
·• ulica cesarska (Ka·serstr.) nr. 99. • 
• Szanownej publiczności donoszę uprzejmie, • 

~ iż nadchodzi czas jesienny. Zatem proszę szan. ~ 
• publiczność o poparcie mego przedsiębiorstwa, • 
~ a mojem staraniem będzie jak najrzetelniej ~ 
• obsłużyć. ~ 

• Krawiec polski w Laar. • 

············~···~ 
~··~·~····~~~···· Baczność Rodacy ~-- ,~, 

w Bruchu. · 
Szanownym Rodakom donoszę, że mój sklad ma-

szyn i kół połączony z warsztatem reperacyjnem 
znajduje się · 

w Bruchu. Marienstr. nr. 221. 
Wspaniale kola od 75 mr. Maszyny do szycia 

.00 70 mr. Siodla, gumy, dzwonki, kierowniki, peda
ły. Bardzo niskie ceny. \Vykonuje wszelkie repe

, racy-e przy kolowcach tanio i sumiennie. 
_ L U D W I K S T A W I Ń S K l, 

~ ~~·~··t~·~~······ 

Każdy oszczędzi pieniędzy, 
!N'E M 

kto swoje materace i kanapy da nowe robić lub 
przerabiać u 

Jana Orenlowskiego 
Gelsenkircben, Kirchstr. nr. 43, 

I. piętro. 
Nowe materace od f8 marek • 
:Nowe kanapy ~' 36 " 

Roboty będą na życzenie na miejscu za
łatwiane. 

goaooooo:ooocooooooooooootcooooooog 
g Nasza kasa płaci od złożonych g 
§ 1:= oszczędności : g 
O bez względu 11a stopę procento,vą Banku rzeszy 8 
O nadal 4 1t 2°/0 za kwartalnem, a 3 1j 2°io za półrocz- O 

8
0 nem wypowiedzeniem. 8 

Kto ma u nas depozyt złożony, a kupi grunt O 8 od nas, -temu ·wypłaca kasa nasza depozyta nawet 8 g bez wypowiedzenia. 8 
0 

Adres: 0 
0 Bank Parcelacyjny o g Posen Viktoriastr. nr. 12. B 
o o 
oOOOOOOOOOIOOOOOOOOOOOOOOOO tOCOOOOO 

Sł~tiąca fcllta, 
umieJąca prać potrzebna do pt'J lskieg'> pa1istwa z 
dwojgiem dzieci. Adres wskaże ekspedycjra .,Wiaru
sa Połskiegou w Bochum. 

Baczność! W anne! Baczność! 
Szanownym Rodaczkom w \Vanne i okolicy do

noszę uprzejmie, iż założylam tu w Wanne na Ka-
rola ulicy nr. 6a · 

pracownię damskiej garderoby. 
Ręcząc rzetelną i skorą uslugą,. do czego mnie 

długoletnie przeświadczenie i pracowanie w tern za
wodzie upoważnia, proszę o laskawe uwz~lędnienie. 

Z szacunkiem Antonina Gronostaj. 

~ Biuro prawne ~ 
w Herne 

znajduje się naprzeciw ·ober z y pana 
lVI e i n h a r d a~ róg ulicy Babnlaof':. 

. i Be c"" strasse. 

.,... Wchód z ultcy Beckstr. ~ 

Nowy przewodnik w języku p ols· 
kim i niemieckim. 

Książeczka ta jest w zgrabnym formacie kieszon
kowym i zawiera: 

Rozmowy zwyczajne i poufale, rozmowy o po
dróżach, drogach żelaznych i statkach parowych 
wraz z dodatkiem kilku wzorów do pisania listów w 
ięzyku polskim i · niemieckim. 

Cena tej książeczki już w oprawie .jest 1,50 mr. 
Na portoryurn trzeba 10 fen. dol'ączyć, jeżeli się za
mówienie w liście z znaczkami wyśle. 

Ad Fes: Wiarus Polski, Bocbum. 

Polecatny: 
następujące dziełka reli~ijne: 

Perła cnót. Uwagi i przyklady dla mlodzicży 
katolickiej. Cena 80 fen., z przes. 90 fen. 

Walka duchowna. Cena l m r., z przes. l, 10 nu. 
Wykład oliary .l"szy św. Cena 1,30 mr., z pr'Zes. 

1,50 mr. 
Książki te wysylamy za poprzedniem nadesla

niem należytości lub przez zaliczkę, co jednak 30 ien . 
więcej kosztuje. 

Księgarnia "Wiarusa Polskiego". 
Adres: "Wiarus Polski'' Bochum. 

Mapa państwa niemieckie2o 
t wykazem jazdy kolei żelaznej w państwie niemiec
kiero i ziemiach sąsiednich, oraz dodatkiem alfabe
tycznego spisu do latwego i prędkiego poszukania 
wszystkich na mapie znajdujących się miejscowości, 

Cena 60 fen., z przesylką 70 fen. O zamówienia 
prosi księgarnia ,.Wiarusa Polskiego w Bocbum. 

--1 w IfAnsś~it'ó p ! 

Polska służaca 
" znajdzie zaraz stałe rni(>jsce 

przy wysokich zasługach u 
rzeźnika 

H. Engelharta 
w B a u k n u, Kranzstr. 23. 

Niniejszem polecam Szan. 
Rodakom mój 

interes 
cygar, papie1•osów 
·wina i l}iW ua_j
rozmąitszych itd. 

Franc. Kończak, 
Ha~t.rO!ll, 

ul. BochtJ..q~erstr. nr. 7. 

Już teraz 
zapisać ntożna na każd-ej poczcie i u listowy~: 

,.Wiarusa Polskiego" 
z trzema bezpiatnymi doda,tkami. 

Prenumerata za 

"Wiarusa Polskiego" 
z trzema bezpłatnymi dodatkami tj.: "Nauk 
Katolicką", "Głosem górników i hutni.kówk 
oraz "Zwierciadłem", wynosi na kwartaŁ, tj. n~ 
październik, listopad i grudzień 

·tylko l mr. 50 fen., 
a z odnoszeniem do domu 42 fen. więcej, czy!; 
razem 1,92 mr. 

W przyszlym kwartale ()t zyma każdy abD~ 
nent "Wiarusa Polskiego" zupełnie bezpłatni~ 
razem z gazetą 2 piękne dodatki: l) Obraz Oici· 
św. Piusa X. 2) Kantyczki, czyli zbiór pieśni m 
Boże Narodzenie. 

!(toby pragnąl, abyśmy "Wiarusa Polskie. 
go" pasylali rodzicom, krewnym lub znajomyrr 
do Polski, lub gdzieindziej, niech nadeśle J..9 
mr. i dokladny adres, a gazetę poczcie prze~ 
każemy.~ ~rosimy uczyn~ć to jak naj rychlej, gdy1 

przez pozne przekazame gazety powstają nie 
porządki! . 

Postbeste1lungs-Formul ar . 
Ich hestelJe hiermit bei dem Kaiserliche~ 

Postamt e in Exemplar der Zeitung ~' '\Viaru~ 
Polski" aus Bachum (Zeitungspreisliste 128) fu~ 
das IV. Quartal 1903 und zahle an Abonnemen 
und Bestellgeld 1,92 Mk. 

j l 
Obige 1,92 MI:C. erhalten zu haben, be~ ł 

scheinigt l 
••••••••• •t d. • • • • . • • 1903. 

41,Robotnik Polski_'· 
pismo< ludowe kat()Jicko-polskie \ wychodzi \\aż./ s 
dego tygodnia, z; bezplatnym dodatkiem religij-i 
nym. Prenumerata naJ czwarty kwartał, czy! 1 

u a październi5łti~~i;g ;;;, \Vyno-si tyJkol 

a z odnoszeni-em do domu przez listowego do 
placa się 12 fen. na cały kwartał. ·s 

Rodacy! Prosimy polecać "Robotnika Pol· 
sldego" przedc.wszystkiem Rodakom, któryc~ 
do gazety codziennej trudno nakłonić! ,,Robml 
nik Polski" jest tak tani, ko.sztuje bowiem z, cd· 
~oszeniem do domu na cały kwartal tylko 62 ! 
tenygów, że każdy go zapisać może. Spod'zie· t 

wa~ć się godzi, że w·szyscy Rodacy na obczyżni! ś 
którzy nie czytają "Wiarusa Polskiego'', zapisza o 
sobie przynajmniej ,,Robotnika Polskiego", aby P 
się d.owiedzieć o życiu Polaków' na obczyźnie. r 
Prosimy gorąco wszystkich Czytelników na·, a 
szyc.h, aby rozkrzewiali prócz "\Viarusa Pol·· t 
skiego",, także to nowe pismo, aby dopr.owadzić 
do tego, iżby w: każdym dtmm polskim polska 
znajdowala się gazeta. 

Ktoby pragnął', abyśmy "Robotnika Polskie· r 
go," posyłali rodzicom lub krewnym do Polsk. i 
lub w. inne strony, niech nadeśle 62 fen. w znacz· t 
kach pocztowych, a poczcie gazetę przekażemY· 

Postbestellungsformular. l n 

Ich bestelle hiennit bei dem Kaiserłichen N 
Postamt ein Exemplar der Zeitung "Robotnik b 
Połski" aus Bachum fiir das IV. Quartal und '\ 
zahle an Ałx>nnement und Bestellgeld 0,62 Mr. 
(Zeitungspreisliste II. Nr. 112a). 

Obige 0,62 l\1r. erhalten zu haben 
scheinigt 

• ......... il •• , d. 1903. 

& druk, na.kła.d i redakcy~ odpowiedzialny Antoni Brejski w Bochum. - :Nakładem i czcionkami Wydawnictwa "Wiarusa Polskiego'' W...,Bochum 



• &dzienne pismo ludowe dla Polakbw na obczyźnie, poświęcone sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

lfłJ'cllodzi codziennie z WYJą-tkiem dni poświątecznych 
• 4odatkiem relil{ijnym p, t.: .,Nauka Katolicka" z ty
pjaikiem spolecznym p. t.: "Glos górników i butni
Uw". oraz pisemkiem literackiero p. t. .,Zwierciadlo'• 
ł'fledplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
l ar. 50 fen., a z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen. 
.Włans Polski .. zapisany jest w cenniku pocztowym 

pod znakiem .. t polni~ch" nr. 128. 

51'. 2 13. Bo ch u 

Módl się i pracuj ! 

Za inseraty placi s i ę za miejsce rządka drobnego druku 
15 fen ., a za ogloszenia zamieszczone przed inseratami 
4 Oien. Kto często oglasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tlomaczenie z obcych język.ów na pol: 
ski nic się nie placi. - Listy do redakcy1, Drukarm 
i Ksiegarni należy oplacić i podać w nich dokładny 
adres piszącego. Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
korespond.entów bez ich upoważnienia nie wskazuje się. 

(Westfalia), czwart~k 17 -go września 1903. Bos 13. 
Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje s1ę przy ulicy Maltheserstrasse nr. 17 na dole. 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ Rodzice polscy! Uczcie azJeci swe 
f] 116witi, czytali i pisać po polsku l Nie 
l Jest Polakiem, -kto potomstwu swemu 

Adres : ~,"Viurus Polski", Bochum .. 

~ głemezyć się pozwoli! 

~ ••~··. 83t· ~'1~ ~~ ·-~ -~·~- ~'~ ~ ~'~ _,Jre-, .. \tk. ~Jtr-4~ .-..-~~-."łl~~.~ ~Ił~.-~~'*~'!'~~ ~~~•~~w~~~~ ?iłfi! 

Od 15 do 25 wl~ześnia 
odbierać będą listonosze pieniądze na gazety. 
Rodaków na obczyźnie prosimy, aby każdy 
przygotował 

l markę 92 fenygi 
1 l dal listowemu, skoro kwit dziś we wtorek 

·łub dni następne pr-zyniesie. 
Rodacy ! Zap.isujcie sami i rozszerzajcie 

..,W!iarusa Polskiego" na IV kwartał, czyli na 
,październ ik, listopad i grudzieł1, bo to pismo 
Wasze, pismo szczerze · katolickie i szczerze 

. 'J)Olskie, narodowe, ludowe, które zawsze broni
lo, broni 'i bron ić będzie Polaków na obczyźnie 
11rzeciw germanizacy i, . soeyalizmowi i wyzy. 

/ skowi. 
, ...._ .:4~A ~,,~ ~!«.,-'SI~~~ ~·t:t-~-'t:t- -'!l.'~~~'.'r.. o!!t~ ~'~.ł.~ 4,'1!. 
1 ~·~~~i~~~ ~~~~r~~•~ ·4~~•~.,.~~ ~~ ~.~~~ ~,~ ~~ 

z t~vpadków dnia. 
Początek posiedzeń parlamentu. 

Parlament ma być zwołany na dziel1 24 li
·stopada. 

Przeciwko poświęcaniu szkół katolicldch przez 
kapłanów. 

Królewska rejencya w Bydgoszczy zażąda-
, ła od powiatowych inspektorów szkólnych re

feratów: l) czy i w jakich rozmiarach przy po
święcaniu szkól elementarnych w bydgoskim 
obwodzie rejencyjnym katolic.cy dncho.wni, zu
pelnie niezależnie od' swego ewentualnego cha
rakteru jako inspektorzy szkólni, brali udział 
albo jeszcze biorą ud'zia!; 2) czy odnośnie jakie 

l trudności przyten11 zachodziły wogólc a os-obli-

l 
wie z powodu języka polskiego, jakiego ducho
Wni przytern używać chcieli; 3) czy dla uniknię
·cia tych trudności się zaleca, przy odnośnych u-
f<lczystościach nadal obywać się bez udziału ka
tolickich ducho,wnych, o ile oni nie są inspek
torami szkólnymi. 

Delegaci polscy z Ameryld u Piusa X. 
Delegaci Po,laków ze Stanów Ziednnczo

nych Ameryki północnej, ks. Kruszka i poseł 
Mahany, przy1jęci zostali przez papieża Piusa X 
bardzo serdecznie. Papież obiecał zająć się spra
'vą utworzenia biskupstwa polskiego w Ariiery-
e i ofiarował deputacyi swoją fotografię z wla-
snoręcznym podpisem. · 

Nauka religii dzieci polskich. 
"I\uryer Poznaóski" pisze: 
, W ostatnich czasach dochodzą nas coraz 

częściej wieści o· zniewalaniu dzieci naszych do 
odmawiania pacierza protestanckiego. 

Jeżeli te wieści są prawclzi\\ e, to nie powin
ni rodzice, opiekunowie czy duszpasterze, któ
rych to przedewszystkiem dotyczy, udawać się 
z Prośbami do odnośnej władzy szkólnej, ażeby 
Jtie zmuszano dzieci katolickich do pacierza pro-
1estanckiego .. ale powinni sami stanowczo zażą
ać zmiany tego postanowienia a równocześnie 

donieść W ladzy duch o w n ej o te m nadużyciu. 
Władza bo\\ ~iem duchowna ma pra\VO wiedzieć, 
co się dzieje pod \\;Zględem religijnym w szko
łach naszych, obowiązkiem więc jest jak najści
ślej i najskrupulatnief informować, ją o traktO\va
niu spraw religii naszej św . przez organa szkól
ne. Na.der przykro bowiem być musi niewątpli
wae \Vladzy duchownej, jeżeli o zajściach takich 
dopiero na drodze pośredniej się d·O\Yiacluje. 

Powoli a niezna.cznie zaprowadza s·~ nawet 
już po szkolach wiejskich naukę religii w języku 
niemieckim. Najprzód rozp-oczyna nauczyciel 
albo na wlasn~t rękę albo z po·lecenia inspektora 
szkólnego uczyć dzieci pacierza niemieckiego, 
następnie niby nieumyślnie każe sobie tłoma
czyć odpowiedz[ z katechizmu na uiemieckic, a 
gdy nikt przeciw temu nie zaprotestnje., odważa 
się zupełnie na naukę w języku niemieckim. 
Skutków protestu zaś się nie lęka, przed\\·nie 
wie , że mu w oczadr władzy jego szkólnc1 tyl
ko pon1Dże. 

Otóż tutaj księża wraz z rodzicami troskli 
wie czuwać nad te: m \\'inni, aby w szkolach ich 
parafii nie zapro\\ adzono rych zni1att tal\. sżko
dliwych dla pra\vdziwcgo wychowania rC;ligij
nego dzieci, w razie zaś, gdyby się to staro. win
ni natychmiast zaprotestować energicznie. O
bowiązkiem naszym jest ratować z praw na
szych te , które jeszcze ratO\\·ać się dadZc{." 

Telegramy. 
\V i e d e ń. AustroaWęgry przygotowują 

swą flotę, aby ją wysłać na wody tureckie .. 
Z o f i a. Bułgarya powolała pod broń re

zerwy z 6 lat. Nie brzmi to zbyt pokoiowo. 
Londyn. Rząd tutejszy zamierza roztJatrzeć 

sprawę, czyby nic należało Anglii wkroczyć w 
sprawie macedońskiej . 

C h rys ty a n i a. Szala! tu wieH{i pożar. 
7 osób poniosło śmierć • . 

Polacy na obczyźnie. 

Wiec "Zjednoczenia" w Laar. 
W ubiegłe:~ niedzielę odbył się wiec .,ZJedno

czenia zaw-odowego polskiego" w Laar pod 
przewodnictwem druha I(cgu1skicgo. który za
gai\vszy wiec hasiern .,Szczęść Boże'·, \\'yjaśnił 
cel jego. Potem zabrał gios druh Brzesko-t z 
Bottropu, który w przeszło godzinnej mowie 
wyjaśnił dobitnie cele organizacyj zawoc.lo\\ ych, 
poczq,\ ·szy od· Anglii w roku 1700 aż do czasów 
obecnych, \\'ymienif osoby, które były zwolc:n
nikami organizacyj za\\ oclowych, a które prze·
ci\\ n e. Z\\ ią_zki za\\. oclowe, mó\\ i L podnoszą 
robotnika moralnie i materyalnie, przynoszą 
korzyść z biegiem czasu robotnikowi. pariSl \VU 1 

ca,Łemu spoŁeczeństwu. Wyjaśnił także , dla cze
go Polacy organizować się winni \\c ,,, tasnej 
organizacyi, a nie ogl4dać się na obce, c." będólC 
sam przez niejakiś czas w obcej or~auizacy; pu
parl przykładami z własnego czerpanemi dr)

świadczenia. Mow.y jego wiecownicy \\ _·sln
chali z ·wielką uwagc.1. l(iecly sko(JCz:,d, \\ eZ\\ al 
prze\\ odniczący z gromadzonych, aby, jeżeli 
kto ma coś naprzeciw tej mo\\·ie, wystąpiL bo 
jest ·wolna dyskusya i gtosu każdemu udzitli. 
Ponieważ się nikt nie zg-losil, więc sam dohtczyl 
ki lka u'.vag, a.potem udzielił glosu drnho\\ i_ 'o
wakowi z Laar, który mówi! szczególnie o sto-

sunkach roboczych \V miejscu i zachę.ca.t gorąco 
do ,,Zjedn czenia zaw·odowego polskiego''. Po
tem zabrał raz jeszcze głos druh Brzeskot Na 
zakończenie podziękował przewodniczący ze
branym za \\"ZO>row:e zachowanie się i zachęcał 
do wytrwalości i p-ouczania się {J sprawach ro
bo.tniczy,ch, zamykając wiec hasłem : ,.Szczęść 
Boże! Udz i ał byt dosyć liczny, ale t1a tylu, Po
laków ·w Laar i okolicy zamieszkałych, by l• 
mógł być jeszcze większy, czego się też w przy-
szłości spodz.ie\\'amy. Druh. 

Dortmund. Centrowy wliczck, organ nie
doszłego potSla do parlamentu na,padl JUZ po 
·wlei niemal wszystkie gazety polskie, ale nai
bard'ziej JJaujada·i. na nasze pismo l}Olskie na ob
czyź~lie, na "vVian1sa Polsldego". \V o~tatnim 
czasie z·e lżyf ,.Prze\vodnik na obczyźnie" \'Vl 

bezczelny sposób naszego· zaslnżonego ',vielce 
dla sprawy narodowej na· obczyźnie k . dr. Lis
sa za to, że ks .. dr. Liss bronił Polaków na ob
czyzme prze..::l\\ germanizatorom centrowym. 
"Prze\vodnik" dortmundzki pisze coś o ,,het
manie" z [..(umiana. o ,.Liso\;,.·c7 ykach'· itd. 

.I a myślę, że swego .,Prze\\ odnika'• centro
\\·cy sami z p. Lensingiem na czele mogq czytać, 
kiedy go zoJ.ożyli . bo, pravvy Polak takiej gaz.ety 
nie tylko, że nie zapisze sobie, ale nawet do ręld 
iei nie \Ycźmie, choćby mu ją darmo dać chcia-
no. 

Teraz czas do zapisywania gazet, w·ięc po
myślmy o tem, aby "\.Viarusowi Polskiemu'' i 
innym pismom narodowym przysporzyć abo
nentĆJ\V, a przedewszystkiem niech każdy do
tychczasowy czytelnik ,.\Viarusa P:o!s!degoH 
sam odnowi prze.dpł'atę na czwarty k\\ artat 
Starajmy się, aby agitacye centro\\ ...:ów prze
ci\\/ ,,\Viaruso\vi Polskiemu" nic byiy w stanie 
mu szkodzić. Bo. pytam, dla czego centro\\lcy 
zatożyli ,,Przewodnika na obcz:r:2nie", dla cze
go agitują na .,\Viarusa Polskiego"? O w dla te
go, że ,.Wiarus Polski broni nas przed germani
zatorami ccntrow,emi, ponieważ .. Wiants Pol
ski" broni robotników polskich na obczyźnie 
przed tymi, którzy swe sidł.a na nich zast:1wili. 
Centrowcy wyzywają i \\ ,,Prz;~w'Odnikn" i 
gdzie indziej na " Viarusa Polskicgo", bo pismo 
to dGmaga się dla PolakÓ\\( re'.\\ no uprawnienia 
w kościele, domaga się regularnych l\azań pol
skich, a centrowcy rnó\\ ią, jak jc~~t gdz.ie nabo
żer1st\\-o polskie, to z całego pO\\ iatu Po!a.cy się 
zjccha-6 mog::t, jeżeli im chodzi o lO. To je_t cie
kawe. Centro\\'cy mają \ V każdej \\ si kościóll 
bo jak mają iś6 d·o drugiej \\ si, to im za daleko, 
więc \\·Cale. nie chodzą, ccntrO\.'CY mi e\\ ają kil
ka kaza(l co niedzielę.ia Poiakom to każą o kilka 
mil jeździć, jeżeli chcą usłyszeć polskie kazanie. 
\\1 ko!'tcu PO\\·iedzą może centrO\\ cy, że w Poł
SL.:e jest \\ l{ażdej parafii kazanie pr;lskie, to co 
nicdzieJę mogą Pola.cy tam doty.d :::iG p;'zejechać. 

Centro\\ com nie podoba się ,.'vViarus Pol
ski'\ bo pismo to nasze stoi twardo po str·onie 
biednego ludu polskie''O. i we:~lczy \\. jego obro
nie przeciw cemrowym polakożLrcum. 

Tu \\· Dortmundzie zabierzmy się Rodacy 
gorli\\ ie do agitacyi, aby w CZ\\ artym kwartale 
liczba czytelnikó\v tutejszych ,.\Viarusa Po.Iskie
go·· \\·zrosla .iak na.'bardziej, a wŁecly pokaże
my cemrowcom, że Polaków na obczyżnie ani 
przy pomocy S\\ egD ,,Przewodnika ku niem
cz:rźnie" nie zc!o!aJą przerGbić rw nicmicekich 
centro\\ c ów. My Pu!akami jesr. ~my i Polaka-
mi pozostać chcemy. Chio;J polski. 



HiiHen. Lazili po domach polskich jacyś 
w·ys.fa(l~Y' dortmundzkich centrowcó\'~-\ aby roz
szerzać ,,Przew'rotnika ". Do mnie też \V stąpili: 
ale dostali· ·ndprawę, ze ici tak wnet nie zapo
mną. . Takim p.osJugaczom centrowych genna
nizatorów to! drzw·i pokazać i fora ze dwora! 
My Połacy nie powinniśmy cierpieć w domach 
naszych żadnych gazet niemieckich, ani reż ta
kich gazet, które niemcy drukują po poJsku dla 
ogłupiania ludu polskiego, jak qp. "Prze\vo
dnik", ·"vVarmiak" itd. 

My czytajmy szcz erze nie tylko katolickie, 
lecz też szczerze polskie gazdy, których mamy 
d'uż·o i w Poznaniu i na Śląsku i \\" Prusiech 
Zachodnich i na obczyźnie mamy . naszego 
"vViarl!'sa P.olskiego". Te pisma rozszerzajmy, 
a unikajmy gazet \•.:yda ,.vanych przez niemców, 
choćby one po peish:u hy!y drukowane. Precz z 
ni.mi z d!omów polskich! I(ujawiak. 

WittetJ. Przesyłam wycinek .z ,.Wittener
ki", gdzie p.isze o zebraniu "Zjednoczenia", na 
którem przemawiaJ także p. A. Brejski z Bo
chum. Pisze, że ·dużo Polaków przystąpiŁo do 
"Zjednoczenia" po d!ugie.i mow.ie; którą o spra-· 
wach zawodowych organizacyj wygbsH reda
·ktor .,\Viarusa P olsl\ iego". Rodacy! Star3Jmy 
się, aby "Zjednoc21enie' ' rosło . w liczbę cz.to-o
ków z dniem: każdym. a robotnik polski na ob
czyźnie pokaże, że sam o sobie radzić potrafi. 

Zresztą zaznaczyć muszę, że ,,bląt" niemie-. 
cki kfad'zie p. Brejskiemu w usta so·!wa, których 
tenże wca.Je nie powiedziat. Jak się . pi•zekonuję, 
t{) gaze~y· niemieckie kiepskich mają sprawoz<;ia
·wców. 

Donoszę też, że ccntro.wy \Vilczek nie ·zna
lazl tu Z\volennikm\", cboć cale s tósy gaz.et nad
syłano. Spodziewam się, że tak będzie i w 
przysztości. Dopiero też wtedy, gdy. centrow
cy się prz ekonai.ą, że P olacy na obczyźnie !la lep 
sztuczek .ich nie pójdą, starać , się będą o wymie-
.rzenie tlam sprawiedliwości. · 

Chcą:c się oprZ'~ć germaniz·a.cyi, uprRV\'ianej 
przez .centrowcó\v , rozszerzajmy gazety naro
dowe, a szczególnie ,,\Viarusa Polskiego". 

p ,odpo ra. 

.Proces o zaburzenia w lauranucie. 
V. 

\ ,...,t . Prze\v. przesłuchule kilku maków, którzy 
·po części jako niepelnoletni. po części jako kre
wni oskarżonych nie zostają zaprzysiężeni. 

Ciekawe rzuca światło na obecny system 
szkolny fakt, że malec , który już pięć lat chodził 
do szkoły i tam Iylko po niemiecku; rozrria\viał, 
tak źłe · językiem r}rm włada,· że nawet sę\l zia · 
uważa: . .za st6sowtJ.e iJrzesiuc]lać go za pośredni
ctw·em .t.tomacz·a. 

Cieka\v·c ttż są zeznania ·świadka vVarze
ch_r. 1\ihhvi .on \\'śród p;aczn: lVlojego kolegę 
Pohla :edynic cHa 'tc'r,o oskarżyłem podczas 
"v~tępnych przcsh\dJ()\\ przed sędzią śledczym, 
aby się ua nim zemsc:(:, ~~o mi ciągle dokucza? i 
bH mnie. be;;;usto.nku. fJrzypuszczatem '\\·ięc, że 
pozbędę się \V -..vygcdny spcsób \\To-ga i dłateg-(l 
go oskf~rży{cm .. \\' nadziei, że on wskutek mcg•o 
oskarżenia dostanie. sic; do wlęzjenia . 

O gcdz. 4 po . pot. odroczono obrady do so-
boty. . 

W sobotę przy \\ .. YW·o'.aniu Ś\\· iadkó'IV o!\a
zuje się, że ks.t i~h clo \\ ysłuchania ieszt;zc oko
ło siedindziesa~ciu. Trzech z nich z nicznan:rch 
powodó\V nie S L3.\\ ' i!~ się na rozprawy. 

Pien\ szy świadek \Vilhelm f'nhrich·~-WN~ 
brał ż.:::dnev.·o \\~ z;;J.J u :·r:cniach udziatu, zostaj~ 
więc znprz:rsiężony. At ó\:..ri on: \Viem o tem, 
że oskarżony Ochman n !e by l nazajutrz po za
burzenia:CQ u pracy. Ody później. osk. Ochmail 
-<v1 mojej obecności zostat zapytany przez S\\;egu 
majstra, czy brał udział \Y zaburzeniach, mówił 
on najwyra:~niei, że nie rzucał kamieuiami, nie 
byl na\>ret na placu z~;bnrze1l. 

Przew.: Jak~o, przecież majster Scher 
twierdził wczoraj, że najwyraźniej s}':rszal, jak 
osk. Ochmali przyzna.~ się przed nin . że rzuc3ł 
kamieniami, ponit!\'>aż i jego rzucan-o. Panie 
Scher, co p2m na to rJj(>wisz? .świadek Schcr 
pozostaje . przy swoi .:h twierdzćniar..:h. u-. raza 
pomyłkę ze S\\' O t..:l strony za wyklnczoną. 
Przew. do ~\\'iadka fu h :i cha : : Prz:{znaj się pan, 
czy nie staran-o s i ę pana nakłonić do tego, aby 
pan niepotrzebnie nie -oskarżał Odunana? 

S\\iadek.: Nie! 
N::.stępny Ś\Yirrd e k oberżysta Lo ewy: \\' 

lokalu moim OPD\v iadał osk. Stochmiol, że prze-

WIARUS POI.:SICI. 

\Yrócit sikawkę i \\~epchnął ią w sadzaw-kę. Po- od·powiadałem, że wpakować go za to mogą dcl 
kazywał mi nawet }ękę spuchniętą; jak twier- więzienia, mówit mi.:. Ei, ja się już wykręcę. 
dzit, zranił ją sobie podczas zaburze11. Osk. Świadek Ullryclil.: Nic nie \vidz.iałem. Opo,. 
St. był jednak trochę podpity, tak że robił na wiadano mi jednak, że Kubiak najwięcej wo~ · 
m11ie i na innych wrażenie, że tylko remuje. To . wal; przJI'Znal on rui. się., że rzucał na żandar .. ·, 
samo rriniej\vięcej mówi następny świadek, maj- nHhv kamieniami i wrzucil sikawkę do stawu, 
ster rzeżnkki J(eimann, dodając, że St. sam póź- tak że gdyby teraz .ogień powstal, nie możnaby 
niej, gdy przyszedł trochę do przytomności, , gq zagasić. Gdy osk. Szulc stal obok mnie, nie 
przyznal się, że renomo\vat Osk. Stochmiol: ·. zau\\mżylein, aby chciał w jakikoiwiek sposóh . 
Bylem pijany, gdy to {)powiadałem. Rany o- brać udz:iał w zaburzeniach. Osk. Szulc zapy. J 

trzymałem w dom n; nie leżałem, jak opowiada- tuje się świadka o bliższe szczegóły, przewo<ini- '· 
. łem, \V domu chorych, lecz byłem na \veselu, czący przerywa mu jednak z niecierplLwością: 
. żandarm jednak zrzucił mnie ze schodów, wy- Czego pan w.łaściwie chcesz.? Osk. S.zulc: A ja ·. 
pędził weselników ze sali i przy tej sposobności nie rozumi:em 1 czegb pan, panie prezydencie, żą,. 
zranikm się tr-ochę. Oprócz tego sprawit mi oj- dasz ode nntie, proszę, mi me przerywać ciągle ,; 
ciec baty, poniew,aż przez cały poniedziałek \Va- j, pozwolić ·I'tlli dokoilczyć zapytanie! 
lęsa!em się po mieście. ' Osk. Czal!l'La: ś'viadek Ullrych przyznal mi 

SJowo \V stowo mówi to samo matka oskar- się, że chce zemś.dć się na· osk. Szuka za to, że 
żonego Stochmiolka: Przez talą niedzielę by l on go swego cz.asu za.depuncyowal i teraz g& 
syn mój w domu, w paniedziatek walęsal się po fałszywie posądziŁ. . 
mieście, za co · mu ojciec skórę wytrzepat O- Ś\viadek Woźnica oskarża osk. Gamze. 
broi1ca Seyda: Czyście nie mówili ze synem Osk. Oamza :. Przeci1et świadek nie może miQ 
po jego uwięzieniu: Nie, przecież nie wie\izia- \Vcale znać, oo·, Ia· tu..taj• nie~pe!na 3 miesiące pra- .: 
łam nawet, za któremi kratami on siedzi. Prze.w.. cuję, a on przeciez·.Jest murarzem, a ja górnikiem 
.Możecie zeznania SW·oje zaprzys.iądz, nie kta- Ja. też go tutaj: po raz pierwszy "'~idu.~ . Przew., 
miecie może? S\l'iadek: Opo\viadam ta·k, jak do świadka: : "Go pan. ua to, JJOzr.raies.z pan terar : 
wszystko widziatam. oskarżonego?" Ś··\viadelt patrząc na os-karżone- : 

Dwie siostry Stochmiela hvicrdzą to·· samo, go: Być. może że się: lffil,ylę . . 
dodając,· że. o godzinie ósmej ·wiecz-orem·, gdy Paw·er Posuie.ch obwinia oskarża-nego Gam- l·' 
od.by\n1l s ię \\'i ec w Laurahucie, oskar2ony już zę. Obroł1ca dr. ~eycla prosi o niezaprzysieże ... 
l e żaf w lóżku. nie go. P.i·okurator st.a:wfa· kont\vn'ios.ek. Prze- '· 

Przew. do. poprzeclnich ś.\viadków l~eimana w-;odniczący przychYla się: do wnbos.km. prokura- :· 
i Loe\'.rego : Cóż panowie m(lwicie na zez,nanic"' tora. 
krC'\\ "TlYCh oskai'żonego? S'i\'i.adko\Yie: Zezna'~ ' o pierwszej na:stępnJe :§)rzerwa obiadowa. r: 
nia re coraz więcej przekonują nas o tem, że Po południu pierws.z1r ś~wiadek, fFanciszełi ,' 
osk. Stochmiol tylko nam blagJJwaL Sieja, byt na zebranii.t pned'wyb(i)rczem:, stał po 

Ś\Viadek Jan Banduch :. v,; poniedziałek kit- roZ\\' iązaniu · \Vieca obok ·osk. Ch.t:oboka,. nie wi
kakrgtnie widzJaJem się z Stochmiolem. nie był dzia! jednak, aby osk. cr~rohok Izncad kamie-· 
wcale zra-n iony, tak że \Y niedzielę. w zabm~zc- niami lu'b podburzaJ. Uum.y do g\valtów- co mu 
ni ach żadnego. nie mógl brać udziaJu. zarzucav ~kt . os-karieni_a: .. .. O os~arż01lll3i~ Ch~o-~ 

.O br. · Seyda: Proszę świadkó vv Stochmio- . · boku takze następnY.\ S\\lrad,ek S1kora n1c obc1ą- · 
. I ó.\V zaprzysiąclz, chociaż oni są krewnymi o- żająceg·o· powiedzieć nie mo.ie. Słyszał on tył- : 
skarżonego . Zeznania ich są zgGdne z sobą, tak lw·, jak ludzie, p.r~echod.zą:cy obo·k nłego po roz.
że każdy musi odnieść wrażenie, że świadkowie \vią~aniu \Vieca pomię,d!Zy sobą mówili: Te psie 
prawdę mó\vią . P rokurator: Sprzeciwiam się krwlie basoki! (Jest to ]])QvYs.zechnie na ~Iąska 
temu wnłoskowi, proszę panów sędziów ·odrzu- używ~ne \Yyzwisko) mające ozna~zać prusaka 1: 
cić go, bo zachodzi obawa krzywoprzysięstwa. czy memca umund'ttr-0'\·vanego},. 

Obr. Seyda: Panowie stawiam urzędowy świadek Sa:ba \Vi (jlzia~ wśród tru:mów, sto- · 
\vniosek zaprzysiężenia świadkó\\' , bo na mocy : jących. ]n;zed· pr.obost,yem <OSk .ŹyHcę, nie mo-że 
zeznań ich trzeba osk Stochmiola uwolnić, a jednak po\viedzieć., czy .2yJka rzucał kamienia-
nie ~O\Yiedzieli oni ani slowa, coby sprzeci\viało ~ mi. 
się zeznaniom dawniejszych świadkó\\' . Prze\\-.: Pię;tnastoletni 1 1?3.~\ d Sz.ne1der stal w HutnieJ 
s,1d postana \via odrzucić \>:niosek dr. Seydy,_ ' który okrążył silGl\Vkę. Widział w tłumie , 
a pr;?:ychyla się .do zapatrywania prokuratora. : oska:r~one~o K.ubecki~e~o, _J:a1.;: podniósl .ręke, aby l 
· Dr . Seyda: \V takim razie jestem zmuszo- ·rzucie na sika\Ykę· kamJeruem. Słyszał Jak wzbu
ny innych jeszcze Ś\Yiadków powołać . , rzony- tJum wyzy·wał na niemców, ale nawet 

: kilku Polaków, sta1:a.to się wzburzony Hum u-
Następny św:iadek p . Drehmer z Laurahuty : spokoić, rozg~oryczenie jednak było tak wielkie, 

\Vidziatem, jak osk . L:ebncrt rzucil kamic(} "" że w·ołani31 ich. byly bezowocne. Gdy świadek , 
stronę sikawki. Czy trafil w nią . nie wiem. Ntr> usłyszał strzał, uciekl ze strachu do domu. 
wierń· również, czy strażak jaki \rteuczas na Swiact·ek lflaj·da przyznając, że rozgorycze-
niej siedział. Sryszałcm tylko. że krzyczano: nie Uumu d:as~do do z.enitu, gdy strażak zacząf 
Niech żyje Koriant:_v! Prze\\ .: Skąd pan znasz ludzL wod'ą oblewać. Wtedy to, bezpośrednio po-
Lehnerta? Chodzi1eś pan z nim do szkoły , pra- tem, posypa·ł się grad kamieni. Widział on, jak 
cujesz pan z nim teraz? Ś\Yiadek : Nie. Przew.: ·o sk. Oleinik uderzy! parasolem czl·O\Y:ieka, któ-
Skąd w iGc pan go znasz? S'.\·iadek: \Vidy\\·a- ry w sali zatn1bi1 na alarm. Ponieważ świadek 
!e m go na ulicy. Osk .: Lehnert: Ja tego czio- pomagał straźako\d przy sikawce, zcbrr.rJy się i . 
wieka nie znam \V cale. Prze\\'. do Ś\\·iadka: jemu baty . Tłum go pO\\ al ił na ziern.ię,, obił i l 
Poznajcsz pan teraz Lchnerta? Świadek stoi podeptał, tak że świadek dalszego prztbiegu za-
bezradny. Prze\Y.: Toś pan \\- takim razie burzeri nie lHógl widzieć. ( 
wcale nie mógł ·widzieć, że osk. Lchnert rzuca-t Świadek Andrzecki słyszał osk. 'vVieczorka 
kamieniem:, jdJi go teraz nic poznajesz? S\Yia- mówiqceg·o do policyanta po polsku., tak, że ten 
d~.. . k: Ja tez tego -~\·cale nie \\·iclzia1em. Prze- go nie mógł zrozumieć: ,,Co ty tn na zebrania 
wcdniczc.)CY w~t. burzouy: Czemuś pan więc nam chcesz ty przeklęty prusld f1a,dro? 
tu op_o 1.\·iadal r~ e czy. który sa·m nie widziałeś! Ob r. I~óża11 ski stawia kilka VJYtafl świadko--
Swiadek : "Przecież tal-:: jakbym \\"i dział na · 

\Y i, ale prze \\ · odnicząsy nie moi e się jakoś pO* , 
\\·1asne ocz}·. bo 'lpoy, iadai n1i wszystko mój oryento·wać , tak że prokuratOJ.' i Hon~acz musztt 
serdeczny przyjaciel, którcnm mogę zuJJelnie mn pomagać i gdy obr. l(óia(!ski prosi pono .. 
zaufać." (Smicdl \Y sali). Prze\\.: Opowiedz w11ie o \\'ypsmeniu. sprawy, pr 'tC\YOdniczącYI 
pan nam teraz \\·szystko, coś widział sam na odpowiada mu z i ryto\\ 2L1.J:f11l głosem: Przesfu .. 
wlasne oczy. Ś\\ iadek: Ja nic nic widziaJem! chy A11drzeckiego n ważavn za uto{tczone. 
Prze\\.: P o coś \Yit~-: pan nam całe pięć minut O godz. 3)'~ odro·czono obrady do ponie ... 
o pO\\ iadai rzeczy, któr}-.:h sam nie \Yidziałe.~? dztaiku. 

Ś\\ ·iadek miicz:r. Przewodniczący trybunału zapowiedział, 
Stdail B run s: Sły..,załem jak osk. \\' iclk że w poniedziałek zamierza postępowanie dowo- l 

krzyczał: Polac:r. pokażc i e że 111acie pyski i d owe ukot'lczyć. \V c ~:to rek , ięc wyg łosz~ , 
rozdzierajcie gardla. Obok niego staro jednak prokurator i obrońcy swoje mo\YY, czy jednak . 
tylko pięciu ludzi. wyrok zapadnie \H~ wtorek '" nocy, czy w śro- ! 

Agniesz.r;:a Brun . siDstra oskarżonego Brun- dę rano, nie \\.-iadomo jeszcze. 
sa nie ch..;e Ś\\ iadczyć pi·zeciwko bratu. Przy imiennem \\ ywołY\\ anh.1 Ś\\ iadków o--

Karol f ranek. czcśćdzieSiGciolemi starzec, kazuje się, że prze \\'Odniczący trybunału nie rno~ 
nie umie po niemiech:u, przewodniczący prze- że się zoryento\nl-1:, nie wie nawet, których' 
słuchuje. go za p-ośrednictwem H omacza: Ś\\ ia- Ś\Yiatkó\1'1 już puści t do domu. Nie \Yie ~·ówniet 
dek Ulirych przyznał mi się, że i on bral udział czy d\\·óch świadkó ,., którzy się stawili na rot"" 
\V zaburzeniach, \'\'"tedy i o~karżony ..... zulc ·opo- p ·a\\ :r, za\vezwał, czy nie. Do przesłuchania, t. 

\\.' iadal mi, że on sikawkę przewrócit Gdy mu jest jeszcze około pięćdziesfęciu świadków., 



.. 
l ·pier.\VSZY ze świadków oberżysta Robert 

·Stogniew .przyznaje, że pobil osk. Stochmio1a, 
~ 12;dY ten ·w ijego lokalu robił burdy, i uderzyf go 
.. .. kilka razYiak mocno, że g.o do krwi zranił. Ran 
.. na ciele Stoc.hmiola nie widział p-oprzednio, ta1\ 

.. ie St. ich nie mógl otrzymać podczas zaburzeń. 
Rów·nie:Z na korzyść osk. Stochmiola zezna-

~ 
1
e świadek Wilhelm Slaby. \Vobec tego sędzla 

~ ·~aprzysi.~ga wczorajszego świadka Banducha. 
1<tóry równie.ż na korzyść osk. St. zezna\Yeł i 

·:nareszcie przekonany o niewinności Stochmiola, 
. ,vydaje rozporządzenie wypuszczenia Stoch-
miola z ·więzienia śledczego. Osk. Stochmiol 

r przesiedział we więzi.eniu śledczem 2 miesit.lce( !) 
.. oonieważ zraniono go podczas pijatyki nazajutrz 
&JO zaburzeniach! 

Alfons tlanke kontrolował we wtorek po za
nurzeniach, czy \vszyscy robotnicy w niedzielę 
l)Vli przy pracy. Przy tej sposobności uniewin
:niar się osk. Ochman, że nie byt przy pracy, po
·nieważ ogląda! zaburzenia. Czy jednak Ochman 
tia.ktycz nie brat udział w zaburzeniach, czy 

l
.chdał· się tylko w ten sposób \vykręcić,_ nie wie. 

Pawet Sebastian byi na miejscu zabnrze{l, 
~~slyszal Wicika i Korfantego (syna) krzyczq
r:ych: ,.Niech żyje Korfanty! Polacy rozdzie
rajcie pyski". vV ich towarzystwie były jednak 
:~)rlko cztery osoby. 

Żandarm Szolc byl obecnym przy przestu- · 
·:::hach \vstępnych osk. Woźnicy, nie rozumie 
~iednak po polsku, wskutek cze.go nie może po
wiedzieć , w ja'ki sposób komisarz namawia{ ·osk. 
·woźnicę do zezna{!, czy mn grozi! \\dęzieniem 

.l t d. 
Komisarz sądewy Maedler udal się do osk. 

l 
Woźnicy, aby go przesiuchać. Nie. by lo go jed

. nak \V domu, od slużącej jednak dO\\·iedzia1 się. 
:że osk. Woźnica jej opowiadał, że policyantowi 

1 
J}Odczas za bu rzer1 kamieniem he 1m z g lO\\ y 

l
.;~rzucil. Później, gdy miody os'k. vVoźmca prZY
~szecH do domu, nie chciał się początkowo przy
.znać do niCzego, gdy go jednak matka zbiła, syn 
''.lei- komisarz go nazy\\·a "Kerl" - potwierdzH 
10, o co się go pytano, a więc, że widział I( o:
·iantego, jak \'>·yktzykiwał: ... Polacy nie daje:..:: 
"'ię Niemcom!" Adw. Róża11ski: Cz~ pan wiesz 
'lapewno, że chłopcu nie groziłeś podczas prze
sluchów, że go każesz przyaresztować? Świa
dek: Mogę tyl'ko po\viedzieć, że dzisiaj nie 
prz~ypominam sobie tego dobrze. · Później świa
dek do-w iedział się, że -osk. "vVoźnica wrócił do 

1
rtomu o godzinie drugiej w nocy. 

1V1atka oskarżonego, Albertyna Woźnica o-
1 ~O\\ i~da, .że gdy ·?d służą~ej, . mies~kają:.~ej w 
JedneJ z mą kam1emcy, do\Viedzwra s1ę . że syna 
chciał komisarz wysłuchać poraz wtóry, dostata 
strachu, zbiła W'ięc syna, aby go zmusić do ze
znaJ!. Gdy wręszcie komisarz Maedler przy-
:szed! do jej pomieszkania v\' towarzysnYie żan
darma przelękniona kobieta starała się go wszel
kim sp·osobem do zeznania prawdy nakłonić. 

:Gdy syn jednak nie odpowiadał twierdząc na 

I ·~Y,tanie przewodniczącego, a ten mu począł gro
Zie palcem, matka kilkakrotnie w twarz uderz:y-

l!a syna. Wtedy syn \'/Śród placzn povviedzia{, 
ze potrzaskał chełm żandarmowi że słyszał 

K:orfanteg.o ojca podburzającego ludzi do gwał
:~ow. Później jednak syn przyznał mi się, że 
'•ałszy\vie obwinił Korfantego i Wicika, uczynil 
~zaś ze strachu przed dalszcmi batami. Przew.: 
.... zy nie starał się kto \\·as do takich zezna(J na
kłonić'? Ś•.viadek: Nikt; ja nawet nazajutrz po 
or~.esJuchach opowiedzjaJam to wszystko pew
~leJ. pani. Sąd postanawia panią tę powołać na 
· Wladka. 
~~ -=~~~~~~~~~~~~~~~=== 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich. Warmii i Mazur. 
. Pelplin. "Pielgrzym" pisze: Vl przeszłą 

nJ.edzielc;, 13 b. m., odczytanym został z ambon 
l1st Pastersld arcybiskupów i biskupów zgro
i01adzonych u grobu św. Bonifacego ,,,~ .FuJdzlc 
2 d'nia J 8 sierpnia b. r. Słusznie przy ko1ku te
:g0ż Listu, gdzie mowa jest o Apostole. który nie 
t~~ko ś .viatlo wiary przodkom naszym przy-
:łliosł. ale ścic;:łym \vęzłem jedności i pos~uszel'l
twa z Sto-licą Apostolską, zamiast §w. Bonifacc
?' ApDstola Niemiec, \\~ polskim tekscie wymie

, !·onym jest św. vVojciech, Apostół naszych 
tron. . 

d Złotowo. Okradzion? ~asę ,tutejszego urzę-· 
. t u katastro\\·ego. ZlodzleJ, ktorego dotąd me 

VY'kryto, zabrał 75 marek. 

W l AR U S P O L S l( l . 

\Vąbrz.eźno. Posiedziciel p. Gryczkowski 
z Radowisk, chcąc wyczyścić dubeltó\\"kę. wlo- · 
żyt lufę w ogiefl. Tymczasem \\" jednej lufie 
znajdował się nabój, o czem p. O. nie wiedzlaL 
Napój rozpalony puścił i trafił p. G. w nogę. 
Okaleczenie jest dosyć ciężkie. 

Z Wiei. Ks·. Poznańskiego. 
Pozna~ń. Nauczyciel August Juliusz Streb

kO\\~ski otrzymaJ od odnośnych \Yładz pozwo
lenie na zmianę nazwiska dla siebie i rodziny 
na "Strebko\\"'· . 

Oborniki. Za wy\\·ieszenie ch·o rąg\Yi o bar
wach papieskich podczas pobytu Najprzewieleb
niejszego ks. Biskupa dra Liko\x..-skiego w Obor
nikach skaza t tamtejszy sąd okręgowy 19 Po
laków, każdego na 30marek kary. Pięciu z niCh 
zap!aci.Jo tę karę, reszta zaś odwołała się do 
wyższej instancyi. Izba karna w Poznaniu u
wolniła ty~..h ostatnich cd kary. 

Ryczywót \N piątek \Y nocy "łamali się 
złodzieje. przez Dkno do kościola katolickiego w 
Ryczywole i rozbili skarbonki, ale nie znaleźli 
w · nich wiele pieniędzy, ponieważ je dopiero 
przed kilku dniami \\ ypróżniono. Następnie wta
mali się do bóżnicy żydowskiej, gdzie ze skar
bony skradli 30 do 40 marek. 

Ze · ślązka czyli Starej Polski. 
Pod Borkami w tych dniach dwóch prze

mytników próbowala przemycić' materye jed
wabne, lecz straż pograniczna ich przytrzymała 
i povviązanych na komorę zabrała. 

By ,łom. Na Pniakach stanie nowy kości6J 
katolicki i pov:stanie nowa par:1Ha z lona para
fii św. Barbary. No,,·a parafia będzie obeJmo:.. 
\\·ata Pniaki i tę dzielnicę miasta, która jest po
tożon~ na północ od uliey Pudlerskiej. Nowy 
kościół stanie przy ulicy Krzyża na granicy no
,,· ego cmentarza. obejmujLicego 15 jutrzyn po
·między ulicą Sedanu i cegielnią Kyci. 

Szobiszowice. Pomocnik malarski Franci
szek liain utonąl w Klodnicy niedaleko mtyna 
Gorech:iego przy kąpaniu z mlodszym bratem. 
Obydwaj nie umieli pły\vać. 

W Roździeniu i Szopienicach w Dstatnich 
dniach zdarzyło. się kilka pożarÓ\\-. Niektórzy 
przypuszczają, że podpalacze są sprawcami po
żarÓ\Y, n. p. ostatniego n kupca Dytki w Szopie
nicach, któremit zgorzala stodoła z żniwem. 

Wiadomości ·~g świ~ l 
Białogrón. Akt ~oskarżenia pr.zęciwko ofi

c~rom w Nisz u opiera się na: d\n)ch zawartvch 
\\. · odeZ\Yie żądaniach l) ukarania smie;·ci<t 
\Yszystkich spiskO\\·ych z 11 czerwca. na co dało 
S\Ye podpisy 30 {)ficerÓ\\-. i 2) przez wszystkich 
oifccr6\\" sra \Yionego życzcn[a, aby e w. prze
mocą spiskowych usunięto od "·ladzy. Kiero
\\·ni·kami mchu mianuje akt oskarże'nia kapita
nów NowakO\\·icza i Prącicza jak i d\vóch PCJ

rucznikó\\-. Za wy mi en i one przestępst\\··a prze
widuje pra\\·o \\·ojskowe ione~ę i utratę rangi. 
Sąd wojenny 7)bierzc s i~ prawdapodobnie jutro. 

Londyn. Japor1ska prasa wielce jest obu
rzona na św·ieżo przez J.(usyę ,,. sprawie 1\'land
żuryi stawione \l. 'arunki. Vv' m'ejsce \Yoiskowej 
następuje teraz ekonomi..:z.na okupacya kraju; 
śrcdkiem zaś kraju nad rzeką Sungari znajduje 
się srały obóz zbroJnY. Chi/1ski książę Czing na
tomiast OŚ\\"iad·:zyl ob..::ym poslom . że rzo,d jego 
uważa nO\Ye warunki I~o yi za bardzo umiarko
YI ane. 

Curacao. Prezydent Castro ściąga ze 
wszystkich okolic \Y enezlieli \\'Djska. celem o
t\\-arcia kroków zaczepnych prze ci \\·ko K:olnm-· 
b i i. 

Londyn. Dzienniki angielskie za"·icrają o
pisy okruciefJstw. jakich Turcy się dopnściłi na 
spokojnej ludnvści miasp Smilewa. Miasto ow- · 
czono wojskiem. by niepozwolić ludności na u
circzkę. Domy spalono, m!eszkal1cć)\v z rabo-. 
w ano i 200 zabito, nie oszczędzajqc kobiet i · 
dzieci. Pozosra{ym przy życiu zagroźono od
wetem, gdyby się odważyli skarżyć przed kon
sulami. 

Turecki 9-mbasador angielski polecił konsu
lom angielskim \V Mo_ 'E:donii nadzoro\\ ać postę
pO\\'anie wladz tt1 rec'kich. 

z· różraych stron. 
Meiderich. firma Thyssen buduje nowe wyso

lde piece . 
E~ser.. \V fabryce Kruppa zostal zabity pewien 

robob1k. 

Oberbausen. Centrov.~a "Oberhausener Volks ... 
zeitung" pisze, ze kilku Polaków się pobito. 

Uinen. \V Liinen-Siid budują nowy kościól ka.
tolicki . 

Osłatnie wiadomości • 
. N e a p o l. Z Neapolu wyjechać ma lO : tysięcy 

źołinerzy do Macedonii. . 
Bydgoszcz. Mularz Sport zastrzelił jedenastole

tniego chłopca kołodzieja Zabka. Mordercę areszto
wano. 

C a s t r o p. Stwierdziła sekcya zwłok górnika: 
l(raski, · że tlie został zamordowany, lecz został ra
żo.ny paraliżem . . 

Nadesłano!! 
' . Zwraca się uwagę na ogłoszenie cyrku, który. 
zjechat do Bochum i da kilka przedstawie{r. 

·---·- -··--·-·-~·-----

Towarzystwo św. Wacława z Linden 
donosi swym. czlonkorn z Linden i Dahlhausen także 
i Rodakom z Linden, Dahlhausen i okolicy, iż 'w nie
dzielę, dnia Z7 \vrześnia ·obchodzimy 11 rocznicę swe
g? istni~nia, na którą wszystkich czJonkó\v i gości z 
Lmdeu . 1 Dahlhausen ~ iokolicy jak najuprz~jmie.j za
pr~szamy. Także i cz.tanków innych Towarzystw.,. 
ktore nas zechcą odwiedzić jak najchętniej zaprasza
rn~. Program z_a.~awy:. Od godz. 20 otwarcie kasy .. 
porem koncert, sp1ewr 1 deklamacye; o godz. 6 roz
pocznie się teatr pod tyt.: .. Stary piechur i syn jego .. 
huzar". \Vstępue dla cztonków naszego .towarzystwa 
50 fen ., dla członków innych To\Y. 30 fen., dla ,gości 
przed czasem 73 !en .. przy kasie l markę. Członkowie 
niewyplatni pfaq jako ni'eczlonkowie. O jak najłi
cwie}szy udzial \Y zaba\vie naszej uroczystości upra· 
sza · Z a r z ą d. 

· Towarzystwo św. Walentego w Wann~.---
\V niedzielę, dnia 20 września o godz. 7 rano na 

drugiej Mszy · ś"'''· prz)~stępuie Tow. nasze wspólnie 
do l(omunii św. S1Josobność do· spowiedzi św. w so
botę po połud11iu i w niedzielę rano. O liczny udzial 
cz~~~1kó\':- prosi Z~ rząd. 

Towarzystwo loteryjne "Nadzieja" ,.,.. Herten 
donosi Rod-akom z lierten i okolicy, iż w. niedzielę,. 
dnia 20 września urządza jesienny zabawę na sali p. 
Agaciaka. Foczątek o godz. 4 po po.r. O liczny udzia( 
prosi ' Za r z .ą d. 

Baczność! Czofem! Baczn~·ść! .,S;;~ 
Attenessen ·· i okolica! · ·-~ \~ 

Szanownym Rodakom w Altenessen i okolicy 
donosimy uprzejmie. iż w niedzielę, 27 września u 
godz . Yi 12 w poludnie na sali p. Saala przy kościele 
katolickiem św. Jana odbędzie się zebranie w celu 
·założenia Towarzystwo ,,Sok6l", na które zaprasza
my szan. Rodaków, a vsobli\,·ie młodzież polską z 
Altenessen, Karnap i z całej okolicy. Rodaków mile 
zapraszamy, aby nasz .,Sokó.f" mógl powstać i żyć. 
Lę~nry i nigdf odt::1d nie zniżajmy lotu. C zolem! 

Zwolujący. 

Ub.or~y, 
· którzr sztikaią ·uasz adres, ·winni dokładnie zważac na · 
uł~ce, p~rnę_ ·i numer domu. Dawniej naiywala sie: 
ulica f ned.nchstr. nr. 10, a teraz (z powodu, iż mia
sto Oelsenkirchen m.ileży do miast wielkich) · zwie sie 
nasz adrE's: . 

F. Simun's Kur-lnstitut· · · 
Gelsenkirchen. tylko Sehalker Str. 10. 

Leczenie \nzelkich chorób. Podszukiwanie przez 
wrasny mocz. 

Tu można po polsku mówić. 

-czeladnik-piekarski, 
dz.iel1ty w swym zawodzie, znaidzie stalą pract:: ... 
Zgłosić się możlla do l października.. · · 

Izydor Kalota, 
poznai1ska piekarnia w Bruchu, von Torelstr. 17. 

Do interesu rólnicza-parcelacyjnego potrzebny· 
jest 

mętozyzna samotny, 
dosyć biegfy w pisaniu który musi te~ późnie(dla tegcv 
interesu podróżować. Stanowisko jest przyjemne i: 
trwale. Kaucya odpowiednia musi być zlożona. al
bowiem stano visko wymaga szerszego zaufania .. 
Adresować nateżr Posttagernd Posen I. Litera B. B ... 

Wielki Cyrk E. Blumenfeld Wd. 
Boclnun, tłlac Cesarza. Fryde1•yka. 

B'AF Tylko 5 dni -., 
Poc~ątek w środę 1.6 '\Vl·zeinia dG 

niedzieli :!O '\Vl"Ze~uia. \V sobotę i w· 
niedr,ielą & przecl-:~tav\riennt. 

Tylko ttiel·,vs~oi•zędni artyi ci. 
=== 115 dobrze wyćwh~zonych koni. 
O liczny udział proszą upr,r,ejmie 

Bracia Blum2nfeld 

Cyrk E. Błutnenfeld W d. 
Na.julubieitszy cyrk pro·wincyi i 

miasta Pozna11ia. 



Pożvteczne wiadomości. 
'Nażny wyrok. Przed sądem ławniczym w 

rT<>runiu toczyła się dnia 5 bm. następująca spra
,i\·a: Posiedziciel franciszek Kujawski z Lubi
cza meldował w urzędzie stanu urodzenie dzie
cka. Urzędnik stanu niechciał przy przyjmo
.\vaniu protokulu nazwiska żony zapisać Kujaw
·ska podług życzenia p. Kujawskiego, tylko l(u
jawski twierdząc, że tylko tak ladrat polskie 
końcówki żeńskie zapisywać mu nakazał. Pan 
l(ujawski wzbraniał się polożyć pod protokuł, z 
:nazwiskiem żony tak przekręconem, swoje na
zwisko. Otrzymawszy mandat policyjny w wy-
--sokości 10 marek za to, że podług zdania policyi 
11ie zameldowal wogóle dziecka, odnósl się o 
rozstrzygnięcie tej sprawy do sądu law·niczego 
·w Toruniu. W terminie, który się odbyl dnia 5 
bm. został p. Kuiawski uwolniopym od kary i 
kosztów. Oskarżonego bronił przed sądem 
.adwokat pan Mielcarzevvicz z T<nunia. 

O zamkniętych towarzystwach. Zamknię-
1e towarzystwo jest zdaniem kamergerychtu 
-kółko osób połączonych pomiędzy sobą, lecz ·od
łączonych na zewnątrz. \Ve\vnętrzne połącze
nie pomiędzy sobą polegać może na st0sunkach 
osobistych, które p-omiędzy c'zlonkami towarzy
stwa albo już istnieją, lub przez nowe zjedno
czenia powstają na' podstawie dążności do 
wspólnego rzeczo\vego celu. Towarzystwo 
śpiewackie np. uważać należy za zamknięte. 
'Jeżeli zamknięte towarzystwo urządza wieczo
rek tańcujący, i zaprosi na niego gości, to przez 
:Zaproszenie takie towarzyshvo· nie · przestaje być 
zamkniętem, lecz goście ci wyraźnie muszą być 
zaproszeni, lub ~vprowadzeni przez całe towa
rzyshvo lub jego. poszczególnych czł-onków. Ja·
.ko goście uważane być mogą inne towarzyst\:va. 
tak samo pojedyf1cze osoby i familie. Zamknię
tem przest~ie być towarzystwo, jeżeli osoby 
biorące w niem udzia! jako goście nie ogranicze
ni są ani co do liczby, ani co do innych warun
ków towarzyskich. 

Wyskakiwanie z wagonu podczas biegu po
ciągu nietylko u nas, lecz i zagranicą bywa nie
jednokrotnie przyczyną nieszczęśl'iwych wypa
dków. Ciekawy wyrok w tej sprawie wydal 
niedawnO> sąd W 1 Marsylii. P.oszwankowanemu 
przy wyskakiwaniu z wagonu w czasie biegu, 
towarzystwo ubezpieczenia odmówiło \vyplaty 
·wynagrodzenia. S<:td marsylski, do którego oa
"\Volal się ubezpieczony, zawyrokowal, że \VY

skakiwanie w biegu z wagonu drogi żelaznej 
lub tramwaju elektrycznego jest tak Ś\\·iadomem 
i d'obrow10lnem narażeniem się na sz\vank, iż nie 
może · być podciągnięte pod· kategoryę nieszczę
śliwych wypadków, a przeto towarzystwo w 
danym razie nie jest obowiązane do. wypłaty u
bezpieczenia. 

Rozmaitości. 
Odezwa do złodziei. Jeden z dzien!lików hvow

skich otrzymał następujący, wielce or ;ginalny list: 
Wielce możni p. t. z.todzie]e! - Już to muszę po._ 

świadczyć, żeście się fajno sprawili, czy to \Vtedy, 
dym jeszcze mieszka! naprzeciwl\o c. k. dyrekcyi 

policyi, czy w marcu teg-o roku, czy '.Vreszcie teraz. 
gdyście przed paru dniami, to jest w cz\vartek w sa
mo poludnie pracowali u mnie, chociaż obecnie mie
szkam pomiędzy komendą generalną a od\Yachem i 
1amiestnictwem. \Vasi kamraci za granicą, jak w 
~azetach pisano, fabrykują podobno jakieś mości, od 
któ rych stal mięknie, jak masło, a wy bez żadnych 
takich wymys!ów potraficie za pomocą prostej sie
kiery tak się sprawić, że dla was wszelki zamek to 
iwurda. Splókaliście mnie wtedy ze wszystkiego"_ co 
ma dla was jaką wartość, bo książkami mojerui slu-
..sznieście wzgardzili, ale przy tej okazyi pohurataliś
cie mi wszystkie meble i poprzewracaliście \vszy
stkie papiery w mcm biurku. Szukaliście zape\vno 
pieniędzy. No, i cóż? Przeko11aliście się już po raz 
trzeci, że ich tam ani d.iu d:i.u, a daję wam słowo, że 
i na przysz!ość ich tam nic bGdzie. 

'Więc choć was nie zapraszam, to jednak gdyby 
wam przyszlo ochota po raz czwarty mu!e nawiedzić, 
to bądźcie laskawi nie rąbać mi już biurka. Jak wi
dzieliście trzymam tam swoje papiery i nic więcej, a 
11ie mam czasu, żeby je ciągle po was na nowo ukla
dać. Zresztą podczas daremnego prze :vracania mo-
ę ja sam lub ktoś inny nadejść i bylaby dla \.Vas ja

kaś psiakość. Więc w naszyri1 wspólnym interesie 
proszę wielemożnych u. t. zlodziei zosta :vić me biur 
ko w spokoju, a przynajmniej tę szufladkę \V śrudku. 
Bardzo o to proszę! zachcw. ski. 

Ile zapałek wychodzi w Europie? Obliczono, że 
gdyby każdy Europejczyk potrzebowal przecięciowo 
tylko 7 zapalek, ogólna s:.una ich '" naszej części 
·wiata wyniosiaby dwa miliardy dziennie, czyli 7,300 
miliardów rocznie. Gdyby się poiożyto te zapalld 
jednę na drugą, zajęlyby one przestrzeń długości 36 
miliardów. metrów. Sześć tysięcy zapalek waży je
den kilogram, stąd ogólna ilość drzewa, spotrzebowa
nego dziennie na wyrób zapałek w Europie. wynosi 
300,000 klg., rocznie zaś wychodzi na ten cel 400 tY

Kiedy i jak człowiek rośni.e. Naukowe badania 
nad wzrostem czlowieka wykazaty, że człowiek naj
prędzej rośnie w pierwszym roku życia. Przybywa 
mu przez ten czas 16 centymetrów. Od jednego do 
trzech lat wzrost jest powolniejszy, a w piątym ro
ku ż.ycia dziecko dosięga poJcnvę w~'sokości. Od pią
tego roku cz.fO\viek \.Vciąż rośnie aż do 16, a w zwy
klych warttukach przyby\va mu średnio co roku 5 
centymetrów. Od 16 roku wzrost staje się powol
niejszym; przez następlle d\va lata przybywa czto
wiekowi rocznie po 12 milimetrów najwyżej. Od 1~ 
do 20 roku życia przybywa mu rzadko więcej mili
metrów. Gdy dosięgnie lat 26-ciu, zwykle rość prze
staje. 

Skórki królłków w braku umiejętności obchodze
nia się z niemi zwykle się marnują lub sprzedawane 
są żydom za bezcen. Trzeba więc pamiętać, że każ
d~ skórkę zużytkować można. Skórki od paździer
nika do marca są trwalsze, więc JJrZ~'datne na futer
ka. które francuzi umieją tak wyrabiać, ż.e trndno ie 
odróżnić od futerek bobrowych i wydr, za które w 
handlu uchodza. Letnie skórki dobrze wypra\':iane 
dają bardzo deiikatną skórl\ę żóltawą, starsze króliki 
dają skórkę żóHą. mocną. która ma zastóso·\Yanie 
przy wyrobie butów i trzewików. Sierść jest poszu
kiwana na wyrób fiLców. Trzeba pamiętać, by po 
zabiciu J.;rólika, skórkę królika niezwłocznie dobrze 
rozpiąć na desce, usta'.Yić w suchem miejscu, poczem 
wewnętrzną stronę zmyć ckpJym roztworem ałunu 
(500 gramów ał'unu i 500 gramów soli kuchennej roz
puszcza się w .kwarcie wody), po zmyciu wysusza się 
i czynność te po:wtarza się 4 do 6 razy. \V ten spo
sób większą i\ość wysuszonych skórek przechowuje . 
je w miejscu suchem a chlodnem. a od czasu do czasu 
przetrzepuje. 

•• c *M'ł!!&' s F 
1\\apa państwa niemieckiego 

l wykazem iazdy kolei żelaznej w pal1stwie niemice
kiem i ziemiach sąsiednich, oraz dodatldem alfabe
tycznego spisu do latwego i prędkiego poszukania 
wszystkich na mapie znajdujących się miejsco,,·ości. 

Cena 60 fen., z przesyłką 70 fen. O zamó·wienia 
orosi księgarnja ,,Wiarusa Fotskiego w Bocłmm. 
• :zmmmaaz~t"' , • ..,,,PIIM'!P'I 

Wiec w Wanne. 
W niedzielę dnia ?O września po poL o godz. 4 

odbędzie się na sali p. Unterscheman wiec. Omawia
ne będą sprawy robotnicze, knapszaftu i \\'szelkie in
ne :trczące się organizacyi. Ze spra\Ya ta jest wa~na, 
zatem nie po\\·inien żaden rodak zostać w domu, ale 
podążyć na wiec. Zjednoczenie zawodowe. 

W 1ec ,,Zjednoczenial' w ~larxloh 
odbędzie się w przysztą niedzie ę dnia 20 września, 
po wielkiem naboże!'istwie o godz. 11 ~0 na sali pana 
Landersa, róg ul. Kaiserst ·. w i\1arxloh. Rodaków 
z Marxloh i calei okolicy uprasza się usilnie o liczny 
udział, gdyż omawiane będą sprawy robotnicze. 

"Ziednoczenje zawodowe poł~ie". 
------------------~ ~---- ~ 

Baczność! Baczność ! 
Szan. Publiczności polskiej w Oberhausen i okoli

. cy donos~. iż otworzylem 1 sierpnia w Oberhausen 
prr.v ułicv kościelnej zwanej Kirchweg nr. 110 

handel towarów spożywczych. • 
Mam na sprzedaż czysty palski smalec z pol

i wina rozmaitego gatunku. Pok!adam :Jadzieię~ iż 
Rodacy poprą moje przedsiebiorstwo. Zape\vntam 
Rodaków. iż każde~o w moim składzie rzetelnie ob
Skiej iirmy, także polskie cygary, tabaki, papLerosy, 
slużę. Z wysokim szacunkiem 

Józef Babi<a t:iostomskl 
Mi #iMQilłkWilii~-~..,... 

Fr. Sł4;map 
krawiec polski ·W LAAR, przeprowadza się z dniem 
l września, zdotychczasowe~o mieszkania, do domu 
przy ulicy SCHULSTR. nr. 24. 

Pclecam się do wykonywania 
UBRAŃ, PALETOTÓW, SPODNI 

podług miary, pod ~warancyą za dobre leżenie. Ro
dacy! Hasłem każde~o niech będzie: Swój do swegot 

Fr. Słoma, 
krawiec polski '"' Laar. 

•• li ;z.af'·,~~fiiii~----·· 

. Sł11iąca fcii!a, 
umieJąca prać potrzebna do polskiego państwa z 
dwojgiem dzieci. Adres ·wskaże ekspedycya "Wiaru
sa Polskiego"' w .Bochum. -·· 

Sr.snown. t\O:t~kom poz.waia.m soble przy
pomnieć n ój od kilke Jat istoie,i~cy 

i n t e re s s z e w s k i. 
W1:1zeJkliJ rui zieconl:ł prace "'ykooyw.t:u:n 

najetarann ·ej. od ns.jtv.ńs.:ych do la,iwykwint~ 
niejszych Repa·ujv w mojem wau;ztllcie k!1!
de ot~ u>" ie, prę .> ko i tr.nio. Ceny umia, kowa
ne Ush1ga. skora. i rzbtelna. 

--- §'&l-oj do sw~;o! ==;;...
Z sziwu kem 
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Uł)cliendorf, Bochumer StrasEle 26. 8 
Buhuke lfili~LJ w .anner Stra,.se nr fH!'. 

Już teraz . 
Żapisać można na każdej poczcie i u listowyc 

.. Wiarusa Polskiego" 
z trzema bezpłatnymi dodatkami. 

Prenumerata za j 
"Wiarusa Polskiego" 

z trzema b. ezplatnymi dodatkami tj.: "Nauk 
Katolicką", ,,Głosem górników i hutników'' 
oraz HZwierciadłem", wynosi na kwartał, tj. n~ 
październik, listopad , i grudzień 

tylko 1 mr. 50 fen., 
a z odnoszeniem do domu 42 fen. więcej, czyi; 
razem 1,92 nu. 

W przyszłym kwartale otrzyma każdy ałxl., 
nent "vViarusa Polskiego" zupełnie bezpłatni1 
razem z gazetą 2 piękne dodatki: 1) Obraz Ojc· 
św. Piusa X. 2) Kantyczki, czyli zbiór pieśni na 
Boże Narodzenie . 

Ktoby pragnął, abyśmy "\Viarusa Polskie. 
go" posyłali rodzicom, krewnym lub znajomyn; 
do Polski, lub gdzieindziej, niech nadeśle 1,% 
mr. i dokladny adres, a gazetę poczcie prze 
każemy. Prosimy uczynić to jak najrychlej, gdy: 
przez późne pr~ekazanie gazety po\vstają 
porządki! 

Postbestellungs.-Formular. 
Ich ·bestelle hiermit bei dem Kaiserlichen 

Postamt ein Exemplar der Zeitung "Wiaru~ 
Polski" aus Bachurn (Zeitungspreisliste 128) ftir 
das lV. Quartal 1903 und zahle an Abonnemen 
und Beste!Igeld 1,92 Mk. 
;:.-., 
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Obige 1,92 1\'lk. er halten z u haben, be 
scheinigt 

.. , d. • • .. . • • . 1903. 

----1 
49 .. Robotnik Polski'' 

pismo ludowe katolicko-polskie wychodzi każ· 
dego tygodnia, z bezpłatnym dodatkiem reli·gii· 
nym. Prenumerata na. CZ\Varty kwartał, czyi· 
na październik, listopad i grudzief1 wynosi tylkc 

50 fenygów, 
a z odnoszeniem do domu przez listowego do· 
pla.ca się 12 fen. na caly kwartał. 

Rodacy! Prosimy polecać ,,Robotnika Pol· 
skiego·' przede\vszystkiem Rodakom, których 
do gazety codziennej trudno nakłonić! .,Robot· 
nik Polski" jest tak tani, kosztuje bowiem z. <Jd· 
noszeniem do domu na cały k\vartał tylko 6Z 
fenygów, że każdy go zapisać może. Spodzie· 
:wać się godzi, że wszyscy R.·odacy na obczyźnie 
którzy nie czytają "Wiarusa Polskiego", zapiszą 
sobie przynajmniej ,.Robotnika P.o.lskiego", abY 
się dovviedzieć o życiu Po1aków na obczyźnie. 
Prosimy gorąco wszystkich Czytelników na· 
szych, aby rozkrze\Yiali prócz "\Viarusa Pol· 
skiego". także to. nowe pismo, aby dopro\vadzić 
d~ tego, iżby w każdym domu polskim polska 
zna)dO\vala się gazeta. , 

Ktoby pragnąl, abyśmy "Robotnika Poiskie· 
go~' posyłali rodzicom lub krewnym do Polsk! 
lub w inne strony, niech nadeśle 62 fen. \V znacz., 
kach pocztowych, a poczcie gazetę przekażemY·· 

Postbestellungsformular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserłiched 

Postamt ein Exempl;ir der Zeitung "Robotalk 
Połski1"' aus Bachum fiir das IV. Quartal unć 
zahle an Abonnement und Bestellgeld 0,62 Mr 
(Zeitungspreisliste IL Nr. 112a). 
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Obige 0,62 
scheinigt 

M r. 
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erhalten zu haben. 

1903. 

•'ięcy metrów kubicznych drzewa. 
·--------~~~~~---------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------'' 

Zą. d ruk, nakład i reda.kcyę .odpowiedz:alny .Antoni B1·ejski w J3ochum. - Nakładem i czcionks.~i ·wydawnictwa "Wiarusa Polskiego'' w Bocbum 
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Zaledwie wieść o tem objawieniu doszta do 
uszu Odilona, zalecil calemu zgromadzeniu wiel
kie pokuty i liczne nwdlitwy za swego zmarłe
go dobrodzieja, Papieża Benedykta. I innym 
klasztorom swego zakonu nakazał Odilo to sa
mo, i gorąco i jednomyślnic modlili się wszyscy 
i często Msze .św. za zmar!ego Papieża Gdpra
wiali. 

Już kilka dni trwały te święte ćwiczenia 
gdy :Edelbert, prokurator i jałmużnik opactwa 
nowe otrzymał objawienie, jako ten, który da
wał jałmużny ubogim za duszę zmarłego Papie
ża. Zdawało mu się, że widzi najprzód w kla
sztorze, potem w kapitularzu (sali zgromadzeń) 
osDbę pięknej i poważnej powierzchDwności. 
która lśniącym okryta płaszczem, koroną z dya
mentów i drogich kamieni uwieflczona, \V to
warzystwie wielu m<;żów w bieli, wprost zbli
żała się do opata i głowę aż do kolan tegoż po
chyliwszy, głęboki mu poldon oddala, jal\oby 
jemu i całemu zgromadzeniu za wielką jaką ła
skę chciała podziękować. Zdziwiony takicm wi
dowiskiem, chciał Edelbert się dowiedzieć, co
by to za osoba byla. I ustyszal glos, który cał
kiem uokładnie mówił: 

- To jest Papicż l3encdykt, który p·rzcz 
wasze i waszc~;o opata modlitwy, z czyśca \\Y
bawiony został. Nim \\- stąpił do nieba, chcial 
tutaj przyjść, aby swym dobrodziejom dzi<;ki 
zlożyć i dać im zapc\\ nienie, że i on nie zapom·
ni o uicli przed Bogiem. 

:rak więc i naj\vyższy dostoinik na tym 
Ś\\ lecie, ten. który ma klucze Królestwa uiebiC·· 
s.hicgo, ten, który wszystkim wiernym skarby 
odpustów otwiera. wobec strasz11cgo Sędzi<:go, 
potrzebuje modłów dusz spra \\·icdliv.-ych !la 
ziemi. 

Z życia sw. Elżbiety, król. węgier.,kie.j. 
SwiQta· ta· pani tak \Viclką litość wiała klt 

duszmn czyścowym, i tak wiele za uie siG mu
dUła, że nicraz całe noce 11a modlihvie tci spę
dzała i 11ieraz zwłoki uajubnższych ;r,martycli dc1 
grobu skladala. ModJita siQ zaś nictylko za du
sze swych poddanych, ale i za obcych ie.i nit' 
znanych zmarłych. za których zawsze wielki.! 
ilość Mszy św. oc1prawiać . J · aza1a. 

Gdy matka jej Gcrtwda śmiercią g,, .. ałto 

wną umarła, była Elibieta jeszcze bardzo ulludn 
i trudno opisać, jak duszy S\\ ej matki modl i t \\~c.l -· 
mi, postami. jalmużnarni i inrlt' tni clDbrcn ti U· 
czynkanli pomódz się starała. Gdy tedy t~Iźbie ·· 
·ta jednej nocy spoko.inic ~pałCJ. zbudlily .i;1 noglt 
bH.es;Ic i ~iągtc wc!'tclll1icn ia. PrZfSir ; t~ ::o n~· 
zrywa s:ę, ot\t. i era oczy i ujrzy \V cic m:wj ko 
nilJacie osobę licho odzianQ. pdną smiitkn na o-

bliczut· która się do nfej zbliża, upada przed nią 
na kolana i mówi: 

- Moja córko, patrz, oto twGja cierpiąca 
matka, która cię o pomoc prosi i błaga, aby mo
gla uiść strasznych bDleści, które .cierpi za swe 
niedbalstwa W' lużbie Bożej. Ach, dla boleści, 
którem dla ciebie wycierpiała, i dla troskliwG
ści D twe wychowanie, błagam cię, pomnoż twe 
modlitwy, aby mnie Bóg z tych nieznośnych 
mąk wybawił. Jakoś przy mej śmierci wszy
stko czyniła, aby mi ją osłodzić, tak i teraz 
przyjdź mt w pomoc twą PQbożnością. 

święta córka chciala do matki kilka słów 
powiedzieć, ale ta natychmiast znikła. Nie tra
cąc czasu, wstała .Elźbieta, ze łzami w oczach 
rzuciła się . do stóp Ukrzyżowanego i błagała i 
prosita Zbawiciela za swą cierpiącą matkę; bi
czowała się i uczynita z siebie ofiarQ BDgu za 
matkę, aż ją sen zmnrzyl. 

\Vkrótce jednak znowu obudzom1 została, 
ale nie już. głosami skargi, lecz giDsami s?odkie
mi niebieskiej harmonii; {)twiera oczy i widzi 
matkę otoczoną jasnością niebieską. 

- Córko - uśmccha się matka i mówi, 
córko, nieskoflcz{)ne dzięki składam ci za mo
dlitwy i to, coś dla mJlie uczyniła i Z ba wkielo
wi ofiarowata. to mnie z płomieni czyścowych 
!łwolnifo, to mi dozwala \Ynijść do \Yicczuej ra
dości. 

S w i ę t oj ó z a fa c i e 
czyli sklaclka na ubogich stuclcutów katoliciHl-polskich 
' W kasie (zob. ur. 36) 9-icdobór 217,96 mr. 

1'0\v. św. Sta11islowa w tlerne 7,33 mr. 
Ze sl\arbouki Tow. Ś\V. Idzieg-o w Oilnlli~feld 

[ll JnY. 0.3. • 3,80 lllt'. 

Na chrzcinach u Stani~Jaw::t Tomaszc\\'Skiego w 
Obcrc<Jstro.p: P. Orzcsick .;:{l fen., Pr. Kostuj z żoną 
l mr.. Stanisl. Cz<Jjczy[iski 20 fen., \Vt Skrobata ln1r. 
fr. !Viaje\\·Ski 20 fen., I::!. Flirczak 20 fen .. Aut. Vlal
kowiCl.k 1 mr., StaiJisław Tomaszewski 50 fen., wrę
czy{ P. Orze ick) 4,60 mr. 

Na cllrz~..~inach u Syptdewskiego w Laer: K. 
S y pnie,,·ski z żoną fi(} fen .• Jtowomuodzone dziecię 
.:50 irn., Fr. Urb:-,11iak z żona 50 feil., M. Kalmicrcz>tk 
7, żoną 30 fen., J. SypnicwskJ 50 fen .• \V. W osiek _50 
fen., J. Budnsz l tnr., \V. Bnrczyk l mr. Ant. \:Va
wrznliak 50 ren., (wn;czyf \V. 'Nasiek) 5,50 mr. 

·Na chrzcin<1ch w L2er: J. Marcinek z żona. l nn. 
nowonflrod7:onc dziecię 25 fen., J. Blaszczvk 1 mr., 
Andrzej Kubial ' l mr., \V. Kubcrski l nu., \V. \Vosiek 
1 mr .. Ma.r. 7wicrshi .~u fen., A. Kuberski 50 feJJ., cór
ka 10 fen., \V. Kotala 20 fen., (wręczyl \·v. V./osiek) 

6.55 TI1t', 

Razem: 27,78 mr. 
Nicdobór: 217,96 m r. 

Po7.ost;Jie w ł<:l51c nkd'Ybór: 190.18 mr. 
Bór! 7.8 p h(;! S w. J óz~~.l ;ldc, m0c11 ~ · ~ za nami! 

17. 9. 19:J.J. · prCJ: Ks. L i s s. 
Anto!li Brcjski. JJocliUill M::~lthcscrstr. 17a~ 
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., __ _ 
l ,.Nauka Kat<>lick~'' wychodm oo ci'Wt\r

tek w Bochum w We~ł.falii ,iako bczpł~ 
tny dodatek do "Wi:Lruf\& Polskicgo". 
01.'tobno "Nauki Katolic-kiej" tmmumcro
waó nie rooina. Kto wi~c chce jfł otrzy~ 
mać, niech sobie za.pisw ua poczcie 
"\Vin.rusa Polakiego". 

t 
~,Wl a. r u.11 P o l ski!~, pismo polityc.żne . 

wychod.zi eześć razy t.ygodniowo z :,,Nauk, 
.Katolick\", jako bezpłatnym dodatkiem. . 
Prenumerata. na. ·poczcie wynosi l ma.rk:ę 
60 fenygów kwartalnie, a ż odnoszeniem · 
do domu przez listowego l markę 92 
fenygów. 

o o a 
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Na niedzielę 16 po Świątkach. 

Lckcya. Efez. HL 13- 21. · 
Bracia! Proszę was. abyście nie usta\\-ali 

w uciskach moich za was, która jest chwała 
\v a sza. Dla tego klękam na kolana moje . ku Oj
cu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, z którego 
\v szelki e ojcostwo na niebie i na zien1i jest na
zywane; aby wam dal wedle bogactw chwal ej 
swej, żebyście byli mocą utwierdzeni przez 
Ducha jego wewnQtrzncgo człowieka. Aby 
mieszkał Chrystus przez wiarę w sercach wa
szych, w milości wkorzenicni i ugruntowani, 
żebyście mogli pojąć ze wszystkimi świQtymL 
która jest szewkość i długość, i wysokość i 
glębokość, i poznać prze\l,' yższającą naukę, mi
łość Chrystusową, abyście byli napełnieni 
wszelakiej zupelności Bożej. A temu, który 
mocen jest wszystko daleko obficiej uczynić, niż 
prosimy albo rozumiemy, wedle m{)cy, która 
w nas skutecznie robi. Jemu chwała w koście
le i w Chrystusie Jezusie na wszystkie rodzaje 
wieku wieków. Amen. 

I:wangieHa. Luk. XIV. 1-11. 
W {)n czas: Gdy Jczns wszedł do domu je

dnego przedniejszego Faryzeusza w Szabbat 
jeść chleb, a oni go podstrzegall. A oto czło-

wiek niektóry opuchJy był przed uim. A Jezus 
odpowicdzia\\;szy · rzekł da biegłych w zakonie 
i Faryzeuszó-w, mówiąc: Godzili się w Sza h- · 
. bat uzdrawiać? Lecz oni milczeli. A on ują-
wszy uzdrowił go i odprawił. A odpowiada
jąc rzekl do nich: Którego z \\as osieł, albo 
wól v..-paduie w studnią. a nie wnet go wycią
gnie w dzici1 sobotni? I nie mogli mu na tu od-

. powiedzieć: I powiedział też _podobic(Jstwo dD 
zapwszonych, przypatrując się, jako pierwsze 
siedZC'IIia obierali, mówiąc do nich: Gdy bę
diesz wezwan na . gody, nie siadaiże na pienv
szem miejscu, aby snadź poczciwszy ·nad cię. nie : 
by l wezwan od niego; a przyszedłszy ten, któ
ry ciebie i onego wcz\vał. nie rzeld ci: Daj te·:.. 

· mu miejsce, a wtedybyś ze \\ stydem począł 
mieć o-stateczne niiejsce. Ale gdy b<tdziesz we
zwan, idź. usiądź na pośledniem miejscu; że gdy 
przyjdzie ten, · który cię wezwał, rzecze tobie: 
Przyjacielu, posiądź się wyżej. Tedy będzie to
bie chwata przed społem siedzącymi Bo 
wszelki co się wynosi, zniźon będzie; a kto się 
uniża, wywyższon będzie. 

Kazani e. 
Ewangielia św. powiada nam, że Jezu~ 

Chrystus urodzit się wprawdzie jal<o człowiek, 
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lecz począł si~ z Ducha św'. i narodził się z Ma
ryi Panny; że umarł wprawdzie jako człowiek, 
lecz nwcą swoją Bożą śmierć pokonał i jako 
zwycięzca dnia· trzeciego zmartwychwstał; że 
w uiebo wstąpił i z tam tą d Ducha św. zesłał; 
tak, iż zapytać się musimy: Co wam siG zda o 
Chrystusie? Czyj jest Syn? Czy jedynie sy
nem jest człowieczym? O zaprawdę, Bracia 
k{)chani! Ten, który w sposób tak nadprzyro
dzony począł się i narodził, który pokazał się 

zwycięzcą śmierci i o własnej swojej mocy 
zmartwychwstał1 który wstąpił na niebiosa i 
ztamtąd przyobiecanego przez siebie zcslal Du
cha św., Ten nie może być Z\vyczajnym, czlo
wiekiem, ale jest Bogiem, oraz i człowiekiem. 

Pismo też ś.więte takie nadaje Chrystttsowi 
Parw przy 1ioty, które jedynie samemu Bogu 
slużą. Czy Jan św .. gdy o nim powiada ,.wszy
stko się przez nie stalo, a bez niego nic się nie 
stało"; czy Paweł św., gdy o Nim pisze: ,,wszy
stko przezeń i w Nim jest stwlQrzone" - czy o
bydwaj nie przyznają Mu wszechmocności? 
Czy sam Pan Jezus mocll,tc się: .,A teraz wslaw 
mię Ty Ojcze sam u siebie chwalą, którąm mioł 
u Ciebie pierwej, niźli świat był," nie wskazuje 
nam na swoi<l \deczność? którą także Pawcl 
Ś\V. tcllli slowy wyraża: ,,A On jest przed 
\\·szystkicmi, a wszystko w nim stoi." Czy za
pc,,-niając nas Z ba ,,-iciel: ,.a oto ja z wami je
stem po wszystkie dni aż do sk01kzcnia świata'', 
albo ,,gdzie was cl'wóch lub trzech w imieniu 
·lllojcm się zgmllladzilo, tam ja jestem pomiędzy 
wami", nic wskazuje nam na swoją "·szcchobec
ność? A czy Piotr św. zdaniem s wojem: ,.Pa
nir, Ty \Vicsz wszystko!" Jan św. slo\YY swo
jemi: "Jezus \\ iedział, co jest w człowieku" 
i ''reszcie Mateusz św. mó\viąc: "J czus pozna l 
111yśli ich" - nie wypowiadaict tu naj\\·yraźniej 
tej prav:dy, że Chrystus jest wszechwiedzącym? 
Czyin1 wi<;c jest Synem Ten. któremu przypisa
na jest \VSzcchmocność, odwieczność, wszech
ohceność i wszechwiedza? Czy może być tyl
ko Synem człowieczym? Przenigdy! bo kto ma 
takie Boskie przymioty, ten musi być sam Bo
giem. 

Lecz wi<;cej jeszcze, Najnylsi! Paweł św. 
w liście swoim do żydów powiada: że Bóg był 
'v Chrystusie i pojednał świat z sobą; w dzie
jtłch Apostolsl\ich zaś czytamy: .. Pilnujcie sa
mi siebie i ,,-szystkiej tn:ody, nad którą was 
Duch ś"·· PDstano\\ ił biskupami, a byście rz~!dZi
Ji Kościół Boży, który nabył Kr"·ią swoją; któ
re to sfo\\ a Pisma św. \YSkazuj;:l nam na dzieło 
odkupienia rodu lndzkiego, a w;~c na Boskie 
d7iclo, którego dokonał Chrystus. Zba\,·icicl 
zaś powiada: Ojciec nic sądzi nikogo, lecz zd~:d 
ąd cały. Synowi i temi sło,,·y wsl\azuje nam na 

sąd ostatecztty, na którym zasiędzie jako sędzia 
żywych i umarłych. Czyim więc jest Synem, 
skorO' nietylko Boslde posiada przymioty, ale 
nadto jest Zbawicielem i Sędzią? 

A gdy Pan Jezus mówi: Kto widzi Syna, 
widzi także i Ojca; wszyscy czcić mają Syna 
jako czczą Ojca; kto nie czci Syna, ten nie czci 
telide Ojca. który Go póslal; gdy jak naj\\·yraź
nicj pO\\~ia<ila: Ja i Ojciec jedno jesteśmy, gdy 
obok tego Apostó! nas poucza, że \V Nim miesz
ka wszystka zupelność Bóztwa cieleśnie i że na 
Imię J cezusa zginać się musi wszelkie kolano w 
niebie, na ziemi i pod ziemią; powiedzcie mi, 
proszQ, czyim jest synem Ten, który takie D so
bie składa świadectwo i o którym tak samo mó
wi Apostól? Czy nie jest i . nie musi być I3o
giem? 

Po wszystkich tych dowodach przytoczo
nych wam z Pisma św. i obok wielu jeszcze in
nych znajdujących się \V ewangiclii, a poświad
czających nam w sp{)sób jasny i dobitny, że 

Chrystus jest człowiekiem i Bogiem zarazem; 
sądzićby można, że wszyscy ludzie razem z To
maszem rzucą siG na kolana i pełni wiary zawo
łają: Pan mój i Bóg mój! Tymczasem tak nie 
jest niestety! Pomijam żydów niewiernych i 
pogan, a z bólem serca zwracam uwag<; waszą 
na tych, którzy przyjęli i noszą imię chrześcian, 
nicraz katolików, a którzy z e\vangclią w ręku, 
po długich s\\·oich badaniach i rozumo\Yaniach 
d·oszli do tego wyniku: że Chrystus nic jest Bo
giem. Popr.zoiH<;cali oni każdy na S\\·ój sposót) 
Pismo św., wystawili wszystkie cuda i przepo
wiednie Chrystusowe iako rzeczy proste, zwy
czajne. nic w sobie nadprzyrodzonego nic lllaią
cc i tak odarłszy Chrystusa z Bóstwa jego, na
zwali go co nahdęcej mQdrcem z Nazaretu. 
Trudno uwierzyć, aby po dziewiętnastu \\·iekach 
Chrześda(Jstwa mogli si<; zuajdować ludzie tak 
bezbożni, którzy na )\-zór żydowski i pogan ob
chodzą siG z Zbawicielem; a jednak tak jest ku 
ha(lbic imienia chrzcścia(Jskiego i wcale wam 
nic tajno, do h-t d zmierzają zgubne fe ich zamy
sly i niccne usiłowania. Lecz dla tego właśnie 
tem więcej uczuwatny całą ważność tego pyta
nia: Co siG wam zda o Chrystusie? czyj jest 
Syn? i z gl<;bi przekonania naszego i wiary wo
łamy na was, abyście nic dali obłąkać siG tym 
fatszywym pror·okom, którzy przychodzą do 
\\·as w odzieniu owczcm. a wewnątrz są will<i 
drapieżne. czyhające na wydarcie w8m ,,-ia ry 
z serca, iżby \Hl S potem tem lah\ icj poźrcć lllO

gli. Jcuynie silna i uiezachwiana wiara, że Jc
ZtJS Nazard1ski jest odwiecznym Synem t3oga 
Oi•...:a, nicograniczonym Panem nieba i ziemi, 
\Vybawcą rodu ludzkiego od grz~chu i śmierci. 
zabezpieczyć nam może szczęście i spokój jak 
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tnitości blizniego. Gdy w kraju srozy się kn a
wa wojna, nie możesz zachO\\·ać obojętnego mil
czenia widząc, że nieprzyjaciel przeciąga twoich 
towarzyszy broni na S\\ -'oją stronQ i czyni z 
nich tym sposobem zdrajców ojczyzny; w ta
kim bowiem razie mialbyś i ty udziaŁ w zdra
dzie. 

Posluchaj teraz, jak twój towarzysz broni 
Paweł. zapatrywał się na tG sprawę i jak siG w 
tcm ćw'iczył. 

"Zaczynamy od przedstawienia, jak się za
chowywał Paweł w domu wszglQdem ~własnej 
swej rodziny" - tak mówi autDr opisując ży
cie jego. - .,Pa\\·el był najstarszym z bra i we
dług urodzenia, a zarazem wz·orem cnót \\ szel
kiego rodzaju. Słowa stwierdzał za \\·sze przy
kładem. I~odze(Istwo swe pouczał o obo\\·iąz
kach religii chrześcia(lskiej i o oddawaniu czci 
męce i cierpieniom Jezusa Chrystusa. Nieraz 
zgromadzał ich okoto siebie i czytal głośno 
książkę jaką treś-Ci religijnej, by ich w rzeczach 
wiary pouczyć i zachQcić do wiQkszej gorliwo
ści w siużbie Bożej. 

\V dni uroczyste" po nieszporach, wybierał 
się z kill\.oma pobożuymi młodzic(Jcami na prze
chadzkę i prO\\·actzi! z nimi budu_i<iCe rozuiowy 
o Dogu, duszy i innych świQtych spra\\ aclt ty
czących się z ba wicuia. 

Szczególniej zaś usiło\val znieść gorsz:ącc 
'' ybryki wlodzieży. i przy nadz\\ yczajnyclt ll

siio,,·auiach udal<J n m siG to nare-szcie; dopro\Ya
dzif bO\\ iem do tego. że wkrótce ustały nocne 
lJafasy i pijatyki. Nie doz\\alal rno\\ adzić I11Ó\\ 

gorsZ<lcych- -a gdy napotkał towarzystwo mło
dzieży, to pytał siQ za\\ sze, o czem rozma\viaicl; 
a Bó~ udzielił n1u takiej władzy nad ich dusza-· 
mi, że się g.o bali jak ognia. J cżcli się zaś ~da
rzyło, że prowadzili istotnie gorszące rozmo\\·y 
i zobaczyli go zbliżającego siQ ku nim, to prze
rażeni, rozchodzili się zaraz, mó\\ iąc: ,.Odejdź
my Z hi d, albowiem idzie nasz Ś\\'ięty." 

By dodać znaczenia i po\\·agi słudze swe
llJU, obdarzył go B6g laską przewidywania i 
przepowiadania kar, a nawet śmierci tym, któ
rzy nie chcieli usłuch86 napomuie(l jego. Dal 
mu też Bóg dar przenikania najtajcmnie_iszych 
myśli ludzkich. I tak, znajdując się nieraz sam 
na sarn z kimkolwiekbądź. przema\\ ial dziwnic 
stanO\\'CZO do . niego: "Bracie! dopuściłeś się tc·
go grzechu, idź i wyspo\Yiadai się z niego na
tychmiast!'' Prr.ytcm korzyst3! ze sposobnośc;_ 
by go pouczyć, jak siG llla przygotO\\ ać i co lll8 

uczynić, by godnie przystąpić do Sakramentli 
!'ukuty. pro\Yadzit go nastQp!Jie do kapłana zna ·
nego z gorliwości \V tym \\ zglQdzie i temu po
wierzał opiekę nad O\\ ą zbłąkaną duszą. , 

Tak postępując, zebrał wkrótce koło siebie 
wyboro\ e towarzystwo młodzieży, z którą pro
wadził budujące, ś,,- iątobliwe rozmowy, zachę
cal do milości Boga i uczestnictwa W1 święty.ch 
Jego sprawach. Mlodzie!'1cy, którzy z nim prze
stawali, stali siG tak czyści i wzorowi w oby
czajach, że gdy jednego z nich na samotnej wę
drÓ\\·ce w polu nagabywała pewna rozpustna 
kobieta, to ten zgorszony i oburzony do na]\\ yż
szego stopnia, obił ją kijem najeżonym kolcami. 
Wielu też z onego tO\"vrarzystwa wstąpiło do róż
nych zakonów. 

Zapoznając si~ z Pawlem od Krzyża, dałem 
ci niejako zwierciadło sumienia. Ody pójdziesz 
w najbliższym czasie do spo\dedzi, spojrzyj we11 
raz i drugi uważnie i przekonaj się, czy wzglę
dem swoich \VSpółtowarzyszy postępujesz zaw
sze i wsz<;dzie tak, jak to jest obowiązkiem 
t\\•oim chrześcijai1siem, tak, jak postępo\\ al Pa
" cl od Krzyża? Czyś czego nie przepomniał 
nicbacznie lub z opieszałości przy spowiedziach 
paprzcduich? 

Pap'eż Benedykt VIII. 
s-Ten Ojciec Chrześciaństwa bardzo wielkie 

miał JHZY'' iązanic do Ś\\. Odilona. opata Klu
niace(Jskicgo. Przede\\ szystkiem cenił jego go
ntcą pobożnością i milość 'ku duszom czyśco
'' ym, czego Odilo codzie{l składał dowody. Nie
tyll o bowiem sam Jobrc uczynki za nie spełniat, 
ale także polecal je modlit\\'om tych \\ szystkich, 
na których jego \Ypfy\Y mógl się rozciągać. Po
dtug nicktórych pi sarzy on pi er\\ szy wprO\\ a
dzit Z\\ ycza_i modlenia siQ za dusze zmarfych \V 

dzid1 po \Vszystkich Ś\\- i<;tych. Papicż okazy
\\ ał Ś\\. OclilollO\\ i S\\ -ą przyjaź(l rozmaitym 
sposobem. Ody bO\\ i cm tenże do Rzymu piel
grzymkę odpra\\ial do grobó"- m<;czctJników, 
Papież Benedykt sam \\ · ziąt na siG koszta podró
ży i całego pobytu jego w l~zymie. 

Po niejakim czasie umarł Papicż Ben~dykt 
VIII. W kilka dni po pogrzebie ukazał siG ti
skllpowi Jano\Yi de Sorto, któremu PQ\'.·iedzial, 
że skazany jest na straszne cierpi nia, dla tego ~ 
że życie jego nie zawsze odpowiadało naj\vyż
szej godności jaką piastowat; że jednak spodzie
wa się ulgi w· cierpieniach od modlitw ś" iętego 
opata Odilona. jcźl iby, tenże o jego m<;kach się 
dO\\·icdzial. 

- Proszę ci<; tedi- - rzekł - jcźli masz je
sz,.:zc jakie przy\\· iązanic do mnie, uwiadom go 
o tcm. coś słyszał; aby zaś to jak najprędzej 
stać siG mogło. po\\ ieclz to memu następcy Ja
no\Yi. aby natychmiast wysłał posłańca do Klu
ny, aby Ó\v pobożny klasztor za mnie się modlił. 



l(ról Bolesław spina konia i jedziE! sam w tę 
stronę; a owo zaraz stoi chłop w plótniance, i 
pniak ścina siekierą, a koło niego leżą dwie kla
mry żelazne, bez jakich się nie obejdzie .żaden 
cieśla majster. 

- tlej człeku - wola król - ktoś ty taki? 
Poznal ehlop króla po świecącej zbroi i 

rzecze pokornie: 
- Jam biedny cieśla miłości\vy panie! Pa-

wel Cholewa się zowię. 
- Czy dawno tu rąbiesz? - pyta król dalej. 
- Od ś'.vitu milościwy panie. 
- A nie wiesz kędy poszedł ten wróg ob-

rzydły, co chce łupić naszą ziemię? - zagadnie 
król. 

- Oj ·wiem miłościwy królu - mó\vi cieśla 
- skryki się tu w kępie za lasem. 

A król aż podskoczył na siodle, i zbroja mn 
zabrzęczała, że się omal nie sypnęły iskry. 

- A znasz ty drogę czteku, którędy \YY-

brnąć z tego boru? -
- Oj znam miłościwy p.anie - mówi cieśl;t 

Cholewa - zapro\vadzę was na krótki mano
wiec, i zaraz z Hienacka dopadniecie wroga. 

- Słuchaj człecze - wola król - stawaj 
przy mnie i prowadź; a jak zapraw adzisz na 
wroga, toć już ostatni raz dziś pracowaleś sie
kierą. 

Paweł Cholewa pokłonil - się królowi, żela
zną klamrę zarzucił na plecy i pro\vadzi na
przód. I poznać zaraz że nie chwalił się nada~ 
remnie. Ot już w:ojsko wyszło na manowce; a 
po trawic _znać ślady którędy wróg przechodził, 
żołnierze niocniei ściskają szable w ręki1, a cie
śla Pawel Cholewa spokojnie i potulnie idzie 
wedle króla i jeno klamrę przytrzymuje na ple-

' -cach. Aj widać i jemu czegoś serce mo~no b1je, 
i z oczu się iskrzy niby płomień. 

Toć on także P.olak sercem, i w nim kipi 
zlość na wroga. 

Już się kończy manowiec, coraz to rzadsze 
drzewa, a tam na kępie zielonej rozłożyła się 
wrogów czerń okrutna. 

- Boga I(odzico! - huknie król, a za nim 
\vojsko cale, i dalej z kopyta na wroga. 

Nie spodział się wróg okrutny tego napadu; 
ledwo piąty przez dziesiąty dopada konia i 
miecz dobywa · z pochwy, a reszta jeno wrze
szczy krzyczy, piszczy i ucieka. 

A tu nasi hurmem wal<.J., szable furczą w po
wietrzu niby pszczoły, a świecą do słońca jak 
błyskawice. 

Górą nad lasem kraczą krnki i wrony, a 
kraczą wrogom Polski na zagładę. 

tlej kruki i wrony! żebyście tak zawsze 
krakaty! Nie mają gdzie uciekać wrogi, podłe 
najezdcy, bo nasi zewsząd zastępują drogę i 

śmigają szablami, że siG iskry sypią. A Juól Uo
kslaw miQdzy wszystkiemi najpierwszy, a sza
bla u niego furczy i świszczy, aż z dala mrowie 
przechodzi przez skórę. 

W tern ci jeden z tyłu się zakrada i wali 
obces na króla. Król sunie ciągle naprzód i nie 
patrzy za siebie, a chytry wróg już, już ko o nie
go! I świsnął szablą w powietrzu, i iuż mial z 
tyłu ciąć króla w głowę, kiedyś w tej chwili koń 
jego przykląkł na przednie kolana, a on sam 
przez końską glo:w·ę bęc na ziemię. Ei, toż to 
Paweł Cholewa tak okrutnie klamrą swoją · zaje
chał konia po nogach, że aż padł i jeźdzca prze-
rzllcil przez głowę. A Cholewie nie dość wa • 
tcm, clnvyta za szablę zabitego wroga i tnie~ 
nthie i siecze dalej kogo jeno p0lska nic zrodzi.Ja 
matka. 

O i, nie ma już wroga na p-olskiej ziemi; psy 
żłopią jego krew, kruki i kawki wydziobują 
oczy! A król Bolesław dumny i zwycięzki wra
ca do K.rakowa, a .kolo niego jakiś 'pan w sza
tach bogatych. t:j, czy oczy ludziom zastąpilo, 
taż to chłop cieśla Paweł Cholewa! łio ho! nie 
nie cieślać to jnż i nie prosty chłop więcej! Na 
placu bitwy otrzyma! od ~róla szlachcd\'>o, i 
został '\\·ielkim pa11em, bo las wszystek i ziemię 
którędy i w.ojsko pro :vadzil na \\TO•ga król je
m n i jego dzieciom na wieczne ~zasy darowal. 
lyjąc jeszcze dzisiaj prawnuków prawnuki, a 
wszyscy se:t wielmożni pano\\ ic na wsiach i 
przysia lkad1. 

Ej, matka Polska to wspaniala pani! Kto jej 
się na wJosek zasłuży, to już na clęba odbiera 

Swięty młodziellieo. 
(Dokończenie). 

Paweł werbuje żołn'lerzy na świętą wojnę. 
Nie jesteś pnstelnikiem na puszczy żyj~tcym, '\ 

mł·ocly mój przyjacielu. Mieszkasz w donut ro
dzicielskim, jesteś w slużbie, lub masz zajQcic w 
fabryce, albo też uczęszczasz do szkól niższych 
lub wyższych. Znajdujesz się wię~ między ró
wnymi sobie, jak fala w potężnym strnmicniu 
żyda, nsu\vając się innym i popychany naprzóa, 
sam również pchaj<.1c innych przed sobą i usn- · 
wając ich na bok, by sobie utorować drogę i nie 
zginąć w: tłumie. Ztąd wynika więc, że żyjesz 
nietylko sam dla siebie, lecz że. także musisz 
zważać na innych. Ciążą więc na tobie ważne 
obowiązki tak względem innych ludzi, \V których 
otoczeniu żyjesz, jakoteż względem siebie sa
mego. 

1Vlusisz przeto, zapamiętaj to sobie, musisz 
unikać zlega względem nich, gdyż inaczej stal
byś się winnym cudzych grz,.,~hów, a czynić do
brze, by wypęlnić przyka~anie chrz.eściańskieł 

\V czasie, tak i na \vieki. Zawsze mial Chrystus -
nieprzyjaciół na ziemi i mieć. ich będzie do koi1-
ca we wszystkich tych, którzy względem Niego 
to samo bezwiercze zajmują stanowisko, co da
wniej żydzi i poganie. l mogą ·oni szaleć, mogą 
z piekłem złączeni starać się przyćmić Boski 
blask Chr.ystusa; mogą nawet wielu z was u
wieść i do upadku pobudzić; lecz nigdy nie zdo
łają strącić Chrystusa z. tronu chwały i wiel
możności Jego, bo jest On za wysoko, aby, Go 
mo.gli dosięgnąć. Mogą nciekać i prześladować 
wiarę naszą; lecz tego ucisku i prześladowania 
ten będzie koniec: że albo. sami się nawrócą i do 
nóg Chrystusa poniżą, albo też nienawróceni 
zginą marnie na wieki. 

Uwierzmy ·przeto, Najmilsi! że ten Jezus, 
który się narodził w Betleemie, który pomiQdzy 
żydami żył, nauczał, cuda czynU i śmierć po
niósl krzyżową, który zmartwychwstał i wnic-. 
bowstąpi1, nie tylko jest Synem Dawidowym 
wedle czlowieczeóstwa Swojego; ale także we
dle wieczneg·o swojego, bez czasu, od Ojca po
chodzenia - Synem Bożym, Jednorodzonym 
Ojca, Pancm i Zbawcą naszym, Chrystusem. 
W tej wierze odpierajmy mężnie calą natarczy
wość bezbożnych jego nieprzyjaciół, którzy mu 
tę cześć Boską wydrzeć i Kościół Jego na tej 
\\i erze o Bóztwie J eg·o polegający, obalić pra
gn.:.t. Nic bójmy się ich zastępów dziś tak licz
ny.c.h i z taką zaciętością przeciwko nam \YY

stępnjących; nie przemog<l oni Chrystnsa, anl 
tej \Viary, którą wśró;d uas zaszczepil. \Viara ta 
niechaj będzie puklerzem naszym przecivvko zło
śliwym ich pociskom, i niechaj nas pobudza do 
wszystkiego dobrego i do wytrwałości, a do·
czckamy się jeszcze tego kn pociesze serca na
szego i strapionej duszy naszej: że nieprzyjacie
le Chrystusowi starci na miazgę, uznać będą 
mttsieli, iż daremnem jest wierzgać przeciw o
ścieniowi; że Chrystus jest ten sam, co wczoraj 
dzisiaj i na wieki, któremu niechaj będzie cześć 
i chwała po wszystkie czasy. Amen. 

KRÓTKI WYKLAD 
LITANII LORETANSKlEJ 

do Najiw. U:aryi Panny. 
napisał 

Ks. Józef Krukowski. 

(Cia~ dalszy.) 
l(rólowo Patryarchów, Królowo Proroków, 

módl się za nami. 
Patryarchami zowie Kościól ten pierwszy 

szereg Swiętych, owych praojców rodzaju ludz
kiego, począwszy od Adama aż do Mojżesza, 

tudzież praojców narodu żydowskiego - narodu. 
wybranego. Tym pobożnym mężom Bóg się 
obja\viał, okazywał im różne laski, powtarzał 
im obietnicę w Raju daną, że z nich się naro-dzi 
Mesyasz,. że z nich wyjdzie liczny naród. Z tym 
narodem zawarł · Bóg przymierze (umowę), 
przyo.biecal mu, że się nim szczególnie będzie 
opiekował, jeżeli wiarę w Boga i nadziej~ 
przyszłego Zbawiciela przechowa i strzedz bę
dzie przykazali Jego. 

Maryą zowiemy Królową Patryarchów, raz 
-dla tego, ponieważ od nich ród swój wiedzie, 
powtóre, ponieważ co tylko \v nich bylo chwa
lebnego. Marya posiadała w wyższym stopniH. 
- Patryarcho·m Bóg się objawial i mówił do 
nich o Mesyaszu, Marya porodziła tego Zbaw-i
ciela i na ręku Go swoim nosiła. Oni byli pra
ojcami tylko jednego narodu, kraju, Marya Ma
tką wszystkich narodów i wszystkie kraje wiel ·
bią Ją swoją Królową. 

Patryarchowie byli mężami wedlug serca 
Bożego; odznaczali się wielkimi cnotami: Abra
ham - wiarą, Izaak - poslnszelistwem, Jakub 
- cierpliwością. Marya ich przewyższyła. 

Pismo św. chwali wielką wiarę Abrahama; 
uwierzył on bo,v·iem, że w późnej starości syn 
mu się urodzi i że pokolenie jego rozmnoży się 
jak piasek na brzegu morskim, jak gwiazdy na 
niebie. Atoli wiara Maryi by la większą; uwie
rzy ta bowiem, że stanie się matką, nic przesta
jąc być panną. Abraham mial otrzymać syna 
czlowieka, Marya zaś uwierzyła, iż porodzi sy
na Boga. Abraham cho-ciaż uwierzył w obietni
cę, jednak na przepowiadanie Pal1skie (Oen. 17, 
17) rozśmiał się; - Marya zaś nie żąda ani cu
du, ani nie pyta· o przyklad, tylko ufa obietnicy 
Aniota bez wahania i niedowierzania. "Więcej 
przez to byla błogosławioną Marya, - pisze 
św. Augustyn - poczynając Chrystusa w duchu 
przez wiarę, niżeli poczynając Go w żywocie''. 

Jak wielką była wiara Maryi w Chrystusa naro
dzonego, zbyteczną rzeczą o tem mówić dlugo. 
Jakże nie miala wierzyć w bóstwo Jego, skoro 
widziała mnóstwo Anilów, wyśpiewujących 
chwalę na rodz.onemu; widząc nową gwiazdę 
prowadzącą MędTców z dalekiego Wschodu do 
Jego żłóbka; patrząc w kościele na wychodzą
cych na Jego spotkanie Simeona i Annę; patrząc 
na cuda czynione przez. Chrystusa, tern więcej 
utwierdziła się w wierze. 

Izaaka przewyższyła posłuszeństwem. Za
ledwie poznała wolę Bożą, aby została matką 
Jezusa, już się zaraz tei woli poddala. Na Gol
gocie zezwoliła dobrowolnie na śmierć najdroż
szego Syna. Jej cierpliwości nie wyrówna ża
den Swi~ty. 

l .- ~ -· l 
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:Patryarchowie b-yH w ła~ce n Boga, i wiele 
rzeczy zdo~ali uprosić - · ale żaden tyle, co 
Mary a. 

Cześć Maryi tak dawna, jak i świat. Bóg w 
Raiu za.powieuz.ia1 przyjście Jej, tę obietnicę po-

, wtarzał Patryarchom. Z tęsknotą, z upragnie:.. 
niem· wpatrywali się z daleka w duchę w tę Ma
tkę Zbawiciela, wielbili Ją, schodząc do grobu z 
tą nadzieją radowali się w duchu, że Ją kiedyś 
oglądać będą (Jan 8, 56). Oglądali i pokłonili siG 
Jd nie pierwej, aż Ją wniebowzięt[l w niebie ja
ko swą Królo·wę powitali. 

2) Marya Królowa Prorok6w. Prorocy by
li to mężowie od Boga wybrani, którzy z na
tchnienia Hożeg·o przepowiadali rzeczy przy
szle, których nikt rozumem ludzkim nie mógł 
przewidzieć, a gtównie o Mcsyaszu przyjść ma
jącym. Utrzymy\vali 2ydów. w wierze, upo
miuali do pokuty, a na potwierdzenie swego po
slaunictwR czynili cuda. Ma.ryą ZO\:vierny Kró
lową Proroków, ponieważ Prorocy o Niej prze
pn\\'iad<:ili, do Niej się ·odnosili jako do Matld 
Chrystusa, który był lml1cem zakonu O~om. 10, 
4). Czemże bowiem ów ' krzc~k gorejący MoJ
żesza, czem różczka Aarona, arka pr yi11ierza; 
czem runo Gedeona, miasto . f3oże. dom złoty, 
czem u Salomona ogr6d zamknięty., źr6dło za
pieczętowano, zorza powstająca, wojsko porzet
dllic nszylwwane, dom zbudowany przez rn~l
drość, czem u Izajasza Panna co pocznie i po-

Marya więc e] ni z Pr-orocy; aibowlcm jeŚE 
o Janie Chrzcicichł sam Pan Jezus (n Mat. 11, 
9) wyrzekl: Coście wyszli widzieć? Proroka? 
Zaiste powiadam wam, i więcej niż Proroka. A 
mówił t dla tego, że Pror·ocy z d'aleka wskazy
wali, przepowiadali Chrystusa, Jan zaś \Vskazał 
Q.o z bliska~ i ochrzcił Go ręką swoją w wodach 
rzeki Jordanu. Marya zaś przewyższa godno
ścią Jana św., ponieważ porodziła Jezusa, naj
wiQkszego~ Proro·ka. 

Prorocy odznaczali się gorliwością; szli 
śmiało przed króle i narody, wyrzucali im wy
stępki, nawoływali do pokuty; odznaczali się 
mQstwem, bo niektórzy ponieśli śmierć męczeń
ską. 

Ni'kt z taką usilnością nie sznka grzeszni
k6w, jak Marya, UJ){Jlllina to we śnie, to na ja
wie, to przez krewllych, to kaptanów do porzu
cenia nałogu. Nie tak matka f1oleje nad stratą 
dzwcięcia, jak boleje serce .Maryi nad upadkiem 
lnct·zL Bo nikt tak ludzi .ni kocha, jak Ona, i 
radaby wszystkich doprowadzić do nieba. 

Przeto dajniy się znaJeść tej Najlepszej Ma
tce, KróJowej serc naszych; pomagajmy Maryl 
w sznkanin dusz zgubionych, to będzie najpię
knie-jszą per-tą w Jej koronie, największą ozdo
bą. jaką przyczynić się możemy do Jej chwaly. 
K. rólowo ProrokÓ\\. módl się za nami. Amen. 

(CiQg dalszy nastąpi). 

rodzi, różczka z korzenia Jcssrgo, obłoczek lek- K • 1 h ' 
ki, ziemia wydajQca Zbawiciela - jeśli nie Ma- aracle esna W WJC owan1u. 
rya? C~ e m brama zamknięta u :Ezec:h., góra Cały ustr6i ner\\· o wy dziecięcia jak bardL:o 
Pal1ska n Micheasza, czcm świecznik zloty u Za- delikatny i wrażliwy; mózg dopiero rozwija się, 
charyasza? to ·wszystko "obrazem M-aryi. a równolegle do tego postępuje i rozwój inteJi". 

Kościół zowie Maryą Królową Proroków; gencyi. Kara cielesna wywołuje, zwłaszcza u 
Prorąków znamionitie silna nadzieja w przy- dzieci starszych, ·więcej rozwinętych umysło-
szłego Mesyasza, _który się z Panny mial naro- wo, głębokie ·wstrząśnienie moralne i prze- · 
d-zić i wszystkich ludzi uszczęśliwić. Tą na- krwienie. ośrodkó\v nkładu nerwowego, czego 
dzidą Prorocy krzepili naród żydowski w uci- wynikiem mogą być kon\.vulsye, a nawet dlnżej 
sl.:u i niedoli" z - tą nadzieją ·inzewyżŚzyla Marya · trwaiqca choroba nerwowa, ja'k n. p. pląsawica. 

-- \VS7.ystkich Pr{)_rnków; , żaden bo\\'iem z Proro- · Częste bicie dzieci, zwłaszcza nerwowych i am-
1\tJ\v St. Ż. nie tęskniJ tak · gorąco i z · taką pe- bitnych, \Vywiera wpływ jak najgorszy na ich 

· \.\~nością nie oczeki:wał przyobiecaneg-O Mesya- zdrowie, dzieci często karane stajq się zamknię
. sza, jak Marya. -We wszystkich trudnych i , te \v sobie, strachliwe i nerwowe, a ich rozwój 

smutnych życia okolicznościa.ch przyświeca nam umysłowy nie postępuje prawidłO\VO. Kara ,,~ 
Marya jako jasna gwiazda nadziei silnej, nieza- wielu wypadkach zwiększa jeszcze up(>r i zło-
chwianej, która z Jej mocnei wypływała· wiary. , _śliwość dziecka, ogłnpiając je zupełnie; w ta-
. Prorok6wr cechuje głęboka znajotność taje- kich razach nie bicie, ale zupełnie inne trakto-

lilnic Bożych; któż w tern przewyższył Maryę? wanie \V e wszystkich okolicznościach życia i 
Ona znała tajemnicę Trójcy św., głęboko jeszcze radykalna zmiana kierunku wychowania dziecka 
ukrytą przed Żydami Starego Zakonu. doprowadzić mogą do pożądanego celu. Umysł 

Marya Królo-wa Proroków; sama bowiem dziecka wymaga koniecznie zachęty, podniety 
-· w onym natchnionym Magnifika t w duchu pro- w formie uznania i pochwały; nawet częsta na-
- roczym przewidziała swą wielkość, cześć ix>- . gana, wyrażana \Vl formie zbyt surowej nie ·wy-
. wszechną i wysoką, jaką - Ją najpóźniejsze przy- , w.iera wplywu pomyślnego na sprawnośe psy
. s~l'e pokolenia otaczać b~dą. . , · i : chiczną ·dziecka, wywcłuie bowiem we wraźJi .. 

\vynl nmy~lc przy~nicb;enie, nsnwa młodzidi
czą świeżość ·i weso1ość. 

Dzieci bite staj:.t się nerwo\ve, źle sypiają w 
nocy i cierpią na nieumotywowane napady stra
chu, przeciwko którym środki apteczne są zu
pełnie. bezskuteczne. Fakty te pouczają nas 
najwymowni ej, jak głQboko kara cielesna od
działywa na wrażliwy ustr6j dziecięcy i jak 
ostrożnie p·od tym względem postępo\vać wypa
da. Nadto musimy tutaj pGdnieść- tQ ważn'-l 

hardzo koliczność, iż kara cielesna sprzeciwia 
się głównemu zadaniu wychowania. tj. rozwija
niu indywidualności i samodzielności w dzieckn; 
wyehowywać, nie znaczy ubezwładniać i lltrzy
mywać w ciągłym strachu młodą latorośl. 
Chcąc dobrze wychowywać dziecko, trzeba sa
memu być dobrze wychowanytli; dla no-rmalne
go umysłowego i moralnego rozwoju dziecięcia, 
nale?,y otoczyć je odpowiedni:.t almosferą, a przy 
dokladnem awzg!ędnieni11 indywidualności u
mysło\vej i fizyczutj dziecka, należy wdrażać 
je do c~ynności pożytecznych, jak n. p. do nau
ki, dającej zado·wolenie moralne i podniosłe 
wzruszenia duchowe. Niech rodzice pamiętają 
o tern, że żadna kara nic ohndzi \Y dziecięcin mi
łości do nauki podnioslei, żądzy wiedzy, ale mit 
ją tylko zohydzi. 

, Dziecku trzeba JmJie(: nnrzystępnić nauk~. 
zapalić go do nitj, \Vysta .\' ić we wlaściwem 
świetle· jej powab, cn gro:~bą i strachem w ża .. 
den spos(ib urzeczywistnić się nie da. Uważa
my to za najniewłaściwsze i sprzeczne z pod
niosiem zadaniem nauki, kiedy rodzice zachęca
h-l do niej dzieci w ten sposób: ,,Jak się nic bę
dziesz nczył, to będziesz łopaciarzem,, albo: 
-,,nie będziesz miał co jeść". I cóż dziwnego, że 
wobec tak: czysto utylitarnego pojmowania ce
lów nauki, dzieci nczą się tylko dla zadania 
c~zaminów, a następnie dla karyery i posady, 
ale czy tu mi-łość nauki dla nauki gra jalqko!
wick rolę? Czy młodzieniec, kończący nawet 
ui1iwersytet jedynie dla karyery i podstawy 
ekonomicznej bytu. powiększa rzeczywiście 
kadry naszej inteligencyi, której najwazmel
szem przeznaczeniem jest troska o postGP rze
czywisty spoleczełlstwa, ciągla praca nad udo-

, skonaleniem w lasnem i kapłal"1stwo idei? 
I cóż dziwnego, że przy tak sprzccznem 

wychowaniu, gdzie strach i groźba są iulynemi 
źródtami moralności i dobrych postępów w nau
ce, a dyplom jedyną drogą do karyery dobro-
bym, że tak mało mamy ludzi z zastępów t. z w. 
inteligencyi, dbających rzeczywiście o twór
czość umysłową i postęp swojego społeczeń

stwa. 
Dla tego też bicie i karanie dzieci za bawie

nie si~, za mal~ postępy w nauce, za niezdanie 

cgzaminn, jest w wyscJkim stopniu r~iepeclagogl
czne. Postępowanie tego rodzaju może nawet 
w pracowitych i J)ilnych dzieciach zachwiać zu
pełnie zamiłowanie do nauki, która przedstawia
na odpowiednio do stanu umysłowego wycho
wańców. budzić powinna zaiteresowanie i za
jęcie dla niej samej. Nie możemy również \YY

tllagać od dziecka. by łatwo pojmowało to, co 
przekracza jego sily umysłowe. W takich to 
razach dziecko, złamane przymusową pracą, 

której podolać nie może, w dodatku bite, ucieka 
z domu. 

Paweł Cholewa. 
Iicj, cóż tam za wojsko ciągnie przez bto. 

nie jak stado żóra\\ i, a co to za rycerz n~ prze
dzie, co ca?y świeci w zbroi, a wygląda jakby 
nie z krwi i ciała, jeno wykuty z żelaza albo 
wyciosany z kamienia? 

To polskie wojsko sunie na wroga, co \Vpadl 
na polską ziemię, a to król Bolesław Śmialy ie
chie na przedzie. Górą kruki i wrony lecą, i 
kraczą a kraczą. 

- Bęctziern żer mieli - wola stary ga\Vron. 
- Cieszmy się cieszmy! - kraczą kruki i 

wrony. 
Oj prawdę m{m isz gawronie stary; nażre

cie się nieprzyjacielsl'-iego cielska ,,.Y kruki 
\\ rony! 

Król Bolesław konia ustrogi em spina, 
przodem wojska jedzie. 

Oi źle z wami ciężkie wrogi, w złą godzinę 
zachciało się wam polskjego ~hleba. nie ujdzie z 
was ani noga cała, niech was jeno dopędzi król 
Bolesław Śmiały. 

Coś tam czernieje w dali, czy to wrogów 
czerr1 obrzydła'? Nie, to gęsta dąbrowa, co za
słania drogę. Król Bolesław zchmurzyl czo~o. 

- Bierz ją licho tę dąbrowę - wota - bę
dziem musieli jechać przez gęstwinę. 

, I czwałem puszcza konia i sam pierwszy 
wpada w dąbrowę. Za nim polskie- wojsko je
dzie i jedzie, ale czy szatan wziąl wrogów \v 
swą opiekę, las coraz gęstszy i gęstszy, i ani 
rusz dopatrzeć drogi. Nie może przedrzeć się 
przez gęstwinę wrony k011 króla Roleslawa, nie 
może nadążać \\'Ojsko całe. 

- Ej, chyba wrócić nam na inn::t drogę -
szepce wojsko między sobą. , 

Król Bolesław zatrzymuje konia, wypatrzył 
się przed siebie i coś duma i dnma. W tern ba
cznie nadstawił ucha i wykrzyknął głośno: 

- :Ej słyszycie, że ktoś drzewo rąbie W: le
sie! 

Slucha wojsko całe, i prawda ,w lesie tętni 
jakieś rąbanie. 



• 
todzienne pismo ludowe dla Polakbw na obczyźnie, pośvdęcone spra?lom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

ł/J'tlodzł codziennie z '\\I"Yi-tkiern dni pośv.i~tecznycb 
• 4ocłatkiem religijnym p. t.: .,Nauka Katolicka" z ty
••aałkiern spoleczqyrn p, t.: ,.Glos górników i butni· 
l6w .. , oraz pisemkiem litecackiem p, t. .. Zwierciadło'• 
Fre•tlplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
l ar. 50 fen., a z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen. 
.. Właraa Polski .. zapisany iest w cenniku pocztowym 

pod znakiem "t połnisch'' nr. 128. 

Módl się l pracuj l 

Za inseraty placi się za miejsce rządka drobnego druku 
IS fen., a za ogłoszenia zamieszczone przed inseratami 
4 Ofen. Kto często ogłasza. otrzyma odpo·wiedni opust 
czyli rabat. Za tłomaczenie z obcych języków ua pol
ski nic się nie placi. - Listy do redakcyi, Drukarni 
i Księgarni należy opłacić i podać w nich doldadny 
adres piszącego. Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ich upoważnienia nie wskazuje się. 

Bachum (Westfalia)~ piąft:k 18-go września 1903. Boa 13. 
Redakcya, Drukarnia Księgarnia znajduje się przy ulicy M.altheserstrasse nr. 17 na dole. - Adres: ,~Wiarus Polski•·, Bochum. 

i =: 0'1UUI 

Rodzice po cy ~ Uczcie dzieci swe 
m4vrić, czytać i pisać po polsku l Nie 
Jet~ Polakiem, kto potomstwu l'iłemu 
a~.,mezye się po:z~woU f 

"~-~~~)ł~*·~1~~~~~~~~i~~)~i~-ł~ 

Od 15 do 25 wrześnitl 
Gdbierać będą listonosze pieniądze na gazety. 
Rodaków na obczyźnie prosimy, aby każdy 

trzy&otował 

l markę 92 fenygi 
J dał listowemu~ skoro kwit dziś we wtorek 
ł•h dni następne przyniesie. 

Rodacy! Zapisujcie sami i rozszerzalCie 
.,,Wiarusa Polskiego'' na IV kwartał, czyli na 
październik, listopad i grudzień, bo to pismo 
Nasze, pismo szczerze katolickie i szczerze 

JK)Jskie, narodowe, ludowe, które zawsz·e broni
ło, broni i bronić bedzie .Polaków na obczvźr1ie 
przeciw germanizacyi, socyalizmowi i \\'YZY· 

łktlwi. 

'*""*~l~~~~~rt-~r.~~t~~~~~~·~~~-*~~*" 

Z wypadków dnia. 
W Macedonii położenie coraz groźniejsze. 
Według wiadomości z Adryanopola aJbaJ1-

scy redyfowie podczas marszu z Adryanopoła 
do-l(irkil isse dopuszczali się jaskrawych wyi·ao 
czeń, szczególnie w J enLctze, gdzie sp!ądro\vali 
kościół. Z sandżaku 1\.irkilisse nadcHodzą alar
mujące don iesienia. W Almandżik miano pou
cinać głowy 220 Bułgarom \V obecności ich ro 
-dzin. \VIadze miejscowe starają się zbierać zra
bowane przedmioty i zwracać właścicielom. 

Według sprawozdań greckich konsulów, ca
ły plon w 1\1acedonii zniszczony i zbliża się 
głód. R.ząd i ludność wielu miast greckich po
stanowiły natychmiast rozpocząć czynność ra
tunkową dla dotkniętych nędzą i giodem okolic. 

P olacy a niemcy w Ameryce. 
Niemców katolików jest w Ameryce pólno

<3nej 3 miliony. Maią ze swojego narodu 13 bi 
·skupów i 2 arcybiskupów. Polacy, 2 miliony 
liczący, cbtC'd. 2:-'i trC:::crrf) n!c m::iC'.. Prc:s:a 
sprawied'fi,,·~ść nak2:nde, -~-~.by było ir~~czej. Ale 
"niemcom nikt nie odma\\ ia. Teraz i Po]acy 
{}dezwali się, rnaląc nadzie:J~. że chuć w części 
uzyskaJą to, co im si~ należy. 

Z Japtnii. 
Z T ehe ran n donoSZi.l. :t: e pi en'. szy minister 

s racil taskG \\'ładzcy nierrlko ale zostai sk2.za
ny także na banicyĘ:. 

· Turcya się lęka'.? t 

Bataliony kedyfó r,r odwalano z "A .. c!ryanopolu . 
Aby nie ponowily się burzliwe zajścia pociąl~i 
~vojsko\\-e nic srawaty na dworcach. - ·. Frankt. 
Ztg." d·onosi z Carogrodu, że urnchumiono 
. Z\:·arty ~urpus ann:i zalogującej w Erzingj;;..u 
1 Piąty kDrpus, bagdadzki. 

Telegran1y. 
H a m b u r g. Senat hambtirski żada od l .obywateli tego wolnego miasta 8 mlll.;nów i 

302 500 marek na koszta kanatu środmiejskiego, 
ważnego dla handlu. 

C a r o g r ó d. Egzarehat bufgarski odłożył 
otwarcie szkół ludowych, średnich i seminaryj
nych na później. Tylko w Carogrodzie otwo
rzono dwie szkoty ł<ryminalne. 

Polacv na obczvinie. 
SkończyJ.a się kaźii! 

\Ve wtorek o 6 godzi nie po pofndniu opu
ści! p. fr. \VojciechO\ ·ski kaźł1 pruską, przesie
dzia\\·szy 3 miesi~ce za kratami za obronę p·raw 
naszych. Ntłode"1u1 praco\n!iko\Yi na niwie na
rodowej sprawili l(odacy bard'zo miłe przyjęcie 
iuz u bramy więziennej a personat d.rukarni 
')\Miartlsa Polskicgo" pO \Yitał go u progu rccla
kcyi, poczem udano siG na salę u rocz-ystoś60\\' ć\ . 
\\ ieczorek tn\·at późno w noc przeplatany 
odczytywan iem licznych telegramó\\1 od dzien
nikarzy z k:ra.iu, R.odakc1\\. z Polski, ze Saksonii. 
\Vestfąlii i 1ad rf'nii. T n :t qy wzPosili i wygb
szali przemO\\ y nictyll~o Rocla·cy z Bochmn, ale 
i liczni delegaci kolonij polskich z obczyzny a 
do reszty zajaśniało oblicze niedawnego Jeszcze 
w·i ęźnia szczęściem i radością, kiedy kilku Cze· 
chÓ\\. wznios{o toast, życząc pier\\ szemu na 
obczyźnie U\\ ięzionemu dzienuikarzowi polskie
mu \\ ·o iności pruskiej. która bądź co bądź zaw
sze jeszcze jest znośnłejszą od pruskiego \Vięzie
nia. 

O ozem radzili haka.tyści. 
O niedzielnvm zieździe hakatYstów w Gli

·wicach pisze c~ntco~Ya ,.Schles. \r olksztg." co 
następuje: 

Panowie haka t:'."~ci zjechali tym razem do 
Górnego Śiąska, \\' h.tórym na 100 mieszka(Jców 
przypada 92 l\:atol ikó\\, nmsieli więc zachować 
pe\vne \\'"Zglę cly ostrożności, mianO\\·icie untka1~ 
\Vsz:vstkiego, coby zrazić mogla k· toiikó\',~ nie
mieckich. To też przeciętnr sluchacz, obecny 
na na:-adach gliwickich, pod wrazeniern zapew
nień. że hakatyści prag11ą tylko bronić katolikó\v 
niemieckich przed Pot,;kall1i, musia! przyjść do 
przekonania, że hetkatyści są nietylko najlepszy
mi patryotami. zde i pra\\·dzi\\ :nn! przyj·: 'i el<:~
rni kntn)}C\"7?111!. !\tn _if•tlWlk: !''JCI JV1!1Ę'tll':'J:l s!r: ... 

wy d-opatrzył sic~ pra\\ c.:: z bez\\ iednie nieraz 
rzucanych .,Ot\\·anydf · p1')!sló\\ ek , t ~n nie mo
Że PD\\ <FDiC\\ ać, że l1akatysci -obok german· _a
cyi Uj)t2 \'. iz..jc.! !Jl'OtC':,U:nt~,'Z~C",)'q. 

P?n ac:\\ oi;~~~ Bl·~ls z H\'tOillia \\ ,,.,\·c~JziL 
iż \\ pe\\'JTych \ an:nk<.~clJ J\Z~:k polski J;o.L;~}' u
\'. Zh'l~dni~~·~· . I tak \\ I3yr(;nti'l ismick gT:1;na 

polsko- pr .. ~t~:St<tl 1 ·::k;-t. l~r~ c:~hnko\\ i c S<i do
hrymi P::t:S<1ka.mi. :V~it:lU w oni: ab~~r ni:.: 
od'bieran,l i n r.~lbożcJ.JSL\\ ~l \V ję2ylm p:JI~t~i:n, 
,.gdyż t:rlko \\- jc;:z::ku c]L?._:~tym ? Bc1f{icm r·~jz
mawiac~ n:użnct.'' Tc~~c: sanL:gn zd~E1i:.t s~1 pru
testar:ccy \\ :.: 1!clCi\\ ;c i -~·lazurzy. 

A \\·i~c o. ]J(l3" prn7i1~1.ic sL:slnic, i?. ryiko 
w mG\', it ,'Jjczys(c_i n:rJi~na modlić s;<.,: ;~ caJ2i-!.{J 
s:.:rca, ale \\ ido,:znie ]Ha\\ c, rnncl.lit\\ y \\' ,iĘ·zyh.!l 
polskim prZYZ!ta,i:.: r:,-lko prut·.~s:anc:kirn Folakom 
ogłaszaJ~!'-' się j ~;dnym r~,.·Lc:rn otno!'1c:! i·:8tulik()\\:· 

'BodaJ ktf~;ry z obc~n~;,_::h HiP\'UJl"~"'•l i·~ ,. ,h;c nie~ 
spra\\·iedli\,, Gść t8~kit;·o pojm~:,var;;~; .r?;l~:··~·,:. · ' 

Vvięcej ieszcze .. sz-:ztro, ci potts·l~,:;~k:cj;. 

okazał p. pastor Friedland, który z uznania go
dml otwartością zaznaczył, iż nie stoi na stano
wisku bardzo \\-ieiu, że germanizacyą osięgnąć 
można jedynie przez ruotestantyzacyą. Jaśniej
szego oświadczenia chyba wymagać nie można, 
na dowód, że bardzo wie.lu, a pra\\ ie możnaby 
dod'ać: wszyscy wyznawcy prav. dziwych za
sad hakatyzmu, są tego zdania, że tylko prote
stantyzacya do germanizacyi prowadzi. 

Nie mniej ciekawemi byly \,rywody p. Tie
demanna n germanizacyi za pomocą zakladóvv 
sierót. Niemieckie sieroty spr~)\\ adzają hakaty
ści z zacbodnich Niemiec do ~ak,:adó\v \V. Księ
stwie, tworząc z nich silny zastQp 1 będący fun
damentem późniejszych "jędrnie niemieckich ko 
lonistów". Pan Tiedemann \\ ymieni·ł nawet 
zaktady protestanckie, w których umieszczono 
w ten sposób 264 dzieci. Z tych sierót 85 na sto 
było katolików. Tak z katulickich sierót urabia 
si jędrnie niemieckich protestantów w podobny 
sposób, jak przez szerzenie: dz~cł pisanych w 
duchu protestanckim, \v bibliotekach IudDwych 
katolickich na O. Śląskl1. 

U\\'agi swoje km1cz.y "Schlc:s. Volksztg.'' 
przestrogą, aby niemcy katolicy nie dali się 
wciLtgnąć g{aclkicmi sf() vk2.mi c.lo tmvarzystwa 
"dla kresów \Vschodnich", w którego szeregach 
grozi im po w o l na protestantyzacya. 

GLOSY PRASY 
w sprawie 

Poiskie,_to kon1itetu wyborcze• 
go ~na Rzeszę n~em!iecką. 

V. 
Z okazyi narad nad zal{lżenicm centralnego 

polskiego komitetu wyborczegv, "Katolik" pi
sze: 

"Znane jest nasze sta.r!O\\·isko w sprawie 
wyboróvv, bo w niedawnej wak;;: wyborczej się 
uj a wnifo. Byli tacy, którzy gJosili, jakoby "Ka
tolik'' duszą i ciatern oddał ~k centrowcom i 
po za centrum świata nie \Vidzial. 

Jestto zupełnie błędne mniemanie. Partya 
centrowa nic była nigdy dla nas celem, lecz za
wsze tylko środkiem do cehL 2adna panya 
polityczna nic: nwże być wogd::: c--lenr, lecz tyl
ko środkiem do cdu. Celen1 :uś !taszym jest 
elubru polskiq~o iudu na Sląs~. l:. C c:: ten poz.s
stanic zawsze celem, puż<-1.danL.1. ;,;cdnym, do kló
rel:(o dąL:yć na! c~-Y; party a dziś i:.::,L jutro jej nie 
ma. clz:ś lcst taką, jmro może u~·.:": i:u1ą . 

Odyśr:1~· przy ostatnich \\ yto r;::,.jl. za cen
trum si·· uś ,.., i::.dcz~:!i, to jeóyl'i.- d.ia tego. JJ<Onic
\\·::tż stosnui~i polityczne, narc d:\':_; i s~E•kczue. 

' luU!l put~)kiq~o. (Jd 30 iat p:-Jc; l:c:~Iarni CCi1trd 

\\. cm i \i ·y~h() \\ 'Y\\ 3.llCgo, \\'S~;~1i.Y',\:c.F:,r, a.tety 
~Ję ccmrtltn. trzy m,,::. PGirntl.kt;ry. ~..::; PC\\TiCf!.O 
anw 1ll ·:)g:~1 s1c; te su;::-.rmLi ;:,!bo •.:..:i !:::~n1c c•::i•trt:m 
tah. Zlllit.:!!JĆ iż IJrZl'SLalliC l"'Y'~ p···~.y~ <..'/.~~~·i~1 ~.rod-
KI iC'I]] c]rJ l "'lS'I • '( "·! l. t" ' • • ,., ' -· • ·· J.., ·-~i.; J l-C l! \\ CO~·· ·'·- ~TC!:Oysmy 

żad1re6,J skn•ptdu. ż~by centn ·c. l ·z;1c:~. Jl~u
\\ it.>m lLlJro ludtr b·y tego \., Yl~.~~~-': :';... . 

Piszuny o tcm z zupcLnr::1: :·' ·!;r•:!..'m jak o 
rzeczy. ku'1r;;., s; c; . .:~ .. :12t prz.:z ~.t rr;·~:umie i I:~\'1-
gnęli j'~ti 1 Y, G~~cby .l<lSi IJ!'?.C~I-i\~ ni•.'V p~JLtV~Zl'i 
na.s.zych sr_<.J\\ nic na<.iui,yli d-r, L "n;·,ieni:J. ~/ 1id1 
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prJL:y,:zncj nicd(\;,-zc: if;~~...i. 

·Z te.~·'J "·~""rr...ti-_::..;o wy1·i:.:l, :>:. t:SL.ni~cie 



centnun ze Śląska prawidłowo mogłoby nastą
pić wtedy, gdy centrum, jako partya przekona
niu politycznemu, na rodowemu i społecznemu 
wyborców nic wystarczy albo gdy S\\'Oim ,,·ta
snym roZv."oiem w kierunku, wyborcom polskim 
niemiłym do zerwania ich zmusi. 

' Na t~ jednak komitet centralny nic może 
mieć prawie żadnego wp/ywu, bo to się stać mo
że między wyborcami przez {)Światę, szerzoną 
stale przez prZY\"'lodzców bezpośrednich ludu, 
"\V centrum zaś przez same centrum. 

Naszem zdaniem twórcy komitetu central
nego uczyniliby najlepiej, gdyby sprawę górno
śląską tymczasem odstawili. Jeżeli my tu na 
gruncie się nie por:ozumicmy, to komitet central
ny nas z pewnością nie pogodzi. Mamy jednak 
nadzieję, że ,.polskiemu towarzystwu ludo\v'e
mu" uda się vba obozy do porozumienia dopro
,wadzić. To jest rzeczq najpiłniejszą, w-szystko 
inne troską późniejszą'· . 

l{siądz Francuz o Polsce. 
Co rok11 w maju cdbywa się w miasteczku 

Montmorency, blisko Paryża uroczyste nabo
żerJstwo za dusze zrnadych na emigracyi Pola
ków. W tym roku \\ yglosit na niem nader pod
niosłą m·owę ksiądz Ajrcd Baudrillart, profesor 
uni\versytetu katolickiego w Paryżu. 

.M.owa ta wyszła w ostatnich dniach w od
dzielnej broszurze. Jest ona tak piękną i tak 
godną n wagi', że uważamy za stósowne zatrzy
mać się przy niej na chwilę. 

Czcigodny kapJan wziąl za myśl p.rze\vod
. nią jej słow.o: Mementotel ,,Pamiętaicie." Mó
vvH tak: 

"Jeden olbrzymi prąd skierował się przeciw 
wam, Polacv - powiada mówca. - \tV szyscy 
wasi wrogO\\ i e jednego pragną: abyście zapom
nieli. Namav:iają \V as tak: Zapomnijcie o \\ra., 
.szych dziejach i uczcie się ich \V tal\:iem przed
:stawieniu, jakie nicprzyjaciele wam dają. Za
}){)mnijcie o wasz.ym języku, niech on znika z 
życia publiczneg.o, z szkM, z f?Oczt, z rodziny. 
Zapomnijcie o waszej religii. Niech kości·oły 
'vasze rozpadają się w ruiny, niech dzieci wasze 
w dni galowe idą do cerkwi prawosławnych lub 

.. luterskich. 
Zapomnijcie! oto has·lo waszych nieprzyja

. ciól. 
Pamiętajcie! oto \vasze hasło!" 
I roztacza tu francuski kapłan obrazy p-od

niosłe. Tam w słowa krótkie a treściwe i nie-

~łł' i 8~ r ·u 81f4ll 
;v Powieść W a cła w t M.aał18Włlldei•" 

(Ciąg dalszy nastąpi). 
Ona się nachyłiła ku niemu, przyłożyła swą 

twarz do jego głowy i mówiła coś tak cicho, że 
on tylko słyszał i słuchajLic ro-zpromieniał się . 
szczęściem i dumą. Po ch\Yili znowu o-czy o
tworzył, ale teraz było ''" nich jakieś pytan~e. ja

·kiś nicrw,Ju)j, strach czq?;oś i jakby \v·olanie o 
ratunek. 

- Mści km się ... -- \\ yszeptał. 
I jakby ta myśl spraw·iJa mu ulgę, 11spokoil 

się 4 cata t\\ ·arz mu się rozjaśniia i t}'lko patrzy? 
gdzieś daleko. nloże nrzypomnia! S\\'e kn,·awe 
czyn:r. 

- Pomścilem wszy tkich, - znO\\·u \YY

szeptat. 
2ycie uciekalo z nicg;o, mgłą zachodziły o

czy, rysy się zaostrzaly, (ężaty, jak gdyby cz:y
niły się karnie-nnemi. Pcdniós{ na ch\Yilę rękę, 
szybko rnszając palcami. ' Pciem ona opadła 
bezwlad11ie. Ch\\·ilę leża { bez żadnego mch11. 

·potem jakoś caly s i~ osunął, jakby zak!ęsL 
Już nic żyt. 

Po jakimś cza.sie Baldano\\ ski z!ekka dot
knął się ran~ienia T:vry, \Yięc ona drgnęla, sp-oj
rzała w oko--lo ·ostrym, orowym, pra\v1e nie
przyt·omnym \\"z.rnkiem i z.no\\' ll się pochyli I a 
nad 1\t\urato\\''-l twarzą, zakrywszy jq i siebie 
\Velonem. 

ZostawienD ją \\" spckoju i ciszy, aby się o
S\\"iOifa ze "' '=1 bclcścią, _ rratą, żarobą, a tymcza
sem na pagórku, pod ogromnym cisem, wygrze
bano szablami dóL zebrano mchu i g.fazrn\. Po
tem zwt,o-ki spuszczono do grobu, wysianego 
mchem, i nad mog;[·fc:l utozono z kamieni \\7Soki 
stóżek. To miejsce do dzUaj nazy\va się Mura
towym Kurhanem. 

Tyrze, która nie \\'iedz.iala, co z nią robi<.l, 

W t AR U S P O L S K ł. 

Z\\'ykle ,,-ymo\\·ne uJą1 prześlado\vania i ucisk. 
tu w \,·yrazach elektryzujących i świetnych w 
dusze sluchaczy otuchę. 

Ksiądz francuz prawił tak: 
Jak \VSpaniatą i wznioslą - prawi - by ta 

Polska XV wiek11. Jak bez przelania jednej lzy 
przelewała krew ze S\\-ych żył, aby bronić swej 
zi·emi i \\·iary, a zniemi \Yszystkich ludów są
siednich i calego chrześca(Jstwa. fiordy muzuł
mat'Jske tureckie płynęły Z\vartą falą, okryły już 
Bułgaryę i Serbię, vVęgry, Czechy, Włochy, 
Europę. Sparaliżowane strachem i więcej je
szcze \Yewnętrznemi \\·aśniami, pytały się ze 
strachem, czy półksiężyc nie zabtyśnie nad nie
mr i nie strąci krzyża. Wtedy Pol'ska zjawi-ta 
się; dziecko prawie, mtodociany Władysław u- · 
derza na Amurata pod Warną r. 1544, a ginąc 
męczeńską śmiercią na polu bitwy, zostawia te 
stament, który pełnią wszyscy Polacy aż do 
Sobieskiego, który r. 1683 miażdży na zawsze 
·smoka niewiary pod Wiedniem." 

.IV1usialbym przetłomaczyć calą mowę księ
dza Baudrilla1ia, . gdybym chciał podzielić się 
wszystkiemi jej w·zniosłymi ustępami. Ograni
czam się \dGc i powem tylko, że jest to jeden z 
najświetniejszych pamiętnikó-w francuskiej wy
m-owy kościelnej ostatnich lat. 

Sprawa biskupa pulskiego 
w Ameryce. 

Donosiły już gazety, iż ks. \!Vacław Krusz
ka i p. Roland Mahany, b. deputowany do par
lamentu Stanów Zjednoczonych, przybyli do 
Rzymu, aby uzyskać od Stolicy Ś\\-. mianowanie 
polskich biskupów dla dyecezyi w Stanach Zje
dnocz·onych. \"\- których Polacy stano\vią bardzo 
znaczny procent ludności i mahl pyć w tych 
dniach przyjęci 1na pry.:watnem posłuchaniu przez 
Piusa X. Kardynał Gotti, oraz inni kardynalo
wie, należący do kongregacyi propagandy, przy
jęli bardzo życzliwie myśl zadO\\"Olenia słusz
nych żądań polskich katolików, którzy biskupów 
miejscowych, i rlandczykó\,. z pochodzenia, bar
dzo często nie rozumieją, gdyż ci ostatni nie wła
dają polskim językiem. tak, jak znÓ\\ większość 
wychodźców nie zna angielskieg{). 

\V pravi·dzie isknpi amerykat'1scy, . ir and-
czycy pochodzenia. z malemi wyjątkami, nie 
są dobrze usposobieni dla tego żądania PolakÓ"\\-, 
któreby wytrąciio im władzę z rąk, ale pomimo 
trudności, rzecz da się z czasem przeprowadzić. 
Ksiądz Kruszka nie zaniedba z pewuością man-

pouano lwnia jej zmarłego męża, wviownicy 
wskoczyli na siodta, Trylicki dał znak i cały 
oddział w mikzeuiu puści ·! 'się klusem ku oho
ZO'\\ .. i Dzika. 

Tam j"uż czekano go niecierpli\\·ie, bo słol1r::e 
bardz-o się zniżyło potem już nawet czeka<~ nie 
chciano, gdyż inny podjazd, wystany na zwia
dy, przybyl przed ch\Yilą z doniesieniem, że 
Ach\vercl'i-Mahoma \\·tłoczyl brygadę Olgerode
go w giGboki parów, gdzie j::t bez bitwy wy
strzela, albo \\ ·ytnic \\. piet\ O brygadę wiarusy 
nje dbali, ale byta tam Anulka. byi Carlingtou. 
byli przyjaciele pana \Vtadysla\\·a. Mirski i Ler
montow; tych koniecznie trzeba było rato,,·ać, 
choćby \Yypadło przejechać się po brzuchach 
lczginów Ach\n~rdi-i\tiahomy. Pcd panem V'/ta
dys{awern pali?a s ; ~ ziemia. z nicpokoju c-dcllu
dzi( o~d zmysi(J\\-, już chcial sam jeden pędzić do 
miur:rdzkiego ohozn, wiGc Dzik postanO\\·i.t elalej 
nic czekać~ podni(l t tedy \\ ian1sów z biwaku, 
ale \\"tern nad:iecha1' ze swoimi Trylicki. l(azcrn 
tedy naty hmiast ruszon0. 

Las r:rchto się sk01kzyL \Viarusy wynu
r7yli się się z niego 11a 0\\-<:1 otwart<.l rÓ\\ niiH.;, 
na której pan \\..tadyslaw potykat SiG z Olgero
dem, z \\·ali 1 go z koni a i mógl mtl życie odebrać, 
ate nie ucz:Ynił tego i przez to skosztował zdra·
dy krzyżackiej. \Vszelako teraz O\\ a rów·nina 
\.\"Yglc.ldaJa inaczej. Zdawało ię bezbrzeżną, bo 
ca{a \\' mroku t·onęła, chociaż część nieba byia 
jeszcze purpurO\\ a od slol'ica, które już zaszło 
za g( ry i stam.tąd rc-zsie\\·a!o w po\\ ictrzu S\\·e 

ostatnie, jakby we kn\ i skąpane promienie. Od 
\\-schodu szty mroki coraz o·ęstszc, z razu b~ękit
ne, potem sine, ,,. kD!lcll już c8.lkiem czarne, a 
zmienialy one swr:t ban,· ę tak prędko, że zanim 
oddziat \"\-yjechal z chojarfn\' na czyste pole, już 
na niebie całkiem zgasfa purpura, a na zien-ii noc 
się roz iadia. \\'idać jeszcze by1o na widnokrę
gu czarniejszą od nocy , mugę z, szeroką \\' jed
nem mieL 'U w:rnvą, bo tam rozstępowat-y się 

datu. jaki otrzymał, a pomocnym mu jest tutai 
jego towarzysz, p. Mahany, b. posel do parła- , 
rnentn (t. zw. kongresu) Stan(nv Zjednoczonych, 
mający rozległe stosunki w sferach rządDWYclr 

1 
w vVaszyngtonie. vViadomo zresztą, ·że w Sta
nach (Chicago i Bnffalo) utworzył się już .,l(O: 
ściól' polski niezależny" z inicyaty\\ry odszcze
piellców, gdyby więc Rzym czynil trudności 
słusznym żądaniom, bytoby wodq na mlyn "nie
zależnych". 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich. Warmii i Mazur. 

Kartuzy. Na naszych Kaszubach mnożą się 
vaterlandische Denkmaler" jak grzyby po de

~zczu. W każdym pt~awie miasteczku możesz: 
zobaczyć po kilka takich pomników. W \Vej
herowie wykarkzono niedawno wielki .,Krieger
denkmal" · w Kartuzach zamierzają postawić o.. 
becnie ,,Bismarcksaule". Na pokrycie kosztów 
urządzają niemcy Ioteryą, zatwierdzoną już W: 

D b rębie rejencyi gdańskiej. . ~, . l 
Tuchola. Już znowu don1esc mozemy. o 1 

wielkiem nicszcz~ściu, jakie spowodowały dz1e- 1 

ci, bawiąc się zapałkami. Stało się to w L.ubo
cznie. Dorwały się tam dzieci do zapałek 1 za
paliły stożek sJomy. \Vskutek silnego wichru 1 

zachodniego przeniósł się ogień wkrótce na po- 1 

bliskie budynki, następnie na poł,O\\'ę wsi. \!V l 
dwie godziny zniszczył. pożar 14 budynków mie
szkalnych. 22 rodziny chałupnicze pozostały · 
bez dachu. Biedni ludz.ie wszystko utracili. 

Tczew. Smiertelnie rani{)ny robotnik De- · 
ringowski znajduje się w stanie beznadziejnym. 
Aresztowany robotnik Braun z Oda(Jska wypie
ra się dotychczas swego czynu, mimo iż są dwai 
naoczni świadkowie. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
l(rotoszyn. Przy wyborach do dozoru 

szkolnego wybrano samych katolików niemców 
21 gtosami większości. Część ojców katolików 
stanowiących przewagę, poc.ho\Valo się gdzieś, 
jakby \\- nory, jedni obojętnością, drudzy ze · 
strachu przed żganiem śpilkami, Jak.ie stało sic: 
systemem dzisiejszej polityki przeciwko żywio-
łowi .polskiemu. . . 

1 Znin. Pan Witold Estko\vskl sprzedał ma· l 
jątek, 500 mórg obszaru mający, \Y Sarbinowie 
panu Zielil1skicmu w Oniewkowie za l 50 tys. m r . 
. Janowiec. Aptekarz pan Budzytiski z Wit
km,-a kup·ii Bożacin za 120 tysięcy marek. Ma
t\vorz, ale teraz było w nich jakieś pytanie. ja-~ 

góry i lasy, tworząc p!ytki i rozłożysty wą: 
wóz. \V tę str·onę skierowali się wiarusy i szl( 
w zmroku i ciszy sporym kłusem. 

Ale cisza niedługo trwała. Najpierw dat si~ · 
siyszeć jakiś sz.elest, który ~iągle_ się _\Y·zmagat.l 
zbliżał, otaczał ze\vsząd wtarusow 1 podobnY 
był zrazu do \Viatru szumiącego w lesie, p-otem 1 

do szmeru ulewy. Lecz Dzik, nastrażywszy 
uszy, daremnie ·wpatrywał się w ciemność; n~c 
nie widzia1 i oprócz jednostajnego szumu me 
słyszal żadnych głosów \V tej mrocznej prze
strzeni, tak czarnej, że \Viarusy nic widzieli na
wet ziemi [Jod sobą. Zdawało- się im, że bmdzą, 
,,, jakiejś otchłani, lecz jechali szparko, bo rów
nina gładka była jak stół i sucha, a \Viedzieli, że 
owa ślepa ciemność. 7\\·yczaina ,,. t8IT.tych str~
nach zaraz po zachodzie stoilCa, ustąpi. gdy SI~ 
Z\Yiejć1 opary i odstonią gwiaźt!ziste 11icbo. Ja- 1 

kcż r.icba\n::m noc zacz.ę!a biękitnieć, potem 
wvsoko ,,- przeshv·orzu . pojawiły s:ę drżące . 

. ' . l 'Vf s srebrzyste \\ 'łókn,a - i ·oto z za gor 1 aso 
\\·ytoczyl siG różek ksi~życa. Zrobiło się wid- ·(l 

no na daleką metę, ale zarazem po\vstat głos 
\\' iclki, choć srtumiony, pcdobny do oddechu 
morza. To niezliczone' piersi wcstchnęly do ·{j 

księżyca jednym szeptem: Allach!... ś 
Olbrzymi waL ruchliwy i choć cichy, ale n 

pe.fny szmerów, pierścieniem otaczał wiarusóW 11 
z daleka, potem się ku nim posum1l ze wszY# n 
stkich stron i biegł po ziemi, nie 'wydając głosu, n 
jak ćma skr~ydlata. Zbliżał się prędko i huczal ? 
glucho. ale coraz wyraźniej. .s, 

Dzik zatrzymał \viarusó\\' i rzekł do pana R 
\Vladvstawa: i 1 

~ Miurydzi to są. Zastąpili nam drogę i r1 

bez boju nie \\-ypuszczą. 
Pan Wtadyslav.~ już i sam to w·idział, ale St 

był jakby piorunem rażony. Od1~azu zrozumi~ł: i 
że nie zd<:tżY na ratunek Anulce, 1 od tego myslt ,n 
m n ię ·zamąciły. Powtarza t jeno nieprzytomnie~ 'b. 

(Cią~ dalszy nastąpi). 



l V~ Szetejewie p. Oąsawą wydarzyło s·ę 

widkje nieszcz~ście. Kowal Wabich przy młó
_eniu zb-oża \vpad't nogą pomiędzy cepy, które 

1 
mu nogę pod same kolano urwaly. Nieszczęśli
,rego musiano zaraz odwieść do powiatO\\ "e O' o 
]azaretn w Zninie. o 

Odolanowo. Przy zakładaniu wodociągów 

11a probostwie v\ryk-opali mbotnicy \V oddaleniu 
q metrów od kościola 4 czaszki i znaczną ilość 
·różnych kości lud'zkich~ Ponieważ tu nigdy 'nie 
byto cmentarza w otoczeniu katolickiego kościo
la przeto jest zagadkowem, skąd się te kości tu 
\\'Zięły. Na jednej czaszcze widać przedziura-
rienie od kuli, a na d rugi ej cięcie od szabli. 

','Brak przytern jakichbądź kawałków od trumien 
naprowadza na rozmaite domysły zbrodni, albo 
rnożc szczątki pochodzą z czasó\\- wojen 
zwedzkich. 

Ze ślązka czy li Starej Polski. 
Rybnik. Budowa nowego kościola nieba

. wem będzie rozpoczęta. Będzie to największy 
1 {)Śció1 na Górnym Sląsku, obliczony na 3500 
do 9000 osób. Kościół będzie mial dwie wieże 

1 
po 95 metrów \Vy~okie; ponieważ i kościót cały 

. bucto·wany będzie na górce, przeto będzie pra \\
dopodobnie w dalekiej okolicy widziany. Obli

. :zają, że budowa kościola uko1kzona już będzie 
·w r. 1906 i będzie kosztowała ogółem 400,000 
marek. 

Dodać należy, że cztonek zarzqdu hakatv-
3tycznego "Ostmarkenferajnu", budownic~v 
Wenclik, będzie budowę nowego kościoła kat~-
1ickiego \\Tkonywać. - fiskus jest patronem 
-wścio1a. czyby \vięc on oddał mu robotę? ... 

. Ole.sno. Uczniowie z. tutejszej preparandy, 
w hczb1e 95, urządzili sobie wycieczkę po oko
licy z nauczycielami na czele. Zajechali także 
do, Królestwa Polskiego, do pogranicznego mia-
teczka Prażki. Tam na rynku dyrygent prepa
r~ndy 'v\·ygtosil mowę, którą zakończył okrzy
kiem, 1:a cz~ść cara ,,batiuszki". poczem wszy
scy spJe\\ ah rosyjski hymn narodowy. - Strach 
przed Rosyą wszystko może. 

l 
Gliwice. Nieszczęśice poniósł 80 letni go

p~:~} Antoni \V~wra z kozielskiej Hlicy. Po
"h'v\} c.: ił go drąg obrotowy przy młockarni, 
przyczem odniósł znaczne ok~deczenia, tak że 

l 
t~zeb~ ?ylo natychmiast zawezwać pomocy le
·arskJeJ. 

i\~ysłowice. Vv' nasze! parafii nie marny 

l.

polskJcgo sto\Yarzyszcnia. Dawniej ,.J(ólko·' 
był-o polsk1em, ale przekształcono je na .Man
n~rverei n·', \\. którym \\ ych walaj q Bis1~arcka 
me n11:ieL jak hakatyści. Nieraz już o tem pi r-
no. 1 :rmczasem ostatnie \\·ybory pokazaJy, że 
PD~I~zeba koniecznie polskiego towarzys t\\ a. 
~toz nam je za loży? Prześladowanie. tych. co 
~;os_zą ·~ Pol~kami, nic nie pomoże, le~z pogor

• :,Y~.moze sp1awę, bo z tego skorzystaJ<l socya-
• Lsc1 1. będą tern więcej burzyli i agitowali i lu~dzi 

~o· s1eb~ ~rzyc(;lgaJi. Na,il?piejby było, gdyby 
,,:vlo: PC;:sk_te stowarzyszenie, toby z ,JVHinner-
erell1U me potrzeba nikogo \Yykluczać! 

ł<atvwike:-:-~J5;lcn. Pozn. ·';g lasza: Od pu
~a P. ~Vojciecha Korfantego utrzymujemy co 

~ast.ępuJc.: Krakó\v, 12 września. SzanO\\'llY 
.:me l~edaktorze! "V..t spra\\"ic ślubu mego o·-

1' ~yn~arem na zażalenie moje odmo\\ 11<1 odpo-
~~d~ od, nun~:.ntsza p~pies!\i~g~ z Monachium. 
i, b;c ~~.~~ n te pozostaJe 1:n1 me 1nncg-o, jak ud:1.ć 
,t; dJ h,,_\ mu, aby szlikac tam spra\\·icdli\\ o~·..:J 

lłct Po:~,t~rnwanie kardynała Koppa. 

1 
.. 14 an iin jed11akże sprawa mo.ia ;r,osto.nie wy-

, .~r.a Pi zez ks. prałata Bandurskiego do Qj,_:1 

{)~;:. ?r~gn~{l'by~ zebrać \\ szystkic matcry:t!y 

k 
.... qza. ~t.:e zactetrze\\ ionc ducllO\\ ic!'JSt\\·o śli.•-

.le. ' 

\l, .,\\' n:śm:e \Y::tszcrn h:y·;a przed mniej ,,·i~cej 
! 1 :~ 0~:1a ~:r;c~ni~mi wiadomość, iż jakiś k ·iqdz 

1
:<lSkJ Tll12t o \nauczyć ,,,. Salzbrun1Jie, ieśli i, 

he rn.y!ę· iż dia te2;o nic dano mi ślnbu, ż~ chua: 
11{) 111J ht' . h . . m..,~. " : l .

1u, ze c1 c1ano mn1e zmusić do pożyd.l. 
, m~ ~~i1S~ !.~g~. bez b~O~OS~a\Yie(IS~\\'a koś.::ielncgo 

IJar~i, Z\. ·~.ąz.~ .. l. mat_z~n k1ego 1 ze atltCJr !13. pr.1-

· . . · e Pld.\'·dZl\\·osci tego faktu ch~e łuż\.; 
iVJadk':l ,· p . · \". 

·
0 

.. ,n.t. . roszę zatem ~zan&Jwnego ParL1 
'\eda·ktora d · · · 

1 
• < o po an1e nu naz\\'ISka księdza .' lą-

. •{Jego, ku:,.ry to mówit, i o nazwiska osób, ktc~-
t re to s tv s~ t : t . k . . . d· ~ ·, a1y l o Ja naJ prędzeJ, gdyż ze ,,·zgl -

ll na ~ h ·rob . . t . '-• t. ę wny muszę zalał\\ iać w zeik1e 
aranJa 0 'lub z najwięk zym pośpiechem. 

·Ił" Ra\;~ Drzyjztć, Szanowny Panie Redaktorze. 
~, ~k.z ·~c;ry moje podziękowanie i wyraz r gię-

tcno ~,zacunku. \Vojciech Korfanty:· 

WIARUS PO[Sl(ł. 

Z innych dzielnit. Polski. 
Oblęgorek. Do pism warsza\\·skich dono

szą: \V ubieg tą niedzielę odbyły się w Oblę
gorku dozynki. Gromada żni\\ iarzy ze skrzyp
~ami i charakterysrycznem wieikem. przystro
~<?nym \\- różnoban\ ne w tęgi, stanęła \\- przed
Sionku pałacu oblęgorskiego. tlenryk Sienkie
wicz z córką i przybyłymi do niego gośćmi z 
okolicy i Kielc, wyszedł przed dom i pO\\·ital 
gromadę, złożoną z kilkudziesięciu włościan 
pici obojga. Wysunęły się naprzód dwie "przo
downice" i przy to\varzyszeniu skrzypiec i ba
setli wyśpiewały na nutę krakO\\·iaków niesko!'l
czon.ą liczbę Z\\ rotek okolicznościowych. w ro
dzaju n. p. takich: 

U naszego Pana zielony ganeczek, 
A jego córeczka. kiejby fi o leczek. 

Oj dana! 
Przyjechali chłopcy, balasy zlamali, 
Ale naszej panny jeszcze nie dostali. 

Oj dana! 
Byly tam i aluzye do samego gospodarza 

~ - jak śpiewka głosita - to panny więcejby go 
Jeszcze kochały, gdyby nie nosił tak dlugiei bro
dy. Sienkie\vicz, roz\veselony jędrnym humo
rem \\·iejskich dzie\\ cząt. dziękO\\ ał za dobre 
życzenia. wielokrotnie pow"tarzane w z\\'rotkach 
krako\Yiaka, przyjąl \Yieniec i miseczkę z lasko
wymi orzechami. jako plon bożych darów i za
prosił żni\\·iarzy na ucztę dożynkO\\·ą. Panna 
Sienkie\\'iCZÓ\\ na przodownicom oriarowala pię
kne krakO\\"Skie '' stążki. -- Na placyku przed 
pałacem za\\ rzala nieba we m ochocza taneczna 
zaba\\ a. \V której na zaproszenie młodzieżv 
wiejskiej przyjęła udział córka gospodarza ~i 
kitka panien. 

Wiadomości ze świata. 
. Berlin. Pólurzędowa Norddeutsche Allge

meme Ztg., organ hr. Bi.iiO\\ a, omawia utworze
nie centralnego komitetu \\ yborczego polskiego 
na cate cesarstwo niemieckie i tłomaczy je ja
ko no\,-e zwycięstwo kierunku radykalno-naro
do"·ego w spotecze(JSt\\'ie polskiem. 

Białogród. Król Piotr 1 zastawia się teraz 
k0nstytucyą \\ obec ż'\da(1 pe\\ n ej czQści swych 
poddanych, aby ukarać spiskO\\ ych. U rzędo
wy orga_n jego pisze, że król chociażby chcial 
nawet, me może ukarać mordercÓ\\' króla Alek
~andra, ponieważ skupszczyna udzielila im am
nestyi, wolę ludu zaś panujący \\·inien uszano
wać. Z drugiej strony wyrok na oficeró\\ w Ni
sz.u zapadnie zape\\·ne. \, bardzo łagodnej for
tme. \rVątptiwem jest tylko. czy tym sposoben1 
uda się królowi ulagodzić krajnc przeciwie(I-

rwa \\" armii. 

Z różnych stron. 
Bochum. Zima się zbliża a z nią d!ugie wie

c~or:r z_IlllO\\ e, \\ . których nic przyjemniejszego 
me. ma Jak cn·taJHe swej rrazcty. a przyjemność 
ra Jest poJączona z naj\\"iększą dla cz}ielnikóy, 
samych korzyś-::i~. Co bo\\ iem tylko cziO\\ ieka 
z aj m~:' ać może. tego \\ ·szystkiego dO\Yie się on 
z .,\\t tarusa Pol kiego'·. Ni~chże f~odacv za-
tem zapisują pi mo to jak najliczniej. ~ 

Boc~um. Tudotad prz)·hy! cyrk Blumenfelda 
wdowy 1 daje ~rzeclst::wknia przez ośm dni. Pier
"~·s;,~ przedS~a\\ Iellie nu b \'lo Się \\ ~ rodę Wieczorem. 
\.,\n.:: 1.1:.1De.lml się mw·JSt\\ l'lll puh\icz,tr'Ści ocłtncw o
KlaskLIJaccJ popisy h!azn\·l\\-, ~11\roható\\ i ek\\ ilibn·-
- tek. Dresura koni popra\\ !Ja. -

Dortmund. ,.Pie!grzym'· pi. ze: ,.\\'szy-
tko ~~-tak! Toć to s;r,-:.·zyt mamoi. y! . Prze

''"odrllk" centro\\ y, ~azeta na ubicie .,\Viarusa 
~olskiego·' clnvyta się nieuczci'' y;,:h ś'rodków. 
Zn(l,\c tego dCJ\\"ieść .i ej można. Powiada 1 ż"' 

.. \\'iarus Połski'' licho pła-..i \\ ~P<')1pracO\\ nik'o~~ 
~· że Jest bliski bankructwa. To je t k~amst\\ {~ 
ł pot\\ arz. oblicz:::ma na od:trę..:zenie czvtelni
l~ów. .\Ie ~o najgorsze. "Przewodnik'.' po~Yiacla, 
ze l· . dr. ~~ , to. co pi al o centrow.::a.::h, napi at 
dla ,,geszetw··. ::tby nie "Lra.::i~ na .,\\ iarn i c Poi
.::.-~~im" , \\ oi-::h pieni dz:r. Tyrncza ~m ks. dr. 
~l~, żadnych kapitałów na ,.\\'iaru i e" nie zbi
Ja. Je. t to podłość, zarziKa'~ k iędzu. który dla 
~pro.\VY się POŚ\\·ię-:ał ciqgle, tak niskie pob~udki. 

Ale niektórzy polykaj~ takie \\ ielbł<1dY jak 
karmelek.·· - ' 
ob ~?~~:r·0 · Rnh:>h~il~a \\"ebra n;Jpadto kilku drabów, 
- krat :oJ"('( z-· PlC~Jępzyl. a kiedy Się pncząl bronić, 
po u: .. ,"' 0 nozam1.~. ? lCY~ uwięziła zbrodniarzY. 

" Ku chderne. Co~~lk3. Ka!tenl,acha przyareszto
Vv ano pod za_rzutem. tz to on w dniu 13 bm. strzel'l 
do murarza f reb la. 

1 

Opuszczającego redaktora przywitało u 
bram \\ ięzienia grono Rodaczek i Rodaków 
wśród których następnie p. W. spędzil wieczór 
wśród milej pogawędki. 

l(astrop. Obdukcya zwlok górnika Kraskiega. 
wykaza~a. że nie zaszia zbrodnia, lecz śmierć na u
dar sercowy. 

Rzym. Ojciec ś,,-. od czasu wstąpienia na 
tron nie zmienił dotąd prowizorycznego mie
szkania; znajduje się ono na 3 piętrze; poprzed
nio zajmował je ksiądz kardynał Rampolła. 
Mieszkanie Leona XIII odnawia się obecnie; bę
dzie ono przeznaczone wyłącznie na przyjęcia .. 
Papież przeniesie się na nowe 111ieszkanie do
piero z początkiem października. Są to 4 skro
mne, niskie pDkoiki, polożm1e między 2 a 3 pię
trem. Mieszkat \\. nich dotąd mons. Angeli, pry
watny sekretarz Leona XIII. W czasie chorob r 

tego papieża przebywali tam dr. Lapponi i Cen'"
tra. Meble, które będą umieszczone w komnat
kach papieskich, odznaczają się wielką prostotą. 
Małe schodki łączą to mieszkanie z wykwintnie 
urz4dzonemi salami przyjęć. Sekretarz stanu. 
zam"ieszka na I piętrze: pokoi tych jeszcze nie 
zaczęto restaurować. Widocznie do zamiana
,,-ania tego wysokiego dygnitarza jeszcze dale-
ko. 

Warażdyn. \V więzieniu chorwackiero Le
poglava pod vVarażdynem wynikły w ostatnicłł 
dniach groźne rozruchy. Jeden z więźniów o
świadczył, że znalazt w zupie gqsienicę i wniós 
skargę do dyrektora, który zarządził śledztwo. 
więźniowie jednak nie czekali na wynik, lecz 
rzucili się na dostawcę mięsa. aby go zamordo
'' ać. Ody straż stanęła w jego obronie, rozpo
częli z ni<1 \\'alkę. która przybrata tak znaczne 
rozmiary, że musiano \VeZ\\"ać wojsko z vVaraż
dynu. \Vobcc rosnącego oporu więźniów użvto 
broni. przyczem trzech więźniów odniosło ci~ź
kie rany, dwóch lżejsze. Zbunt0wanych prze
prO\\ adzono do iunego więzienia. . .. 

Wiedeń. O \Yysadzeni u w powietrze pa-' 
rowca "Vaskapu" otrzymuje wiedeflski ,.f'rem
denblatt" szczegóły wiarogodne. Jak opowia
dają Ś\\·iadkowie naoczni, nieszczęście mial 
przebieg następujący: Parowiec kursowal re
gularnie pomiędzy Oalaczem a Carogrodem, za
trzymając się w portach Konstancyi, Warny i 
Burgasu. Dnia 31 z. m. opuścił Warnę, mając 
na pokładzie 60 podróżnych, oprócz zalogL 
Sktady parowca zapełnione były towarami 
pr.z~\\ aż nie pochodzenia węgierskiego, miano
\ncle meblami. beczkami z okowitq, tkaninami 
maszynami rolniczerni itp. Pomiędzy godziną 

3 a 4 r~no zatogę zaalarmował straszny wy
buch,, .k~or~~o huk by tak głośny, że wszysc~ 
podrozm, p1ący w l\ajutach, zerwali się na ró
wne nogi. ..: 

.. Na pok,i~dzie PO\Y.stat popłoch nieopisany~ 
\V.telu. podroznych chcmło skakać do morza. z 
~.v1elkim trnd.ern udało się załodze powstrzymać 
1c~ od ~ego ~ ?rze.prowadzić do części parowca 
naJb~zpte~zmeJs_zeJ_ poczem rzucono się do ga
szen.Ia po.zaru. JakL {}OWStał skutkiem wybuchu. 
D~ptero Jednak w Burgasie, dokąd parowiec 
slo~ro\Y~no jaknajprędzej, zdołano ogie11 opano
wa.c. \V ó\\·cza.s dopiero przekonano się o s tra-· 
~!twych roz1marach klęski, przedtem bowiem 

n1e do \\ szy tkich części okrętu, objętych poża
rem .. _do~tęp .byt możebny. Pierwsvy kapitan 
dwaJ mm kapitanO\\ ie. 6 marynarzy i 18 podróż
nych p~cllo Dfiarami \\·ybuchu. Pierwszy kapt
ran zabity zo tal odłamem żelaznym, który roz
trzaska/ mu cza kę. resztę zaś oiiar wybuch 
posz.arpat. popro tu na sztuki tak, że \\- B~rgasie 
nws1ar~o JC . pocho'' ać \\ \\spóJnym grobie. 
Z\\ łok1 , kapno.na pocho\\ ano w grobie oddziel
ny!n: ""'ledzt\\ o natychmiastowe \\·ykazało nie
z?tcie. _że o .w:rbuchu kotła maszyny parowca 
me moze byc mO\\·y. \Vybuch! nastąpił prawie 
~lape\\ 110 skutkiem umieszczenia '' jednej z ka
Jut ~!a Y I m~szyn?' piekielnej, napelnionej dy
l:arm~em lu~ mtrogilcerynq. Dotychczas wszak
ze me "_Ysledzono. jakim sposobem maszyna 
dostała ·1ę na parO\\·iec i kto był sprawc<.t za-· 
machu. 

---------·----- -----!2!!5 

Ostałnie wiadomości. 
!Jer n o. Szwajcarska Rada Związkowa vosta

~ow1la doprowadzić układy handlowe z Włocha ft 

Jeszcze '" tym tygodniu do skutku. mr 
. - Śnież~'ca t>o.c~yniła. w górzystej Szwajcan· 

duzo szkody· M1eJscam1 komunikacya pocztowa 
przerwana. 

R i o d e .ł a n e i r c. Dżuma szerzy się coraz; 
bardziej. Około óH osób zadżumionych umieszczOJ 
w osobnym szpitalu. 



Towarzystwo św. Micbała w Bruchu 
iDdbędzie swe miesięczne zebranie w niedzielę dnia ?O 
;vrześnia O· godz. 4 po pol. O punktualne stawienie 

sie wszystkich czlonków prosi Z a r z ą d. 
Posiedzenie zarządu jak zwykle, O punktualne 

stawienie się wszystkich czlonków zarządu prosi 
Przewodniczący. 

-----------------------------Bractwo Różańca św. Polek w \Vattenscheid 
-donosi wszystkim swym siostrom, iż w niedzielę dnia 
20 września po pol. o godz. 30 będzie odmawiany 
Różaniec św. w kościele, a potem odbędzie się zebra
nie w szkołe przy kościele. Uprasza się \Vszystkie 
siostry, a przedewszystkiem zelatorki, aby się punk-
tualnie stawiły. Przelożona. 

l(oło śpiewu "Cecylia" w Neumiihl. 
Donosimy czlonkom, iż lekcya śpiewu odbędzie 

się dnia 20 września o godz. l po poludniu w zmie
nionym lokalu, tj. u p. friedr. Eh ring, przy ulicy 
f'iskusstr. w eumUhl. Po lekcyi walne zebranie; 
.Członkowie winni się punktualnie stawić. Goście mi
le widziani. Cześć polskiej pieśni! 

U w a g a : Zwracamy uwagę wszystkim Ko-
łom śpiewackim na zmianę lokalu. Z a r z ą d. 
------B A C ZNOś ć !--· ---·· 

Szanowni członkowie Towarzystwa Przemysto
'Wego w Bruckhausen..:Marxloh !. W niedzi.elę, dn_i<;. 20 
września o godz. 5 po po.rudmu zebrame iamtłilne, 
urozmaicone śpiewem, deklamacyami przy koncercie 
instrumentalnym cztonków naszych. O liczne i pun
ktualne przybycie się uprasza. 

Ż szacunkiem Z a r z ą d. 

-T o;,arz~t;·~- loteryjne "Nadzieja" w Gtinnigteld 
({)bchodzi 3-cią rocznicę swego istnienia, dnia 20 \Vrze
śnia o godz. 4 po pofudniu. Zabawa będzie z tai'lcen1, 
na którą zaprasza się rodaków i rodaczki. 

Z ar z ą d. 

- -Baczność druhowie w okręgu IX 
westfalskim! 

Donoszę uprzejmie, iż zjazd prezesów i naczel
Jiików, który się mial odbyć we Wanne Gdbędzie się 
w Rauxel 20 września po południu o v.odz. 3 i pół w 
Fokalu posiedze{I tamtejszego gnia~da. Upraszam 
wszystkich prezesów i naczelników z okręgu west
falskiego, aby zechcieli się punktualnie stawić, nie 
powinno żadnego brakować. Także zapraszamy te 
młode gnia7da, które zostaty niedawno za%ożone, 
aby ze~hciaJy na powyższe zebranie przybyć. gdyż 
będą przyjęte do okręgu \Yestfalskiego. Odzy,vamy 
.się w slowach serdecznych do gniazda w Reckling
łlausen, które zostało w zesztym roku zalożone. a nie 
d.aje znaku życia sokolego, abv zechcieli na wymie
nione zebranie przybyć druhowie, którzy należeli do 
wydzialu w ostatnim czasie. a dopomożemy im, aby 
tam "Sokql" nowego życia nabrał. Pa.miętajmy, że w 
każdej mieiseowości powinno takie Towarzystwo 
istnieć, gdzie mlodzież może swo.je cialo i .duha krze
pić, a więc lotem sokolim naprzód. Czolem! 

Ja.n Bara11ski. 

Baczność Rcdacy w Wiemełhausen! 
\V niedzielę. dnia 20 \Vrześnia odhędzie się zebra

mie zaraz po nabożeństwie o godz. 12 w celu zaloże
nia Kola śpiewu vJ sali p. Schmidta, na które wszyst
kich rodaków z V/iemelha.usen i okolicy, miłujących 
śpiew nasz polski, serdecznie zaprasza 

K mitet: 
1\lichal Kaczmarek. Tomasz \Voiciński. Marcin Ma

tuszak. Jan Głowacz. Jan Teklik. 

Towarzystwo gimnastyczne ,.Sokół" "o/ Dellwig 
\V niedzielę, dnia 20 bm. o godz. 5% po po.l. od

będzie się miesięczne zebranie. \Vszystkich druhów 
nprzejmie się zaprasza. Goście mile \.Vidziani. Czotenl! 

\Vyd.zial. 

Towar:tystwo św. Czesława v Bułmke 
podaje swym czlonkom do wiadomości, iż w niedzie
le, dnia 20 września przybędzie do naszej parafii 
f{siądz ,polski. Sposobność do spowiedzi św. w sobo
tę 19 września i w niedzielę. Czlo·nko,,·ie winni się 
stawić jak naJliczniej do \Vspólnej spmviedzi i Komunit 
5w. Nabożeństwo polskie z kazaniem w niedzielę 
po· po.tudniu o godz. 4, na które o liczny udział' Roda
ków i Rodaczki z Bulmkc i calei okolicy się prosi. 

Przewodniczący Towarzystwa św. Czesł'a\va 
---~------A_d_am. Ra_t_a:.....ic_z_a_k. ______ _ 

Towarzystwo św. Barbary w Dellwłg 
oznaimia szan. cz.to·ukorn, iż zebrai:ie zapowiedziane 
na 27 bm. odbędzie się 20 bm. o godz. Jv2 po pol., 
które db ,·:~.:~::ej ;;r3c~:::-:~:-J-:;· ::'':'t:>r" f:C !"::0:1C' .. Tsk 

~ najliczniejszy utlziai czl0!1ków jesr pożądany. ponie-
'\\'aż jest wiele spraw d"o załatwienia. Goście mile 
\\·idzia~:i. Z a r z ą d. 

Towarzystwo loteryjne .,i\'adzie.iaH w łierten 
donosi Rodakom z rlcrten i okolic~,· . i1~ w niedzielę. 
dnia .20 września urządza jesienny Z?.bawę na sali p 
Agaciaka. Początek o godz . .f po poL O liczny udzial 
prosi Z a r z ą d. ·- ------

Baczność Ueckendorf! 
Zapraszam jako cz,lonck To\c św. Jana Chrzc. 

z Ueckendorfu członków na naszą zabawę \~; esel.ną 
z taflcem, którą obchodzimy dnia 20 'nześnia u p. 
Raggego w Ueckendorfie. Zaba'.\·a zamknięta roz
pocznie się o godz. 4 po poL Kto z czJonków zale:.;a 
"tV sktadkach, a chciaJby wziąść udzia.! w zabawJe, 
powinien się zgłosić od godz. 3 do 4, teź pn pol. w 
lokalu p. Raggeg:o, później nie ma wstępu. C::.erdecz
:me zapraszamy na naszą uroczystość. 

Tomasz Anackowski z żoną. _______________ .. ·-·- ·------- -

Ozel.ad~nilt piekarski, 
dzielny w swym zawodzie, znajdzie stalą prace. 
Zgłosić się można do l P«L.dziernika. 

lzydom,. Kalota, 
poznańska piekarnia w Bruchu, von Torelstr. 17 . 

Towarzystwo ~imn. ,.Sokół" w Rauxeł·Habin~horst 
donosi szan. druhom okręgu IX westfalskiego, iż na
sze gniazdo obchodzi swą I. rocznicę. na którą się 
zaprasza wszystkich druhów bez wyjątków osobnych 
zaprasza wszystkich druhów bez wyjątku. Osobnych 
wszystkich Rodaków oraz Rodaczki. ażeby raczyli 
swoją obecnością nas zaszczycić i druhom naszym 
dodali otuchy do dalszej pracy i aby tych ospalych 
i gnuśnych do nowego życia pobudzili i aby nie dar
mo się zwali druhem -sokołem. Program rocznicy 
następujący: Od 4 do 6 godz. koncert wykonany 
przez druha Musielaka z Kastropu, od 6 do 08 ćwi
czenia: a) wolne, b) z laskami. c) z chorągiewkami, d) 
piramidy itd., od 08 do 8 wolny czas, od 8 do rana 
taniec. Podczas tych wszystkich czynności będzie 
strzelanie do tarczy o nagrody. Upraszamy punk
tualnie stawić się o godz. 4 do sali p. W. Kettlinga. 
Czlonkowie obcych tow. muszą się okazać książecz
ką legitymacyjnq. inaczej placą wstęp jako goście. 
tlej Sokoly w górę serca! C zolem! \Vydzial. 

Uwaga: Szan. druhów, którzy mają czas, proszę 
na wieczór 17 b. m. do p. Kettlinga, aby salę udeko
rować, mianowicie czlonków \Vydziahl. Do pracy 
druhowie, do szczerej pracy, nie obojętnieć i gnuś-
~ś.:,_Czolem! M. Jarczyf1ski, przew. 

Towarzystwo ·w. Anto-niego w Habłnghorst 
oznajmia · zacn:rm czfonkom, iż w niedziele dnia 20 
b. m. odbędzie się \valne zebranie z powodu zlożenia 
urzędu teraźniejszego przewodniczącego, dla zmiany 
pracy, tak samo tej samej niedzieli da - się Tow. po
wtórnie odebrać, powód omylka fotograia. Członko
wie \Vitmi się stawić punktualnie o godz. 3 po pol. 

Ignacy Maćkowiak. sekretarz. 

W1ec "Zjednoczenia•' w Marxloh 
odbędzie się w przyszl'ą niedzielę dnia 20 września, 
po wielkiem nabożefJstwie o godz. 11 % na sali pana 
Landersa, róg ul. Kaiserstr. w ... \1arxloh. R.o<Iaków 
z Marxloh i calej okolicy uprasza się usilnie o liczny 
udzial, gdyż omawiane będą spra\VY robotnicze. 

"Zjednoczenie zawodowe poislde". 

B , ... , acznos c. 
Gospodarstwo 5 morrg. pszennej ziemi, dobre bu

dynki, ładny sad, kościół i szkola w mie_\scu er. 
1600 talarów pod Koźminem. ZgJoszenia pr~wjmuje 
·watenty Wosiek. w Altenborhum, Wittener Str. 122. 

Wiec w Waone. 
\V niedzielę dnia 20 września po pol. .o .. g-Odz. 

odbędzie się na sali p. Unterscheman wiec. Omawia 
ne będą spr~wy rob?tllic~e, ~napszaftu i ~szeLkie in~ 
11e tyczące s1ę organizacyJ. Ze sprawa ta Jest Ważna 
zatem nie po"·inie1 żaden rodak zostać w domu, a1ę1 
podążyć na wiec. Zjednoczenie zawodowe. 

~·········~······ Biuro prawnicze w He·rne, 
przy ulicy Friedrichstr. nr. 5, 

poleca się szan. Rodakom do wykonywania wsze!, 
kich prac piśmiennych :Podań, skarg, reklamacyj 
wnilosh:ów o rente i wszelkiej ustnej porady prawnej: 

Rodacy mogą udać się do mnie z zaufaniem. 
~e d.obrze wszystlw załatwię, jako znaJący sle 
113 prawie. Z szacunkiem Ł a b u ń ski. l 

·······~········· Dla polskich Towarzystw 
Przy urządzaniu zabaw polecam moją córkę Ma, 

ryę, jako fortepianistkę, która gra z każdym ](a. 
pelmistrzem z nót i bez, nie potrzebuje przedtem 
wspólnej próby. Zamówienia proszę podać pod adr. 

j. \VHkowski, Schonnebeck bei Kray. 

Szan. Rod~kom w Herne i .okolicy 
cam niniejszem uprzejmie mój 

· interes r.zeźnioki 
w Herne, przy ulicy Neustr. 50. 

Staraniem inojem będzie Szan. R:odakóv.' ' 
za\YSZe rzetelnie obsŁużyć. l 
. Ponieważ jestem pienvszym Polakiem 
który interes rzeźnicki w miejscu otworzyt. 
przeto liczę na liczne poparcie Szan. R.o~aków 
Nii\t nie będzie potrzebowal do obcych chodzić7 
bo wszystko po tych samych cenach u I~odakzl . 
dostanie. 

ROMAN PAUL. 

Każdy kupuje garderobę do pracy w łtopąlni i 

najtaniej i najlepsze 
u 

s kiego, 
(fir'ma Adalbert Powa!owski] 

Ali t 13 B h pr:t.y fl.vwrcu ees r. . ·OC nm, Gnssstahlbahnłlof. 
Spefyalny ~kład 

~- ubrańt patetotów, spodni dla dorosłych i dzieci. ~ 

l{~~~~e, / w- 1;ffielkim -.wvbot .. ze 
Kitle, i ~ 

Spodnie, l 

ł.Jfacie i \ . ro,.m~itw·cl• ~~enach. Szkat•petld J liLA . ~ . _, . lf4. ~ 

Dobre i tanie obsługi. ~a gotówkę daję każdemu ~0°/o nadzw rabatu. 

Skład wzor6w w Helt"~ru~, Vit11kestr. 3. 

Olbrzymia wyprzedaż! Tylko lirMld 
~.m~ase -~~~~1'~iJihl{l 

ubrań, paletotO ,., 
••• 

łys~ęcy 

spodni, 
li ażd(~go! 

n4:tt•oźnik 

.... za a ruk, nak1ad i redakcy~ odpowit:d~ia.lny Antoni Brejski 



•• 
lodzłenne pismo ludowe dla Polakbw na obczyinie, poświęcone sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

! l. -----------------~------------------------------
Vi 
ej,, 

nil 

lel 

• 

llwcllodzi codziennie z WYJ~atkiem dni poświ~atec-znycb 
• tle4atkiem relis.tiinym p, t.: .. Nauka Katolicka" z ty
p11Blkiem apolecznym p, t.: .. Ol os górników i butni
Ww ... oraz pisemkiem literackiero p. t. ,.Zwierciadle~ ' 
P rudpiata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
l au. 50 fen. , a z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen . 
.Wt.rRI Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

pod znakiem .. t polniscb" nr. 128. 

Módl się l pracuj ! 

Za inseraty placi s ię za miejsce rządka drobnego druku 
15 fen., a za ogloszenia zamieszczone przed inseratami 
4 Ofen. Kto często oglasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tlemaczen ie z obcych języków na pol 
ski nic się nie placi. - Listy do redakc.ri, Drukarni 
i Księgarni nal eży oplacić i podać w nich dekladny . 
ad res piszącego . Rękopisów się nie z'vraca. Nazwisk 
korespondentów bez ich upoważnienia nie wskazuje się . 

:Ros 13. Bochum (Westfalia), sobota 19-go \\1rześnia 1903. 
a. ------~--------------------~--------------~------------~--------------------------------------------------------
a, •z-. 215. 
:m 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy ulicy Maltheserstrasse nr. 17 na dole. - Adres : "vVia.rus Polski", Bochum .. 

e. Rodzice polscy ! Uczcie dzieci swe 
;Wwi-e, czytać i pisać po. polsku f Nie 
fnł Polakiem, kto potomstwu twemu 

i ,łJlłemczyć się pozwoli l 
\\ . 

·]..._.._._.~~~4~-&A~~·~~·~lt-~&.;ll;t..~ n .-..-..-..- -i!,._.~ ~i~ .,,,~ -..-""" "il,~ .,.,~ · 1l'l\'- .,.~~ '?l~~"'~ ~v' ~~ 

;,1 Od 15 do 25 września 
,l 
c~i edhierać będą listonosze pieniądze na gazety. 
~~. Rodaków na obczyźnie prosimy, aby każdy 

fi'ZYKOtował 

l markę 92 fenygi 
_ ł dał listowemu, skoro kwit dziś we· wtorek 

l tu dni następne przyniesie. 
• Rodacy ! Zapisujcie sami i rozszerzajcie 
. "Wiarusa Polskiego" na IV kwartał, czyli na 
październik , listopad i grudzień, bo to pismo 

1 w,asze, pismo szczerze katolickie i szczerze 
' tolskie, narodowe, ludowe, które zawsze broni
ło, broni 1 bronić będzie Polaków na obczyźnie 

' .:przeciw germanizacy i, socyalizmowi i wyzy-
ikowl. . , ... ~~···*~~~4~~~~~ l ... ~~~ ''1~~~ "''i.~~~?;~~ ~~ ~~ ... ~l~"' "fł~- ~(\W ~ił~ 

Z t41ypadków dnia. 
Anglia w obronie Słowian. 

"Daily Chroniele" donosi, że rZ<:ld angielski 
postanowił poczynić w Carogrodzie starania 

! , .na korzyść chrześciai1skic11 Sto\Vian, cierpią
' l cych wstrętne jarzmo tureckie. · Anglia zarząda,. 

1 

aby rzezie chrześcian sk·ończyly się w Turcyi 
anmpejskiej raz na za\vsze. Aieby do tego 

l 
zmusić rząd turecki, wyśle Anglia na wody tu- • 
reckie okręty \vojenne. 

· Niem1iecki skarb wojenny. 
. Wiec związku wszechniemiecKiego odbył 

· s1ę w Plauen. U chwalono na nim, jak pisze 

l HNational Ztg. ", utworzenie ,,skarbu wvje. nne. -
1 go." l(ążdy wszechni,emiec ma się sam d-obro;

'Wolnie na ten cel opodatkować. P,odobno wielu 
zaraz na miejscu zobowiązało- się do tegD wła-

1 
snoręcznemi podpisami. - Zapał ten pewnill 

·. ~v~et ostygnie, gdyż niemcy nie słyną z ofiarno
~ SCI. 

t Telegra1ny. 
~ L o n dyn. Rosya, AngUa i Austrya za-
~ tnierzają poczynić krol\i w celu zapro·wadzernia 
, łlOrządku w Macedonii. 
~ P e t er s b u r g. Cat pojedzie z żoną do 

WłQcb pomiędzy 23 a 30 października . 
~ Z o f i a. Bułgarya powołała trzy dywizye 
~ Pod broń. Turcya prstestuje przeciw temu. 
~ B Y t o m. W P'rocesie laurahucłdm zażądał 
~· , P~okurator dła kilku oskarżonych aż 3 lat wię-

~ 
~nia. Dla innych po dwa, rołm i po ldłka mic~ 
S.tęcy. Wyroku oczełmją wszyscy z ciekawością. 
..... • IlUciS .......... • " 

Polacv na obczyźnie. 

Wiarusi! 

' Początek ostatniego kwartału nadchodz i. 
~ l'rzeba prenumeratę odnowić. Kto dziś gazety 

'l 

nie czytat ten nie wie, co się w świecie dziele, 
co s ię zmienia, cD nam gmzi, en nas boli, iak się 
toczy nasza sprawa i wiele innych wi adomości 
pożytecznych lub cieka\vych. Nasze pismo zdo
bywa sobie coraz większą poczymość a orga
nem Polaków na obczyźnie jest i poz.ostanie 
"Wia ru s P.olski", jedyna prawdziwa polska nie
tylko drukowana po polsku ale i treścią wybit
nie polską gazeta u nas n~ obczyźnie . 

Każdy prawy i o oświatę dbający vViarus 
zapisze sobie i na ostatni w tym roku kwartał 
nasze. pismo; nietylko to, ale namówi jeszcze kil
ku Polak6w, którym grozi w tutejszej toni ger
mański~ej narodowa zagłada, do podobnego u
czynku. 

Prenumerata wynosi jak zwykle 1.92 mr. 
z ,odnoszeniem do domu codziennie przez listo
nosza. 

Zapisywać można każdego czasu na poczcie 
a u listowych od 15 do 25 września. 

Nowy ,,Sokó ł" 'VI·'· Liitgenoortmund. 
W przeszlą niedzielę zalożono w Ltitg"en

dortmund towarzystwo gimnastyczne "Sokół'\ 
do któregn 25 druhów przyst<wiło na razie. Do 
wydz ialn zostali \rybrani: St. Karolczak prze-• 
wodniczącym, St. Cichy zast., St. Trzebniak se
kretarzem, Ignacy Cichy zast., Jakób Bąk skar
bni-kiem, \Va\vrzyn Paszajczak ·zastęp . , Karot 
Eckert naczelnikiem, Józef Trzebniak zast, Fr. 
Smura i Józef Kucner radnymi. 

Uprasza się . I~odakc'Jw z Liitgendortmund ., 
aby gorliwie popierali mtodego "Sokoła" nasze
go, te.m więcej przez gimnastykę krzepimy cia-
lo l ducha. Czołem! \MydziaL 

6 Polaków przed sądem . 
W środę rozpatrywał sąd ziemiański w Bo

clmm pytanie, czy towarzystwo polityczne i 
wpJ.ywające 1a spra\\ y publiczne ma obowiązek 
donosić policyi, gdy członek towarzys t\\ a prze
ptowadzi się do innej gminy. Zasiedli na lawie 
oskarż·on ;ych czlo-nkO\\'ie zarządn .,Zwi4zku PG>
laków" pp. Kubiak, Jarczy(Jski i Breiski. a ze 
zarządu Tow·. św. Barbary z J3od1Um pp. Stoipe r 
Cybertowicz i Falkiewicz. 

'vV I-szej instancyi zostali wszyscy oskarże
ni uwolnieni, ale zalożono ze strony prokurato
ryi rewizyę. Nic to jednak r~i e p o mogło, bo i tu 
sąd uznaJ, że "' ·'cd f!!g d c ty ': Jv.:z asr) \\~ y c b o:·zccz::: (l 
najwyższego sądu o zmianie mieszka(! czi,onków 
policyi don<J s i ć nie potrzeba. 

Zdaje siG . że spra ,,.a ta jeszcze nie skOI1czo
na, gdyż prukurawrya 'i\ y r·ok :cm s ię nie zado
woli. Chudzi pclicyi bO\\ iem \\ .!aśni ;:; {J to, aby 
Polacy spraw~.; tt:· do n nj\,~ y.zs zc.i inst.:lncyt 
przeprmvadzili. 

Od ks. tira Lissa 
"Gazeta Toru(!S}\a '· otrzymuje co nas t ępuje: 

· I(nmi a n , dn . 14. 9. 0.3. 
Ninieiszem O Ś\\ iad o~am że pp. Brcjscy i 

wyda\Ynictwa ,. \ Via ru sa Felski ego", , Oazety 
Torm1skiej" i ,.Codziennej'' jako i "Przyjaciela·· 
nie są w żadnej zależn o śC-i p i eniężnej od mej o
soby. 

Ani w Toruniu, ani \\. Bochum nic mam żad
nego fenyga do strac:enia ani do zyskania. 

,,Przewodnik' ' p. Lensinga w Dcirtmundzic 
dopuszcza się przeto gmbej nieprawdy i jes [ w 

sumieniu obowiązany odwołać~ co napisał, że 
m~oje artyku ły pod tytułem "Polacy a centrum'' 
są ,.spek u lacyą \V interesie własnej kieszeni'·. 

Mówi przyslowie: "Jakiej kto smaki, my~ 
śi i, że każdy taki". 

Ks. Liss, proboszcz. , 

GLOSY P BASY 
w sprawie 

Polskiego komit etu wyborcze• 
go na Rzeszę niemiecką. 

VI. 
,.Gazeta Toruńska" pisze: 
,.Zamiast sztabu generalneg-o straż pożarna! 

Nieh~den z czytelników naszych pamięta jeszcze 
te czasy, kiedy to politycy poznaf1scy, z wyjąt;.. 
kiem śp . posra WladysL Niegolew~kjego . dr. Lu
dwika Rzepcekiego i towarzyszów myśl utwo.., 
rzenia " spólnej władzy wyborczej na caly za
bór pruski tj. na Księstwo, Prusy Zach. i 
Wschodnie i Śląsk uważali za niedorzeczność. 
Pewne gazety Z\volenników komitetu centralne
go piętnowały prawie· jako waryatów. Przed 
laty mniej więcej dziesięciu, kiedy Prusy Zach. 
na sery-o zabraly się do urzeczywistnienia my
śli, aby połqczyć przez jednę organizacyę wy
borczą cztery polskie od wieków prowincye i 
i do nkJadów w tej sprawie wydelegowały po ... 
słów Leona CzarliJ1skiegD i ks . dra \Volszlegie
ra, rozbił się projekt o opór Księstwa i skoń
czyło się na przyłącz.eniu \\1 armii polskiej do. 
organizacyi zachodniopruskiej, wskutek czego 
dawniejszy nasz komitet pro\\ incyonalny przy
brai nazwę "komitetu centralnego'·, Nazwa ta 
naszemn komitetowi obecnie tem sJuszniei się: 
należy, ponieważ od lat pięciu wybierają go tak
że delegaci z pGlskiej części Pomeranii tj. z 1)0-

wiatów bytowskiego i lęborskiego. 
Jeszcze przed ostatnimi \\ y borami do pa r

lamentu zjazd delegatów w P oznaniu przeszedł 
do porządlw nad pismem ,,01 ()w n ego komitetu 
\\·yborczego dla \Vestfatii. Nad ren i i i pr zyleg
tych pro\\'incyj niemieckich", chociaż \V ()iśmie 
tcm była mowa także ,o komitecie centralnym. 

Dla tego wy\\ · ołato to nie rnalc u nas zdz i.
wienie, ki edy w kilka tygodni po '' ybórad1 am , 
komitet pro\\'1I1cyon3lny lla \ V . Ks : ęstwo P c
Zilat!skie \vysląpil z projelner.J t lit\\ o rzen ia ·n::<J 
·\\'yższe.i \\ tadzy \\ yhorczc j ni c:t r!ko ua ziemie 
polsk ie, lecz na ca ią r· zcsz(; nicmieck:t. z: r oml
lliGcicm Mazo\\'SZJ prusk icgu·. l )rzeczy ta wszy 
\\SZakże projekt usta\\' , zrozu mie li śmy od raze,
o co cl1 c; dzi. U st:l\\ y bowiem jako główne zda ~ 
11i e \\ skazt d<.t nact:c lnej . \\ ladzy y 'yiJo rcze j '' y
znaczani e okr~g(l\\ \'. yr o rcz ~ clr, \\ krórych P·~J -· 
lucy mogLl g!rJso\nlć na t_;·Ó l1ka. i ZC"LY, ie ram~..: 
komprom is(': \\ . 

Pc minię-.:ie Maz'J\\·sza a \\ · :i ć~ ;; ni G ":i c oko);.: 
nielllicekich na/HO \\'adzily ka:i dq;u, kro śl ~ dz t 
g losy P C\\ nego oct ;amu prasy r:·~)7 nar 'l sk i e j w 
spra \v i c \\ ybor(l\\ na obczy7.n ie. !la myśl , ż 2 nic· 
ch odzi JJ:-,nwjmni ej o to, aby dln k ] ndydatur 1X·L 

ski ch \Yyszuki\\·a ć IW \\ e okręg;i iccz aby - \V 

ir.teresie s rrcnnictwa ccntnm1 --- ?: nic\\' n·i i ć p q_ 
lD.kÓ\\. na zachodzie Ni c~ mi ec d:) zar1icch 2nia na 
przrsziość Sta\': ian i a k andyda t .. J \\ ' pniskicli i do 
głos('wan ia I1a c e mro\\ c(J\\'. 

To przypuszcze ni e po t\\ · i c rd;:~ refcr:1t ,.0-
rr.do,ynika·' ze z.j[;zdu delegat cl\\ \\ P uznai iu . 



K:icdy pan mecenas Moczyr1ski z Bydgoszczy 
i p. Czapla z lnowrocla\\ ia oświadczyli się za 
zasadnkzt:m glosowaniem w pien\ szem gloso~ 

1 
• waniu na kandydatów polskich wszędzie tam 
· gdzie ty!l·;') jest choć kilkatlziestąt gtosów pol
; ski\:h, !HW. staJ inny delegat, aby dowodzić, iż 
zawieranic kompromisu przy wyborach ściślej

szych CZGS~O· nie mialoby najmniejszej \\aności 
~dyż kamlycl.at. któremu głosy polskie rnialyby 
dopo.Ill<.:d;- do Z\\ ycięst\\ · a. nic przyszedłby mu
że \\~ale d() wyborów ściślejszych. gdyby od ra-

. zu Po·tac:r ua niego nie głosowali. 
Z 'teg-o \\ ynika, że projektO\\·ana naczelna 

'\vladza m~ działać w interesie niemców a mia
. no wicie ccntrow·ców, że nie chodzi o stworzenie 
· sztabn generalnego, tylko ma pO\\ stać straż po
żarna. htr';raby naszych braci na obczyźnie po-· 
wstrzymała ·od gtosowania na rodaka, napędza
jqc 'ich do obozu centro\\ ego. Ale ci, którzy te
go pragn<.t, zbyt późno \\stali. Trzeba było o 

· ltt\\ orzen ;u straży pożarnej pomyśleć o dzie
sięć lal WL.Ześniej, kiedy Polacy na obczyźnie 

·' jeszcze nic mieli własnej crganizacyi i pod 
· \vzglQdem politycznym żyli w rozsypce . 

Dziś nie może być mowy, aby \\ ·ychodźcy 
· nasi zrzcl\ li s i~ praw a gloSO\\·ania na rodaka i 
dykto\\ ania warunków frakcyom, które ich g lo
sów żąda.ią. \V ogóle dziw na to pretensya, aby 
ludzie, znający kolonic polskie \\- Niemczech 
ledwie z atlasu, decydowali w jedynej i naj\\'yż-· 
szej in talh~yi, jak tam Polacy głosować rnahl. 

1 Na to nie zgcdzą się i Prusy Zach .. a nawet 
1 zg.odzić s ; ~ nie mogą, gdyż ustawy wyborcze 
obowiązuj c.1ce Prusy Zachodnie i Warmię, prze
pisują ,,· yraźni c , że w picrwszem glosowaniu 
tylko na Polaków glosować wolno. Celem przy. 
jęcia .Jruh;ktu pozna!lskiego by!aby potrzebna 
zmiana ustaw, a do zmiany usta\\· w tym kierun
ku nigdy nie znajdzie się potrzebna \\iększość. 

\V nasz . m komitecie centralnym nie ma ani 
·jednego członka, który by się godził na przyzna
nie naczelnej \\ tadzy pra \\' tak rozległych, ja
kie mu nadaje projekt ustaw. l dobrze. że tak 
jest, bo \\ · ed~ng naszego zdania potrzeba nam 
· 

1 
z tabu generalnego, potrzeba instyrucyi, która

by kresom i wychodźtwu spieszyła z pomocą, 
·która by im dodawała {)tuchy. ale straży pożar
nej nam nie pntrzeba. bo sł11żbę strażaków pel
ni rząd, a mianowicie pełnią ją gorliwie rządo\\·
cy, skupiający się pod sztandarem centrowym. 

.Kłamstwa centrowców. 
Lensinga "Przewodnik" ogłasza, że najwyż. 

sz.a płaca pomocnilm drukarni "Gazety Toruńr 
skiej'' wynosi 21 marek tygodniowo. To kłam
stwo. \V dniu ogłoszenia owego tw~ferdzenia i 
rok przedtem płaciła "Gazeta Toruńska" do 25 
mr. 75 ien. Równie kłamliwe są inne twierdze
nia "Przewodnika". 

Taką to bronią walczą centrowcy! 

.Proces o zaburzenia w la.urahucie. 
VI. 

O grJdzinie drugiej ,,. poludnie po krótkiej 
pauzie <Jbiadct\vej przcwodniczqcy \\. dalszym 
ciągli przestuchuje Ś\dadków. Pierwszy trzy
nastoletni Chudek stal \\ - czasie zaburzer'l obok 
{)Sk. lV\o rgalli, widział \Yyraźni e , że osk. kamieni 
w n~-.::e J~ ie mial, bo ani na krok go nie odstępo
wał; j e żcli zaś osk. lvt póź niej o po\\ ·iadal kole
gom, że rzucał' kamieniami. to tyiko móg! blago
wać. To samo n\·ierdzi Ś \\'iadck Ed\-\·ard K.o-
rzo-n. . 

Po p-rzesłuchaniu kilku jeszcze świadków 
mniej ·ważnych, których zeznania nie są wcale 
inrcrc ujące, prosi adw. Stcinitz. aby o-sk. Drze
wiccki r)()kazaf ram;, któr4 p<.}dczas zaburzei'1 
rn:iał ctrzymać od żandarma. Okazuje się, ż~ 
rany tej nie mógł otrzymać od pałasza. 

Z dalszych p-oniedziałko\';ych przes~uchów 
warto przytoczyć fakt. że jeden ze świadk(m. 
trzydzil~stoletni robotnik ko·lejowy, urodzony i 
.,wychowany" w zaborze pruskim nie umie do~ 
statecznie po niemiecku, tak ż~ prze\Yodnicz~cy 
uważa za stÓSO\\'lle przesłuchać go w języku 
polskim. 

Clekawa zachodzi scena gdy świadek \\')
braniec zeznawszy na korzyść oskarżonych ma 
zostać zaprzysiężo-ny. Ś\\-iadek zamiast p0\\1a
rzać za przew·odniczącym rotę przysięgi, gdy 
już ~.·szyscy o-becni z miejsc {){)wstali, jąkają.; 

unie\·virmia się, że zaręczyć może, że wszystko 
prawda, co zeznał. nie chce jednak tego zaprzy. 

WIARUS POLS((I. 

siądz. \Vobec tego sędzia nie zaprzysięga go. 
Świadek inwalida Nicrychlo, ponie\\ -aż jest 

slabo\dty prze\.~odniczący POZ\\ ala mu usiąść. 
Ś\\ :adek siedział podczas zaburzei1 laurahuckich 
przed domem razem z osk. Lehnertem i innymi. 
Lehnen ani na chwilę nie oddalal się od godziny 
ósmej aż do jedenastej w nocy. Tak, że wyklu
czoncm jesr zupeinie, aby on brat jakikoh\iek 
udziat ,,. zab11rzeniach. Kamieni też rzucać me 
mógl, ponie\\ aż ich przed domem Ś\\ ·iadka nie 
ma. To samo zeznaje Tomasz Sól. 

Na tem przerywa przewodniczący przesłu
chy i--odracza je do \\ torku rana. 

\Ve wtorek najprzód Ś\\"iadek Pcist zeznaje, 
że siostra osk. Nietschego opO\\-iadala jej naza
jutrz p-o zaburzeniach, że jej brat znosił na miej
sce zaburzer1 kamtenic w kapeluszu. wskutek 
czego pobrudził sobie kapelusz. tak że go sio
stra musiala '' yprać. 

Swiadck Anna Nietsch. iostra oskarżonego, 
zeznaje, że wprawdzie opowiadała to pani fei
sto,,-ej, aie jest to tylko \\ ymyslem z jej strony, 
chciała bo\.\ iern. brata oskarżyć, aby się na nim 
zemścić, bo dzie(l przedtem obił ją niemiłosier
nie. 

Przew.: Jeśli pani go chciałaś zadenun
cyO\\· ać, toć przecież prościej było, podać go 
do pclicyi. Swiadek: To przecież ,,·szystko 
niepraw·dą. co do fei towej mÓ\Yi(am. Przew.: 
To pani \\ 1SZystko z palca sobie \\ yssała? 
Swiadek: Tak. 

Prokurator prosi o niezaprzysiężenie świad
ka jako ' kre\\·ncj oskarżonego. tem więcej, że 
zachodzi oba\\ a, że zeznaje fałszywie. Obrollca 
Steinitz sta\\·ia kontrwni-osek; S<.! d przychyla się 
do wni-osku prokuratora. 

Robotnik Karol Lata stał podczas zaburzeń 
obok osk. Lehnerta i widział. jak oskarżony wy
konywal ręką ruch. jakoby rzucał kamiefl, czy 
jednak w rzeczy\~· istości mial w ręku kamiei1. 
tego świadek nie może powiedzieć. 

Przewodniczący do Ś\\-iadka inwalidy Kie
ryell iy: Co pan na t-o zeznanie mówisz? Nie
rychlo: \\' iern z pewnością. że osk. Lehnert 
stał przez trzy godziny bez ustanku obok mnie. 
a nie widziatern. aby rzucał kamieniami. Przew-. 
Jak parr możesz h\"ierdzić, żeś trzy godziny stal 
przed domem, teraz przecież udajesz. jakobyś 
minuty ustać nie mógl: Świadek: Ja nie sta
łem, tylko siedziałem. panie sędzio! 

vV tej ch\\"ili prosi policyant l(ichter o głos 
i oświadcza. że świadek P.ospiech doniósł mu, 
:~e styszal \\' poczekalni Ś\\ -iadkć)\\ rozmawiają
cych o zeznaniach, jakie maj4 poczynić. i przy 
tej sposobności podslyszal, jak jeden dmgiego 

. namawia t do takich. a nie innych zeznat't. 
Swiadek Pospiech: Tak. slyszalem, jak 

Ś\\ i a dek Nierychło mówił do Solika i Lehnerta: 
Tak pO\\"iem. a nie inaczej, choćby mnie mieli 
natychmiast przyaresztować. Czy jednak była 
rnO\\ "a o tym lub innym procesie. tego nie pod
si'yszakm. 

Sędzia \\ ' Y\\- ołu.ie Ś\\ ·iadków Lehnerta, Nie
rychlę i Solika: ,.Cóż wy na to?" S\dadko
\dt:: Nie. tegośmy nie mówili. myśmy \\ogóle 
w poczekalni nie mÓ\\"ill o zeznaniach naszyc!J 
przyszłych. Zresztą my dopiero tu jcstśmy cd 
sobot:r. a jak Ś\\iadc!- Pośpiech mÓ\\·i, mialo t-o 
się stać \\. pi4td<. .._ędzia: O dzieli nic chodzi. 
Następnic każe SGclzia \\ --yjść Ś\viadkom Lchner
towi i SolikO\\·i pod eskortą żandarma ze sali 
{)b rad. Nierychło pO\\ tarza. że o zcznałliacn 
sw-oich i o procesie sanrym nie bylo \\·cale mo
wy \\- poczekalni. Podczas gdy inni świadkowie 
grali z nudó\\ \\ karty, myśmy 111Ó\\ ili o tem, 
że · mi rak codzie(l każą przyd10dzić na sąd, cho
ciaż mi trudno bardzo ruszać się z miej ca, bom 
kula\~-y. 

Sędzia każe za\\ olać Ś\\ iadka Solika i pyta 
się. o czem mr'>\\ ii z Nierycb!ą w poczekalni. 
S.v łik: i'v\Ó\\· iliśmy o termink i o tem. że Nie
r.r..:hlc kulov.·y. Prze\\ ·.: 1\ló\\·i liś~ic o osk. Leh
n\!n:: ie? Ś\\ iadek: t ·i e. Przew.: \Vypowie
dzral Nicrychło slo\\-a: Ja tak zeznam, a nie 
inaczej'? Swiadck: Tak. panie sędzio! (Poru
szenie na sali). Ś\\· iadek Nkrychło: Być mo
że, żem s~O\\ ·a te \\ yrzekl. ale nie przypominam 
ich sobie. Napcwno jednak mogę powiedzieć, 
że nie \vyrze!dem s.fó·w: ,.choćby mię miano na
tychmiast odprowadzić do więzienia." 

s ... viadek Pcspie...:h: Przysięgałem. panie 
prezydencie. pod przysięgą więc zeznaję, że sły
szałem z ust Nierrchly słO\~.:a: Tak zeznam, 
choćby mię naty:hmia.:t chcieli żandarmi 1:1\Yi~
ztć. 

Prokurator: Wobec zaprzysiężonych zez-~ 
nań świadka Pospiccha proszę nie przysięgać lk 
świadków Nierychlę i Solika, bo zachodzi oba-
wa krzywoprzysięstwa. Swiadka Nierycht~: ~.·-a 
będę pra\\·dopodobnie jeszcze musiał oskarżyć 
o namo\vę do krzywoprzysięstwa. Bo: }eżeli 
ktoś odzy\va się do świadków: "Ja tak a 
tak zeznam, a nie inaczej, choćby mię mieli n
\\ięzić·", to według mego zdania chce on W · ten 
sposób zntusić ich do zeznania podobnego. a 

O br. Steinitz: Ja w tern absolutnic żadnej ~r 
nie widzę nart:Io\vy do krzywoprzysięstwa i pro- po 
szę zaprzysiądz świadka Nierychfę. Sąd przy- 0 
chyla się do zapatryvva.nia prokuratora. ~n 

O godzinie 2 podejmuje przewodniczący na ~i 

nowo przesłuchy świadków. Jest ich do prze- ,.i 
sluchania jeszcze okolo dwudziestu. t 

Osk. Solik prO$i o przesłuchanic kilku 
świadków, mogących stwierdzić, że \V czas te 
zaburzeó znaidowal się w d()mu. Nie może jed- u 
nak wszystkich wyrnieme po Imieniu, nie zna 12 

też ich adr-esu. Przewodniczący przerywa mu: lal 
.,Jeżeli pan nie znasz ani nazwiska czł-owieka a- ~ 
ni jego adresu. to pan nie możesz żądać , abyśmy r 
Ś\\·iadka sprowadz)li; to już pańska rzecz posta- a 
rać się o adres świadka. 

Osk. SoJik: Bynajmniej nie moja, panie 
prezydencie, bo jeżeli sąd mote po całej I(zeszy e 
szukać ludzi, aby ich oskarżyć, to po'\vinnością 
sądu jest tak samD poszukać ludzi, którzy oskar
żonego m-ogą uwolnić od winy. ląd.am, aby c 
tych świadków odszukano. 

Sąd postanawia zawezwać telegraiicznie 
kilku świadków. vVniosek obrony o wypuszcze
nie Lehnerta z więzienia śledczego sąd odrzuca. 

Świadek Bmnisława Szudera przechodziła 
ulic::t, gdy wlaśnie prowadzono sikawkę:. K.t-oś z 
Hum u zawołaJ: "Pierunie, daj noża", kto to 
jednak był, świadek nie wie. Później dopiero 

, opowiadano, że to byt {)Sk. Szulc. Na \vezwa
nie przew-odniczącego, aby zeznanie przysięgła, 
odpowiada Szudera, że rozważyła wszystko do; 
brze, p-owiedziała tylko prawdę, ale przysięgać 
na razie nic chce. Przysięga na nią r·obi wraże
nie tak wielkie. że musi \\·przód zebrać swe my
śli i skupić ducha. Dlatego przysięgać chciała
by dopiero za k'\vadrans. 

Swiadek Broll podczas zaburzeń stal obok 
osk. Statnika. Nie widział jednak, aby on rzucał 
kamieniami. Osk. Statnik '{){)wstaje i oświad
cza: W sobotę ubiegłą mów H do mnie osk. Tu
manek, że \\- przesłuchach wstępnych zadenun
cyowal mnie, żem rzucal kamienie, chociaż te
go na wtasnc {)CZY nie widział. 

Świadek Wąs OŚ\viadcza również. że i je
mu przyznal się osk. Tumanek, że jego zeznania 
byty fałszywe lub przynajmniej nicdoklaclne. ij 

Tumanek, zapytany przez przewodniczącego, 
oświadcza ''śród placzu, że Wąs groził mu, że 
go utopi, jeśli oskarżenia swego nie cofnie. 

Trybunat cofa się na naradę i po kilku mi
nutach \\Tóch,.-szy, oświadcza przez usta prze
\\·-odniczącegO., że postanowiono Statnika wziąć 
do \\·ięzienia śledczego, ponieważ zachodzi po
dejrzenie, iż brat udziaŁ w zaburzeniach i usi
fo ·wal wpłynąć na Ś'\viadków, aby zeznawali na 
jego korzyść. 

Następnych kilku Ś\1• iadków zeznaje na ko
rzyść Korfantego -ojca. \Vszyscy cni zeznają, 
że Kortan ty przyszedł rychło do domu, wcale 
nie byl wzburzony, ulica, którą wrócił, była 
próżna, tak że w zaburzeniach żadnegD nie mógł 
brać udziału. 

O godzinic 71/2 odroczono dalsze przesluchY a 
Ś\\-iadkó'\\ · do środy rana. ~~ 

\V środę 16 \vrześnia o godzinie pó-ł 10 o- t 
t\viera p-rzewodniczący posiedzenie. 

S\.,-iadc.k Stefanek byf na centrowym ,ne- 1 

cu. opuścił jednak salę, gdy po raz płe.rwsr.y za
\\Ulano, że z~~branie roz\~ iązano. \\"idzial o k. 
Czaplę. jak rÓ'\\'nocześnie z nim salę opuszczał. 
Świadek poHcyant Richter pozostaje przy S'\\·o

ich poprzednich zeznaniach, że osk. Czaplę kwa- c 
drans po roz.w·iązaniu \vieca jeszcze \Vl~zial ua ~ 
sali. Przeczą temu stanowczo tak świadek Ste
ianek jak wreszcie ! oskarżony Czapla i kilku ij. 

innych oskarżonych. 
Z •reszty świadków, przesluchi\\·anych przed 

południem, żaderr pra\vie nic nie opowiada no
wego. Zeznania· ich nie zgadzają si-ę ze zezna
niami dawniejszych Ś\\iadkó\v, popartem! przY- 1 

slęgą, szczt!gólnie zaś ze zeznaniam-i poHoyan
tów i żandarmów. Ale przewodniczący świad
ków teraz tylko rzadko· zaprzysięga, ponieważ 



z- ~ po większej c.zęści bliżsi lub dalsi krewni o
t' lkarżOnych. 
c o godzinie .pól l następuje przerwa obiado
l-

f~ ~ta~·~==~======~===~ 7Ć~ 
~~i Ziemie polskie. 
a 
~- z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. 
·n ·w Grudziądzu odbył się festyn hakatystów, 

a którym wygloszonn mowy pełne ni en a wiśct 
ej rrz'eciw Po!akom, zwla;:;zcza przeci\v księżom 
~- polakom i redaktomm polskich gazet. Wyra
,_ ~ono też żal z tego pow,odu, iż ks. arcybiskup 

~nieźnief1sko-poznal1ski i ks. biskup chehniilski 
a ~ie chcą postępo\vać tak, jak sobie tego hakaty

ci życzą, lecz kierują się sprawiedlhvością. Irn 
to więcej \v-ymyślal na nas Polaków, tern więk
zy poklask zyskał u słuchaczy. 

Stwie.rdzono, iż świętym obo\vi<:lZkiem rzą
e u jest , JYQpierać uciśnioną niemczyznę a zwta
!- zeza uciśnionych niemców namacalniej, to jest a ala;ami, bo inna pomoc nic nie znaczy. 

Cata heca niemców1 
• przeciw Polakmn 

rzedstawia się zawsze w gruncie jako gonitwa 
a talarami. To mi dopiero patryotyzm! 

Susz. \ V Jakubo-wie uto·pH się przy kąJ)a
niu robotnik Adam Bednarski pochodzący z Kr6-
1estwa. - \ V \Vielkich Piot11owicach pochwy
·ila śmiga dziew·ięcioletnią córeczkę młynarza 

IVildgrube. Dziecko spadl-o z nac. znej :\.Vysoko
~ ci i zmarło wkrótce po wypadku. 

Lipka (m1ędzy Chojnicami a .Zlotowem). Nie
daleko stacyi tutejszej znałezi-o o pornocniczego 
urzędnika hamulcowego, Zagórskiego na torach 
~olei żelazn eJ zabitego. Zdaje się, że spadl z 
orneczka hamulcowego. Pozostawia żonę i 
zworo maJych dzieci. 

Z Wiei. · Ks~ Poznańskiego. 
.Mączniki pod Środą; własność p. J asieckie-

o, który dawniej dzierzawil P·olwicę i Lubonię, 
'dą podobno na sprzedaż do rąk koloniz~cyi za 
pośrednictwem pp. Moczyfiskiego i Sw'inar
~kiego. Czy to prawda? Czy pan Jasiecki 

f

ie czytuje gazet i nie wie, jaka hańba spada na 
przedawczykó\V? · 

l(oźmin. P·ożar w sąsiedniej \VSi Trzeme
~znie w nocy ze so-boty na niedzielę obrócił w 
lltrzynę 13 budynków, ~ większej części napeł-

1.nione zbożem stodoły. Spaliło się także wiele 
1 Sprzętów gospodarskich i mebli. 

Tutce. Podczas pożaru w Tuleach \V dniu 

f
negdaj·szym· . . który wybuchł w sz·opie oberży
ty p. Maj e \vskiego, postradali życie pe\Yien ro
otnik z żoną, którzy w tejże szopie spali. Po
ar SP·o·w·odowal parobek. Poszedl ze św:iecą 
~o naftę, gdy świeca wypadła mu z ręki i \\t-·pa
ldla do beczki, a nafta wybuchła wielkiem plo-

r
lrnie~iem. Sprawca nieszcz~ścia zdalal ocalić 
YC!e. 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 

! 
Gliwice. Niemiecki dzief1 \Y Gliwicach. \V 

obotę zebrali się glówni dziatacze hakatystycz
i opQw'iadali, co już zdziałali i co jeszcze 

działać zamie rzają. Przewodniczący p. Tie.de
ann powie.dzirtł, iż tlzialanie. t1akatystó\v roz

~~iia.fo się \1.: t rzech kierunkach: l) pouczanie 
~uemcó\v o po lskiem niebezpiecze(Jst\vie, i wer-

!
?Wanie członkó\v· , 2) lączenie niemców~ prze
IW'ko Polaknm, 3) popieranie niemców pod 
·z.giędem zarobkowym i ekonomicznym, gdy 
m Polacy zagrażają. Na Górnym Sląskn trze
a Popie·rać niemiecRich rzemieślnn;:ó\v, lekarzy, 
~Ptekarzy, chlopó\v. "'" 
b Na Górnym ?Iąsku istnieJ~ 21 ~owarzystw 
cakatystycznych l to w BytomiU, ButułtO\Y.ach ) 
h .hropacżowie, Gliwicach, Kandzierzynie, Kar
kle-Bobrku, Kato\v-icach, Wokzynie, Kłuczbor-
u, Mikolo\vie, Opoln, Radoszowach, Racibo-

~
u , Rybniku, Ole-śnie, Tarn. Górach, Toszku 
brzu, Za wa:dzldem, Świerklaflcu, Pysko\\i·~ 
ch. Liczba czlonków hakatysty~znego Z\J..1ią~ 
lt J}O\viększyta się. Na samym Siąsku przyby~ 

[
1
· 1200 czi·onków. Ogólna liczba czionków na 
ąsku: wynosi 5100. 

Do wydziału \\-ybrano z Oómego Śląska; 
0Yrektora sądu Beyera z Olhvic, wyższego nau-

~
c~ciela dr. Kle1n\\iichtera z Zabrza, radzcę gór
k'zego Salzbrunna z Zabrza, fizyka dr. Traciń
lego z Zabrza. radzcę sądowego Bethkego z 
Pola, szkolnego inspektora łiahna ze Strzele~ , 
~~Vokata Sar;::hsa z Katowic, radzcę policyjnego 
ad+lera z Bytomia. 

Do głównego zarządu zaś: radzcę Salz-

W l A~ U S P O L S łC 1 .. 

brunna .ż Zabrza, adwokata · Boasa z Bytomia i 
dyr. Kollmanna z Bismarkhury .. .~ 

Wyktą.d miał · adwokat Boas z Bytomia o. 
tern. jak ·na G. Stąsku stosunki się zaostrzy ty 

· od czasu ·założenia ,.Katolika". P. Boas jest ad
wo·katem '"' Bytomiu i na polskich ludziach do
robi-l się i jeszcze ciągle dorabia się majątku 
Już dla tego same.go po\vinienby brać wzgląd 
na Polakó'\v, ar rymczasem on polskie pieniądz e 
bierze, a z ha,katystami się łączy i razem Ż nimi 
sposoby na Polaków obmyśla. 

Przema'\viali jeszcze nauczyciele Grotschelz 
z Ornonto\vic o .sprawach językowych i szkol~ 
nych. Raschdau o spra,\'ie v. yznaniowej. 

Przy rozprawach zaznaczono, że hakatyści 
pollt}rką się nie za] m ni~?! Jeżeli to, co haka~ · 
tyści robią, nie jest polityką, to w takim razie 
nie rozumiemy, co jest polityk~. 

l(róL Huta. Nieszczęsny zwyczaj \\"ielu 
dzieci. któ re z] eżdżajq p-o poręczach schodów . 
S(JO\\·odo\.vał njeszczęście. Jednastoletnia cór~ 
ka kołodzieja l(ami(Jskiego przy zjeżdżaniu s pa- . 
dla z pier\vJSz.ego pięt ra i rozbita sobie czasz.kę . · 
Odsta\dono ją do lazaretu. l(to wie, czy wy
zdro\vie}e. 

Miechowice. Na ko'Palni Prusy górnik Ig~ 
nacy l\ensy v: ypadi z wiadra, którem kazat się 
wciągnąć do góry, spadł do szybu i odniósl nie~ 
bezpieczne pokaleczen ia. Leży chory w lazare
cie \\- Bytomiu, 

Wiadomości ze świata. 
Z Ni.emiec. Cesarz niemiecki zezwolił dru

g iemu prezydentowi francuskiej izby deputowa
nych, p. Erienne, na obejrzenie warsztatu budo
wy okrętćrw .w Kilonii. Takie samo zez\V'olenie 
otrz.rmał anglik R. A. Allenby, kapitan i czło
ne1~ angielskiej ambasady w Berlinie. 

Berlin. \Vybory do sejmu odbędą się w 
drugiej polowie listopada b. r. Wybory prawy~ 
borców ( walma:nów) n astqpią na ko-f1cu paźclzier~ 
nika albo na początku listopada b. r. Po gmi~ 
nach i miastach mają sołtysi i burmistrzowie 
czemprędzej postarać się o spisy \Vyborcze . 
Prawo do wyboru ma każdy pruski oby\\rateL 
który skmkzyt 24 lata, posiada honorowe pra ... 
wa obywatelskie i nie pobiera wsparcia z kasy 
dla ubogich. Każdy \Yybiera tam, gdzie prze· 
mieszkał co najmniej 6 miesięcy. 

Paryż. Do "Figaro" donoszą z Rzynw, że 
Papież podobno starać się będzie o prawne u~ 
znanie ze strony su!tana katolickich zakladó\V 
na \Vschodz.ie \V ten sposób, że one będą >Oddane 
opiece Stolicy Ś\V. Tym sposobem będzie ró
'" nocześnie załatwiona k\vestya protektoratu 
tego lub owego mocarst\\-a nąd misyą n" 
v.,r schodzi e. 

Z Grecyi. P odczas wybor6w gminnych w 
Atenle przysz'Jo do zaburzei·l ulicznych. · Zabitu 
i rani0110 razem 14 osób. 

Z Turcyi. \V okręgu adryanopolskim uru
chomiono 65 000 piechoty i 3 000 chłopa ko~nm
cy, a także 342 armaty. - \V obwodzie salonic
kim zmobilizowano 167 000 chłopa piechoty, 
6 700 konnicy i 78G armat. \V rezerwie pazo
stato 16 batalion6w red yfów. \Voisko tu reclcie 
dopuszcza s ię na ludności słowiaf1skiej niesły
chanyd'i g\vattó\v: i mordów. 

Ostałnie wiadomości. 
\IV i e d e Iii. Coraz gorsze nadchodza wiadomo· 

śc·l z Alv :austn'addch. \Vylewy wyrządzają coraz 
·w ,lęcej sz:kooy. W Ugowi~ach, w l(aryutyi, wielkie 
sp·ustoszenie. \'V jedn.ei mi~js.cowosci podmyty strugi 
ziemie aż do skały. Na Li.zerze płyną trumny z ttu
pamJi. Styn.na mi.cjs.cowoś.ć kapleiowa Gasteln oblana 
1.ews1..ąd wodą~ Pomiędzy gośćmi znajdują się książe 
Herbert Bismarck z małżonką, Gordon Bennet l słyn
n~· proiesor Zamti·oni. Troje osób zginęło bez śladu. 

L o n dyn. W czwartek o godzinie tO wieczorem 
rozni-osły telegramy ·wiadoru·o-ś-ć, że wieł-ce podziwiany 
i wie·lce g:a.niotw minister C.łtatnberlaln, kanclerz 
s.karoow·.r IUtc.b.le i sekretarz stanu dia ludyi, Hamll· 
ton, pzydaU się do uwoluienia. Już za ~odzinę wiedzia
no w Londynie~ że Ja:.ró1 ;ut~łełski dymisyę udzielił. 
Następcą kancl-erza skarb1il RHcłti~o podobno zosta
nie :;yr~ Cba.m.ber.1a1na. 

N o w y .f o r k. Orkau środ,owy zniszczył zu· 
pełnle 5 statków rybackicb4 Trzydzieści osób załogi 
zna-la:d.o śmierć w toru. 

T owa.rxystwo glmn. "Sokół'" w Lilt~endortmund. 
Zwyczajne zebranie odbędzie się w niedzielę 20 

wn:eśnia o godz. 3 po po.ludnlu w ~okalu p. G. 
Vo~e!ang, na które się WStZY'Stkich druhów zaprasza 
i tyc·h Rodaków, którzy mają chęć wst<\pić do ,.So
kola''. Uprasza się o liczny udział, gdy± mamy wa· 
żne spra~ry do z.alatwienia. Goście mile v.idz:iani. 

Czołem t · \V :r d z i a t 

III 

Podobato się Panu Bogu powotać do Swej chwa
ty po krótkich cierpieniach w 6 roku życia, naszego 
najdroższego synka 

Stefanka. 
Pogrzeb odbędzie się w niedzielę po potudniu o 

godz. 3 z domu żaloby, ul. forelstr. nr. 17, na który 
zapraszamy wszystkich krewnych i znajomych. \V. 
smutku pogrążeni rodzice 

Izydor i Maryanna I<:alota z rodzeństwem. 
B r u c h, dnia 18 września 1903. 

Towarzystwo gimn. "Sokół" w Wanne-West 
donosi swym druhom, iż w niedzielę 20 września o 
godz. 4 po poludniu odbędzie się zebranie miesięczne 
u p. Gedersmanna. O pw1ktualne stawienie się upra
sza A. Bartkowiak, _przewodn._ 

l(oto śpiewu "Mickiewicz" w Oberhausen 
donosi swym cz!ortkom, iż lekcya śpiewu i zebrania 
odbędą się \V niedzielę 20 września o godz. 2 po pol. 
Liczny udział członków pożądany. Goście mile · wi
dziani. Cześć pol~kiej pieśni! St. _O_tul~-~~~~kr. 

.. ---T~;,~f~y~t';~ -ś~. Barbary w Annen 
urządza jesienną zabawę polączoną z tal'lcem w nie
dzielę, dnia 20 września o godz. 5 pc~ południu,. Go
ście moga być przez cz!onków wprowadzeni. Zebra
nie miesięczne - odbędzie się o godz. 3. O jak najli
czniejszy udział w zebraniu i zabawie uprasza 

Z ar z ą d. 

Baczność parafianie z Cerekwicy p. Borkiem. 
Kochani parafianie! ·Jak wam wszystkim wiado--

mo, odbylo się w przeszlą uledzielę zebranie . w Ka· 
stropie w sprawie umowy, jaką pamiątkę mamy spra
wić naszej parafii, ale niestety, tak maJo się zebralo, 
choć Jw.sza parafia tak wielka jest. Proszę was, ko~ 
chani parafianie z calego serca, abyście doJoźyii też.... 
tych starał1 i abyśmy mogli tę pam.iątkę dla nas~ei 
parafii sprawić, a. przez 'to Lyśmy naszemu księdzu 
pt·oboszczov .. d. za jego mozolną pracę, którą już tyle 
rc.zy nam tudotąd przynosi.t, sprawili uciechę, bo już 
sfyszymy z tego listu, który nam byJ przeczytany na 
zebraniu, z jaką uciechą go pisal do nas, że go bardzo 
cieszy, że parafianie nie zapomnieli o swej parafii i 
o tym domu Bożym. Donoszę także wam, że te skła
dki mOR'l być przystane na ręce komitetu, albo gdzie 
się znajdują kolektorzy. Na Sod.ing-en jest Tomasz 
Malinowski, Bismarckstr. 102a. Na Kastrop Jan Ra
iewski w Rauxel ul. friedrichstr. 11. Proszę was 
t3. kże kochani parafianie z \Vestfalii i Nadrenii, gdzie 
jeszcze kolektorzy nie są postawieni dla braku zna
jomości, abyśmy się sami zajęli tą spraW<\, tyllw nam 
donieść można listownie. \Vięc parafianie weźmy się 
szczerze do dzieła, abyśmy mogli jak najprędzej ten 
cel osięgnąć. Szczerze was pozdrawiamy. 

I<:omitet: 
Piotr \Vilczyf1ski z Rauxel Victnriastr. nr. 125. · Jan 
Oie.ldzik z Habinghorst Romerstr. nr. 46. Piotr Szym~ 

czak z Bornig p. Sodi~-~.en nr. 14a. 

Towarzystwo gimn. "Sokó·ł" w Dortmundzie. 
\V niedzielę, dnia 20 brn. punktualnie o godz. 8 

wieczmem oclbędzie się w Ceutral-liof (Westwall 18) 
nadzwyczajne walne zebra11te towarzystwa naszegm 
Ponieważ na porządku dziennym jest oprócz ważnych 
spraw także uzupefnienie zarządu, dla te"' ') lwmplet 
druhów- bardzo pO'żądany. Goście mile widziani. 

Czole m! \V y d z i a L 

Kolo śpiewu "fiołek" w Bruciut 
podaje do wiadomości wszystkim cztonkom, tak czyn
nym jak i nieczynnym, . aby zechcieli się stawić na 
niedzielę 20 września o godz. li % w lokalu Tow. do 
odfotografowania. w ubraniach takich, jak na osta
tniero zehraniu hy!o rnówio11e. or.naczków tak samo. 
nie_ zapo!nn~~·-.9 __ !~c .~~~- ~_?.zia! prosi ___ z a rząd._ 

Towarzystwo św. Wojciecha w Dortmundzie 
donosi swym członkom, iż w niedzielę 2.0 bm. odbę
dzie się zebranie o godz. 4 po po.t., po posiedzeniu za.,. 
ba'~'a z tańcah~.i_:__2-~i5_~11Y _ud~~_!_ up23~za. Z a r z ą d. 

Ba-czność Rodacy z Hus-en! 
Celem założenia Towarzystwa polskiego ma sie 

na sali pana Schultego w tiusen odbyć pogadanka, 
· . .ażeby komitet ut\vorzyć. Niedziela i godzi 1m będzie 
później podana. · Kilku Rodaków z Iiusen. 

Towarzystwo gimn . • ,Sokół" w Laar 
podaje S\\--yrn czlonkorn do wiadomości, i~ w niedziele 
20 \\- rześn ia o godz. 4 po pol. odbędzie się łnvartalne 
wa!nę zebranłe, na które się winni wszyscy druh o- · 1 
wie stawić, gdyż bez uniewinnienia muszą placić ka-
r~. Goście mile widziani. \V Y d z i a l. 

D·obrze od dJuższego czasu zaprowadzony 
interes krawiecki, 

z dobrymi i stałymi odbiorcami i wszystkimi por;1.ąd-: 
karni Jako maszynę. stót itd. w prowincyi r!adreńskiej, 
gdzie przeważnie Polacy zamies.zkuja, jest od zaraz
lub później pod bardzo korz ystnymi warunkami do 
sprzedania. Ktoby z Rodakó\\- miar chęć takowy lm
pić i dalej prowadzić, może się gfosić czyli zapytać 
d0 Eksoedycyi ,,\Via-rusa Polskiego•· w Bochum. 

Uczeń 
z poczciwej familii, który · ma chGć wykształcić się na 
doskon.a.le~o kupca przy dobrej sposobności, może 
się z.g,1osić 1l 

WOJCIECHA POW ALO\VSI(IEGO w Bochum, 
(f'łnna Adalbert PowalowskJ.) 

Specyalny dom towarów dla mężczyzn i chlopców~ 



Towarzystwo błog. Bronisławy w \\'iemelhausen 
fdonosi swrm członkom i wszystkim rodakom z \\ ie
rnelhauscn i okolicy, iż w niedzielę, dnia 11 paździer
nika urządza nasze towarzystwo zamkniętą zab~wę, 
palączoną z śpiewem, teatrem itd. Rodacy, którzy 
będą chcieli brać udzial w zabawie, muszą się dać 
wpisać na ten jeden dzie1ł na czlonka naszego Tow. 
\Vpisowe wynosi l markę. Aby Rodacy iuż przed 
·czasem mogli się dać wpisać, przeto zapraszamy 
wszystkich rodaków na na.sze zebranie, które się od
będzie w niedzielę, dnia 20 i 27 września w lo·kalu 
pani Schmidt o godz. 4 po pol. 

BACNOśC! 
Towarzystwo św • .lóze[a w Osterield 

.do111osi swvm czlonko:rn oraz wszystkim Rodakom z 
Osterfeld i okolicy, iż w niedzielę, dnia 20 \nześnia 
przybędzie do nas ksiądz polski i odprawi nabożel1-
stwo nieszporne z kazaniem po poludniu o godz. 4. 

V w a g a : Po nabożeństwie odbędzie się ze
branie miesięczne, przeto 0 1 jak najliczniejszy udzial 
tak w nabożeristwie jak i w zebraniu uprasza się. 
Goście mile widziani. St. Gierlich, przewodn. 

l(oło śpiewu "Harmonia" w Rotthausen 
Lekcya śpiewu odbędzie się w niedzielę 20 bm. 

o godz. 4 po poludniu, potem jest zebranie i wolne 
piwo. O liczny udziat prosi przewodniczący 

Fr. Stahek. 
--------------------------------------

Towarzystwo św. Marcina w Kirchlinde 
obchodzi w 11iedzielę 27 września 13 rocznkę swego 
istnienia, na którą zapraszamy wszystkie Towarzy
stwa z okolicy, które zaproszenia odebraly, oraz za
praszamy także Rodaków z Kirchlinde i okolicy. 
Uroczystość odbędzie się na sali pana Schuhmachera. 
a palączona będzie ze śpiewem. deklamacyami, tea
trem p. t.: "Blażek opętany". Koncert wykona ka
vela p. Musielaka z Kas tropu. Uroczystość odbę
dzie się w zamkniętem kólku. O liczny udzia.r prosi 

Z ar z ą d. 

Baczność druhowie w okręgu IX 
westfalskim! 

Donoszę uprzejmie, iż zjazd prezesów i naczel
ników, który się miar odbyć we \Vanne odbędzie się 
w Rauxel 20 września po południu o ~odz. 3 i pół w 
lokalu posiedzeń tamtejszego ~niazda. Upraszam 
wszystkich prezesów i naczelników z okręgu west
falskiego, apy zechcieli się punktualnie stawić, nie 
powinno ża nego brakować. Także zapraszamy te 
mlode gniazda, które zostaly niedawno zalożone, 
aby zecllciały na powyższe zebranie przybyć, gdyż 
będą przyjęte do okręgu westfalskiego. Odzywamy 
się w stowach serdecznych do gniazda w Reckling
hausen, które zostalo w zeszłym roku zalożone. a nie 
tlaje znaku życia sokolego, aby zechcieli na wymie
nione zebranie przybyć druhowie, którzy należeli do 
wydzialu w ostatnim czasie, a dopomożemy im, aby 
'tam .,Sokól" nowego życia nabraL Pamiętajmy, że w 
każdej miejscowości powinno takie Towarzvstwo 
istnieć, gdzie mfodzież może swoje cialo i duha \rze
pić, a więc lotem sokolim naprzód. Czolem! 

Jan Barailski. 

Towarzyshvo łoter~rjne .,Nadzieja" w Giinnideld 
obchodzi 3-cią rocznicę s veg,o istnienia, dnia 2n wrze
śnia o godz. 4 po południu. Zabawa będzie z tai1cenJ, 
na którą zaprasza się rodaków i rodaczki. 

Z ar z ą d. . ---------------------·-------
Towarzystwo św. ·wacława z Linden 

donosi swym czlonkom z Linden i Dahlhausen, także 
i Rodakom z Linden, Dahlhausen i okolicy, iż w nie
dzielę, dnia 27 września (}bchodzimy 11 rocznicę swe
~o istnienia, na którą wszystkich członków i gości 2 
Linden i Dahlhausen i okolicy jak najuprzejmiej za
praszamy. Także i członkÓ\V innych Towarzystw, 
które nas zechcą odwiedzić jak najchętniej zaprasza
my. Program zaba'NY: Od godz. 2~ otwarcie kasy, 
potem koncert, śpiewy i deklamacye; o godz. 6 roz
pocznie się teatr pod tyt.: .. Stary piechur i syn jego 
huzar". Wstępne dla członków naszego towarzystwa 
50 fen., dla czfonków innych Tow. 30 len., dla gości 
przed czasem 75 fen., przy kasie l markę. CzXonkowie 
niewyptatni p.tacą jako niecztonkowie. O jak najli
czniejszy udzial w zabawie naszej uroczystości upra-
sza Z ar z ą d. 

Towarzystwo loteryjne "Nadzieja" w Herten 
donosi Rodakom z I-J e rten i okolicy, iż w niedzielę. 
unia 20 września urządza .iesienny zabawę na sali p. 
Agaciaka. Pocz8tek o godz. 4 po pot O lir:zny ndzial 
prosi Z a r z <' d. 

W 1ec ,\Zjednoczenia" w 1viarxloh 
odbędzie się w przysztą niedzielę dnia 20 \\ rzcśuia. 
po wielkiero nabożel1st\\ ie o godz. 11 1 ~ na sali pana 
Landersa, róg ul. Kaiscrstr. w Marxloh. Rodak ów 
z Marxloh i całej okolicy uprasza s i ę usilnie o liczny 
.udzial, gdyż omawiane będą sprawy robotnicze. 

"Zjednoczenie zawodowe polskie". 
·----- -- ----------------·-· 

O ze lad ik p· e arski, 
dzielny w swym zawodzie, zna jdzie stalą prac~ . 
Zglosić się można do 1 października. 

bz •dor Kalo a, 
poznal1ska piekarnia w Bruchu, von Torelstr. 17. 

Słnża a olka w 
potrzebna od 15 pal. dziernika lub l listopada do pol-
skiej malej familii z n a lcży temi zasfugami. Zg~ osze
nia do "Wiarusa Polskic~~f' . 

Za inseraty i reklamy redakcya wobec publi
czności nie odpowiada . 

Koło :pie~nt •. Cecylia" w Neumiihl. 
Donosimy czlonkom, iż lekq·a ~piewu odbędzie 

się dnia 20 \nze, ni a o godz. l po poludniu w zmie
nionym lokalu, tj. u p. friedr. E!Jring, przy ulicy 
fiskusstr. w ·eumiihl. Po lekc-d walne zebranie. 
Czlonkowie winni się punktualnie stawić. Goście mi
le widziani. Cześć polskiej pieśni! 

U w a g a : Zwracamy uwagę wszystkim Ko-
lom śpie\vackim na zmianę lokalu. Z a r z ą d. 

BACZNOś C! BACZNOśCI 
Szan. Publicz~1ości polskieJ w Wanne i okolicy 

donoszę, iż osiedlilem się Je:d\0 

malarz i tapicer polski, 
i to w domu mego szwagra Józefa \Vojciechowskiego 
orzy ulicy Kastanien-Allee nr. 2 w \\'anne. Wszelkie 
prace w mój zakres wchodzące wykonuję po cenach 
umiarkowanych, przy rzetelnej usludze. Szan. Ro
dakom posiadającym swe własne domostwa zwracam 
uwagę na moje przensiębiorstwo i proszę o laskawe 
poparcie me~o przedsiębiorstwa. Ja zaś jako Połak 
starać się będę, ażeby każdego zadowolić i rzetelnie 
obsłużyć. Pokladając nadzieję. iż Rodacy nie omie
szkają i wkażdym razie poprą moje przedsiębior
stwo kreślę się z wysokim szacunkiem 

Franciszt k Otierzvński, 
malarz polski w Wanne, Kastanien-Allee 2. 

Dla oszczędnych gospodyó 
wysylamy tylko dobry i trwaly towar za zaliczk~ 

pocztową. 

_ 10 mtr. niebielone~o barchanu 75 ctm. szerok. 
3,.1~ mr. 12 mtr. płócienka na pościele w ladne krat
ki 0,40 mr. 8 mtr. inletu na \\·sypy czerwone i w ró
ŻO\~e paski 6mr. l fun t czarne-j welny na pończochy 
2,20 nu. l tuzin ręczników 5U X 110 ctm. wielk. 3 m. 
19 :ntr. linonu 83 ctm. szerok. 4 mr. 10 mtr. linonu 
c1enszy \V}'rób 6 mr. Derkę do spania 2 funty ciężk. 
3 m r.. Obrós na stół w kolorowe !adne pasy 130 X 
11ą WJelk. 1.95 mr. P:·ześci eradio kolorowe ladny de
sen 2 mr. l parę ko!aer na łóżka biale. z czerwonYm 
br.ze~ie!fi? 6.80 m r. l, p~ rę . bia!yc~ kolder nadzwy-c.~. 
w1en .. 1 ... 0 mr. Zamcnnema od h marek poczawszy, 

Schreiber i Spółka ~ast., Herne 
interes chrześciaóski. ' 

ooooocooocooooccocooooooooococc 
Do interesu rólniczo-parcelacyjnego potrzebn 

jest • 
męzczyzna samotny, 

dosyć biegly w pisaniu który musi też później dla tegc1 

imeresu P;>dróżować. ~tan~}\visko. jest_ prz~iemne i 
tnvale. Kaucya odpow1edil!a mus1 hyc zlozona, al. 
bowiem stanowisko \v--ymaga szerszego zaufania 
Adresować należy Postlagernd Posen l. Litera B. B, 
ooooooooooooooooooooooooooooooaa· 

Baczność! Wanne! Baczność! 

Szanownym Rodaczkom w \Vanne i okolicy do. 
noszę uprzejmie, iż zalożylam tu w \Vanne na J<.a . 
rola ulicy nr. 6a 

pracownię daroskjej garderoby. 
Ręcząc rzetelną i skorą uslugą, do czego mnie 

długoletnie przeświadczenie i pracowanie w tem za. 
wodzie upoważnia, proszę o laskawe uwzględnicllle 

Z szacunkiem Antonina Gronostaj. · ---------- --·· ·---------

Portret 

Ojca świętego Piusa X 
w pięknych reprodukcyach 

• polecamy: 
'*~~~;.;.r~~~*'*~~~;~*~ 

L 80 cm. długL 60 em. :>zer. 6 mr: 
II. 4::> cm. długi, 35 cm. szer. 3 mr, 

III. 33 cm. długi. 25 cm. szer. 60 f . 

~-%:~<~~~>*"*~~~*~~-R~~~;\~ 
Na porto i opakowa.nie 50 fen. więcej. 

H sięgat·nia 

Wiarusa Polsk1ego w Rocbum~-~ 

(l ~i~ ' ' 
)fam w Holsterhausen 

5 minut od kopalni .. Julia;· 
położony 

=dom-
z 1/ 2 morgi ogrodn, tanio 
na sprzedaż. \Vp~ata ł .ardzo 
nizka. - Bliższych ~zcze
gółów można się do,Yiedz ić 
Yioltkestr. 41e w Holstcr
hausen. J. Hosncł'. 

Kiep.enkerl 

Bac~ność Rodacv 
w K ... "-.STłtÓP! 

:Niniejszcm polecam ~zan. 
Rodakom mój 

interes 
cygar, papiei·osÓ\V 

· ·wina i Ill\v JtaJ
rozmaitsz:J't•h itd . 

Franc. Kohczak. 
Ma-.trop, 

ul. Bochumerstr. nr. 7. 

Różne książki 
poleca Księgarnia ,. 0\Jiar. 

Pol~>k' w B ' <~br m. 

czerwony t;. funt 20 fenygów, 
niebieski 

~' 
., 25 'ry 

czarny 
" ~ 30 ., 

brunatny 
~' :' 35 

" srebrny •. , ., 40 
~' 

zło y ~~ ~' 
5U ., 

Najlepsza i najtańsza tabaka 
do palenia 

Oldenkott'a 'v Rees. 
zastępca w Bachum 

Wilh. łlolfermann, 
Bochum, .L 

1ibelungenstr. nr. 14. 

ukarnia "Wiarus o '' 
Maltłreserstr. 17, w Bochnn•~ Maltheserstr. ·n7, 

~~:ykony'\\;.-.. 

-- gustownie, prędko i tanio 

rvszelkie prace er uli ar<-:, k~ t-' 
miano w ide 

u.~ta.wy!' Jtro::ranty, karty w~t.~J~"~ karty le"}tymacyjn~ t 
ka1·t)' do kwitowania składek tnue~ięeznycb, koJlle ·t)' i ~,. J3.~ 

teier z na:1avą towa.rzy~t:wa. łub z naz visidem nt-toby pry· 
watneJ. za.pro~zenia we8elne~ karty 1,0 ecł\}ąee ł wizyton e, 

plakaty, pro~J•ekty i t. d • ., i t. d. 

---.··--
U w a g a. Przy wszelkich zamt'lwjeniacb prosimy · podac za.ws '5~ 

dokł11.rlny adres. aby przesyłka nie opó?.nHn sie. 

Adresuwać należy: "w·arus Pols i", ochum. 

.._ Zą. druk, nakład i redak.cyę odpowiedz:alny Antoni Brcjski w Bochum. - Nakładem i czcionkanJi Wydav.nictwa ~,,Viarusa P <llskiego'' w Brehum 



• l(;dtienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie, poś\\'ięcone spr(rwom narodo"rym, politycznym i zarobkowym. 

lft!J'tiU~d:d codziennie :z WYlltkitrn dni poświlttcznycb 
i łieiatkiern rtligijnym p. t.: .. Nauka Katolicka" z ty
t•daikiem spolecznyrn p. t.: .. Glos górników i hutni
kihr", oriz pisemkiem littrackiero p. t. •• Zwierciadlo" 
Pn;eipbta kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
i ar. 60 fe.n., a z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen. 
.. ~łar11 Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

pod znakiem •• t polni~ch'' nr. 128. 

Za inseraty placi sie za miejsce rz?,dka drobnego druku 
!S fen., a za o~loszenia zamieszczone przed inserata!ni 
4 Pkn. Kto często nj~Jasza, otrzyrT:C:! odpmYiedni opust 
::-:zyli r2bat. Za tlemaczenie z cbc\· h języków na ool
ski nic sie nie placi. - Listy do redal\cri, Drukarni 
i Ksi~garni nr.leżv opłacić i podać \V nich doklć.!d_ny 
zdre.s piszące·~o. Rekopisów się nie zwraca. Nazw1sk 
ł:oresp<ll!Cienrów htz ich upo·,;ra;~n!enia nie \YSI\azuje sie. 

Bochum (\Vestfalia), ni~daicla 20-go ..vrześnia 1903. Boa 13. 
Hedakcya~ Drukarnia i K::.ięgarnia znajduje t::ię przy uiicy M~lthet:erstra::<E:-e nr. 17 na dole. -

Rodzice polscy! Uczcie «zleci swe 
-'wie, czytać i pisać po polsku! Nie 
jelt PoJakiem, kto potomstwu swemu 
tałemezyć się pozwoli! 

etlblerać będą listonosze pieniądze na gazety. 
Rodaków na obczyźnie prosimy, aby każdy 

łflYIOłował 

l markę 92 fenygi 
1 

ł ••ł listowemu, skoro kwit dziś we wtorek 
lila dni następne przyniesie. 

Rodacy! Zapisujcie sami i rozszerzajcie 
..,Wiarusa Polskiego•' na IV kwartał, czyli na 
paidziernik, listopad i grudzień, bo to pismo 
Wasze, pismo szczerze katolickie i szczerze 
tolskle, narodowe, ludowe, które zawsze broni-

·~ 10, broni i bronić będzie Polaków na obczyźnie 
! tneelw &ermanizacyi, socyałizmowi i wyzy

Iłowi. 

~**-~~********** 
l wypadków dnia. 

Nowy nabytek komisyi kolo-nizacyjnej. 
Komisya kolonizacyjna kupiła \Voźniki w 

powiecie gnieźniet1skim, obejmujące 700 mórg. 
, Qd niemea p. Kabitza za 300,000 mardc. 

Z Macedonii. 
Chrzc§cianie w MCJ.nastyrzc są przygotowa

ni na śmierć; anatyzm mahometan przerażająco 
:wzrasta. 

Ambasadorzy tutejsi otrzymali dziś spra
wozdania o<.f konsulów o strasznych rzeziach 
chrześcian w" Macedonii. 

Pod pozorem ćwicze(.l wojskO\\ ych powofa
-no 25 000 nizcn\ istów w Bulgaryi. 

Korespondent angidskiego .,Timcsa··. rio-
.· welł, zagrożony przez Turków umknął do Salo
niki i \\ ręczyt konsulowi angiels.h':icmu raport. 
w którym zape\\'nia, że wojska alba(Jskie d<lżct 
świadomie do wymordm\ ania lud!I{)Ści słowiafl·
skiej. 

Telegran1y. 
l w ó 'l.\'. M.iejscnwości Zf<:: cz{J\,, i Mona

s,tyrsko nawiedził 01-;:rnmny pożar. \\' samrrn 
Złoczo\,-ie zamiet.lł pożar óD-tychczas 5{10 do
mów w p-c.rzynę. Kilka osób znal~złn śmierć w 
JJłomie niac tr. 

A n t~,- ,e .rp i a. Paro\viec holen-derski ,.Ar
kadra" p,rz.eciął na dwie cz.ęści niemiecki ~ro· 
Wiec .,Agn.es~'. Część przednia natychmim~t za
tonęła, trJn'i~ .zdołano dowlec do bn....e}~u. Szkoda 
w~mosi ok.o!o 400 no~ franł<ów. 

Pot.acv na obczyźnie. 

Podziękowani-e. 
\Vsz~1Stkirn Szano" nym Rsda..ko·m z Po[ski 

i z ebcz.yznr. którzy mi tak iyczU'\\·e. osobiśCie. 
tełegraficzure oraz: listowne zf<ityfi z p{nvo(Ju o· 

puszczenia kaźni pruskiej życzenia, wyrażam 

moje najszczersze podziękowanie. 
Odzyska\vszr 'volność, tem gorliwiej praco

wać pragnę wspólnie z kochanymi Rodaka m i na 
obczyźnie, dla wspólnej naszej sprawy. 

francUszek \Vojciedwws.ki. 

Współpracownik pana lensinga. 
Dortmundzki .. Przewodnik" nic chce badać, 

czy p. Leon Trzebil'1ski. o którym organ pana 
Lensinga \\ yraźnic pisał, że ,.ma stanowisko 
przy .. Przewodniku'·, b}rl socyaiist<.t. bo to, _iak 
po\viada, .,rzecz prywatna", która "Prze\\-odni
ka" nie obchodzi. 

Za pozwoleniem·. paliQ\\·ic centrowcy! Ody
by p. Trzebir'1ski byl został sprowadzony do 
Dortmundu tylko na to, aby stawial literki, nie 
bardzo zajmowalibyśmy się jego ,.przek<mania
mi" politycznemf. ale 

l. p. Lensing ,,- zaproszeniach na \\-iece \\ y
borcze przedsl::l\\:,ia1 pana Trzebi!'Jskiel.!o Pol~
korn-katolikom jako redakrara; 

2. zanim p. Luk-o\\ ski został najęty przez p. 
Lcnsinga, zgtaszał się p. TrzebiJ1ski - oczywi
ście z poręki S\\ ego chlcboda,,··cy - do Byto
mia, aby mu tam zarekomendowano redaktora 
po·lskiego; .. , 

3. p. TrzebiJiski podpisa1 odeZ\Yę z' dnia 19 
czerwca br., polecając Polakom katolikom 
"Przewodnika''. 

\Vobec te.go roztrz<tsanic sumienia politycz. 
ncgo pana Trzebi1iskief~O może panu Lensing(\·
\.\ ·i i panu LukO\\ skiemu być nie na H~kę. aic lud 
katolicko-polski ma pra\\ 0 dO\\ ie(izieć s:~. co 
zaiCz jest ten. który id1 z poręki centrow~.:ów 
pouczal. jak mają glosować przy \\ yborach. któ
ry szukał redaktora dla gazery pQlsko-centro
\\ e i. który im tę g-azetę polecal, wydając r(l\\'110'
czcśnie S<ld o innej, centrO\\ com niedogodnej 
gazecie katolicko-polskiej. Lud katolicko~po!ski 
ma prawo dowiedzieć się. czy im centrowcy 
dają na przywódcę szczerego Połaka katolika 
- czy socyalistę. 

Ponieważ .. Przewodnik'' tej sprc:t\\ y baclać 
ani wyjaśniać nic chce .WiGc my go wyręczymy. 
SnYierdzan1y tedy, że dn. 2 marca: 1902 ,,. liście, 
który nam ''ręczył odbiorca, pisał p. Leon 
Trzcbi!'1ski, 111aiąc-y obecni;:' ,.srano\Yisko przy 
. .Prze\\ od11iku" t:ll\ : ... Jt <l razi e pracuj~ '' tmcj
szc:j socyalistyczJJcj drukami. Najpra\\ dopo
doblliej że tt1 ale pozostanę i poświęcę się szcze
rze tej sprawie. bo uznaję ją już od dawna za 
sprawiedlhv~... r3L;dzic tu \\·ydawaiJC polski~ 
snc~'alisączne pismn. ,,-;Gc .ia SJX>ro siG bt;dę 
brat do llJttki. a Cl w si·ę Już oni p')Stara.ią. t:·D i 
będę tak w redakcyj jak i ogólnej agitacyi czyn
ny." 

Tak tJisal p(>itora roktJ temu dzisiejszy 
\\·spńlpracownik pana Lc.nsinga, teg-o S8!1lcgo p. 
Lamberta Lci!sing-a z Donmundn, i~t(lry chce ti
IJodzić z<:t JJ{J~ron;c<; socyalizmtJ \\śród Pnb

k6\\, za stróża id1 duszy i prze\\ oduika r.! l ni;.'La 

\V r~·m s~mym !iś • .:ic !Ir:p~a p. Tr:-::'cbi(Jski 
piStllOłll ka to l id C1- (.'Ol:;~ i l11 a ks. dra Li~sa na
Z)"\\ n sz)·dcrcz.-;_, .. lmci panem dubrodzL:j~n.!''. 

Ter<:lz R,odacy wiedzą. jak należ~' pt:lst~po
wać. aby ".,. oczach centrowt'ów udtl)dl'lć za do~ 
b·rcgo tatoHha i J"l<lrządncgo czlowi.d\a. 

:Ko" y proLtS \V sprawie "rzesit1skiej. 
\V Gnieźnie ro.zpoczął się przed izb~l karną 

proces przeciwko 1-t oby\\atclom, oskarżDnym 
o nlatwicnie ucieczki ofiarom procesu \\'rzesi!l
skieg{). 

* 
Akt oskarżen:ia prokrrratoryi przy król. sądzie 

ziemialiskim w Gni€-źnie. 
l) Okulista dr. Niego1e\VSki felicyan z Pn

znania. 34 Jata, żonaty, niekarany. 2) Adwokat 
Adam \Vo!iJ1ski z Poznania, 46 Jat, żon., niekar. 
3) Kupiec i redaktor Stefan Chaciszewski z Po
znauia, 46 lat, żon., niekar. 4) Posiedziciel dóbr 
ziemski·ch franciszek Beym· z. Bia tęży c p.od 
Wrześnią, 67 lat, ż·on., nickar. 5) Właściciel ka
mienicy i ren-elant banku Stanistaw Ziolecki z 
\Vrześni, 52 lat. żon .• karany. 6) Knpiec Antoni 
\Vinnicki z \Vrzcśni, 65 lat. żon:. niekar. ·7) 
Mistrz murarski Stanistaw Grochowski z Wrze
śni. 44 lat. żon., niekar. 8) Właściciel dóbr 
ziemskich Henryk Lutomski ze Stawu p. Wulką, 
3J lat, ka\\ alcr, niekar. 9) Ko\\ al Lndwik No
wakU\\ ski z \\trzc:-śn: .. 5(; lat, żon., karany. 10) 
Sze\\ c Julian Kaszkie\\'icz z \Vrześni, 59 lat, 
żon., niekar. I l) Pr-ob. Nticczysiaw Łabędzki 
z \Vrześni, 49 lat, niekar. 12') Iiandlarz Ignacy 
Janicki z \Vrześni. 28 lat,·ka\\·aler, nickar. Prócz 
wymicni·o nych mają zasid~ jeszcze na lawie 
oskarżon~"ch: Lł) cz~onck izby panów Józef I(o~
ścielski z Milosławia ł 14) poseł pratat Antoni' 
Stychel z Poznania. oskarżeni o to, że po zna
nym procesic "rzcsit1skim pomagali skazanym 
prz)· ucieczce, i t G: 

1) Janicki, Nepomucenie Piasel:kiej. 
2) Dr. Niego-le\\ ski. \Volil1ski, Chodszewski, 

Beym, Ziolecki, \Vinnicki, Orocho'' ski, Lutom
ski, Nowakowski, .Haszkiewicz Labędzki 
wspólnie Nepomuccnie Piaseckiej i Iielenie 
Bedna ro\\·iczo w ej. 

Beym, Zioh:~.:z:ki. VJinnicki, Luromski, No
" akowski, Haszkic \\ icz i Łabędzki mularzo~ i 
Marcelemu Piaseckiuuu. 

Jako m:ucryał dow~JdU\\ y służ:.l zeznania 
(>Skarżonych. ak ta z !}rcrces!l prz<:'ciw furmania
ko!wi i to,,·., akta z procesu przeciw Agn.ieszce 
Padzi(lskiej. o naruszenie tajemnicy listowej, 
książki i pism?~ obbżonc aresztem. jak książki 
protokularne komitet<'1\\' roznaJ1skiego i wrze
siJ1skie~o. przekazy ro\:ztow·c i k\\ ity. książki 
kaso\\ c. kom. pozn. i \\:L~., fisty u-d .f. Popta'\
skicv.o. d·-. i\\ich::llcw:-,ki::-gn. B~dn:Hn\\ iczcwcj, 
Piasl'ckie .i ze L \\ '8 \\ n tb ur. Nic~cJ;'-" ~;~:cg(l, 
Ziofccld cgo i komitet(>\', : dalej 8l\ t2. z;pro-c~.-~u 
\\Tzcsi(Jskic·go i z:..:zna11 i a Pias~ckic,i. lJi ascc.lde
go, Be dm'! rm\ i·czr; .\eJ i 13cdi'<HO\\ icz.J 7c L wo
wa. nadleśniczego filipa SkoracZC\\'Skicgo. z rk~
gatclki, \\dO\\ y \\'ikwryi I(a.il'wicz, Anny J.:··
cz.rt'lskicj z \\ 1 rzcśni, l: om: a rza Hansd-r c; z Po
znania. Antoniny K,orzenic. '-\ ~;··.::...;. }~r,~:;:tlit Chro!'J
skicL ucznia szkolnego. _\b~~sym:iiana Chroń
skicgo, policyanta Kozin·\', :.:ze-,. piekarza Smi
dowicza, nad\\·a.:hrnistrza nol. t::i,.:hlera, Ivla
ryanlly \\ ojciechC,\\ skicj z - 1 rześni i Joa.nny 
Pi aseck i ej ze L\\ O\\ 2.. · 

\\' części ug(;lncj j){Jd~tjc akt oskarżr_:nia zna
łl<i histo.ryę pmcc, tl \\ rzcsi ·.s···q:n, powstanic 
komitetów '' rzc-sit'lski:.:~() i P·ozna(;S!'icv.o dla a<l
mini~tra.:yi zebrcmych iundtiSZĆJ\\. \\'YllO, Z<:tcych 
z dnia· 18 czcr\\' a 1902 r. 183 300.2ó m r., 619 
koron i procent::t: K(>m~tet \':rzcsirlski :.Jt\\'orzył 

. si~ dn:a .? ~~mci;};z, ~~{i! r.: !~uz 1~-t:'Jski 24 ~n!dnia 



J90l r. z członkiem izby panów Józefem Ko
ściels.kim na czele. Kcn1. poznat\ski zbierał. prze
chov.-ywaJ i adminis.tro\\ al zebranymi l)ieni<;dz
mi, \\·rzesir1ski mial je rozdzielać pornędzy !}0-

trzcbujących. Z pieniędzy tych oplaceno w 
pierw"1$zej linii ,, ·szelkie koszta sądO\\ e i adwo
kackie procesu wrzesi(Jskiego, dalej da'' ano po 
100 mr. miesięcznie rodzinom, których członko
wie odsiadywali kary i prócz tego iO mr. mie
się.cznie na każde dziecko. LeL:z na tern nie ko!J
czyia się działalność komitetu. 

I tak placono rodzicom, których dzieci z::t
trzymywano w szkole ponad 14 rok życia z po
wodu, że w religii nie chcia~y odpowiadać po 
nie1niecku. , Dalej uwzględniono podobne ,,·y
padki' w szk-o·le żerkowskiej i da\\-allo zapomogi 
piekarzowi SmidowiczO\\ i. który odebrał córkę 
swą ze szko~y ludo\vej we \V rześni i pos.łat ją 
do szkó1 zagranicznych. 

PocNug uchwa1y złączonych komitetów· z 
dniCli 12 kwie·tnia 1902 r. przekazano sumy pe
wne funduszowi ,,na młode pokolenie" i na za
pomogi dla torut'1skich gimnazyastów. Ró\\ nkż 
gnd,eźniei1skim gimnazyastom, wydalonym z po
wodu przynależcna -do tajnego Z\\·iązku udzie
lono pomocy pieniężnej. 

Dalej odebra1a służąca szkólna Agnieszka 
Gadz·ir1ska z Wrześni przesyłki pieniężne za tu, 
że wraz z synem ukaraną została \\·ięzienie.m za 
ohvieranie listów od rektora szkoly \\ Tzesi(t
skiej do inspektora szkólnego·. \V racano także 
koszta procesowe osobom, za\\'ikłanym \\- inne 
pmcesy polityczne; gimnazyascte pe\\ nemu 
wrócono 50 mr., które nn1siał zapłacić jako ka
rę porządkową, z powodu odmówienia zeznań 
\V postępowaniu śledczem przeciw gimnazya
stom gnieźnic(Jskim. \Vreszci·e piacono kary 
natożon e na tych, co bez upoważnienia \\ ładzy 
zbierali na vVrześnię. 

Piasecką, skazaną \\" procesie wrzesit'1skim 
.na 2 i pól roku \\1ięzienia i uwięzioną nalych
m!iast po terminie w Gnieźnie, \YJ'puszczono na 
\\i10lność 1za kancyą 10on m r. za \\ ·stawieniem 
się obro(Jcy mec. vVoliflskiego. Zezna-la ona \\c 
Lwowie, że nikomu, na\\'et mężO\\'i, ze SWyl11 
zami,arem ucieczki się nic zwierzyła. Nikt jej 
do kroku tego nie namawiał i nikt jej ni radą ni 
czynem nie pomaga t. Posługaczka \\' cjcitt
chowska oświadczy/a przed sędzią śledczym, 
że było u Pia~eckiei dwóch panów. jeden Ame
rykanin, jeden Warszawiak i nama\v-iali ją do 
ucieczki. Gdy pewnego poranku przyszta do 
Piase.ckiej, nie zastala jej w domu, a nazajutrz 
córka oświadczy{a jei, że matka pojechała wo-

1 iarttsy1;. 
...... 

Powieść Wacława Maslewaklll .. 

(Ciag dalszy nastąpi). 
-E? - zagadnął LermontoVI.- \\'ięc zgi

niemy? ... N i e \1/ierzę! 
Podniósł się na łokciu, popatrzył na towa

rzyszy i zawotat z mocą: 
- Sio w o daję: nie \\ ierzę! Powied'Ziała mi 

wróżka, że zginie w pojedynku z przyjacielem. 
I ta'k będzie! tak będzie! Choćby teraz cud 
mial się stać, to sie stanie! 

Nlirski such-o się zaśmia-ł i znowu siedzieli 
cicho, ale po ch-wili rzekł Carlington: 

- Rozwa7.-ałem \\ ~aśnie. że ta po,wódź nie
prędko mCY.le nas pochłonąć i sądzę, że rniury .. 
dzi łatwiej nas w dzie(t wystrzelają ze skal oko
licznych, niż utopi~1 ... albo może g~odem zamo
rzą. Ratunku w ogóle nie \\ "idzę. ale trudno, 
a byśmy potonęli. 

.Reutt. przesta\\·szy g\\ izdać, spojrzał na An 
g lika, a ten ciągnął: 

- Rzeka ma duży sp·ad, \dęc nap11r tJ.
kliej masy wody jest ogromnl. muszą tedy miu
rydzi budO\\ -al: mocną tamę. na kn.żdy tokieć 
·wysokości parę łokci na grubo-ść doda wa.ć. a te, 
nietatwa, ani prędka robota, która do dnia it~ 
niesko!Jczcny. A skoro dziet't zaŚ\\ i ta, pewnk po 
każą się miurydzi na skałach nadbrzeżnych i p~ 
czną do nas sn·ze.lać, jak do kaczek. Ja. redy ra
dzG przyg·otowa_ć się na ten wypadek, jaki~ .:zań
czyk usypać, abyśmy mieli zasłonę. 

- Zacna myśl! - '" ykrzyknąt R..::utt. ~ 
Otoczym się wakm, to i ad wody będzt«:! a e ku · 
racya. Moi pi•onierzy mai:.! trochę sucharów, 
Zaraz ka~ je z.t()żyć do , \l,:spółnej piża.rni. \Vięc 

jako-ś {)rzetr\\ amy dzieĆl, dwa, a może i dlużej . 

Tymczasem, kto wie, co się stanie. Alboż-to 
w·szyscy, o nas zapomnieli? Odzie tam! Przyj~ 

~~ ł AR U S P O L S K f. 

zt:m d'o ivli los la\\ i a, sk .. ld chce ·ię udać do L wo
\\·a. 

1\lilo ław jest siedzib~! czionka komitetu 
po7.n. Koś(:ielskie-go. 

\\'spóto~karżony Janicki jechai razem z 
Piasecką do KrakO\\ a. \\e-zła ona do pocią
gu ,,- Mitosławiu. gdy tymczasem on jecha.l już 
od stacyi \\' rze ·ni: spotkanie się ich byto przy
.padkO\\"e. Piasecka OPO\\·iadała mu, że .iedzie 
Z\\ iedzić Galicyę. 

Ponieważ Piasecka w· czasie od l listopada 
1901 r. do 2) marca 1902 r. odebrała od komi
tetu razem 68-t45 m r. ( \\ te m 400 m r. wręczono 
je:j ·przez jakiegoś Doma{1skiego z Filadelfii) do
pomogli jej członkowie tegoż do ucieczki. Dalej 
\\")'Stano Piaseckiej, już po ucieczce, do Lwowa 
1933,05 m r., jak Ś\\ iadczą listy dr. Michalew
skicgo. Popla wskiego i redakcyi ,,Słowa Pol
skiego", urnożli ,, - iając jej w ten sposób pobyt 
za granicą. 

Helena Rcdnarowiczo,,·a. żona kowala, ska
zaną zosta.Ja rÓ\\ · nicż '' procesie \\TZesir'Jskim i 
to na rok \\ ięzienia. jak Piase..cka udała się za 
granicę, kiedy, stwierdzić nie był'o można. Z 
kc·respondencyi między dr. 1\1\ichalewskim i dr. 
Niegniewskim można wnioskO\\ - aĆ. że do L\\"0-

\\ a !)ł'Z}-by!a \V początkach cze n' c a. I dla niej 
udt\\-alit komitet poz11. za naiożom1 chntnasto
miesięczną karę 1.200 m r., prócz \\ ypłaconych 
jej przedtem 6GO mr. 

1\1arcełi Piasecld, mąż t\epomuceny, skaza
ny zostat ,,. procesie przeci\\- fu rrnaniakO\\-i za 
rozszerzanie fotografii skazarków \\-rzesir1skich 
na karę 50 m r. i koszta sądn\\ e. Razem mial 
do zapłacenia 117 . .35 mr. Od komitetu odebrał 
120 mr., lecz wyjechał nie zaplaci\\-SZY niczego. 

Nad tern. że po tępO\\ "anie. komitetÓ\\- może 
być karygcdnem. obrado\\ ano na kilku posie
dzenia2h kom. pozn. Ś\\·iadczy o tern list. któ
r.r na posiedzeniu 3 grudnia 1901 r. postano\do
no \\"ysłać do redakcyi gazet galicyjskich z pro-
śbą o umieszczenie pieniędzy \V bankach tam
tej z:rch, aby ich policya pruska z _iakichkcl\\ i ck 
bądź PO\YOdÓ\\ nie mogła ·obłożyć aresztem. 
Przemawia za te-m dalej protokół z 20 grudnia 
1901 r., podług którego prze\\·cdnicz~tCY komite
tu Józef Kościelski zaleca dcpo-nO\\·anie pienię
dzy \\" bankach galicyjskich. ·\\ dniu 13 lutego 
1902 U\:h\\·atono ztożyć 30.000 mr. \\. papierach 
wartościo\ryc.h \Y jakim pe\\·nym banku kra
ko'" ski m i to na naz\dska Kościeiskiego i dr. 
Niego{ewskiego. 

.Również dr. Michalewski pisze "- jednym 
z swych listóvv· do dr. Niegolewskiego. że nie 

dzie pomoc. a nie pomoc. to miurydzi, widząc 
że z nami nicłat\\'0, wdadzą się w układy. Ba
ronecie! - dokorkzył żwawo się podnosząc. -
Jeśli się uratujemy, twoja to będzie zasługa! 
Duch we mnie wsrąpir! 

- Ot, zapala z się, - rzekł Mirski. - Za
raz \\"i dać. żeś Polak. 

-- A Polak! Obaczycie. co to ja zaraz zro
b ię! Je no bez gadania: wszyscy do roboty! 
tlej, pionierzy, uszy do góry, łopaty w ręce. ży
,,·o! 

Znowu zapalono wiechcie, na piasku ozna
czone· miejsce~ w którem mial wał pO\\ stać, 
i potem \lr szy cy wzięli si~ do roboty. Praco
\\ali bez \\·ytchnie.llia. z zapalem ogromnym i 
kołi ty nasyp rósł \\- ocza~h. f(cutt rę(:e zacie
rał z radoś...:i. zełnierze pO\\ eseleli, nawet Olge
rode niecc się ożywił, potem zrzuci\'t·szy mundur 
raze:m z innymi sran~t do roboty - i nie było 
w nieJ opieszalych, nie byto obojętnych. jeno, 
ami tacy, którzy z wytężeniem \Ysz.rstkich sił 

pracO\\'ali na. \dasny rawnek. Ale \\ ·szystko to 
b.rio na nic. 

Z nocnych mroków powoli świt się \~:yta
niaL l~..:z niebo by;o po ·ępne. ,..:iężkie dm1nry 
wr iały n:1d kotl in:t niz.ko, jal.;: szara opona, roz
p : ~·.a n:J. ·· ą iednich skala..::: h, · które pionrJ\\ o pod
no!'>iiy s ię z wouy._ A ta \\ oda -zeroko się rozto
cz:rta \v· okoto. b:rfa. mętna i nieruchoma. jak 
bxsno. \\/ciąż jej przyby\\··ato: cicho w·dziera
i a i~ na midiznę. za.ięta przez rozbitkó\\. i żar
b. j ej brzegi. \\ ·iąkata Vv pia ek. już \ \\·at pod
mywaia. \\ 'Qdo-pad ciągle szumbt, ak. już ci
dto i .:oraz ci ·zd. bo z k:1żdą chwil;.) z mniej
~ zei wysoko, ..:i spadał. 

Z szary ~h cłunur pu · dł i ę de zez rzęsisty 
i śwrat przestoniL Już nie byto widać ani skal,. 
ani \\lodospadu, ani szeroko rozla~nd po\\ odzi., 

· k·. o strumfente !~ty · ę z ieba, szumiąc \\· po
·w·ietrzu i1 z pluskiem bUftc o wodę. 

chciałby go przez jasne wyrażanie się wy 
na możliwe szykany pruskie. 

Udzial oskarżonych: 
l) Oskarżony dr. p. Niegolewski był człon, ~ , 

~dem kom. pozn., b~l sekretarzem, skarbnikiem ~e. 
1 \\·yk~nywa~ powztęte uchwały. Prowadztt bYł 
wszelkte korespondencye, deponował' w ban
kach \\·pty\\'ające skladki i rozporządza-t nimi 
wraz z przewodniczącym K:ościelskim. Po roz
wiązaniu kom. wrzes. i obniżeniu liczby człon
kó\\" kom. pozn. na 3 osoby, przechowywał u 
siebie książki i pistna obydwóch komitetów. 
Przy przesłuchach temu nie przeczył, lecz o 
ucieczce Piaseckiej dowiedział się dopiero, gdy 
była za granicą, ''' e Lwo\de. 

2) vVspóloskarż. Wolii1ski by~ czlonkiem t da 
pra\\'llYm doradc.ą obyd,,·óch komitetów. Przy tda 
przesłuchach zeznał, że wyplacal wprawdzie ,d 
Piaseckiej po1 jej ucieczce pieniądze i że dla r~ 
Bednarowiczru uchwalono. także po ucieczce żo-lsc 
ny, hypożyczk~ 3000 mr .. lecz pieniądze te ska- [s 
zanym się prawnie należały i wyptacenie ich 
byto obo-.wiązkiem komitetu. 

3) Podlug zeznań wspótoskarż. Chaciszew
skiego nie miat,y pieniądze, wręczone skazanym 
\\- celu urnożli\denia im pobytu za granicą, lecz 
byly jedynie prleznaczone na ich utrzymanie. 

4) Oskarż. Beym byt przewodniczącym 
kom. wrzes. W1aseckiej pieniądze wypłacono, n 
lecz nie radznno nad tem, czy ma się udać za 
granicę. O ucieczce jej dowiedział się dopiero / 
z gazet. O Beanar-owiczowej pO\\·iedziai mu 
jeJ mąż, że wyjeL:hala za granicę na kuracyę. Co l 
do Piaseckiego, to niczego sobie nie przyporni- fm 
na. 

5) \Vspóloskarż. Zi0-lecki był kasyerem i 
książko\\ ·ym kom. wrzes. i jakD taki odbierał ód 
kom. pozn. pot nzebne pieniądze; posiadał pel
nomocnict\\"0 do samodzielnego rozporządzania 
sumami aż do liOO mr. \Vypłacal uchwalone 
większe. Silmy i uskutecznił przcsylki pieniężne 
do L\\,OWa . . O ucieczce Piaseckiej dO\\'iedzial 
się d-opiero późn.:ej. Był ró\\·nież po roZ\\··iąza
niu kom. wrzes. czynnym z pozosta?ymi 3 człon
kami kom. pozm_ 

6) 'vVspólo~~arż. \Vinnicki był cztonkiem 
kom. wrześ. i zastępcą sekretarza. Podpisywal 
przekazy pienit;~he dla Piaseckiej i Piascckiego. 
Oświadczył, że był wprawdzie członkiem ko
mitetu, lecz nie był wtajemniczony \\·e wszelkie. 
szczegóły, ksiq.f:k.i prowadzit Ziołecki. l 2 

7) 8) 9) lfl): 11) Współoskarż. Orechowskr, 11 

Lutornski, Nowakowski, Haszkie\\ icz, prob. La- 0 

będzki, byli cztonkami kom. i uchwalili sumy 

Świeży nasy.p z piasku deszcz rozmywał, 
rozsuwał, nval z niego coraz większe kawaly i 
spychał je ku \.\-odzie, we\vnątrz okopu utwo
rzy{ baguo, które rozpierało wątłą groblę, at 
nareszcie c-na, podmyta i przesiąkniGta wodą, N 
cala się 0d razu rozlata. Powódź wpadła do 
środka. fale uderzyły ze \\·sz.ystkich stron i l 
imioHy ,,. szelki: siad ziemi. 

Rozbitki stali po kolana w wodzie iak l 

skarniettiaii. z krzykiem zamarłym na ustach. 
z przerażeniem w oczach, z \\"Ykrzywionemi 
t\\·ar-zami. ś~i · kając rękami skronie. Szła ku 
ninr] smkrć ol-..rropna, nieubłagana. 

l bylo t~un straszniej, niż wysłO\dć można .•. 

X. 
Tymczasem \Yiaru y, zaskoczeni przez 

czerkksó\\ ·, \\ suzymali koni. 
Pic-rśdef1 miurydzki, zbliżywszy się do nich 

na jakie tysi<.lC kroków, utk\\-H w miejscu. Wte· 
dy \\-iamsorn ,,·idać było doskonale jego Qgro- ~ 
mną gruoosć i wszystko. co \V nim się działo. 
·\Vię-: nt..:-ft gorączko\\ y, zstrwanh~ szeregów, u
Sia\\·ianue czambutó,,- '' ordynku. \Yrzenie. 

Dzi·r.:: patrzył na t-o spokojnie. czasami ocza
mi błysn~l ku wiarusom, czasami konia obrócil 
\\ inn4 stronę i z no\\ u patrzy!. Zbliżył się doń 
BaJduno\\ ski i rzekł: 

- Braciaszku! Nie dlatego, żebym chciał sie 
z rad<1 narzncać, a.le że ręce mi Ś\v ierzbią na 
tych pogaf1có\\-, pn\Yicm moje zdanie, które jest 
takie: możnaby w tern mro\\·iu piękną wyciąć 
uticę, że lepszej nie trzeba, ale iść musimy po 
naszemu, i ak burza. 

- Ja też nie co innego m~·ślę, 
Dz·ilc. 

(Ch ~.t dalsz~· nast:tPi t 



la skazanych, lecz o zamiarze ich ucieczki nie 
dedzicli. 

12) \Vspółudział oskarż. Janickiego wynika 
, wyżej \vymienioncgo zeznania. Oświad-czenie, 
1 ~e spotkanie się jego z p. Piasecką w JY\ilosra\viu 
l ~yro przypadkowe,, n!e jest. ':·iaro~odne. Prze

iw"nie towarzyszy! PtaseckteJ, bo Jako handlarz 
obeznany z podróżo.wani~m, mógł jej łat:vo ~y..; 
pamocą przy przestadanm. wykupywamu btle
t&w1 itp. Akt oskarżenia nosi datę 22 lutego 1903 
r. i· podpis pierw·szego prokuratora Langner1. 

Czyn kulturnego niemca. 
W dniu \\·yborów; d'o parlamentu kazał re

fdaktor niemleckiego pisma "Mostert" w Dlissel
~orfie roznosić na okaz uliczny plakaty z malo
·\\·id'la;mi Wi01óW, owiec, osrów i innych zwie
rząt z takim podpisem: .. Ci gloSO\\·ali na Kir
scha (centrowca)". PoJicya 0\\·e plakaty skon
fiskowala a kilku centrowców wytoczyło pro
ces o obrazę. Sprawa przyszła przed forum -
;sądu ła\nliczeg-o! I~edaktor p. Redeman n 
p1·zyzna1 się do czynu, zażądał wszakże przy
•znanla środków łagodzących! - na jakiej pod
, tawie, tego pisma centro\ve. z których wiado
tmość tę czerpiemy, nie donoszq_. - Sq.d też wy
dat wyro·k tagodny skazując pods<1dnego na 100 
marek grzywny lub 10 dni więzienia i koszta. 

[1\Towe pismo polskie. 
\V Poznaniu po\vstalo nowe pismo: "Prze

mysłowiec'·. Z nazwy w·idać. że łamy nowego 
pisma zawierać będą rozprawy z dziedziny 
l>rzemyslu . rzemiosra i handlu polskiego. Nowe 
. pismo \Yychodzić zacznie we formacie zeszyto
wym. roz na tydzLet1, co sobotę. Redaktorem 
został p. Idzi Ś\\itała. I~edakcya określa cel t:r
~odnrka następująco: 

,.Pismo nasze nie zajmuje żadnego stano
wiska politycznego ani partyjnego, poś"·ięconc 
li tylko naszym spra\\'Ołll gospodarczym, ekono
micznym i zarobkowym, ma ześrodkować na 
lamach swoich w treściwych. popularnych ar-
tykułach. krótkich sprawozdaniach z życia to
warzysh\· przemysłowych, rękodzielniczych i 
~upieckich odglos tętna naszego życia ekono-
l~icznego." , · 

Bardzo to szlachetne chęci , a z numeru oka
zowego wnosząc. należy się spodziewać. że no

l 1re pismo kupiectwu i przemysłowi naszemu 
·niepoślednie oddać może przyslugi. Daj Boże 
nowemu pismu po\vodzenie r sporo abonenthv 
z kót kupieckich j rzemieślniczych. Tcukie pi-

1 mo oddawna nam Polakom pod zaborem pm
, kim potrze.bne. .,Przemysłowca" zapisy\\·a(; 
,Inotżna każdej chwili na poczcie. 

Nowa zuch\vałość niemieckich kato .. 
lickhh Towarzyst\\' w Księstwie. 

l Pod PO\\ yższym. nagłówkiem pisze .. Ku-
~Yer Pozna!'1ski'' co nast<;puje: ~ 
j. ,.Prowincyalny związek To\\ ·arzys~\\" niem
'C?\V katolików ogłasza \\" ,.Posc.ner Tagebla. 
t\le", że w niedzielę, dnia 11-go października, 
kl.goozitrie 12 w południe odbędize się w Pozna
uuu w lokalu Beely·ego zebranie clelegatów z 
rr)astępującym ł)OfZ<Id'kiem obrad: l) PO\\-iTanie. 
2 Spra\vozdanie roczne. 3) Sprawozdanie ka
owe. 4) Sprawozdanie z \\ ieca katolickiego \\ 
D'lonii. 5) \\'nioski: a. Krotoszyt'1skie Towa

rzyst\vo filialne \\nosi. aby zebraiiie delegatÓ\\ 
·\l,, Przyszłym roku nie odbyło się \\. Poznaniu. 
~Ylko w innej miejscawości, gdzie rstnieje To-
\l ·~rzystwo, należące do Związku. b. Szarnotul
~kte To·warzyst\,-o filialne wnosi: I) Z\\iqzck 
kacz~ ~r~e~st~\v~ić k~ścielne s!os~tnki ni~mców 
l at~ltko\\ " - KslęSt\1 1e Poznansktt!m epi.skop.a
p-'~'t ~ruskie-mu, Jby na przyszłej konferencyi \'\ 
Uldz1e zaradzc:rlo ziem u. 2) NaJeży \\ yb ra-ć 
'J'd'ział agitac}iny. któryby zakładał TO\\·a-
zys~wa ile możności w każdym pO\\ iecie dyt!
ez~'J., nadtn w nkol icach niemieckich. 3) Należy 

n· ląc_ się zestawienia kościelnych stosunków 
otenlco-w katołikó\\, \:V" dyecezyi i oglosić je w 
/~zurze. 4) z,.~,:ią.zek raczy przedsię\v1Zk!ć kro
r' u .te~1u, aby więcej niemiecko-katołkklcb u
~n'k?w sprowadzano do l(sięstwa Pozn.ań
. eg~ l aby w ten sposób naprawiano poloże
: niemców-katolików. 6) Omówienie zaloże-

·organu Z\..,. iązko\vego. 7) Wybór mie:jsca 
~:szto•rocznego zebrania. 8) Rozmaite spra-

W l A R U S P O L S l( l. 

Co my o ł:lOWyż ·zem uroszczeniu niemie.:
kich katolickich towarzystw mamy sądzić. \de
my doktactnie - o tem pi:·ać nie potrzebujemy, 
a zresztą z oburzenia łt:dwobyśmy też mogli. 

Ale co o [e m wdzieraniu się w pra\\ a b i ku
pów po\\ •iedzą ci niemcy katolicy, duchowni i 
Ś\v ieccy, którzy niespełna miesiąc temu na \\"le
c u \~· ł(olonii nie chcąieli zajrno\\ ać się i przyjąć 
rezolucyi, pro Z<.lcej o duszpasterzy dla poglę
bienia duszpasterstwa dla Polaków na Zacho
dzie. ponie\\ ·aż U\Vażali tę skromną rezolucyę 
za ihgerencyę \\-- ko.mperen-.:yę i prawa episko
patu? 

A tu \V Poznaniu ma Ziazd niemieckich ka
tolików wyrzec w:yrok potępienia na naSZ<l \da
dz.ę duchowmt. iż nie dość się opiekuje niemiec
kimi swymi dyece.zyanami. i zanieść prośbę do 
fuldy o pomoc i ratunek dla uciśnionych - a 
rÓ\\ nocześnie broszurę '')dać o stósunkach ko
ścielnych. \\- jakich niemiec~y katolicy '' dyece
zyach naszych się znajduj~\! 

Om nnwy dow-6d na n.asze t\\ ierdzenia, jaki 
duch panuje \V nap{y\\"0 \\-ych niemieckich ele
mentach katolickich d'o naszych dyecezyi, a 
z w la -zeza \\" tych. którzy. lqczą się w osobne 
to·\\ arzyst\\·a i tam \q·dają kwiaty swego n
sposobienia kościelnego. Zyczyrny sobie bar
dzo, aby powyższa• broszura wyszla - postara
my się zaraz o odpowiednie \\·yda " -nict\\·o. opi
cujące srósunki d u zpa_terst\\ a dla rwszych \\ y
chodźców na Zachodzie, i ile możno ~d w jed
nę brcszurę oba zł<lC7ryrny- aby uwydatnić ten 
niesłychany kontrast, iż co u nas jest i musi być 
dla dziesiątków, tam nie ma dla tys.;;ęcy !•' 

Ziemie polskie • 
Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. 

Sztum. Piotr Schrnieg z Watko,, ·ic. czło
\dek rozwnżący mleko. przyjechawszy do 
Trzciana. przyvv ołal l l letniego syna tamtejsze 
go posiedzicie la Siegman11a do '"oz a. Gdy chlo
pczyk zbliżył ię na 3 kroki do \YOZu, \\ ·ydcbyl 
S. rewolwer i trzcli! do niego. Kula urk\\ iia 
chłopcu w piersiach. Dote:1d jej nie było można 
\\ydobyć! 

Gn~ew. \\' .Kursztynie ,.paliła it; -todoła p. 
Mollera wraz z tegoroczuem żniwem. 

Vt'aHchnowy. \V ze zlym tygodniu zgorza
iJ ,.ebyv~-atelow·i A. \\'ie:ns tajnia robornik6\\·. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Rogożno. Na polach milę ztąd oddalonych 

Powlic znaleziono cmentarzysko przedhistory
~.:zne dość dobrze zachm\·ane. Cmentarzysko to 
odkopują w obecności profc orów niemie'Ckich 
z Poznania i Bydgoszczy. \V grobach pokry
tych \\•ielkimi kamieniami znaleziono urny '" 
ksztalcic \\az. obok ni<.::h zaś 111niejsze urny nie 
przykryte \\- kszra/cie małycli dzbankt>\\. kt('»re 
okole: 2;,2 trsi~t...:a lat tam pocz~-waly. \\ ' ur
nach znalezimw śpil~i i pierścienie z drutu bron
ZO\veg.0. niebitiskie pedy -zkbne i kilka innych 
ozdóbek z topionego brouzu. Między -! gro•bami 
znaleziono również 2 bruko\\ ane oHarz.vska. na 
który...:h palor.o ciala zmarłych. Podobr;e cmen
ta.rzyska znaleziono ta.kże \\ p6 tn o~nej części 
K ięsrw~ i na Pomorzu, a tu tylko \\ powie.:k 
międzydwdzkim. l;ochcdz:t one z lat 500--łi){) 
przed Chrysru -em i \\ - ·kazują na to. iż nasze o
kolice ZJmie_ zkiwalo jedno plemię. \Vykopali
ska oddano do muzeum ni 'rnie~kie.go w Pozna
niu . 

Środa. 1\lą -·z ni ki. majątek 330 hektaró\v· ob
sz~ru targuj~ podobno ajenci 1Y\oczyi1ski i Ś\\·i
niar ki db komisyi ko.łonizacyjnej. 

Śmigieł. \\'taś ·iciel folwarku Geisler ofia
rc.wa./ majątek swój (600 rnórO") komis}~i koloni
zacyjnej - w ~n nie n~byla . wit;c am ~o ter:.1z 
rozparceluje. 

Gniewkó~N. \\ dominium \\'ójto h\·o przy-
zlD p.orniędzy kilkon1a robotnikami z Ro ·yi i 
robowik~mi inh\ ·arcznym~ do bójki, w ,_;ia ie 
której użyv,.·ano noży, a na'v'<'ci broni palnej . P.:l
robek Oórecki otrzrmat w ~lC\\-ę rrzy nicbez
prec.zn.: rany, a kilku in-nych osób zo·ralo rÓ\\·
nież niebezpiecznie ranny ~h. 

Poz.nań. Pod ka.p!i.:ę v-.· Odtron(:e · ~. Jó
ze.fa: za..:zęto kopać i z.akladać fundamenta. 

Ze Ślązka czyli Starej Polskl • 
\\'fetki Chełm. \\' ubkgly cz\vartek w nocy 

spaliło się do ~zcz~tu ~ześć todót w tmejszem 
dominium. a pożar zalał aż do pi=Hku rana. 

Gii\\ice. l'i'ieprzyjemny \V'Ypadck zdarzył 

s·ę tutaj handiarzowi \Viciskowi ·Ze Studziennej 
pod Radborzem, który nocą przejeżdżał przez 
Uliv\··ke z jarzynami na targ do Zabrza. Ponie
\\ aż \V. niezupdnie był trzeŹ\\ y, więc nie zwa
żał zbymio na konie. które też \\reszcie u wylo
tu ul. Cecylii wjechały z wozem do kanału. Na 
\\'lOłanie o pomoc nadbiegło dwóch stróży noc
nych, k1órym po długich \\ysilkach udało się 
wreszcie wydobyć z niemiłego położenia nie
oględnego woźnfcę i konie. które coraz głębiej 
grzęzły w szlamie. tak że już ledwo tylko łby 
by lo im v. i dać z ''ody. \V óz ze zniszczonym 
oczy\\·i ście przez \\ ·odę tO\\ arem tymczasowo 
zostać musiał \\ kanale, a \\ ·oźnicę umieszczo
no na policyi, aby tam !)rzez noc wytrzeźwiał. 

Lipiny. Nieszczęśli\\ y wypadek zdarzył się 
w rodzinie tutejszego górnika Morawca. W cza
sie nieobecności rodziców bawił się 20 letni 
chłopiec zapalkarn,i przyczem zapaliły się na 
nim suknie, skutkiem czego dz.iecko odnioslo 
tak straszne poparzenia, że wc:ttpią o jego życiu. 
- I<cdzice d-ajcie \dęcej baczenia na dzieci wa
sze, abyście później nle płakali. 

Wiadomości ze świata. 
Z Rosyi. Na Kaukazie buntuje się ludność 

przeci\\ ko \\ ładzorn rosyjskim z powodu prze
jęcia annet'1skich dóbr kościelnych na rzecz ko
rony. \\ Tyflisie otoczył tlum dwutysięczny 
kate.drę i uderzyt na policyę, która dala ognia 
i pcranih ciężko kilka osób. Duchowny Ter 
AratO\\. który rzuci t anatema na l'ZI.ld i rozda-
\\ ai r~wolucyjne proklamacye, zostat uwięzio
ny. Podobne zajścia \Vydarzyły się i w B~ku, 
gdzie Arme1'lczycy na C·mentor~u for1ł1a!nq, z po
licy~ i \V'ojskiem stoczyll bitwę. I tutaj · padło 
oriarą kilkanaście osób. V\' Kars wreszcie, w 
ch\\·-ili gdy \' l~;dze zabięraly się do zaorąnia_,_ 

mai~tku koscielnegó, uderzono \ve wszystkie .. ~ 
dz\v·ony, a gdy zbiegly się tłumy, rzucono się 
na policyę, której otnia kozaków przybyła na 
pomoc. Po obu stronach zabito kilkoro ludzi, 
poczem 11\\ "ięziono 77 ArmerkzykÓ\\r wraz z ich 
duchov\·nymi. · ··, 1?-,::._; .. ?;':Jf.] 

Z Hiszpalltii. Z Madrytu donoszą: Prasa 
rządo\\ a zaprzecza pogłosce, jakoby król za
mierz~ l \\ yjechąć ~~ granicę. 

Z Meksyk o. Ot;nll\-~l{ł lzh · ~~!Jttto\\ tlll}"ch 
zagail prezydent Diaz. Położenle finansowe re
publiki mek yka(Jskiej ogłaszają jako pomyślne. 

Z Bośn~. \\' Bośni z po\vcdu ostatnich po
żarÓ\\ " panuje \\śród tamtejszej ludności ogro
mne \vzburzenie. Gdy komenderujący generał 
\V ~eraje\\·ie przyslał dla cierpiącej głód ludno
ści wagon chleba, nikt go nie chciał brać. Lud
ność wo?aln: Nie chcemy chleba od sz\vabów!" 

Z .,lacerl·onH. Do ,,Neue Freie Presse" d'o-
ncsz.:.l z ... -aloniki: Li .:z ni powsta(Jcy schronili 
ię \\ gr) rr Perim w wilajecie salonickim. gdzie 

oto-.:z._rło ich wojsko tureckie. \V kilka dni póź
niej cto~z~o do bit\\ :r. trwającej blisko dwa dni. 
Po\\. tat1~y strJc:ili 45 ludzi. pomiędzy niemi 3 
znanych dowfJdz~...ów . a zabrawszy raunych. po
unęli 'ię rrtębid w góry. ścigani przez Turków. 

Z różnych stron. 
SiJdJngen. Z powodu brzydkiej zbrodni 

przyaresztowano murarza \Vilhelma Priegego z 
Bornig. Li zy lat 46, jest wdowcem i ojcem 
·z eśdorga dziatek. 

IEviug. Oórnik Siegelach obwiesił się w. 
swoim pomie -z.kanłu. 

Annen. Pewnego pijanego żebraka przy
aresztcn.v·ano i osadzono za kluczem. Wzbra
nbt ·ię noda; swe nazwisko. Kiedy za chwilę 
od\viedzif ~G urzędnik policyjny \\· celi. spo-
trZel!l. ż~ :J.r? ·ztuwany obwiesił ię . 

Lona. K ·. prob. Brnse otrzyma! order 
c.ze.rv\·onek{o oria czwanej dobroci. 

Herne. Dono zą. iż tutejszy d\\Orzec kole
jowy zo_tanie ~ka~owany a no\vy, okazalszy" 
pobudowany \V Baukau. Prace podobno roz
pa..:zn4 ~i ę ie:z-::ze przed rokiem 1905. 

_ ___ .) __ _ 

Ostałnie wiadomości. 
lL wó w. W Złoczowie, iak O.noszą ~ 

tnle te~egraruy, spaliło się razem 1500 budyo
ków1 wtem 600 domów mleszkalnych. 

W i e d e fa. l(ancłerz Niemiec hr. Billow 
odwledz·U Oołucbowskiego :i rozmawiał z nim 
przez pól godzilllY. 



Protestantyzacya n1e germanizacya. 
Pod tymi nagłówkami, c.zyni "Germania'' 

swoje u wagi nad ,,-iecem hakatystów, odbytem 
w Gliwicach i stwierdza, iż wśród zaspy iraze
sów. wiele pokazało się obJawów szczerości ze 
strony hakatystów. 

Przytoczy\vszy pomiędzy innemi zdanie pa- · 
stora fricdlanda pcrwiada ,.Germania": .,Jaś~ 
niej nie można się już by1D \Yyrazić, jak to pa
stor Friedland uczynił, a ponieważ on niewąl.
p·łiwie _:_ chociaż może \\cale nie umyślnie ·
po·wiedział pra\vdę, więc świadectwo jego 
stwierdza, iż bardzo wielu, a raczej \vszysty, 
którzy świadomi są wlaści\\'ych celów "Ost
markvereinu'' - mniemają, że tylko za pomDC<l 
protestantyzacyi można gcrmanizacyę osięgm1ć. 
Protestantyzacya jest też gtó\\·!iym celem to\\·a
rzystwa, a cel ten główny do~p1,pentujc się za 
pomocą czynów''. Po daniu . óctp'qśnych .d<>wo
dów na swe twierdzenie, ko(Jczy .,Uermania .. 
taką uwagą do niemców kato'likó{\~ na Śląsku 
swój artykut: 

.,Sądzimy, iż pO\Yyższe \vy\\'ody wystar
czą, aby specyalnie katolikd!l1 na ·oó'rnym S!ą
sku, których przy tej nagance (t. i. na zjeździe 
w Oliwicad1 - przyp. Red.), szczególnie haka
tyści mieli na a:ku, wykazać, iż pięknym m.o
wom, mianym. w Gliwicach, nie można jednak 
dać wiary, iż żaden katolik nie może być czlon
·kiem towarzystwa, które takie cele sobie wy
tknęŁ-o i ·do nich d'ążY jak "Ostmarkenverein". 

"My katolicy nie potrzebujemy \v-y·wieszać 
naszego patryotyzmu. Drugą naturą stal on się 
nam bow·iem skutki·em; wykonywania przepisó\v 

·naszego św. Kościoła·, który każe odda \\·ać c e ... 
sarzo·wi, QO jest cesarskiego. 

"U\vażajmy za róv/nie zbyteczną rzecz han-
dlować patry.otyzmem, jak _ za niegodne kat.oli

-:ka, wstępować w szeregi tych, którzy nie vątpli
v,;ie boskie i ludzkie prawa polskich oby\\'ateli 
paf1stwa pod'eptać zamierzają. · I my Z'.>-ralcza
my wybujałość radykalnego polonizmu. ale \\'e

wnątrz granic, jakie spra'vYiedliw·o ść i prawo 
·przypisuje·'. 

"l(uryer P.oznai1ski" do• ·WY\>;odów "Ger
manii" dołącza· U\Vagi następujące: 

.,z powyższych m\·ag ,,Germanii'' ~\·ynika: 

iż "Germania" jest pod względem !JI'usko\ści 
,,hasenrein", iż to usposobienie i przekonauie 
S\voje uważa przy każdej spos.obności za po
trzebne PDdnieść, chociaż wielu Prusaków wła
śnie dla jej katolicyzmu jej nigdy pod tym wzgl·ę
dem nie ufali i ufać ni·e bQdą. podejrzywając, że 
ona sprzyja polskości, cł1ociaż ona tego ca!eni 
postępowaniem swojem się wypiera - dalej, iż 

skutkiem rzecz-y-wistych celów rządu i hakaty
stów· co do protestantyzacyi jest ,.Germania" w 
niemirem p-ołożeniu - a nakoniec, iż obawia się, 
aby katolicy niemieccy na Sląskn nie poszli \V 

hakatysty i nie. popierali prorcstantyzmr. 
Z tego wszystkiego wynika. iż patryotycz:

ne pruskie usposobienie stale w ,,-alce się Zll3J

duje z uczuciem katolickiem -- i lepie! rakiemu 
katolikorw·i, który teg-o rozdźwięku nie zna ... 

Z· różnych stron. 
Essen. Poclczas biegu pociągu o-sCJlKl\\·ego 

z Essen do GeJsenkirchen sta·ną! pociąg-. gdyż 
trzech podróżnych pociągllcło ss·gnai bez j){)

trzeby. Czeka ich f?JZY\\·na oJ 30 cln 100 ma
rek. Drogi żart. 

Di.irwiss. Na placu maiH.:.:.Yr-. ,,·:ojsko\\'ych 
zabit pionur pc.d'czas ostatniej .. bi.1 rzy .iedncgn 
szeregowca a kiiku poraziL Oro'n1 przeszcd·; po 
metalowych ostrzach lle~mo\\·y.ch. 

Liidi.!nsc.heid. Ob:ł\\ · a przed k~H~! z:a pGpe i 
.r.ioną i \\:rkryt4 kracl/.ic;: 1/Ul}.::hm;la 15 letniego 
Ernesta Storka (j(; sanwbó_ist\\ a. Ob\\·icsil si<;. 

Hamm. Dwóch \\ ·aryat(J\\. zbic}:l:,·c.h z lecz
nicy w Langcnfcld ·od nalczi.nno ,, .. icd1ąm z nt
tejsz·ych hoteli i przytrzymano icl1. 

\Viesbaden. Slawny polski pianrst3 p. Jó
zd \Vieniawski ke:nccrtm\ ał .3 sierpni:! w kcn
serwatoryum w \tVicsbadenie. Prasa niemicck<l 
W ' vViesbadcnie liiiOSi SiG w gorących slowach 
nad mistrzcrwslq grą pelskiego artysty. 

Doboro'\va pnbliczność. sk/adająca. się z za
proszonych ,,-ybitnych \\'jf'IŁ1 ;cielr muzyki i u
czni wyższycli klas l10\\Tgo konse.r\Ya:toryum 
"\V iesbade(Iskicgo, gorąco oklask i\': a la każdy u
twór ·wy.ko.nat1y z !!czuciem i precyz:r<l niepo
rów·naną . 

.. \Viesbaden~r Oeneral-Anzeiger·· zeroko 
rozwodzi się o grze mistrza, szczegółowo prze-

--~·---··-·--·--· · 

chodząc kaidy numer programu i dodz,Je, że 
słuchacze l1igdy nie zapomną gry najwięk .... ,ze.go 
polskiego artysty. 

11 

Dnia l S-r-o \vrześnia o godz. li ·przed- {Jol. 
zakol1czyia życic matka mo.ia 

ŚJP. Katarzyna Nawro-cka 
w 67 roku. Na.boże{JSt\A.:O żaŁobne i pogrzeb 
odbędzie si~ w poniedzialei< o godz. 4 pD poL z 
domn żaloby Caslrop, ulica \Vilhelmstr. nr. la, 
o cźem dGnDst.:~~ \V smutku pogqż.eni 

syn \rV&ncenty z żoną · i dz~ećmi. 

il 
T nwarzysnvn Ś\\' , Stanisława w Herne 

donosi szan. członkom . iż zebranie odbędzLe si~ 
"'' niedzielę 20 września. Będz. ie l) wp~ata mie
sięczna. 2) \V pi"' nowych członków. ~) \\ 'y
płata '"'·sparci.a . O j::tk naj.iczniejszy udziat upra-
sza siG. Goście miL: \\ idiiani. Z a r z <1 d. 

. Koto śpie,vu BZgoda~• ·w 'Vitten 
donosi' sza1;1. czlonkom, iż \V ntcdzielę, dnia 20 
bm. zaraz po wiE:lkie.m nahożer'Jstwie odbędzie 
się zebra11ie na które zaprasza się szan. człon
ków o P1lnkt.nalne stav, ·łenie ię, ponie\>..'ai będą 
ważne rzeczy do omówienia \\ spra\vie uroczy-
stości. Cześć polskiej pieśni i Z ar z ą d. 

Tc,varz!,'stwo św. Wojdecha w Dortmundzie 
donosi swym czlonkorn, iż ""' niedzielę 20 bm. odbę
clzie się zebr2nie o ~t'l'l}Z. 4 po pot, po pcsfedzeniu za-
ba~~~~~~~c-~.J~.i~-~~liczny_udział __ uprasza .. z ar z ą d. 

Koło śpiewu •• ~\kkiewicz" w Oberhauseu 
donosi S\.rvrn czionkorn. iż lekc;"ł śpiewu i zebranie 
odbędą sie w niedzielę .?0 wrześnla. o gl, iz. 2 po pol 
Li ewy uclzial człon kó\V pożądany. Go' cie mile wi
dziani. Cześć polskiej pieśni ~------~t. O tu lak, sekr. 

'fo'.\'arzysh\ro J!;imn. _.Sokó!" w laar 
podaje swym czlonkom do wiadomości, iż w niedziel~ 
20 \nześnia o godz. 4 po pc-.!. o(:będzie się kwartalne 
walne zebranie, na które się winni wszyscy druho
wie sta\vić, gdyż bez uniewinnienia muszet placić ka -
rę. Or.ście mile ·widziani. W Y d z i a!. 

Dla polskich t ·owarzyslw 
P rz.y Qrz<,dzaniu zahaw pr-Ie.:am Dl(rją córkę .Ma

ryę, jako ionepiaiJistkę. która gra z każdym ka
pelmistrzem z nót i bez, nie potrzebu.ie przedtern 
wspólnej próby. Zam(nvienia proszę poda~ pod aćr.: 

J. \Vitkowski, Schonnete~k bei K ay. 

Wielki c:yrk 

E. Blumenfeld, Wd. 
w Bochm.lim.~ 

Dt1Ś w i ]e::z;dę !'O ~ro1tu1nie o godz, 
4 tej i wieczorem ~~ g•~t.,1Z B uwj 

o;statni,e 
wielkie prz(•dsttt wirnia. l 

Tylko wyh1tni artyści. l 
l n6knmire ko o]~.J 

Z "Z-J. n1·k em 

Cyr~-E. Blumenfeld 'V d. , 
. Wielika s:nt~zeóa.ż kartofi!t l 

~ . ,. 
i'lni:-! ~ .~ \\ ·r z.l· śnl'l ;qi,~ r. IJCt· lJtJ~ . n .. gndz~. ·-i 

bęclt;: sprz~_,tl:n\ a.l l'~': c:!.! 1.2 1m:n·g dfrtrzL ,;,·yn~ 

sl.\-... . .:h kan-rd.li (rn:1l:{l!Dm 1~-unum) na [KJdW·\·azu 
p. }\1cfsmanna 'IV l~lem~ke . 

W1
11 R~ ~~ n g ~t: a n n, 

dzierż..~1wca dóbr. ---. -słiitac_a __ ro.J.t.a .. 
umic.i:ćlC\. tzd~żc iJJ ;1icmiecli:u i znająca · HYbci~ 

· dC!mO\V~~ znajdzie n~ raz siużbę. 

Y.ła~r!nt:y Ban1ach, 
V/zmw, t!tidi u. 34. ----,---·--·sma.oa Polska 

\> l 

od zaraz !uh 1 paźdz~nnH~a zn2,idzi~ sh1ż.bę. 

.A,drz;ej Firlejj, 
Łan~endreer-chvurtec. Uemm.inger,.5,t.r. , 

Za insera1y i rtklaP.:y rtda'!.:c-ya wobec rr1hli czncś.:~ i 
r~ {ldpowiada. 

l 
i 

! 
~ 

l 

•+••··~··~····~t Powiększenie interesu!, ~. 
Szanown}'m Rodakom na obcz:rź.nie donoszę 0: 

nie.iszem, iż po\viększaf<-lc me przedsiębiorstwo, otw~ 
rzylem ~ 

skład i '\Yarsztat kra')'iecki, 
.z<wpatru.iąc go ,,.e wielki wybór materyj jesienny 
i zimowj·ci1 na nb;·anie, paletot:i ', spodnie itd. 

\\ szystko wykouywam pod gwarancyą za dobr 
l eżenie po cenach urniarko\\·anycll. Ktp·~>Y. pragn· 
rnieć ubranie, niech mi doniesie na ka1'cie · koresp~ 
c encyjne}, a przybędę z próbkami, aby \vziąć ·miar~ 

Apolinary Wojczvński, 
Gelsenlcirchea1, uf. Vereinsstr. 19,

1 

·····~··~·~········ 
fJ·h ••r .~)'T~ . . 

którzy szuk<tią nasz adres, \Vinni dokłądnie·zważaĆ[ 
ulicę_, Hrmę i .numer ·domu. Dawnie)' nazywaJa ~ 
ulica friedrichstr. nr. H,, a teraz (z po\Yodu, iż mia 
sm Oelsenkirc!1en naJeży do miast wie;lkich) zwie s: 
nasz adres: 

f. Simon's Kur-lnstitut, 
· 6e1senkircąen, tylkó SchaHter Str. 10. 

leczenie \Vsze!kich chorób. Podszukiwanie prztj 
wJ·nsny mocz. 

Tu . można po pc.!sku mówić. 

-----···--·--·-= Bank Przemysłowców 
91 w Poznat-,iu 
f4 przyjmuje depozyta f'!tł :), nu·. poc;-:ąwst.y i 
• · płaci od dnia \\'!;łaty do dnia odbioru pieni<;llzy 

11 za. kwartalnem wypov.·iedzeniem 4°/0 

~ za. h tygoclniO\'Vern ., 3 1·2% . 
~ za natychmiastowem żąll.miem 0° o 
IJ Fund. rezer. ,vynos.zą mr. z~'8,87•\H8 
• Udziały człon. " " 2,i35f>;~to5,57 
• Oprócz tego odpowiadają członkowie Banku fi depozytaryuszom sąmą gwarancyjną w wy~oko-, 
~~ Ści przeszło mr. 9.000,000. 

·----·--···--·--
Jaż · teraz 

z.apisać można na każdej poczcie i ~] 1istoW)'\S 

"Wiarusa Polskiego'' 
z ~rzema bezpłatnymi dodatkami. 

Prenumerata za 

"Wiar·usa Polski,ego" 
z trzema bezp!atnymi dodatkami tj.: . "N~łUij 
Katolicką", nGło~em gó.rników i imtni.ł{óW 
c•raz r,Zv;ierciadłem'\ \Y 7f1QSi na !nranal, tj. 
~·aździernik, Ustopc.d i grudzie!J 

tyHw 1 mr. 50 fen., 
c. z. ocrlOszeniem do domu 42 ien. więce.i, czJ 
;c.zem 1.92 mr. 

\V przyszrym kwRrtale otrzyma każdy a. 
j1tm .. \Viarusa Poiski.ego'· zupełnte bezpła 
~azem z ~8.Zetą 2 piĘkne dodatki: 1) Obraz o· 
Ś'l\.', Piusa X. Z) Kantyczld, czyli zbi(~r pieśni~ 
f.X,żc ~·arodzcnie. 

Ktoby pragnąl, abyśmy "\\'iarusa Polsk~J 
~ .. 
1o·· posylal; rodzicom. krewnym iub zna.iom8 
do Poisld, !uh gdzicindzicj, niech nadeśle l. 
:1u. i dokladny adres, a gazerę poczcie przr 
Każemy. Prosimy uczynić to jak naj rychlej,. gd, 
r:rztz późne przch:azanie gazery pows-tają]nt 
w•rz;Jdki ~ 

t >o.stLesidlungs~ Fornlutar. 
kn bestt.:lle hiermlt bei d-:m ~- cHserlich 

Pf•,sumn e in t.xemp!<<Jr der Zeitu;j~ ,. Will 
Po~s.kN•' a;J·S Bo~hmn (leitungsprth;.hs~e !28l 
das IV. Qm.:na! 1903 tn1d zahle an Ahonnerne 
,nd Bestehgel~ L9:2 Mk . 

Obige 
~c.łłemig:t 

L92 ·"1k. erhaltcn 

dl.. ••••••• 

------------·----··-___ , __ __.) 



~dzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyź11ie, poś"rięcone sprawom narodowym, politycznym i zarobko-wym. 

JiJ'cJlodzł codzitnnie z wyht.tk:itm dni poświątecznych 
J dodatkiem religijnym p. t.: ,.Nauka Katolicka" z ty
llilikiem społecznym p, t.: "Glos ~órników i hutni
,,, .. , oraz pisemkiem literackiero p. t. "Zwierciadle" 
Frt•ip!~ta kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
l !llll. 50 fen., a z odno!zeniem do domu l Ińr. 92 ien. 
."Wlltl3 Pol~ki .. zapisany jest w cenniku pocztowYm 

pod znakiem .. t polnisch" nr. 128. 

ię i pracuj! 

Za inseraty placi się za miejsce rz?,dka drobneh"O druku 
15 ien., a za ogłoszenia z<lmieszczone przed inseratami 
4 Ofen. Kto często ogi.asz<~. otrzyma odpowiedni opust 
czvli rabat. Za tłomaczenie z obc\·ch języków na pol
ski nic się nie piaci. - Usty do redakc:vi. Drukami 
i Księgarni należy op.!a..:ić i podać w nieh dokladny 
adres piszące~o. Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
kotespondentów bez ich upowa;:nienia nie \ skazuje się. 

Bochum (Westfalia) . rek 22-go września 1903. 
. 

Hedakcyv,, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy ulicy nr. 17 na dole. - Adres: ,,\\'iaru~ Pol.:-l._i;\ Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie azieci swe 
a6wie, czytać i pisać po polsku ! Nie 

' }Mt Polakiem,- kto potomstwu swemu 
· ałemczyć się pozwolł! 

łr*·~·~~~~~~** ~~'*~*~~~f-$<~~-i~~~ 
Od 15 d.o 25 wl~ześnia 
ltierać będą listonosze pieniądze na gazety. 

Rodaków na obczyźnie prosimy, aby każdy 
. rzy1otował · 

markę 92 fenygi 
l ••ł listowemu, skoro kwit dziś we ~torek 
l ~ dni następne przyniesie. 

Rodacy! Zapisujcie sami i rozszerzajcie 
"Wiarusa Po1skiego" na IV kwartał, czyli na 
ł)aździernik, listopad i grudzień, bo to pismo 
Wasze, pismo szczerze katolickie i szczerze 
połsłde, narodowe, ludowe, które zawsze hroni~ 
lo, broni i bronić będzie Polaków na obczyźnie 
fl'zeclw germanizacyi, socyalizmowi i wyzy-
l owJ. ł 

· , . .s'~ .s!~ . ..::te. .$~ ,ołtż. ~~ ~ ~ A.j~ ~'~ ~'~ ~ •~ ~'!:. • ~~~ ~?,~-.* .. ~~,-,~~i·~ ~w~.~~W'~.~• -11~ "'.'W ~~~\~ ~•~ 

Z wypadków dnia. 
· Swieże nabytki kotllisyi kołon~zacyjnej. 
l(omisya kolonizacyjna kupiła od landbanku 

berlińskiego dobra rycerskie Orlandshof w po
l wiecie \vyrzyskim za 3GO 000 marek. Ten ma
v jątek sprzedał przed kilku dniami p. Kujath Jand
i banko\\ i berlit1skiemu. - Pod Śmiglem kupiła 

komisya kolonizacyJna od p. Oeislcra folwark, 
obejmujqcy 600 m6rg, za 250 000 m r. Podobrw 
pewien bank polski ofiarował 5000 111. więcej. 

Centrowcy u nas w kraiu. 
Tmvarzystwo katolików niemieckich w Ino-' 

' Wrocła\viu postanO\vilo na po, iedzeniu miesict
cznem, odbytem 16 btil., popierać znane żądania 
niemiceko-katolickiego To\varzyst\\·a zamotul
skiego. 

Zapowiedź woiny na Bałkanie! 
Uruchomienie armii bu~garskiej jest posta

, nowione. Pod bronią stanie 141,970 żołnierzy 
czyli trzy dy\\ izyę. Komisarz turecki założył 
Protest przcci\vko zmobilizO\vaniLt wojska bul-

11 garskiego, Icc1 bezskutecznie. 
Cesarz austryackJ przeciwko Madziarom . . 
Cesarz austryacki \\ ydał rozkaz do armii, 

W którym oświadcza w tonie bardzo stanow
czym, że Iligcly nie zgodzi się na to, aby '' armii 
austryackiei panowal inny język lak niemiecki. 
Dzienniki madziarskie ogromnic rozkazem tym 
\\"Zburzone i wzy\vaią ludnośl:, aby przesrała 
Pfacić podatld. Powszechnie nważają położenie 
za bardzo groźne. 

Podobno cesarz niemiecki vVilhelrn H \\ ply
nąt na tak stanowczy ton rozkazu dziennego. 

francya wyseła okręty wojenne na wody 
tureckie. 

Z Tuloli li don-osz4, że krzyżo\\ nik .. Du
chayla" otrzymał rozkaz odpłynic:cia natych
l11ia~t do Lewantu. 

Trzęsienie ziemi w Ameryce. 
Telegraficznie donoszą ze Santiago de Cnba 

0 silnem trzęsieniu ziemi, naj ilniejszem ()d ro-

ku 1885. Ko1ys8ni'"' zicllli tn\ alo 15 s ·~·~11(1, lu
dnoś~ \VZbllrzoiJa u...:ieka la ulica111i, \\o t:: ~·o· pri
mocy lnb modlono się. Cep·ły i dachÓ\\·ki spa
clywały, tynk odia t:,'\\ a{; kilka munhv- i dom()\\ 
runęło. 

Now~r nabytek !wmisyi kolonizacyjnej. 
Komis:, a koluniza..:yjna naby!a od p. Schmi

dta I~omblin za 2.50 CJUU marek. 

Telegramy. 
B i a ł o g r ó d. Zmyśloną c kaz !a się po

głoska rozsiewa la za ~t:ranką. ', redług której 
król Piotr zosl:ał zamnrd(nvany. 

B a r c e l o r a. 1 mejsza służba trannvajo
.waogłosga bezrobccte. StreH<u!ąci gł[}szą. że 
\Vłaściciele tram·vaju ni ... \\ ypc!niają obfnvi'.Z
ków praccda '.,·czyc.ł w ten ~posói), jak dawnie! 
przyrzekli. 

D r e z !1 o. Zjazd s0cyalistów nie rychło się 
slwńczy. Delegaci thcą, z powodu mnogiej 11-
czby mó YCóv-1, GdcywafS obrady nietylko za 
dnia, ale i w nocy. 

W sobotę o r:;c d~.iH:e .- po I~ołudnl.t zapadł wy-
rok w spra vie a z<>hurzenia w Laurahu.cie. Donoszą 

tele~raiicznic z B~r-to nia o ·wyro!' u nastę11u.iaco: Je
dnego oskarioHc::w sJ(azaP<J IW 3 l<1ta, dziewięciu na 
2 do 20 rciw. dzicsięcitt na l de l' i n.1ku więzienia. 
Oica posła Karfantef(,{) skazano na półtora ro!w, bra
ta jego na ą mie~icc .• redaiaon1 Widlw na 2 tata Iw~ 
źni. ResztG St{azano nn kuy vięzienRe cd 6 miesię
cy do 2 ty~:ctl!!L u, ol"io"n s;~eściH. 

Gromadnem sl-:Hz~liirm zal~crkz;;ł się proces o 
rozruchy wybc• czc, sp<n,·odo'"·ane przez ewa nie
słychaną samcwole, którą wszędzie okazują duchowni 
germauizatorzv. OJ dc:f.!w Pan b')~ ra7: t~ cłr niegod
nych kapłanó v pokarze. Jdórzy :ramiast być .iak on 
cisi i pokomego serca, uczyć pr~·wd bcskic~t c miło~ 

ści bliźnie.i ,.." ję;;ylw !udo''; zrczumiałem ialc to apoq 
stołowie cz~,;f1ili 9 wc-la lud na niemieckiej uwiezi trzy~ 
mać, byle tylld} zvs.kać po;·d3sk i na~.rc.dy rządu e
wangelickie!!;G. - Pó.idGI ciecwic rodzin llXOmadrie do 
·kaźni, ncwc (\nary uci~ku ludu pelsldero na Śląsku, 
towarzyszyć im będzie wsuółczucie cate~~' polskie~o 

narodu, a GWCC cliary będz!e tcm predszc odrcdzenie 
Śłqska. 

NOV,-Y p_ OCES 
W Spi•ai:tWŚe Y~\;"e<l2!'CSińJ_5~"h!e.~fli 

II. 
Proce~ rozpo~Z<ll jG o ~~odzinic. 9-tcj rano. 

Udział pub!icznoś·.:i 1':1 bilerami \\·puszcZOiiCi: jest 
liczny. Prt;~~z 12 csk~~··żDnych. \\ ymieuionych 
w akcie oskarżenia, Sta\\·ili siG cz!onl.:o\\ ic kei
mitem pozn. i \·rzes\1\sk\cg-rJ p. J. Knścielski z 
Miłosla\\'Ja i pc~~(.:! ks. ,,ral at :3tychcl z tJozn8.
nia. 

z obro(H.:r'l\\ przrby1i P\'se! wolnonąśiny 
Lcnzmann. d r. LJ;;ic:Ptbowsk i. h~omo-.:ki z P(..~zna
nia i Tomaszkie' kz z Onicz 1a. 

Po stwicrd;;ciJiu ohccrwś..:i Z::t\\·ez\ranych 
świadków (ok~;/o .?.3). sta\\'ia :11'"1... l lziemhu,\·ski 
,,·niosek. aby po\\ otać n<l Ś\\ iadl\6 \.: ~tanisła\\ <.t 

Ozdowskiegn z 1\iitrl:Jb\\ ia. ;:1ko kamerdynera 
p. Kościelskic&(o, bo tenże najlepiej będzie \\ i2-
dzial, czy PiasecJ.-a przed S\\ ~i uciccz]q b~ l<t u 
\liego, dalej Jana i(aczrnarka z \Vrzcśni. T~r 1u 

po ,·iedzia1 Bedn<uo \ icz przed S\\'~·m \ yjaz-

l 

dcm, że chce siG udać do Poznania, \\ celu c-
t\\ orzenia ratnż-: imeresn w spr'>kc z .i3kimś 
DziembO\\·iczetn . 

Obrotka Lc:nzmann popiera ten wniosek, 
prokurator godzi si~ na :1iego. 

T as tępnic p ,·z}"tQPHic S<Id do st\\'ierdzcnia 
personalii 14 oskarżonych. Cieka.\\'cm było: o
Ś\\ iadczcnie Janickiego, któr:r po powrocie. z 
podróży został \\\.'7Joraj arcsZto\ ·any, że ,;o we 
\\ i<;zicniu obeszło robact\\ o, i że chciałby się 
iść oczyś-:i~. S~tll I1ic ZCZ\\·aia na w i każe mu 
usi<tść na miejscu OS(;br:.cm. 

JaskrawL' s\\ iatło na ż<1dan!e sądn rzuca 
fakt, że schorc\\ anej lll<Hcc Piascckiej, \Viktoryi 
Paje\\ icz, stantszcc b6-letnid, przybyć kazano 
na termin. 

· Obro!tca Lcnzmann stawia \\·niosek, aby ją 
s4d na wtasny ~-wszt odesłał do szpitaia, gdyż 
każelej d t\\ i li umrzeć może. (\\f poczekalni ta:... 
ruszka leż~da. na gołej podtodze.) Sąd nie ch~..-e 
się zgodzi( na odcs1anie ki do lazaretu, gayż 
ch-.:e dalsze Sj)ra \\ y sk,onsLato\Yać. (,.i, wczas 
obrotka Lcnzmann protesttl_ic prze-.:i\\ ko temu w 
imieniu luclzkot:ci i ż~rda od\\·icziu~ia jej do la
zaretu, oś\\'irtcLzainc. ,~e sam l c;~zta pcmicsie, 
Ck.atct:zni1: l..\'1Li:l. ·,_ ,ą ..• n, l;,l ;<-<;, it.tl0 lita. 

się atoli SUl\\ il·; lecz koszt()\\ :~.opiekowania 

si~ nią nic chce s~td pono~ic, gdyż \.')1 rzecz P'O
Iicyi. 

I~ozpoczyna.i~i siG teraz pn-:esłnchy o~ kar
żouych. 

l) Dr. Niegolc\\'Ski przyz1wic, że był człon
kiem, sekretarzem i s;\arbrnl\ic:m pozna(Is!-iego 
komitetu clio.'\\ rześniakhv. i ic u niego znal- zib
no nrotok(lły 7. rosiedzct'1 obyclwóch komitetów. 
- Następuje trzygodzinne czytanie tych proto
kółó\\ .. H\\ ai<.tcc do godziny k\\ adr<łns na 2-gą. 

Prze\ cdJdcz<-tcY za;~mtcza Jauzę obiadową 
do godz. 3 -ci ej. 

Rozprawy popołudniowe. 
Pr7c\\ oclnicz~tcY przyst(;puje do dalszego 

przcsłuclry'i\ ania dr. Niego Ie\\ skicgo. Oś\\ iad
cza on, że nacl JJojedyt'Jczymi wnio~;kami nie gło
SO\\ ano. że protokófy· plsat po posiedzeniach na 
mocy notatek. i ż...: ich na rwstGJlliYch posiedze
niach uic czytano. 

Prze\\.: Czctnu u pana r:ie znaleziono Ii
stÓ\\ nickt(nyclr, o kt,'~nrch jest muwa \~ proto
kMac.L 

Oskarż.: 1 1ic7L'ifO z mie:zhtnia mc~o przed 
re\\ it<~.'~l !lic nsnn~le111. 

Przl'\\·,: Czy celem kr..:mitcil! \\ picranie 
· skazan~ d1 '? 

Osk< r;~.: T<!k. 
Prze\\ odnicz~tCY 1\\ icrćzi. Że kr1111itet przc

kroc;:yi I'J<lkrc:. cl~~i; I~!llia. i<i!:i sobie ;,·yzm:czyr i 
pl2.cil kos7ta ub.·un_ ·. Ac.h, okat Y 'oiil'Jski otrzy
rnal d\\ a r<.ŁI'V p~~ ()IlU J1L. Rdr 1 ·m~zasem s~mi 

skazani picuiądz otrzymać 1111 li. - Gwiazdka 
urz<.tdZ(llla d;:iu:t('ll• 'rzcsi!'1 ·kim. hcz względn 

. na to, czy \\ ::::;duJk h: l-anm~)~ czy nic, podtrzy
IliY\\ ać \\ !11\.:ll .ni~t!a ducha uporu przeciw urzą
dzeniom szko~nym. 

Dr. .li.;gok\\ ~·rd: CclL'llt ko!llttctu byto nic-
sienie ponw~y \\SI Y~' t!\ im P': ·zkodowanyn~ 
przez zaiścic 'rzc:-.i(J";~;c. 

Przew.: Co p(l/ilkj t:~,'11VśL~L·} przez ut ~v-a
rzenic fuiJdu Zll .. !~~t wincle poi·oknic". I la cze
go płacono rvtt..icOJ'1. kt' ryc h dzkci ;:~nrzymy
\·ano \ . szko. e f} J:18 rl 14 r) życia i tym, któ

rych dzieci ?iY ·1a ~·zkoL ch z;. v, <l!Jiczny h. vV 
jakim :o·byh Z\ ·~lZK'! z J Li \O 1 :n11 -ciem ko-



mitetu? Dalej otrzymywaly pieniądze osoby, 
które z \Vrześnią nic nie mial:/ .do czynienia. 
dzieci żcrkowskie za nieodpO'\\·iadailie w j ęzyku 

niemieckim dostały 65 nu. 
Dr. Nieg.: Dostały, lecz nic z funduszu 

wrzesi!'Iskiego. -~ . ' .ii. 

Przew.: Nazwać to można nagrodę za o
pór stawiany nauczycielom i zachetii d·Ó dalsze
go postępowania w ten sposób·. O~JrnJ_nę_:."skaza
nego za obrazę nauczyciela, uzna -l(ómitet za 
godnego nagwdy. Kary nakładane fpitzez sądy, 
znosił komitet przez nagrody. · .. ·:.:'"1~ , 

Na posiedzeniu dnia 20 grudma 1~~1 . r. ko
mitet cele i zadania swe roz;szeezyl. ·"'•Cer· mają 
oznaczać sio·wa pr.otokółu "cele dob'ro't:zyJJne na ·· 
młode pokolenie." 

Oskarż.: Pod mlodem pokoleniem tozumia
no ofiary pruskiego systemu szkolnego. 

Przew.: Jak ma S'ld sobie tłmnac·zyć to, 
ze składki możnaby zbierać dalej, gdyby tylko 
znaleziono stosowną naz\vę. Pod "miodem po
koleniem" rozumiano dzieci szkól · elementar
nych, a z funduszu tego otrzyn1ali zasitki zasą
dzeni gimnazyaści i akademicy, Przybylski na
·wet za odmówienie św·iadectwa. 

Gdy w począTku r. 1902 z Ameryki nadeszlo 
15.000 komitet dar 73 tej sumy na fundusz to
rm1ski. Prze kro-czył przez to zakres swego 
dziaJania. 

Przew.: Jakiem pra\\·em Gadzif1ska dosta
ła. pieniądze z funduszu \\. rzesit'lskiego? 

Oskarż.: vWedzieliśmy tylko, że jako slużą
ca szkólna z vVrześni postractata miejsce i c:hcJe
liśmy jej dopomódz. 

Następuje przeczytanie wyroku przeciv.
Gadlzi(Jskiej. 

Przew.: Chciałem skoustatować tylko fakt. 
że na zu,pe.łnie inne cele dawano, niż te, jakie 
sobie kornit t wytknął. 'vV komitecie mów·iono 
też o tem. że postępuje s.ię nielegalnie. \\i lutym 
1903 postanowiono depono\vać 30,0DO mr. w 
Krakowie. 

Oskarż.: Nqe zaprzeczam ternu. · 
Obrońca Dziembowski sta\\-ia \Vniosek, aby 

zawezwać telegraficznie jako świadka i rzeczo
znaw'Cę posra B. ChrzanO\\·skiego. U niego za
'\VIiązał się komitet poznar1ski, zezna on, że ce-

'Y' <lk ' 

ł81~11.8;1f6< 
1 Powleśi! \'Vaclawa Masł.ewcW.•~· ..;r -

(Cia~ dalszy nastąpi). 

- To dobrze, serdel1ko. A kledy tak, to po
zwól mnie być w tyle z moimi grebieńczykami, 
którzy są okrutnie zjadli\Yi. Jeśli jeszcze obok 
mnie stanie Trylicki. tedy możesz być spokoj
ny {)l plecy. Siarczyście tam będzie! · 

-Jeno '"" zapale znO \\ 'U nic:oderwij się od 
nas. 

Bakłanowski westchn4t jak miech kował
ski i odpar.J żaiośnie: 

- Nie \'."Spominaj już o tem, serdeóko, bo 
.gotowa z tego łatka dla mnie, którą ch~-yci
wszy, przyszyje mi do łba jakiś ch.tystek. 

Dzik uśmiechnąt się i już usta otworzył, 
aby pocieszyć rotmistrza, wtem wachmistrz 
Dauksza podjechał l salntując rzek t: 

- Chas z łiarunami kopnęli się da miury
dów ... 1\loże ich za"' -rócić? 

-Ach, takie syny! - zakrzyknął rotmist rz. 
- Pasy z n ich drzeć! 

Lecz Dzik ręk4 machnął. 
- Niechże jad<:l do S\V{)ich, - rzek-L :__ Tam 

ich miejsce. · 
Ale nietylko Chas Ddjechał z I1arnnami. 

Przy nich, w ostatnim szeregu, stal Drygalski. 
posępny i zgryziony, bo \\"idok miurydzkiego 
mrowia podziaial nar'1 gnęb iąco. Jakoś dzi\' ni·e · 

/ tęskno mu się zrobU o, jakoś nieswoje, .Dusz4 
jego była za w iść, która nie je s[ :od't.\ ·ażną, 'W i~ c 
·załąkt. się . bitwy. Zaczą! \V dudni 'iw'l~zekac na 
nieoględne prowad7.enie ocldzia(r '} 'b51·k..ż~ sum
wiej potępia/ Dzika. potem ju'Z · pt;z~:w.mniał 
wiSzystkie S\\·e krzy\\~dy. wrzekmf(o~qi}yiane od 
niego, żarty i śmiechy tO\\arzys·~;~~tj~ ··· ziościl 
się, jątrzył, aż mruknął z pa -yą: ' >)"'-łf. ' '" 

- A cóż w, ślub z tą ho-łotą ~i~~Ien1? \Vta
zla ona w matnię, niechże ginie,, a'.J~m. nie g fu pi! 
Mam ziemię gryźć z warchłaka.~<łii tego knura. 
to. wo-lę z mi.urydaml pror·oka ch"' alic ~ · ·. · 

Przecie jeszcze się \\-ahat. ·'· Ale w.f.Jśnie .· 
Chas1 t,rq,.,:i w zy łokdam i fia !;u~.Q~v. , kopną{ ię 
precz od o~z i atu. Drygaiski · P.~~ul, że oo.ś go · 

WIARUS POLSI(I. 

·Iem komitetu by lo n i esienie pom-ocy wytącznie 
VI rześniakom. On, mając styczność z reda~to
rami i ludnośc ic-t. jest powag~ w znajomości jej 
uczuć, i \VYPO\Yie, co p.O\\-odo\Yało Polaków do 
niesienia ofiar. 

Dalej \\·nosi! o zawez\\·ai1ie na świadka bur
mistrza ·wrzesitlskiego. który zezna, że dzieci 
wrzesil1skie zatrzymywano w szkole po nad 14. 
rak życia. że w ten sposób ubywalo rodzicom 
si~ roboczyt:h, ztąd li.czniejsze prośby o pomoc 
mater:ralną. 

Obrmka Lenzmann popiera wniosel<~: po
przedniego mćn\·cy. ,.Jestem Niemcem, ewan
gielikiem z zachodnich Niemiec, wiele dziś zro
bHem doświadcze(J, co do stosunków na wscho
dzie. Nie myśJaiem wcale. że pmces ten będzie 
politycznym. Czy pan przevYodnicŻący chce u
dowodnić przez S\\·e pytanie nielojalność Pola
kćH\- ?' ' \Vcdlug niego \\-ażnem jest, czy komitet 
dziaraJ w myśl ofiarodawcÓ\\- ! 

Prze\\-od.: Chciałem przez pytanie te wy
pośrodko\\ ·ać jaki · duch panmvał \1\- komitecie. 

Lenzmann: Dla mnie duch ten zupdnie jest 
jasnym. 

Prokurator: PrzewodnicZ~1CY chcia-ł się 
przekonać, czy komitet nie przekroczy[ pra\va 
moralnego (podnosi s i ę p. Dziembowski), chcia
łern pov;iedzieć litery pra\\ra. 

Dr. Dziembo\Yski: Nie można się trzymać 
dos{ownego brzmienia protokółu. Jeżeli pan 
prokurator uważa za moralne wszystko, czego 
się rząd trzyma - to my wszyscy musimy być 
nJemorałnymi.. 

Prok.; Chciałem po\Yiedzieć, że komitet 
nie d'zia ta.! nie legalnie. 

Po pó-lgodzinnej naradzie sąd postanawia 
powo-lać posla p. Chrzanowskiego na Ś\\>iadka. 

Przewodniczący zapytuje. co za zarzut u
czynU ,,Dzien. Poznariski'·, z d. 30 paźdz. 1901 
r. komj rewwi. 

Osk< Niegolewski sobie tego nie przypo-· 
min;;t . 

Dia st wierdzenia postana\da sąd postarać 
się o odno-śny numer. 

Dalej zapytuje się prze\vodniczący, dlacze
go Rednarowiczowi dano 1800 -gdy mu się na
leżało tylko 1200 mr. 

pcha ku nim, coś mn szepce. żeby korzystał ze 
sposobności. bo wnet będzie zapóźn-o. Spojrzal 
jeszcze raz na nieprzeliczone mrowie czerkies
kie, takie ruchliwe, wzburzone. szumiące tak 
groźn i e. że po nim ciarki przeszły, - spojrzał 
potem na garść wiarusów i aż się oburzy! na 
riich za żelazny spokój. 

- G1npcy! - sykną{ przez zęby z nienawi
ścią i cofn<l\VSZY się z szeregu. \Yyskoczył· za 
Chasem jak z procy. 

Na tęt e nt jego k·onia obejrzeli się wiarusy, 
pnznali od ·razu co się stało i ogromnym śmie
chem hukn ęli. F otem z:aczęl i wykrzyl.ct\\~ać: 

li: 

~ Zaj~tc! Kusy! \Vacho! smyk! 
A inni \H}lali: 

-- Bierz go! Lapaj! Capaj! Huzia-hu! H.uzia! 
Potem. naślarlu.i~lC granie ogarów, krzycze-

- Cia-hu! Cia-hu! Ci a hu! Cha-cha-cha L. 
Aż hlJczato od tych śm i ech1·rw i szyder

·skich okrzyków. \\'ię~ dziwili s ię miurydzi i 
mówili jeden do drugiego: 

- Aiia 'h! Zali to nie glanr:r, że trwogi nie 
znaht ? 

\Vlaśnie wtedy \•:zdiuż ich szeregó\v jechał 
z podręcznymi juna.kami oboźny Ib ·ahim-aga, 
także ogromnie zdumiony i ciekawy, coby to 
byli za zu ~hwa!i, któ.ny przed pewnym rozgro
mem tak się zaba\J. · iają. \\'ięc pocisną\vszy ko
nia. szparko pomn~ł ku ·ternu miejsc n, gdzie miu
rydzi j 11ż otoczyli zbiegów i znanego calemu 
\l."Oj sku grubasa z Irhai1aju \\"itali w esolemi 
dnrinkami. potr~caj :.t~.- go prz.rtem, n i by dla 
przeko·nanl::t się, ten-li napra\\'dG jest

1 
za którego 

się !)o-daje, a on się im odtiua1 hultajskimi do\vci
pami lepiej. niż kto inny szabl<.t, ujrzawszy zaś 
Ibrahima-agę, zakrzykn~d: 

- 0 \\·o jest pi e r\'.,-szy cz.lowiek. któr~go \Yi

dzę w cej oślej i ba\\- olej staJni! łia. już się nie 
7.atchnę, co \\ "~·-.Idzie na v;iększ~ chwatę miury
dztwa. \VyszedJcm z piekła. a oto-m trafiL. 
nie.:: h nie p.o\·viem, gdzie! \V jakich bylem o
brotach, ile znakomi tych czynńw rozsiałem po 

; :te~ ziemi, to i ,, -·ypo\\·iedzieć trudno! Spytajcie 
!;Hatunó\v·, może pDtrafią opnw iedzieG, jeśli z po-
dzivvu nie 'ogtupieli ca11<:iem. Dość, że czego nikt 
n ie :dokaże. tego Cha ... dokaże . A to jeszcze nie 

Nieg.: 6DO marek by lo pożyczką hypołecz- . 
ną, na utrzymanie interesu, gdy niemcy zaczęli 
B. bojkotować. · Kiedy Bednarowiczo\\-a · ucie
kła, nie wie. 

Następuje czytanie listów od dr. Michale~ 
wicza, Poptawskiego, redak:cyi ,,Słowa Polskie .. l 
go"", Piaseckiej i Bednarowiczowej do dr. Nie• 
go}ewskiego. Piasecka narzeka na S\vój los, na 
złe obcho-dzenie się z nią, na dr. Michalewicza. 

Oskarż. mec. vVolińsl{i stwierdza po piśmie, 
że listu tego Piasecka nie pisała. 

Bednarowiczowa żali się, że obiecywano 
jei 10,000, a odebrała tylko 1200 mr. 

Prze\V.: Bednarowiczowej dano pieniędzy 
1
j 

na JJmożliwienie jej pobytu za granicą? .l 
Nieg.: Pieniądze odebrał mąż jej na utrzy- 1 

manie interesu. vV komitecie była o tern mowa, 
że pracować miała do spółki z Dziembowiczem. 

Od komitetu wrzesiflskiego oskarżony dr. 
Niegolewski szczegółowych pokwitowań nie od-
biera!. ' 

Obr. Lenzmann zapytuje, dla czego p. prze ... 
~wodniczący stawia takie pytania. · l 

Przew.: ·Chodzi mi o potwierdzenie, czy [ 
każdy z oskarżonych i w jakim stopniu przy, .t 
czynił się da ucie{:zki skazanych. ' 

Lenzmann -zapytuje oskarż. dr. Nieg., jakie 
wrażenie \Vywarla na komitecie wiadomość o 
ucieczce skazanych. Dr. Niegolewski odpowia
da, że to byla dla niego niespodzianka. 

Na tern zamyka przewodniczący obrady o-, 
godzinie 75'i wieczo-rem. Jutro początek o 9' 
rano. 

P·roces o zaburzenia w Laurahucie. 
VII. . l 

Ze świadkó-w ~wysŁuchanych przed polu- . 
dniem dnia 15 bm. warto wymienić · nauczyciela 
ludowego I(onr:ada, który \\·wstępuje w roli. z. na-~ 
wc~". Sędzia zapytuje go, czy osk. Wawrosz, 
da\vniejszy .iego nczef1, nie uchodził w klasie za 
idyotę. Ś\\iadek nie może sobie już tego przy
pomnieć, bo już siedm lat minę! o od czasu; jak 
Wa"-ro-sz opuścił szkołę. · . l 

. Swiadkó\\" Brodę, Chobotę i Bochnię . za
\Vi{)dta na salę sądo\vą ciekawość, nic oni \\; ~~a-

'.\-szystko. Do boju wa·s poprowadzę z nai)Vi~~ l 
kszymi bojo\\~nikami na świecie! Na AHach<J, 
tak będzie! · Tylko niech-że wam łydy nie , eJ rżą .. 
ze strachu. 

- A któż są o·wi wojownicy? ~ spytał 
Ibrahim. ~· ... 

- Jak że t D? - wykrzykną l Ch as. - · Nie l 
wiecie?... Dzik-chan to jest, a z nim Ass-Bula~ . 
i Bak/etn-bej i reszta orłów z K:amienneg~o Pnia. 1 

- Allach! ·- zawoła! Ibrahim, chwytając: 1 

się rękami za głowę. . . . . . 
Potem poctniós1 się na strzęmionach, dJo-~ · 

nie przy t ożyJ do ust i woła.t: ' t 
- Od\vrót! Odwrót! . Zapalić pochodnie! 1 

Niech krzywnly grają pi śń pokoju! 
\Volanie w biegło po czambuJach, powta- . 

rzane jak echo tu, tam. Ó\vdzie i czcm dalej bie
gło. tern fałszywiej było ozumiane. Szmer za· c 
niepokojenia przelecia-f po miurydzkich zaste-
pa.ch. \Vszędzie szeptano z trwogą: .z 

-Odwrót! Odwrót! Nie będzie bihvy! :t 
Z każdą chwilą niepokój się wzmagał. Już' 

odezwa ty się glosy: · n 
-· Zasadzka! Wzięto nas \Ve dwa ognie! s 

Ot co! Zginiemy! Zginiemy! P: 
A \da-śnie wtedy bystry wódz Dzik, obró· l 

ci\ysz! się do żo-łnierzy, rzekł: 
- l<ąbać miury.dów nie sztuka, ale kiedY ,d: 

nie ma za co, to i nie trzeba. I bez tego ustąpią .Jt 
oni z drogi. Patrząc na mnie w oba, iść jak 
mur! n 

Poteru cugle ukróót, poprawi! się na sio- J1 
dle, - hnknąl: lli 

- Za mmt. wiara! :S! 

I oto wtedy, gdy wśród miurydów szerzył 
się niepokój, nagle w ciemnościach zadudniła !( 
ziemia: galopem szli wiarnsy prosto jak ciął na · t 
czerkieskic koło. Zbroje na nich szczękały, k<r .nt 
nie, chrapiąc i gryząc wędzidła, \Yspinały się co 
krok jak gryfy, step drżai pod kopytami; mur L6t 
jeźdzcó'v dźwiga~· się z groźnym hukiem. i t.~a~. 
c21u6 .w .nim było straszną siłę, jak żeby to nte '\v 
ludzie szli1 ale toczyta się jakaś żelazna machina, 
której nic nie wstrzyma, a ona w · S\~vym. pę.c,hcr J.){ 

dzje wszystko zgarnie pod siebie, . strątu-je : i 'S~ 
zmiażdży. ; . . , ·ll 

(Cią~ dalszy nastąpi). 



-t. ·:;ie zaburzefl laur~huckich nie wi·edzieli, a nie 
!li 12nai'ą· na:vet o:karzo.nego, na którego korzyść 
e- rnają Ś\V'ladczyc. 

' po południu sędziowie po dlugiej, bo prze~ 
... z!o ctw·ugodzinnej naradzie wracają do sali. 
~ :przewodniczący oghsza, że trybunał przychyla 
• się do wniosku obrony i postano\.vił zaprzysiądz 
a wszystkich świadków, którzy zeznali na korzyść 
• oskarżonych. ' 

Ody \Yszyscy mający prazysięgać - w li-
, 1~zbie szesnastu - stanęli przed sędzią, a ten po 

ra:t ostatni zwraca świadkom na ·ważność przy
'.sięgi u\v'agę, i całe audytoryum podniosł-o się 
już z miejsc, jeden ze śwdadków, . 16-letni Smi
Jarski, cGfa swoje daw,niejsze zeznania, wyraża 

• 
1 się jednak tak niewyraźnie, że tak na sędziego, 
. iak i na calem . audytoryum robi ~wrażenie nap i-. 
te~o. 

Za jego przykładem idzie kilku innych 
- świadk6w, którzy W'Zbraniaią się zaprzysiądz 

(!awniejsze swe zeznania. Mimo to sędzia od
... biera od w·szystkich szesnastu po kolei przysię

gę. 

l 
· Następnie komunikuje przewod'nlczący, że 

- trybunał postanowił nie zaprzysiądz d~w-udzie
tu trzech świadków, ponieważ przypuszcza, że 

brali oni mniej lub więcej \V zaburzeniach udziaL 
W kof1cu ośw~adcza sędzia, że tak jemu jak 

- .i calemu trybunatowi podpadJo dz.isiaj dziwne 
zachiowanie się świadków i oskarżonych. Przy

()c. ,'!)usz.cza, że: jest skutek nadmiernego użycia al
koholu. Jeżeli dzisiaj sędziowie oko na to przy
mrużą, to jedynie dla tego, że Ś\Viadkowie i os
b'l'teni nużącerui obradami są zmęczeni, \V któ
l ryc&i:z~~ pauzach_ .z~ mało jedzą, tak i e alko.hoi 

• szkł~J:clzt 1m pod\VOJme. · 

l 
w·reszcie oświadcza przewodniczący, że w 

_ .akcie oskarżenia popel'niono o tyle b~ąd, że na-
_prsaiw, iż osk. Ole;jnik bi? parasolerri. strażnika 
tlaidę. \,;V rzeczywistości jednak obito Ś\Yiadka 

-~ Krat.9;chwila, nie zaś łiajdę. . · 
' . \Vieczorem o godz. 70 odroczono obrady 

dn cz\va rtku. · 
'pi1ia· 16 września o godzinie 951'.2 otwiera 

przewódi1iczący .obrady. ·l .Po . przesłuchaniu kilku świadkó-w o-br01ka 
Rózański protestuje przeciwko temu, aby w obe

- ~nyrh ' proce_?ie k9-rann osk. Olejnika za to. że 
~ par:L5oie]n obił po wiecu centrO\\'Ym strażnika 
-~ .. Kr~t~h:Ha; protestuJe. za. ś prz.eciwko te~1u z 
' tego powodu. pomewaz popeJnwno w akcte os-

.hirżehia btąd f.orm;alny. Obrońca prosi o zapro
l to~?l~:vanie protestu. 

O' godz. 105ł rozpoczyna prokurator S\voie 

l 
plai.qoyer. · 

e Proces obecny jest zdaniem prokuratora 
ł .zwyczajnym procesem kryminalnyrn, nic nie ma 
·1 w nim ·politycznego, jakby to można sądzić z 
· .n'<l'dz\vyczaj licznego udziatu publicznego. Prn

- 'kurar·or nie: przesądza, jakie na polu palitycznem 

l 
b. ędą procesu tego skutki~ dziś ject·nak stanowczo 

1 temu tJ ze ba zaprzeczyc, Jakoby to by l sensacyj
. ny proces polityczny, chociaż niektóre stro-nni-

ctwa polityczne chciały g·o w tym celu \VYZY
- skać. 

- Po tern \\-,stępie prokurator opisuje przebieg 
_ ~alych zaburzet'1 nie dający nic prawie. coby nie 

by{o .iuż znanem z aktu oskar~~cma. Prokllrator 
zresztą przyznaje, że władzom nie udało się do·

· l tych:c~.as skon.st~tować na:zwiska gf<'):w-nego wi-
n?·WaJc.y, w.lasciwego sprawcy za:burze(l, który 
me chciat podać w lokalu wi·ecowym naz\r:iska 

! swego, kazal się przyareszto,vać. a prowadzony 
Przez policyantów, z pomocą Dskarżonych zdo-

- lat się ulotnić \v· ogólnem zamieszaniu. 
. Niepotrzebnie zupetnie oblewano tłumy \\"0-

.d~, w tej bowiem chwili zaczą! padać grad ka
Jll~eni. 

Aby tlumy rozproszyć, poczęta żandarme
rya strz.elać z re'\volwerów na wszelkie stronY. 
J~dn.a z kul traWa Trafalczyka, ni·e zabila jedn~k 
J1ie~vinnego, be; Trafałczyk należai do g.IÓ\\ nych 
SJ>ra\vców Z :J. bu rzef1. 

t . Szko.da. jahl oskarżeni \Vyrządzili. v~:ynosi 
100o nu. 400 mar,ek mniejwi~"cej r"'nosi szkod.v 

( . • 't pv ~ 

ra.z ogmo.\va, 600 marek przypada na pot!u,.::.zo
- .ne szyby. 

r~ .Nast~pnie przechodzi prokurator wszystkich 
l' oska.rzo.nych po kolei i uda~adnia im ~ wi nę: 
\ Yl~o dla czterech o-skarżonych: Bogumiła Ko
lf~hk~; Józefa Budnego, Józefa Kowala i Sroch

' :m1{}l.a ·p'rosi· prokurator o ·uwolnienie, a to z tego 
i ~W:~u, -~e oskarzeni :tJyl{ o tyle dowcipni. że 

?1 ~YStah z. pra'\va, im przysługującego i od
~110Wlli· \vszelkich .zeznat1. .S\\·iadkovvie zaś nic 

W I A ~U~ P O L S l( l. 

o nich nie mogli zeznać, co by im winę udowo-.. 
dniło. 

O godzinie l następuje pauza obiadowa. 
Straszne wnioski prokuratora. Prokurator 

wnióst przeciw 64 os·karżonym o karę razem 
przeszło pół \Vieku więzienia (64 lat). Przeciw 
5 oskarżonym po 3 lata więzienia, przeciw 17 
po 2. przeciw 7 oskarżonym po l roku. przeciw 
6 po 7~ rokn, przeciw l oskarżonemu 5 miesięcy, 
przeciw 4 po 4 miesiące, przeciw 11 po 6 tygo
dni, przeci\v 5 po l miesiącn \\~ięzienia. Prze
ciw ojcu i bratn.posla Koriantego po 2 lata wię
zienia, przeciw Wicikowi, odpowiedzialnemu 
redaktorowi "Oórnoś!ązaka" 3 lata więzienia. 
Obrotky wnieśli o uwolnienie ·wszystkich os
karżonych . 

\Vyrok ogtoszony zostanie jutro (w sobotę) 
o godzinie 3-ciej po po.tudniu. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich, Warmii i ~lazur. 

N1bork. \V nocy ze soboty na niedzie1ę 
spalil się chlew' posiedzicieL.1J Zaięgi w ulicy Ko
lejowej. Ogief1 szerzył się tak gwałtownie, że 
nie zdołano niczeg-o uratować. 

Barkweda. Nadzwyczaj tanio kupO\vano w 
tym roku trawę na łąkach fiskalnych nad Lyną. 
l tak przy pienvszym jak l przy drugim sprzęcie 
kupiono 'Yiele parceli po 50 fen. Traw·a na 3 
morgi obszaru mającej łące sprzedaną zestala 
na ostatnim terminie za 2 {d\:vie) mr. 

TonH1. Na zniesienie \\·atów fortecznych \\
Toruniu po stronie zachodniej i północnej mini
ster \\ ~ojny dal pozwolenie. Nasamprzód maJą 
być przeprowadzone przez waty forteczne dwie 
ulice. i· to do ptzedriTieść. Bydgoskiego i Chel
mióskiego. 

Pelplin. Proces ,,-ytoczono odpowiedzial
nemu redaktor. Pielgrzyma·' za to, że \V nr. SS 
napisano', iż posiedziciel pan Stefan V-/ilcze.wski 
ze Smolżyna zostat na 24 godzin \\ięzienia ska
zany za to, że przed s::tdem w Kartuzach nie 
mógt zeznawać po niemiecku. Sąd twierdzi. że 
pana \Vdczewskiego skazano na karę więzien
n::t za to, iż nie chcial zeznav.-ać po niemiecku. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego~ 
Inowrocław. Cukro\\-nia Knlav, y w Przy

jezlerzu (Amsee) sprzeda1a maJątek Orło\\'O pa- · 
nu Beymemu za milion mr. Majątek ten ma 
572 hektarów obszant ~wyborowej ziemi lmiaw
skiej. 

Gliwice. Brzydkiego fig la sp1atal ktoś ha
katystom. Na slupach porozlepiano plakaty o 
wiecu hakatystycznym, .laki s ię tamże potem od
był. Napisy byty: "Deutscher Gautag'·. Ja kiś 
niegodzi\vie , \1·-idocznie hakatystom nieżyczli
\1-y wykre ·ślil literę .. O .. a zamiec i! liu~rę .. S". 
Dotych-:zas· sprawcy nie w:rśkdz o no . 

~\lączni.k. Pan J asiecki donosi ,.Dziennikowi 
Poznańskiemu'·. iż on nie zamierza! sprzedać 
wiosh \Vej komisyi kolonizacyjnej. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
\Y Rudzie pod Zabrzem szerzy się pomię

dzy dzie.ćmi szkarlatyna i dyfterya. \V ponie
dz i ałek zameldowano 20 wypadków· zachoro
waJJ ia. \Ve wtorek na Kuźni Rudzkiej zmado \i-' 

jednej rodzinie dw•o je dzieci naraz. Smiertel
ność \v-ogóle jest wielka pomiędzy dziećmi. 

Góra (Ouhrau) w regencyi \V rod a wskiej. 
Donoszq O'Jzety wrodaw~kie, ż.e we dw'orze 
Schlaube pod Górą siedem młodych robotnikó\v· 
z Oalicyi zaczadziło si ę gazami \Vęglo\v·ymi. 
Sypiało ich 9 w jedne m miejscu ; vv·e \Vtorek wie
czorent napalili w piecu i po~oiyli _ię spać; w 
środę rano znaleziono 7 bez ducha; d ,,·aj pozo~ 
stali da\\"ali jesz,-:ze slabe znaki żyda i dlatego 
od\\-ieziono L:h nie-zw.rocznie do !}owiata\n:.go . 
dumu ' chory;:h. - Biedni nl e .: :z.:.:zęś.ihvi. a bied
ni ej-ze Jeszcze pozo·tare mdzin y daleko \\- kra
ju ! 

Wiadomości ze świata,. 
l A.ngH'i. Biskupi a nglikal! scy protestnj~l 

przedv.-~ morderst\vom ,,. iVlacedonii. Dziennik 
11Timcs" drukuje szereg p! m bi knpó \'v" angti
katis.kich, protestujących przeci\V· okruciefl
st\A-"Om ttl re 'kim \Y MacedonU i ządaj ·{cych po- ' 
mocy. 

. Z Austryt Au,'trya mobilizuje flotę przeciw · 
Turcyi. Dzienniki dono zą, że onegdaj \V Poli : 
otrzymano rozkaz telegraficzny z. Wiednia. aby · 
niezwłocznie sześć okrętów wojennych przygo~ . 

tować do odptynięcia. We 24 godziny eskadra 
byla zupełnia zmobilizowana. 

z Palestyny. Turcy mordują chrześcian Wl 
Jerozolimie! vV Jerozolimie wybuchły powaź
ne zaburzenia. Turcy zrabO\\-ali klasztor ro
syjski i zamordowali kilkunastu mnichów. 

Z Amerykt Liche urodzaje w Ameryce. 
Donoszą. że zbiory zboża w Ameryce północnej 
\Vyda1y bardzo zle wyniki. 

Radość -hakatystyczna centrowego 
"Prz·ewodnika". 

Dzh\"otą'g p. Lensinga, dortmundzkie pismo 
,.polskie", założone dla ,,lepszych" Polaków i· 
takich, którzy gwałtem się mają ,,ulepsŻyć'', Wi 

następujących rymach wypowiada swą radość . 
z powodu upadku pisma polskiego \V Berlinie: 

,.Narodowiec" berlii1ski, zalożony na po
czątku rb. \V Berlinie przez niejakiego p. Wró
bla jako organ ludzi, którzy sami nie wiedzą 
czego chcą, przestaje teraz wychodzić . 

_ ,,Narodowiec" żyl więc tylko niespełna trzy 
kwartały. Nad zgonem jego nie ma co ubole- . 
wać. By l to pryszcze! na ciele polskiem". 

Doty~hczas słyszeli Polacy, że z upadku 
gazety polskiej cieszyli się tylko· hakatyści nie
mieccy, dziś niechaJj wiedzą. że to czynią także 
centrowcy tetuowani na polskie ... 

,,Przewodnik" chociaż mim·owoli pomoże 
nam dobitnie naszych R.odaków przekonać, że 
nie \Vszystko polskie, co po polsku drukowane, 
tak samo jak nie wszystko zlotem, co błyszczy 
na żółto. 

Z różnych stron. 
Dortmund.1 Górnika Biehla ze Siidkamen 

skaza! S<id na 9 miesięcy więzienia za pobicie i. 
poranienie sweJ zony. Przed sądem starał się 
znies.iawić ją w ohydny sposób. 

Liitgendortmund. Lekarz dr . .Hegge znikt · 
bez śladu. 

l(ołoaia. Lekarz dr. medycyny Pall otrul 
się w jednym z tutejszych hoteli. 

Towarzystwo św. Michała w Bruchu 
obchodzi w niedzielę dnia 27 września 15 roczni
cę sweR:o istnienia. Od godz. 2 do 3:% przyjmowanie 
sasiednich towarzrstw. Towarzystwa, które odebra
{y z:tproszenia lub dla braku adresów nie odebraly, 
upra.sza!JIY uprzejmie. aby nas raczyly odwiedzić z 
chorągwiami i pa-laszami. Towarzystwom nie wolno 
iść \V pochodzie. tylko przed lokalem mogą chorągiew 
ro7.\vinać. Cz.lonkowie naszego to\v. winni się stawić 
w czapkach i oznakach o godz. 2. Członkowie, któ
rzy zalegają cllużei jak 3 miesiące ze swemi skladka
mi m1esięcz:nemi. będą uznani jako nieczlonkowie. · 
Nieczlonkowie. którzy chq bra~ udziat w naszej ro
czPicy, będa przyjęci tylko za wpisem, gdyż zabawa 
jest zamknięta. 

O godz. 4 . pochód do kościota na nabożer1stwo 
·przy odgJosie kapeli p. La\\ ickiego. Po n ... bożeństwie 
cl.a!szy ciąg zabawy poJączony ze śpiewem, deklama
cyami i przeplatany . muzylq. O ~odz. 8rozpncznie 
się teatr p. t.: :.Genowefa"'. Zabawa odbędzie się 
u p. Kucher-na (Knelnischer łiof), przy kościele katoli
ckim. Upraszam:r szan. To\'L i życzliwych nam Ro
daków z Bruchu. aby nas raczyli licznie odwiedzić-

z ar z ą d. 

Towarzystwo św. Jacka w Bismarck 
podaje S\YVm cz!onkorn do \Viadomości, iż w niedzie
lę dnia 27 września przybędzie do naszej parafii 
ksiadz polski. Sposobność do spowiedzi św. "" sobo
tę 2fi i "- niedzielę 27 września. Cztonkowie winni 
się sta\\ić rano o godz. 7 na Mszę św. jak nailiczniej 
do wspólnej Komunii św. Po poludniu o godz. 4 
nv.bo.t.eltst\.vo polskie z kazaniem, 11a które się wszy
stkich Rodakó\v jak najuprzejmiej Zflnrasza. 

Uwa~a. O godz. %12 przed potudniem odbędzie
się zebra nie miesięczne, na które każdy cz.tonek wi
nien przy·być, gdyż przyjdą ważne sprawy pod obra
dy. O jak m.iliczniejszy udział w na.hożeftstwie jak 
i w zebraniu uprasza F. Niedzielski, przew. 

Tow~rzystwo św. Augustyna w 'Rotthaus~n 
donosi swym sza11. czfonkorn i wszystkim Rodakom i 
Rnd~c;:kóm zarr1ieszkafym w Rotthausen, iż nowy 
p rohos;t,cz Bitter z łierne obejmuje pa rafię Rotthausen 
d 11 i·a 24 wr?.eśnia· L r. \Vprowadzenie księdza probo
szcza .o ,!1.'odf\:: 9 Ji::lpo. Tow. winne się stawfć o godz. 
lJ na salę Z\VyklyGh . posiedze!t. Członkowie winni się 
7..J.opatrzyc \Y oznaki i czapki towarzyskie. O liczny 
ud.7io.l prosi· · Z a r z ą d. 

ttt!ti~~~~tft~it+~~ttt~~~-
Towarz.rstwo św. Michała w Bruchu. 

Szu.nqwnemu podsekretarzowi panu 
. ' '' \V a lentemu ~\usiełakowi 
;i je2;o narzeczm1ej pannie 
· ' Wiktoryi Zarębównie 
:sk.ladamy w dzj~fl ślubu dnia 22 w·rześnia, serdeczn.e 
; życz.en ia zdrowia, szczęścia i błogosławieListwa Bo
: że-g:ó. Mloda para niech żyje! 

~tttltlfiiiiitiiiit;;';ai*t 



Ue Jnhrze prllspcnli<!C\.:gn f}rzcm ·stowego int 
resu potrztLn;,' jest w celu !i<H~ ~..nmi · .stt, \'t~:() rozsze 
rZCllia tako veg;o 

lRI'Spói!iika 
z wkladm\ cm ka]~itarem 2-:-.3!lilll n.ir. P'_crwsze!Jstwri 
mają li t~·lko ludzie; prac. 1 7- zmmlmv <UJ Iem do prze1 
m~ ~hr. ZRtnsz. do eksp. Wian.sa Polshiego" w Bo 
chuw pc,d lit. A. B. nr. 100. 

Czeladnik szews.ki 
dzie!JJ)r w swem Z<l\\ odzie, znajdzie stalą pracę 0 
zaraz, albo od l października. .1 

Stanisław Ławicki t 

składamy w dniu ślubu (dnia :22 b. m. ) j ak naj
serdeczniejsze życzenia i na ezetić młodej pary 
wznosimy trzykrotny toast: 

Młoda Para niech żyje! 

______ '.\_l?_~_?tr~~~;~_r _P~~~Y.~._c_~ c_)l<_1l_li. ____ 
1 

BACZNOŚĆ! 
Dorwszę sza11. Publiczuości z Bramhauer i okoli 

cy, iż ob.i<dcrn skład obuwia 
od p. józefa Nowaha \\T Brambauer przy Colonii ce. 
chy .,:\1 i tlister Achenbach" i od dnia Z-t \vrzcśnia rozl 
oc'cznę sp1·zedawać . Mam na s~·ładzie obU\\ ic męskie, 
dam~lde, dla chłopców i dla dzied, od skromnego de 
najwykwintniejszego w rt:nJ\\'iększym wyborze. Tak. 
że obu\vie potlłu~ miary i \\,szetkie reperacyc 
w~:kon:;wal dobrze, pn~dko i tanio. Staraniem 
jem będz ie., a by Sz;;m. Publiczuość rzetelnie obsJ 
Przeto pro zę szan. Rodak<')\v w Brarnhluer i 
er, ah~ - m!lie poparli w l1lOim przedsiębiorstwie. 

Z \\TSokim szacunkiem 
STAN!SŁA W lA \\'ICVI 

w Brambauer przy Coionii. ·---------

Bocbum. B .a ia L .. en~ Herne. 
W szelki e nowości na sezo jes~enn}r i zim,ow v.-e \Yielkim wvborze nadeszły, tako,ve 

będą jak poprzednio po najtańsz . ~ C811&Ch sprzedawane. 
We torek 22 wrześliia będą nasze składy z po\\·odu święta zamkn"ęte~~ 

e 
Bachum 

Obere Markts tr l S. 

Pornim o naszyc 1 już znanych 
udziel y dzisiaj 

o 

na prawie wszystlde artyk1 ły naszych towaró 7• 

,Rabat w1 . i&cft.my przy as e .. 
Nasz domltowaro y jest we ~!orek cały dzień dla sprzeda.ty ot a~y. 

ch e: r i pó k 
właści ci e e: a ~senhoff 

Balmbofstr. 79. E, Ko1ejowa I. 'i9. 
Pie:r""szy i najW'iększy il. teres tego rodz ju 'VV :mi.ejscu. 

Za druk, nakład i redakcyę odpowiedziB.lny Antoni BrejE>k. w :Bochum. - Nakłs.ce,m 5 tzc:orJ:s.mj "·Nyd&VIn:c·.·wa ~:Wiaru~a Polf.kiego'' w Boc.k1m 

l 



• 
lodlłenne pismo ludowe dla Polak6w na obczyźnie, poś"yięcone sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

fipłlecłzl codziennie :z wYilłkitm dni pośwłlttcznych 
• ••llatk:itm religijnym D. t.: .,Nauka Katolłcka" z ty
p41l.łłiem społecznym p. t.: .,Glos górników i butni
,, .... , oraz pisemkiem littrackiero p. t ... Zwierciadlo" 
Pruliplata kwartalna na poczcie i u li!towycb wynosi 
ł ar. 50 fen., a-z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen. 
.. WI•r•• Polski" zapisany jest w cenniku poczto\\<"Ym 

pod znakiem .. t polniscb" nr. 128. 

·Módl się ł pracuj ! 

Za inseraty placi się za miejsce rządka drobnego druku 
15 fen., a za ogloszenia zamieszczone przed inseratami 
4 Oien. Kto często oglasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tlemaczenie z obcych języków na pol
ski nic się nie placi. - Listy do redakc:ri. Drukarni 
} Księgarni należy oplacić i podać w nich dokladny 
adres piszącego. Rękopisów si ę nie zwraca. Nazwisk 
korespond.entów bez ich upo\vażnienia nie wskazuje się. 

ltll'. 218. Bochum (Westfalia), środa 23-go września 1903. Bok 13. 
Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy ulicy Maltheserstrasse nr. 17 na dole. - Adres: "Wiarus Polski", Bochum_ 

Rodzice polscy! Uczcie azleci swe 
wie, czytać i pisać po polsku! Nie 

test Polakiem, kto potomstwu swemu 
lllemezyć się J)OZWOli ! 

Z wypadków dnia. 
Oburzenie Madziarów. 

\Vojskowy rozkaz <lzienny cesarza austrya
tkiego tak stanowcz'O zapowiadający, że we 
wojsku węgierskim język niemiecki na węgier
ski zamienionym nie zostanie, rozgoryczył pa
tryotycznych Madziarów więcej moie, niż się 
spodziewano. Prezydent ministrów, hr. Khuen-

1 

Hedervary udał się do Wiednia, aby zdać spra
wozdanie o ruchu antyniemieckim jaki wywołał 
rozkaz cesarza austryackiego. 

Sejm węgierski z wolany na \ 23 m. b. będzie 
rozstrząsal sprawę tego rozkazu, przyczem na-

, .przód spodziewać należy się scen gwaltownych. 
~szystkie stronnictwa polityczne· \Vęgierskie 
powolały swych · członków telegraficznie do sto-
bcy węgierskiej. · li Oczywiście najgorliwiej okazuje S\\·ą nie
chęć stronnictwo nieza\vislych. Członkowie te-

1 go stronnictwa rozdzielili pomiędzy studentów 
j obywateli kilka tysięcy przepasek żałobnych 

' 2e ·srebrnym haftem: "Clrlopy, 16 września". 
ifysiące ludzi je nosi, jawiąc swą niechęć do 
niemczyzny. - Również uszyto mnóstwo kre
pOwych chorągiewek, które podczas przyszłego 
przyjazdu cesarza austryackiego do stolicy wę
gierskiej '' ywieszone zostaną. 

W kolach politycznych sądzą, że cesarza 
1 austryackiego naktonil do tak stano\vczego kro
' ku pobyt cesarza Wilhelma na \Vęgrzech. Roz-

kaz dzienny mial podziałać niby zimna woda na 
rozentuzyazmowane umysły Madziarów, którzy 
słysząc na· polach M.ochacza cesarza Wilhelma 

- śpiewającego i gwiżdżącego piosnki węgierskie, 
oddawali się błogim marzeniom, że teraz nastąpi 
We węgierskiej armii przewrót na korzyść języ
ka węgi erskiego. 

Zbratanie się narodów włoskiego 'i francu
skiego? 

· Za wJ{)ską parą królewską przybędzie do 
Paryża sporo dygnitarzy i czlonków parlamentu 

1 Włosk ich senatorów i postów podejm~)\vać bę-
1 dzie w stolicy francuskiej prezes wydziaŁu par

lamentowego dla międzynarodowego sądu ro
tjemczego p. d'.Estournelles de Constant. z,vią 
zek f rancusko-włoski zapo\Yiada na 12 i 1.3 pa
ździern ika \\ ielkie uroczystości. 

Telegramy. 
l o n d y n. Uzupełnienie gabinetu angiel" 

Skiego uskutecznione. Austen Chamberlain zo
;;4 Stał ministrem skarbu, lord Selborne mi1dstrem 
IJ kolonij Arnold Forster ministrem wojny, a Bro-

dkk sekretarzem dla Indyj. 
1 H a m b u r g. Na jednym z dworców tu-

- tejszych wyskoczyła pewna niewiasta z wago· f nu, gdy tenże już ruszył, dostała się pod kola, i 
ZOstała zabitą. 

~ · M o c a m b i q u e. W składzie prochu 1 

. 1orcie San Sebastyan nastąpił straszny wybuch. 
~.Wiele osób zabitych i rannych. 

Polacy · na obczyźnie. 
Wiece "Zjednoczenia zawodowego" 

odbyły się zeszłej niedzieli w Marxloh, w Nad
renii, i we Wanne, we vVestfalii. Udział był 
w obu wiecach względnie liczny, także zapisało 
się sporo \Viantsó\v na członków Zjednoczenia 
zawodowego robotników polskich. 

W MarxJ.oh zagaił \\ iec druh Guzenda. Druh 
Regułski omó\Vił obszernie obce związki zawo
dowe i korzyści dla robotnika polskiego wypły
wające z członkostwa Zjednoczenia zawodowe
go polskiego. Dn1h Szmektata skarżył się na 
niezupełną opiekę lekarską, której nieraz podle
ga · robotnik. W końcu przemówi! redaktor p. 
Wojciechowski z Bochum i <Jl11Ó\vil sprawę \\OI

nego wyboru lekarzy. 
We Wanne tnvat wiec przeszto 3 godziny. · 

Zebranie zagaił druh Regu Iski z Dnisburga. 
Z obszernym referatem wystąpit drnh Brze

skot z Bottropu i omÓ\'\ if sprawę chrześci.ań
skiego ,,Gewerkvereinu··, który zdaniem refe
renta nie odpowiada interesom robotnika poJ
s i ego. Referent ·am był da\\ niej nietylko 
czJonkiem ale i gorliwie czynnym agitatorem 
chrześciańskiego .,Oewerkvereinu", odkąd je
dnakże \vlasne Zjednoczenie zawodowe powsta
ło, on opuścił obcy związek rołx>tniczy, aby 
współpracować na polu gospodarczym z S\\< ymi · 
Rodakami. Jeszcze pięknie i obszernie przemó
wili druhowie Sibilski z Bochum, Regułski '? 
Duisburga i .M. Szafrański z Baukau omawiaiąc 
rozliczne spra\\ y robo tnika obchodz~we . .Reda
ktor p. B rejski przemówH na temat: "0 przy
czynach ubóstwa i środkach zapobiega\vczych". 

O godzinie niespeln.a S wieczorem zako.fl
czono \\-·i ec życzeni em: .,Szczęść Boże robowi
kowi poJ kiemu· ·. 

Zatarg międz Polakami a księdzem niemieckim 
'" Bitterfeldzie. 

,,Dzienn ik Berlit1ski'' pisze: "\V num. l&" 
,,Dziennika Berliłlsk iego ' ' powtórzyli ~my p. t. 
.,Hakatyzm w kości el e·' następu jącą \\ iadomość 
za ,,Robotnik iem P olskim'': 

"Na niedzie lę .?6 lipca zamówi !y polsko-ka
tolickie To\\ arzrsrwa w Bittcrfeldzie żalobn<l 
mszę Ś\\. ~a pokój du zy naszego \\i elkiego 
Papieża Le ona XIII. 

P o msz:r św .. na ktf>rc-.i ni e było oprócz księ
ży ani jednego ni em 'a . odmawiał ks. SchLifcr za 
spDkój duszy Oka '·w. oraz o szczęśli\\ y wybór 
nowego Pa pi eża .. Mod lin \ ę Pa1łsk ą" i ,.Po zdro 
\v-ienie Anie lskie". Pa raiiani e P cdacy od pO \\ i a
dali naturalnic po p(dsk u. bo któż bylby mial po 
niemiecku od po\ \ iadać ? t 1arcszcie ostatni e .. Oj..: 
cze nasz" i .. Zdro\\ aś '' zdccydO\\ a! się ksiądz 
po polsku odmó\\·ić . 

Zanim k _. Sch~ifcr od oh arza odszcdt. a i uż 
na amboni e sy pi4 się \ YZ\\·i skn n~1 Polak(l\\" z 
ust ks. Gen\ ina. Z ralq eJ Jcn~i<l u ziośc ią, że 
aż t\varz nm ię zaczer \ i c-llił~. \Vsz ystko dla 
tego, że P(;!acy po p(1lsku paL;ie rz w kośc i ek 

mówili pode z;;.. p(li. k!ego ll2h'l%c r'JSt\\ a przez 
Polaków z.::.mc'n iollcgo. M1'>\\ ii \:s . Jen\ i l! : 

.. E .. ist eine 1 ·i dcrtrik h tił:.d\eit u 1d frc...:f: 
heit sonderg!E.i 'hen in der Kirche poinisd: za 
ant\vorten be1m Beten . t: ii .cntscher K;:,rłnli:~ 
, tor t da G e bet nidH. \ i e t. S :Einzelne thun . ..=o 
Etw as darf :ich nL:łlt ~ il derho1e.J. ~ok he 
frechhe, iSt gfP11Ze!1)0S'' . 

"f'rechheit'' to pe\\ nie znaczy zuch\vałość. 
\Vięc zuchwaiością ze strony Polaków ma być 1 
że się modlą po polsku, albo przeszkadzaniem w 
nabożei1stwie, choć sami Polacy się w kościele 
znajdowali. 

Dtugo jeszcze \Vykrzyki\vał ks. O. na Pola
ków takie i podobne rzeczy, tylko, że wszyst
kiego nie byto można rozumieć, bo mówit zapal
czywie, a więc bardzo pręlko. Słychać tylko 
było wciąż: "frechheit", "Schande", "Nieder
trachtigkeir• i "ihr Polen" i "wir Deutsche". 
Na óstatku sobie życzył, aby Polacy coś po'do
bnego sobie już więcej razy nie pozwolili. 

\Vobcc tego nie mogą się centrowcy w 
Westfalii i Nadrenii dziwić, że Polacy na ich 
kandydata glosować nie chcą, gdyż nikt nie bę
dzie cało\\ al bata, który gn smaga". 

Jeden z czytelników naszych w I(sięstwie·. 
oby\\ atel gorąco się zajmujący wszystkieroi 
sprawami publicznemi, przeczytawszy tę przy
krą wiadomość, uznał za stosowne w liście, wy
stosowanym do księdza Gerwina \V Bi'tterfeldzie 
zainterpelować go, czy prawdziwemi są zarzu
ty, uczynione mu w ,J(obotnikn Polskim'\ 
przyczem Ó\\ obywatel wychodził z fałszywego. 
zaŁożenia, że pismo to jest socyalistycznem. 

Odpo\viedź, jaką od ks. Gerwina otrzymaJ, 
przysłał nam ów obywatel z życzeniem ogto
szcnia jej w imię prawdy i bezstronności. 

Ponieważ nam również zależy na \l.rypośrod 
kowaniu pra\v dy, czynimy chętnie zadość jeg() 
życzeni-om i ogłaszamy przydługi list ks. Oer
wina w doslO\\ nem Uoma~zeniu, iakkohviek tru
dno nam dać \\ iarę zarzutom. które czyni To
warzystwom polskim w Bitterfetdzie. 

Poda.iemy go w przekonaniu, że one ich nie 
pozostawią bez od p-o\\ icdzi i tanowiska SW<.}je 
w tej spra\\ie \\yja~nią : 

}(s. Oerwin pi sze tedy: 
Wie imożnemu Panu 

jestem bardzo \\ dzi ęc zny że przez Jego zapyta
nic daną mi zo .reda sp o sobność wyjaśnienia od
nośnego zaj§cia . Dla lepszego zrozumienia rze
czy muszę po ruszyć jego antecedencye. Przed 
kilkoma tygodnia mi za pro siłem zarz<1dY p-olskich 
To\rarzyst\\ , ktl'>n ch 5 istnieje w tutejszej gm.i
nie. na narad ę \\ sp ra \\ i e przy jęcia Naiprzew. 
ks. biskupa-suf ragana, l\tó ry \\' naszej gminie u
dzi elić mial 25 czer w~a sakram entu bierzmowa
nia. 

V\1obcc tego r1 przejmego zapytania powstał 
jeden z cz;o nkt'}\\ za rządu i z l ożyl \\ imieniu 
reszty Towarzyst\v oŚ\\ iad-.: zcnie. że one nie 
wezmą udzia{u \\ p r zyj ędu ks. biskupa, jak 
wog(d l: j u ż nic: l· ~dą br~~ J y udzialu w leościel
nych uroc z. ys uśc ia d1. C h·::Hąg \\ i;.. S\\ oie z ko
ści o ł a poz abi erają . 

MO\\ G S \\ n.i<.r zako(Jczyl dzik iem i (\\·Uste) 
~..- . .:.~ c :s,c:.: ;. ; !! : . , 1 ~.ś·..:;;., : :li ( ?) na mnie. zczególnie 
zarzuco no mi , ŻC Z\\' lc;~alll p(i'!akÓ\\ na k ct żdym 
krok 11. 

To moJe j)rzcci\\ dziaf3nic (Enr~cgen3rbei 
ten) Pola}·om JK·k::a na tem . że \ e(.!l.;, it sta ram. 
się pełnić obo i~tzek na sta l{l \\ i~kit. na które 
mnie PU\\·oral . 1aiprz ''. ks. GL knp. 

( d n< śn zebra :h: o u by łr się w c z ·.-a rtek 
przed : '.\ i;Irkami. ,V IJiedzie!ę Ś\' i<.Jteo: '<-l ki lku 
czionk( '-· prd.:::kkh Towarz :st:\\' za . ..:iś ni ętem i p1ę 
~~iami c z n nie mi \\ u·graża !o ? !) za to, że (lglo
~zcnie ~-·~::1 ~u :\ar z ·s t \'. przylep!ono u a tabli 
.:zce na ~rob-0 t\\ !e .::nol:ckic;n, h~·zafem usu
m ć, po1 i~ Nc.ż. jl ~,.~n m:k_z "'Zono ._z mego po-



zw'Olenia i bez poprzedniego doniesienia mi o 
tern. Na to oświadczyJem dn,ia następnego w 
'kazaniu: 

,,Towarzystwa polskie odmówiły udziału \V 

przyjęciu swego prawowitego biskupa i vvogóie 
;w kościelnej uroczystości; nadto 'mnie, S\\·emu 
duszpasterzowi czynnie wygrażały (? !), \\'Z Y
wam je przeto, żeby w przeciągu , 24 godzin oś
vviadczenie to swoje cofnę!y i {)śwjadczyły go·
towość uczestniczenia w uroczystości, w przt·
ciwnynl' razie, żeby usunęły swe charąKwie z 
kośdoia. vV takim razie nie móglby:m już pol
skich Towarzystw uważać za kościelne i nie 
pozwolę, żeby k1edykoh'riek publicznie wystę
powały -w kościele. Jedno z Towarzyst\\·· poda
lo się, pozostale 4 wybrały drugą ewentualność. 

Teraz przechodzę do opisu odnośn-ego zaj
ścia. 

Od 12-26 lipca ·bawirem za urlopem \'\ ' 
moich rodzinnych stronach. · 

W tym czasie zamówiły zarządy polskich 
~Towarzystw u mego konfratra, ks. wikarego 
Schafera mszę żałobną za Ojca św. i prosiły o 
pozwoieni'e, żeby podczas niej mog-ły śpiewać 
po polsku. Ks. Schafer wczwat je, żeby zgiosily 
si'ę w sobotę wieczorem, bo tego dnia \Vrócę z 
podróży około godzłny 6 wieczorem. (Nadmie
niam, że Bitterfeld nic jest parafią z protoszczcm 
tylko wikaryatem misyjnym; ja jako ·\\-ikaryusz 
parafialny (Pfarrvikar) spra\vuję "cura prima
da" i tem samem zarząd gminy). 

Towarzystwa nie prosi1y mnie o poz\Yok
nie, tyłko w. n1edzielę . rano podczas cichej mszy 
·Śpiewały po polsku. Po mszy św. odpra\\' il ks. 
wikary Sch. przepisane modlil\YY, jak za\\"'SZ~ 
.w języku niemieckim, dzieci i obecni w \Ościele 
niemieccy katolicy odpowiadał: \1' · języku mc
mieckim, aż tu naraz z chóru - zdarzy-1-o s:ę to 
pierwsz.y r~'Z za mego trzyletniego po-bytu tutaj 
- usi!·O\v'ano niemiecką modlihvę zagłuszyć 
glosnem móvv ieniem (chyba n1od!itw·ą! I<_ed.) po 
polsku. Na zakof1czenie odmó\viono jeszcze 
ttrzy razy ,,Ojcze nasz" i ,,Zdrowaś· lVlaryo'', 
J(fwa pierwsze razy po niemieck , trzeci raz po 
polsku. 

Na dwa pierwsze ,,Ojcze nasz" odpo\·dada
rnn w polskim i niemieckim języku, na ostatni 
tylkv po polsku. O ile zauważyłem, w zamie
rz.onem ( ?) zakłóceniu modlitwy nie brali tttlzia
'łu ludzie polscy, zebrani \V nawie kościo .ta, u
-czynili to raczej członkowie po-lskich Tcn\·a
.rzystw zebrani na chórze przy organach, ci a
mi ludzie, którym z słusznych powodów zabro
:rtitenl! publicznego występowan ia w kościele, 
którzy co dopiero · przeciw memu wyrażne
·mu (?) z.akazo\vi podczas ca1ei mszy śpiewali 
·po polsku i którzy przez to pozorne zKycięst\v-o 
się rozzuchwalili (!!) i sądzili, że vvolno im je
szcze więcej poz ·wohć sobie. 

Że zajście . to ziry to wato mnie, jest chyba 
Panu zrozumiatem. 

W tern rozdraźnieniu powiedzialem wtedy , 
o. ile sobie przyponinam ( !) : 

. ,Jest to bezczelnoścl<:1 , żeby pubłiczm1 mo
dlitwę zald ócaź: głośnem modl::~niem się w języ
ku polskim ( !). Jest to zaldóceuiem publicznego 
nabożeflstwa. Nigdy nie poz\volilbym na to, że
by niemiecki katolik zak1ócai \\r podobny sposób 
polskie nabozeństwo różar·Ico\ve (które się o<i
bY\V"a co miesiąc). Niemiecki katolik nigdyby 
też coś podobnego nie uczynil (Te baranki! I~ed. 
!Wiem dobrze, że ·wielu polskich katolików po
tępia to postępow.anie swoich rodaków, S<! je
dnak jednostki, ktćre sądzą., że \\"Olno im popeł
niać takie bezcz.elności". 

To by-ly moje sło\va, którym różni Poła
cy ( ?) przytaknęli. 

Przyznaję chętnie, że one były ostre , ale, 
jeżeli Pan Z\vaży, że przywódzcy radykal
nego ( ?) mchu polskiego już o-d diuższcgo -:zJ.su 
systematycznie dążą do tego, żeby klamst•1\ .ami , 
oszczerstwami i zlośli--..vem przekręcaniem pra
w·cLy ·n~ zebraniach a szczegółnie \V rad}'·:-;:;:.il
nej\ ( '?) pr2ts.ie pol:ldej~ mnie zt4d wyrugować, 
że uie coh słę przed podobnemi środkami ua
\Vet wobec \vtadt.y biskupiej (czy i tę Połacy 
tamtejsi chcą ,,wyrugo\vać ?·· Redakcya) 
że usiluje się catą ludność polską przeciw tDnie 
podbu·rzyć (aufhetzen), że na,Net w ddikame 
serca dzieci, które z catq mHością i dziecięcem 
zaufaniem przywiązane były do swego duszpa
sterza, zaszczepia. się. nieufność do nieg·o. to 
uznasz Pan, że może w wzburzeniu wypowie
dziane slowa, jeżeli nie były stosowne, to przy
najmniej zmeum!ate. 

WIARUS POLSKI. 

Dotąd na klamst\Ya, oszczerst\\"a i z!oślhve 
przekręcanie prawdy, rozszerzarie przez ,.Wia
rusa Polskiego", "Rohotnika Polskiego" i "Pra
cę' \ · ostatnim czasie o mnie, o mej duszpaster
skiej działalności i o mej urzędo\\"·ej działalności 
jako lokalnego inspektora szkolnego (aha!) mil
czałem i będę też i nadal uważał poniżej mojej 

:godności (no! no!) wda \\·ać się z tego rodzaju 
pismami (wszystkie one są szczerze katolickie! 
Red.) w· polemil<ę prasowe:1. 

Natomiast pozostawiam Pa!1skiemu poczu
ciu spra\Yiedliwości, żebyś mnie Fan w pismach 
polskich przez og-łoszenie prawdzhvego stanu 
rzeczy, jak go vdaśnie przedstawiłem i za pra
\\·dę, którego ręcze honorem kapla1·1skim. ewen
tualnie wziąt w obronę. 

Zapewniająr:, że i ja· \V interesie naszej św. · 
katolickiej sprawy jaknajgoręcej pragnę porozu
mienia między niemieckimi i polskimi katolikami 

pozostaje z nai\Yyższym szacunkiem 
n ni żony 

ks. G er w i n'·. 

List ks. Gerwina podajemy w cafej rozcią
głości w dos~ownern tłomaczeniu, aby w ten 
spo.sób przyczynić się do \vyjaśnienia przyczyn 
przykrego zatargu. 

hliano\vicie koniecznem jest. żeby zacze
pi·one przez niego To\Yarzystwa \\·yjaśniJy, dla 
czerro nie chcia-ły wzictć udzia.tt.J w przyjęciu bi
skupa-sufragana i dla czego nie prosiły ks. 
Ocrwina o POZ\i.-·o.lenie na śpiew polski \\" koście
fe. 

Z sposobu, \\- jaki ks. Oerv.·in rzecz wyja~ 
śnił. odnosimy już dziś wrażenie. jeżeli To\va
rzysh\-a nie za,ięiy \Yob.ec niego poprawnego 
stanowiska, to. i ks. Gerwi.n. zdaje się, nie jest 
wobec nich bez, winy. Ma widocznie żylkę 
autokratyczną i popędliwego jest usposobienia, 
o czem świadczy jego jak na kaprana katolickie
go niestosm.vne zacho\\'anie w kościele wobec 
s \l"oich polskich parafian, którz:y może zbłądzili 
pod \Vzględem formalnym, ale ostatecznie w 
kościele nje zrobili nic ztego tylko śpiewali pol
skie pieśni kościelne i odmawiali polskie mo
dlit\\ ·y. 

Z listu ks. Oenvina \\-idać, że on im dawniej 
już tego -odmawia·[ i tcm się może tłomaczy pe
·wna ~łłe-ZwJ'kła zreszte:t u lud!.t naszego szorst
kc-ść \\- postępO\\"aniu wobec ks. Gerwina. Fal'
tcm jest, że lud nasz i na obczyźnie na rękach 
nosi h:sięży, którzy z milością się do niego zbli
żają i szanują jego przywiązanie do języka oj
czysteg-o, ,także w l\Ościele. 

Postaraliśmy się o to, że list ks. Cerwina 
dojdzie do wiadomości Polaków bitter-feldzkich, 
którzy nieomieszkają zapewr1e odpowiedzieć na 
ostre zarzuty księdza Gerwina. z których najnie
prav.:dopodobniejszym wydaje nam się Ó\V o 
,.czynnej" groźbie''. 

(Ab:r każdy o~enić mógl usposobienie ks. 
Gerw ina wobec Po!ak(m-., \\-ydrukujemy list je
go, p isan:r do pe\\rnego P oiaka, a grożący de
nunc.ra.cyą, gdy nie zaprzestanie uczyć dzieci 
śpiewać p-o polsku. Red. ,.\\/iar. Pol.'') . 

Pruces o zaburzenia w laurahucie. 
HL 

"Prokurator zakończ:vi swoi e plaicloyer: 
Ś\; -iadek ks. Sch \deder przytoczył na unie

\:.' innieuie oskarżonych przypllszczenie, że zosta 
li oni przez osoby, poza nimi stojące, podburze
ni; \, . oczach zaś prołcu ra tora jest to momen
tem obciążającym. Każdy niemiec~oskarżyciel 
publiczn y akcentuje \vyraz .. niemiec'', - każdy 
n iem:iec ma pra\\'O wybierać tego lub owego po
sla. ma te ż prawo od\\-iedzić ten lub Ó\\- wiec 
przedv.-ybo rczy, oskarżDnyrn przystugiwa}o na
\\-et pr:l\YO rozbicia wieca; ak wsz:ystko. co po
za tem uczynili, jttst kaJygod'nem. 

O pró•:z. szkody, jaką ponosz~ właściciele si
ka\\·ck po-psutych i okien potrzaskanych. wy
rządzili oskarżeni poszcze~;fdnym urzędnikom 
uie marą krzy\\·dę, ran i~tc ich dotkli\de tak, że 
żaden z nich nie wyszedł caro z a\\ ant11ry, a 
kilku na\vet cale tygodnie rany ·\ve leczyć mu
siało. 

Prokurator \\- ięc wnosi o ukaranie tych o
skarżonych, którzy dopuścili się: 

rokoszu i zakłócenia i}Qlmju publicznego, 
d\\·'Otna latami. o ile zaś są już karaui. trzema 
larami więzienia, 

pro,/ego· zakłóceni a pokoju publicznego. 
sze ś·..:i nrna mie iącamr, 

za branie udziału w zbiego\visku proponuie 
karać dwoma miesiącami, o ile zaś są karanir 4 
trzema, · c 

za plądro\vanie zaś - rokiem więzienia. 5' 
\V reszcie odczytuje prokurator listę oska r. 1( 

żonych, dodając przy k(;lżdem nazwisku karę .5 
proponowaną. [ 

Niebywałe wysoka kara, proponowana 
przez oskarżyciela publicznego, szczególne na 
oskarżonych wywiera wrażenie, u niektórych 
widać lzy \V oku, nie brak i takich, którzy zdo. 
być się mogą już tylko na uśmiech... r• 

Prokurator proponuje więc o simranie 62 Q.. .{; 

sl~ar~on.ych razem na 64 łata i półtora miesiąca 1 d 
WlęZlCnta. 

Gdy prokurator dnia 17 września o godzinie 
trzeciej po pot skoflczył plaidoyer, które trwało 1 

przesz-lo. trzy godziny, zabrał jako pierwszy z 
obrotkc'J\V glos dr. Różar1ski. 

Obrotka jako wytrawny mówca poczyna, 
mówić głosem przycisz·onym, zmuszając \V ten 
sposób audytoryum. które podczas przemówie
nia prokuratora nied\vuznacznie wyrażało swo
je .niezadowolenie z · powodu tak długich i nu
życ h rozpraw - do natężenia uwagi. 

Z prokuratorem zgadza się mówca zupełnie 
w tem. że procesowi obecnemu nie można nadać 
żadnego charakteru politycznego. W jednym 
jednakowoż punkcie różni się zapatrywanie je
go zasadniczo od zapatrywania, wyluszczoneg& , 
przez prokuratora. mianowicie nie moż.na, zda-l · 
niem mówcy, twierdtić, ze zaburze11ia laurahu- , 
ckie by.fy wywolane umyślnie. Każdy, który 
przysłuchiwał się z uwagą rozprawom sądo
\\-yrn. musiał odnieść wrażenie, że pomiędzy 
rozbiciem wieca a uwolnieniem aresztanta i 
wszystkierui dalszemi ubolewania godnern.i zda- · 
rzeniami najmniejszego nie ma związku przy- · 
czynowego. W przeciwstawieniu do rozumo
w.a·nia prokuratora mówca roztrząsa bardzo l 
skrupulatnie pytanie, kiedy, od którego momentu 
elatuje się właściwy rokosz i naruszenie spoko- . 
ju publicznego. Momentem tym jest odbicie a
resztanta. Skons atowanie tego faktu ważnem 
jest dla os~\dzenia dwóch klientów mecenasa Ró
ża(rskiego, tak często w procesie \Vspomnianycb l 
KorfantyelL \Vłaściwi sprawcy zaburzeń. głó-
wni winowajcy sta\vać będą w tych dniadr 
przed sądem przysięglych. Być może. że wten
czas prokuratorya będzie miała wiQc~j dowo
dów winy w ręku. dzisiaj brak ich zupetpie co 
dotyczy oskarżonych Korfantych. 

Dałsze szczegół·y mO\\·y dra Różańskiego 
i streszczenie świetnej mowy obrońcy dra Sey
dy podamy z po\vodu braku miejsca w następ
nym numerze. 

O godzinie siódmej po wysłuchaniu plai
doyers obrońców, przewodniczący odroczyi o
brady do soboty·. 

O godzinie Y1 5 po voJudniu w sobotę oglosił 
p.rzc\-H)dniczący następujący wyrok: 

l) Jan Kuźma (6 miesięcy), 2) Robert Ko
wo! (rok \\ - ięzienia), 3) franciszek Sierszyński 
(9 miesięcy), 4) Leopold Depta (rok w:ięzienia), 
5) Michał Statnik (9 miesięcy), 6) Bogumil Ko- , 
wolik (uwolniony), 7) Wilhelm \Vio{a (rok). 8) 
Alojzy Ch udek. uczeń szkolny (2 miesiące), 9) 
Pawet \Voi,niak (dwa lata i 9 miesięcy), 10 Au- , 
gustyn Ocłunan (9 mksięcy). 11) .Jan Kapias, 12) 
Hugon Pietrek, 13) Karol Pol (po 3 miesiące), 
14) Józef Bu·dny (Jrwołniony), 15) Artur \Vicik 
(dwa lata). 16) Juliusz Szulc dwa i pól roku) 17) 
Juliusz Kubik (trzy lata), 18) Wllhelm Lehnert , 
(dwa lata). (wedtug .,Oberschies. Tagebl." uwol· j 
niony) , 19) Pawd Koźlik (i eden i pół roku), 26) 
Autoni Solik (d\va lata), 21) Franciszek Oamza 
(d\\-a lata). 22) AdDif Czerner (dwa lata i dzie
więć miesię-::y), 23) Pa\\ ~cl Stochmi-ol (d'.va lata 
i dziew·-iqć miesięcy)" 24) Herman \V róbel (9 . 
m·iesięcy), 25 Józef 'vVrowrosz (jeden i pół roku), 
26) August Chrohok (dwa lata), 27) Karol Zytk~ ~ 

• (jedeu i pót roku), 28) Franciszek Schier (rok ł 
trzy miesiące), 29) Jan _Frania (rok i trzy miesią· 
ce), 30) Bruno Kubecki (dwa lata), 3J Franciszek 
Drze\\·iecki (uwo-lniony), 32) Andrzej KorfantY 
{9 miesięcy), 33) Józef Korfanty (rok), 34) Pawel 
Szendzieiosz (dwa lata), 35) Józei Warzecha 
(7 miesięcy), 36) franciszek Wolny (rok i trzY . 
miesiące), 37) Karol Tara.ra (9 miesięcy), 38) 
Emanuel Morgola (d\va lata). 39) Józef Kowol 
(uwolniony), 40) Jerzy Nietsch (6 miesięcy), 41) i 
Pawe,ł Nierychło (3 miesiące), 42) Jan Maszyk} 
(3 miesi,tce), 43) Antoni. Szlapa (3 miesiące), 44 >< 

f\.Vawrzyn fiołombek (uwolniony), ~45) Jan cza~ . 



1je la (4 miesiące), 46) August Olejnik (3 miesiące), 
uir Ą7) franciszek l(~Juża (6 tyg_?dni), 48) Blaż.ej 

oruner (6 tygodm), 49) Jan Surma (6 tygodnt), 
SO) Wincenty Stolarczyk (45 marek), 51) Ed\vard 

tr. Kużai (60 marek), 52) Szymon Fron (60 marek), 
Lrę :.53) liemtan Pradela (45 marek), 54) Emanuel 

Dreja (60 marek), 55) Karol Przybyta (45 ma
na rek), ·56) Jan Mansfeld '(60 .marek), 57) Ignacy 
na Otawa (60 marek), 58) Teofll Mans (60 marek). 
ch 59) Józef Czech (45 marek), 60) Teodor Ple\\~nia 
,o.. {60 marek), 61) Jan Szudy,ga (60 marek), 62) }(a-

roi Jochuflczyk (2 tygodnie), 63) Juliusz Ryszka 
o- .(2 tygodnie), 64) Franciszek Sołtysek (2 tygo
ca dnie), 65) Jan Frach (30 marek), 66) Teodor Plo-

1 tek (2 tygodnie). 
l ie l Głośny płacz rozległ się w gmachu i przed 
ło: gmachem sądowym, gdy przewodniczący o.gło
z sil ten straszny wyrok, zasadzający tych ludzi 

na dł'ugą kaźń więzienną., razem na 38 lat, 10 
miesięcy i 2 tygodnie, nadto 645 mr. kary pie

a niężnej. Nieszczęście tylu ro-dzin kamieniem· za
n cięży na sumieniach tych ksiQżY centro\Yych, 

e- którzy są paśredniemi sprawcami calego bole-

: l·snego zajścia! 

ie Ziemie polskie. 
ć z Prus Zachodnich, Warmii i ~lazur. 

e- Toruń. By1by się o maJo co otru1 aspiran t 
g& 'Płatniczy B. tuztąd. Szedł on vV tych dniach z 
-' :żoną po przechodzce. Żona jego spostrzegła 
- ;przy drodze kilku trujących szampianek, ~tó-
y .re zabrala ze sobą, uważając je za dobre. Mnno 
- przestrogi m~ża przypra wila grzyby. Najwięcej 
y zjadł z nich B., dla tego też najciężej zachoro

r~i wal. Przywoł~ny nat~chmi_ast lekarz są?z~ł j~ż. 
~- że otrutemu me będzie mogł uratowac zyc1e. 
' - ·rymczasem drugiego dnia stan zdrowia B. po
-' prawił się. 2ona i służąca lekko tyllw zaoie-
o ~ -mogly. - A \Vięc ostrożnie z grzybami l · 

Wabrzeżno. Dobra Płużnica i Augustynl-d 
- :nabyte ·przez kolonizacyę zamienione zostaną 
- .na gminę wiejską. Z fLinduszu gadzinowego o-

trzymała gmina znaczną zapomogę, aby jej bylo 
'-~przyjemniej patrzeć w przyszl'Ość. Dobra te zo
h staly rozdzielone pomięd~y 45-ci~ kol~nistów. 
- Brodnica. Na ostatmem p s1edzemu rady 
łi ' miejskiej postanowiono sprzedać kupcowi p. Za
- <~:he'mu nieruchomość przy sądzie, własność 

miasta za 12,100 m. Dalej uchwalono przyif!ć 
o. jeszcze dwie nauczycielki do miejskiej szkoły 

1 że.f1skiej i podwyższyć szkólne z 80 na 100 mr. 
o l rocznie. Dzierż-awcy restauracyi :v rzeźni miej
- . kiej, p. Brczowskiemu, przedluzono komrak t 
• na dalsze t rzy lata od 1. 4. 04. począ\YSzy. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Szamotuły. W Ottorow·ie. \V powiecie sza-

j motuiski m. \\" dwóch tygoDniach zabito za p~n
.1 giem 48 OOD myszy. Za dwie zab-ite myszy p1a-
1 ~i io dcm.inium J fen. 

ŚmigieJ. .Kandydatami do sejmu pruskiego 
. wybrał komitet ·wyborczy pp. dr. Skarzyńslde-
1 ~o i f'r. Mora\vskiegb. 

), GnŁezno. Tyfus wybucht w Gnieźnie po
- między ż-ołnierzami 49 pułku piechoty. Zacho
) rowaJ:o około 20 żołnierzy. 
) 1 Szubin. Zarnkę i szkarlatyna grasuje po:.. 
} :między dzi~ćrni w Szubi!Jie. ~· Sz.ko1y z tego po-

) 
Wadu musiano _ zamknąc. Z::tchorO\\·alo oh: oto 

• 250 dzieci szkolnych. 
k Plt:szew. Strasznej zemsty dokonata na 
) l .m. ężu swoim, żona listonosza w Sowińskich Olę

rt ·drach J.łOd Pleszewem. Byt on natogo\vym Pl
L- .iakiem, a gdy nic nie pomoga{o, żona w przysrę -
) Pie obh;du naostrzyła wleslki nóż kllchenny i 
a Przygo.to\\·aia gari1ek ukropu, chc4c męża śpi4-
_ cego oskrobać, jak tucznika. Część zcuniaru 
a ·swego 'f.pe1ni.!a., wylewając mu wa.r na g!O'A-~. 
9 -~zczęśdem śp i ąc, miat m4ż oczy zas!onione ię
), ką, więc \.YZrokn nie postractaL lecz strasznic 
~ się popa,rzyl'. Szaloną kobietę odstaw·iono do 
1 'domu obląkanych, a męża jej do lazaretu. 
· Ostrów. Na trzyletnie dziecko gospodarza 
k Andrzejewskiego z w·turku pactfy z pieca iskry, 
Y Od których sukienki się zapa1ily. Po ciężkich 
l 111ęczarnbch dziecko ducha \\"YZ~onę .fo. 

Bydgoszcz. Pe\vna s-lużąca z Zo.fądo·\\-a, 
) :po~Ha dziecko, które zakopała żywcem w polu. 

1 
Dziewczyna. przesłuch!wana przez w:tadzę, 

) ~rzyznaJa Slę do z.brodm. Aresztov.. ·ano Ją na
tlYchmiast. 

k Ioow.rocław. \Vielką zbrodnię stanu·" po
) toełnU generał nie~-ecki, stając k-w<1terą w pol-
., 'klm 'hotelu. \V podróży w Poznaf1skie i Prusy 

WIARUS POLSKI. 

Zachodnie przybyl tu w poniedziałek generał 
sztabowy Schlieffen z 5 generałami. 25 oficera
mi i 50 żolnierzami. Zgorszyli się niemal-o ha
katyści. \\ idząc, że genera t sztabu staną l \V pol
skim hotelu Basta.. \\-idocznie przenasil on pol
ską wygodę nad niemiecki porządek. 

Ze ślązka czyli Starej Polski. 
Z Lignky donoszą do "I(eichsbote·': Synod 

powiatowy (luterski) uchwali! jednomyślnie pro
sić konsystorz, aby \\ ptynął na mający się ze
brać \V !}aździerniku synod jeneralny, itby tenże 
aż do tronu cesarza. który jest luterskim "sum
mus episcopus", zaznaczył S\vój energiczny pro
test przeci\vko choćby częściowemu zniesieniu 
ustavY:r prz.e.ci"wko Jezuirom. 

J\lysfowke. Poświęcenie odbudD\Yanego 
starego kościoła. po części znisczczonego przez 
pożar po\.Ystaly skutkiem uderzenia piorunu. na
stąpiło w niedzielę, 13-go września b. r. Ró\vno
cześnie zastal, paświęc ny szpital św. Józefa. 
Ks. prob. Klaszczka dał 40,000 marek na ten 
szpital~ który kosztuje 120.000 mr. 

ł(ocbłowice. \V piątek spotkało górnika Pió
tra iKrzykO\\ ·skłego na kopalni ,.tlugozwang .. 
nieszczęście. Spadające kamienie poiamaty nie
szczęśli\l."emu krzyże. nogi i zranily serce. \V 
kilkn godzinach po nieszczęściu umarł. Zmarły 
byi znany jako pilny i praco\\~i ty czio\viek. Po
zost~nv i a po sobie żonę i czworo dzieci. N. o. 
w -p. w. A. 

'tV Bogudcach odbrlo s ię \\ ' niedzielę ze
bran łe wstrzemiężli\v·ych. Przybyło ich około 
300 z tutejszej parafii, 4D z ks. proboszczem z 
OrzegD\1.-a i większa iiość z ks . . prob. Kapicą z 
Tych. I\a sali domu sierót zachęca-l ks. prob. 
I(apica wstrzemięźliwych do wytrwałości. 

Wiadomości ze świata. 
Z Niemiec. f~eJ;:mtó \·v· w·ciągać. będą w tym 

roklt jak następuje : I. do g\\·ardyi: l. lO. rze
mieślników i wojskowych dozorców chorych; 
2. lO. konnicę. strzelców konnych, konną artyle
ryę polną i tren; 13 . . W. p i e.:ho t ę. strzelców, ar
tyler:rę polową i pieszą, pionierÓ\L li. do linii: 
l. 10. rzem i eślników i \\·ojsko\Yych dozorcó\V 
chorych: 3.10. lwnnicę. konną artyleryę i tren; 
13. lO. pionierów i nny!e.ryę; 14. 10. piechotę 
wsz.ys[klch garnizonó\1- do pulkowych kwater 
sztabowych; 15. 10. anyłe.ryę pieszą. 

Z Grecyi. \Vybory gminne w Atenie odby
ły się ~Pokoinie. \Vybrano burmistrza Merku
r isa, .który do tal niema! 4000 glosów więcej, 
niż jego przccil-nlik, d putowany Angelopulos. 

l Austryi. vV niedzie lę o porze pDiudnio\vej 
odwiedzd cesarz niemiecki ministra Golu:::how
skic:go. 

LudnDść niemi ecka \\ [ednia przyjmO\\' :c1la 
cesarza niemiecki ego z ·wielkim zapałem. Są
dzono, że cesarz niemiecki \vyglosi mo\.vę, w 
której napomknie o rozkazie cesarza anstrya
ckiego do S\vej armii. Gazety niemieckie piszą, 
że cesarz austryacki umyślnie tę spra\vę poru
szyi podczas przyjaz.dn cesarza niemieckiego. 

Z iB11~garyJ. l(ada min isrrc)w przeznaczy/a 
dla zbiegiych do Bui garyi mac edorkzykó\1.." 20 
t ysi ęcy hankó\v-: to \-.·arzyst\, ·o czerwonego 
krzyża uch \\ 13.lilo na r en.~ e cd J 00 tysięcy iran
kó\L 

Z Brazylii. Na podsta·wie obopólnych 
ustępsn-\ spór pomiędz~y B razylic.t i Boliwią za
h:or1czony zos.tal \V pokoio \vy sposób. 

Z Ailstr'o-\Vęgier. Cesarz austr:yacki \VY

da.J nasTęrnrjący rozk c;~. z iz.i enny do afmii: 
\Vażne.rni prawami paflshv·owemi bytem 

zaję ty \\-" o\vym czasie , który tak chętnie byl
bym poŚ\\:i ęci.i tego m...::znym manewrom si ódme
go i d",nmastego k orpu s t!. P r}fUSZY\\ szy mcje. 
zas r ę pstvv1o i. c. i k. wysokości j enerałowi k~
waler.ri arcyks. franciszk·O\\·· i fe ryno.ndowl, PO·
zosta\vałem, przez jego raporto.. w ciągJej świa
domośc i przebiegu nmne\\·ró\V i dowiedzialem 
s i ę o spodzie·wanem przezemnie zad0\'1-ro kniu, 
jaki2 odn if,s.l ]. c. i k. \\ ysokość. cłw:~. ląc i wy- . 
rażaJą•..: obu korpusów armil or:.1z po tą~.-zonych 
z nimi większych oddzia tów węgierski ej obrony 
krajo\re:j. Będqc obe-cnie na \vięk zych mane
wrach ka\\·aleryi w Galicyi. mogiem ponownie 
przekonać się o ich P.ouc.zają;.~j subpozycyi w 
kierownict\vie i przepro-v.·-adzeniu oraz o ich 
znakomitym uktadzie 1 i o wysokiej zdolności 
bojowej \\"SZystk ich wojsk, biorących udział w 
manewra..;h. 

lm silniej uzasadniony jest mój korzystny 
~ąd o militarnej wartości. o pełnej poś\dęcenia 
ochoczości służbowej i o jednomyślnem .współ
działaniu wszystkich części mojej całej siły 
zbroJnej, tern bardziej muszę i chcę stać nie
\v-zruszenie przy istniejących i wypróbowanych 
jej urządzeniach. Niechaj \Yie przedev.'szyst
kiem moje \\'ojsko, którego trwałą spójnię n.o
glyby rozluźnić Jednostronne dążności, a to za
poznając wysokie zadanie, jakie ono ma do 
spełnienia ku pomyślności obu obszaróvv pań
stwowych monarchii, że przenigdy nie zrzeknę 
się tych pra \\" i \Yładzy, które poruczone są naj
wyższemu jego wodzo\Vi. Wspólnem i jednoli
tem tak, jak jest, ma ' pozostać moje wojsko, jako 
silna potęga dla obrony austryacko-węgierskiej 
monarchii przeciv\- ·wszelkim nieprzyjaciołom. 
\Vierna swojej przysiędze, kroczyć będzie cała 
moia siła zbroina na drodze poważnego spełnie
nia· swoich ob~\viązków, przejęte O\Vym duchów: 
jedności i harmonii. który szanuje wszelkie na
rodowe właściwości i wyglasza wszelkie sprze
czności. zużytkowując szczególniejsze zalety 
każdego szczepu ludowego ku dobru wielkiej 
caroś;:; i . 

Chiopy, 16 września 1903 r. 
Franciszek Józef m. p. 

z różnych stron. 
Derne. Górnik i zega11T1istrz Lacher z 

tiostede pnb-ił się na tutejszym dworcu ·Z pe
\Ynyrn jegomością, którego podczas tego Dkradt 
z pieniędzy i zegarka. 

Huckarde. W drodze do kościoła zmarł 
Dickhaus, stróż l<:otlarny, ruszony paraliżem. 

ll(astrop·. Donoszą o przyaresztowaniu gór
nika Tomczaka z Kastropu, który swemu towa
rzyszo\Yi Berze skradł 219 marek. Pieniądze te 
ukry.! w ziemi, w kopalni .,hrabia Schwerin". 
Pien iądze zmtlez(ono i {)ddano wJ'aśdcielowi. 

Annen. Ro-botnik Stienen tu\pH się gorzałki 
za\Ytele, spadł ze schodów, złamai kręgosłup i 
postradał życie, ni.e trzeźwym będąc. 

Hamm. Uczennice wyższej szkoty żeńskiej 
noszą tutaj czapki z odznaką: pierwsza klasa 
biate, drnga czen1·one. 

Homberg. Pan vVilisch, \Vłaściciel fabryki, 
uleg! ztamaniu ramienia w kilku miejscach pod
czas· szałonej jazdy samochodem (automobilem). 

Kolonia. \V dniu 27 bm. otwartą miała zo
stać tutaj wystawa psó\v. Wystawę zakazano, 
gdyż · zapanowala w okolicy wścieklizna. 

Essen. Sąd przysięgłych skaza-l handlarza 
t:Iiilebranda z Gelsenkirchen za rozbój uliczny 
na S i pót roku ciężkiego więzienia oraz kary 
uboczne. · 

Bottrop. \V tym roku udzielono aż 16 koucesyi 
budowlanych; \v-ybudowano g.lównie domy mieszkal
ne, w części stawiane przez kopalnie. - Na ulicy u
bito 16 bm. psa wściekł go. - Mostek • ewniany po 
tut~jszej strudze zostanie zerwany i pobuQO\\'any że.
ł azny. 

Steele. Przy ulicy Gelsenkirchenersfr. powstal 
pożar z powodu eksplozyi lampy naftowej, Pożar 
zdota.no, co prawda z wielką trudnością, o~raniczyć. 

Osłafr1h~ wiadomości. 
\V r z e śni a. "Dzien. Berł." pisze: Smutna 

wladomość doszła nas dzrś rano. Oto dobra 
wrzesińskie, należące do hr. Stanisława Poniń
skiego, poszły podubno na kołonizacyę. 

\Viad.ottti()ŚĆ ta jest tak potworną, że na ra
zie trudno uwierzyć w jej prawdziwość, choć co
prawda br. Stanistaw PortUtski zaprzepaścił już 
w ręce kom:isyi kolonizacyjnej swoje Dominowo, 
Szrapki i Orzesz'lwwa, razem około 3800 mórg 
zi-emi połskle]. 

Nadmieniamy, że klucz wrzesiński obejmuje 
7 wsr i folwarków, razem przeszło 17 000 mórg 
z:!eml, w tem przeszło 400:0 mórg lasu. 

Konstanty n o p o ł. \Vieś Raklikę zni
szczyły wojska tureckie. Dużo mi-eszkańców 
p()nlosto śrttierć. 

l ł m e n .a u. Rob-otnicy, pracujący przy bu
do \vie 1lio~ei w Schłemsinger Neuoort urządzili 
włelką bójkę, podczas której kiłlm z nich ponio
sło śmłerć. 

O D R E D A K C Y l. 
Pan jan Stacbo"~iak w Marten. PrDsimy po~ 

dać dokładny adres, a książkę zaraz nadeślemy. 
'# -

O D E K S P E D Y C Y I. 
Pamt St.. a~rtldt w Osteriełd donosimy źe 

,,\Viarus Po-lski'' będzie przekazany do Połski . 
na IV kwartał. Cena 1,92 mr. 



ifow. gimn. "Sokół'• Oddział Ił w Oberhausen 
W niedzielę, dnia 27 bm. urządzamy na po

~egnanie druhów, którzy wstępują do wojska, 
2abawę z tańcem, ćwiczeniami gimnasrycznemi. 
strzelaniem do tarczy o nagrody, oraz teatr pod 
tytulem: "Trafifa kosa na kamiel1'' na sali pana 
Webra przy ul. Duisburskiej, na którą zaprasza
my wszystkich druhów ·oraz bratnie gniazda 
soko1e. Zabawa zamknięta; goście mają wstęp 
za wprowadzeniem druhów, taniec rozpocznie 
się o godzinie 4 po· pol. O liczny udział roda
ków i rodaczek z Oberhausen i okolicy uprze.i
mie się uprasza. C z D ł e m ! W y d z i a l. 

Uwaga: O godz. 0 12 przed pot winni się 
stawić do p. \Vebra wszyscy ci druhowie, któ
rzy wstępują do ·wojska. \\' przeciwnym razie 
nagroda ich przepada. Druhowie ćwiczący \v-inni 
się stawić o g-odz. 2 po poL do ćwiczeń. Czołem! 

·.-Sekretarz. 

Towarzystwo św .. Marcina w : Derne 
podaje do wiad-om·ości, iż wszelkie ·fisty tyczące 
się towarzystwa, adresować należy do teraźniej
szego przewodniczącego, którym jest p. Józef 
Tonder, mieszkający w Altenderne, ul. Ober-Ja
gerstr. nr. 21. 

Zarazem donoszę szan. czlonkom i wszyst
kim Rodakom z Derne, iż w niedżielę 2'7 bm. od
będzie się zebranie, na którem będą ważne 
sprawy do załatwienia, dla tego cz1onkowie 
Tow. bardzo pożądani. Goście mile \vidziani. 
O liczny udział prosi 

Józef Tonder, przewodn. 

Towarzystwo św. Augustyna w Rotthausen 
donosi szan. czl·onkom i wszystkim Rodakom 
Rodaczkom zamieszkałym \V Rotthausen i oko
licy, iż w niedzielę, dnia 27 w-rześn!a p:o poL o 
gQdz. 4 przy ulicy Diippelstr. u p. -Rohla, obcho
dzimy 12-tą rocznicę istnienia swe'go· Pf:?ęi .kon
~ert, teatr, śpiewy i deklamacy e . . · O$obn);:th ~a
proszeń do obcych tow. nie wyse1am-'Ji· •. -~·sąsie
dnie tow., które. chciałyby nas odwiedzić niniei-
~~em serdęCZJ1ie zapraszati1Y. Kart~ wstępu ' 'dła_ 

..... gosd przed czasem 50 fen., przy kas1e 75:; i en., 
WStępne dla obcych tO·W. 30 fen., czlbi1ko\vie i 
niewiasty mają wstęp wolny. Czronko\vre:, -'któ
rzy zalegają ze składką miesięczną dtu±~riak '3 
miesiące, winni się z tego uiścić, w przeciwnym 
razie nie będą mieli wstępu \volnego::_.,i ĆzlÓnko
wie winni się podczas zaba\\"Y \V bzhakł tb\\:. 
zaopatrzeć. Czlonkowie, którzy' ' (maią '-:·k~r1y 
wstępu na sprzedaż, winni się śta\\1ic ·mi _.,s ·ai-ę 
zwykfych posiedzell o godz. 30, bosiedz·ę!JJe- :za~ 
rządu tak samo o godz. 30. O lltzrly-iidzial' \V 
zabawie prosi " z a r:z ą·'ct·. ' 

U w a g a : Amatorzy, którzy '·-się - ~\v·kzą 
teatru, powinni się wszyscy zgrorrtadźrć -- na pr@;. 
bę o godz. lO przed polu dniem. ·- · :· <: · ,- -

Towarzystwo Serca Jezusowego ~/·Hamme .. 
donosi swym członkom i wszystk~m~. :Roda~óm, 
zamieszkaŁym w łiamme i okolicy,- it"w i1iedzie~ 
1ę, dnia 27 września tr. urządza nasie Tow. je
·sienną zabawę, połączoną z tańcem 1ia sali p. 
Gossmann. Początek o godz. 4 po poL \Vstęp 
dla czfonków 50 ien., dla gości także 50 fen., a 
przy kasie 75 fen. Czlonkowie,/ którzy przez 3 
miesiące ze składką zalegai:.l, placą tak jak obci. 
O Jicz11y udział prosi Z a. rząd. 

~~~m~~~~~~m~~m~~ 
W dniu \vesela (22 \vrześnia) skladam jak 

najserdeczniejsze życzenia mojemu chrZE~stnemu 
panu Stanisławowi I( ncemu 

i także chrzestnej 
pannie Marcie Sobek. 

Z szacunkiem 
Marynia Sz.ymanski z La er. 

----~~~-~~---~--~~m~~~~m~~~~~~m~~ 
W dniu imienin 

dnia 23 bm. zasył·amy naszej drogiej teściowej i 
kochanej matce szanownej pani 

Tekli Ostrzy ckiej w Steełe 
najszczersze życzenia zdrowia, blogosiawiefl~ 
stwa Bożego i wszelki·ej pomyślności. 

Wdzięczni 
Julian Dronia i córka w Bochum. 

~~~~~~~~~~~~m~~-~ 

, ~ KSIE:!GABl\TIA M~ 
,,Włat•nsa Polskłego'' 

· .. poleca wielki wybór książek do nabożeństwa 
· lło czytania, wiązarków, powinszowań itd. 

Adres: "Wiarus Polski" Bochum. . 

• ' • . •• c. - .. ł 
. ł· i'. , ' .. ,..A , ' 11 

Ankeya! 
Z polecenia kupca li. freudenberga sprze

dawać będę w czwartek 24 bm. o godz. 9Y2 w 
B-ochum, Obere Markt 26 następujące przedmio-
ty za gotó-\\'kę: · 

6 lóż.ek z materacami i pierzynami, szafy, 
stalki, kom-ody, zwierciadła, firanki, po.rtyery, 
bieliznę i inne sprzęty domowe. Dalej kramicę 
i pólki składowe, świeczniki, drabiny, przedmio
ty dekoracyjne itd. 

Przedmioty by1y zużywaóe i 2 godziny 
przed aukcyą można je obejrzeć. 

Aug. Dorpingbaus, 
aukcyonator w Bochum, uL Kaiserstr. 2'6. 

11 
.-.................... au 

H. freudenberg, 
Boehum. 

'vV piątek 25 i w dni następne sprzedawane ł 
będą: 20 ubra1'1 dla chŁopców, 10 ubra11 dla męż
czyzn, 40 metrów materyj na paletoty, 100 me
trów na 'Plaszcze, 250 metró-w materyj pói weł
nianej, 50 metrów bukskinu, 100 płaszczy dam
skich. 50 obrazów, 50 dyw-cmó\.v, 8 tuzinów kra
watek, 10 tuzinów bielizny dla mężczyzn, 20 
grosów· guzików, 50 funtów nici, 3 tuziny chu
stek, 3 tuziny kapot itd. 

·~~Dla polskich Towarzvstw -
. , , Przy urutdzaniu 'zabaw pc'l!ecam moją córkę Ma
rjrę, Tako fortepia11istkę, która gra ż każdym ka
.pelniistrzem z nót i bez, nie potrzebuje przedtem 
wspólnej próby. Zamówienia proszę podać pod adr.: 

J. Wilkowski, Schonnebeck bei Kray. 

Bacznoś-ć! Wanne! Baczność! 
Szanownym Rodaczkom w \Vanne i okolicy do-

1 noszę uprzejmie, iż zalożylam tu w Wanne na Ka
rola. ulicy nr. 6a 

pracownię damskiej garderoby . 
Ręcząc rzetelną i skorą uslugą, do czego mnie 

dlugoletnie przeświadczenie i pracowanie w tern za
wodzie upoważnia, proszę o laskawe uwzg ędnienie. 

Z szacunkiem Antonina Gronostai. 

Uczeń 
z poczciwej familii, który ma chęć wyksztalcić się na 
doskonalego kupca przy dobrej sposobności, może 
się zglosić u 

WOJCIECHA POW ALOWSI(lEGO w Bocbum, 
(firma Adalbert Powałowski.) 

Specyalny dom towarów dla mężczyzn i chlopców. 

-::Służąca Polka 
rnajdzię miejsce u 

Józefa Stanka, 
· Babihausen Kaiser-

- str 89. 

30 rotiotników 
-potrzebni do przebudowy 
dworca (praca zimowa) za 
wJ·sokim zarobkiem. ·Zgłosić 
można się do szachmistrza. 

M. Gwizdek 

Słniąca Polka, 
umieJąca prać potrzebna do polskiego państwa 
dwoJgiem dzieci. Adres wskaże ekspedycya ,.W-iaru 
sa Połskiego" w Bochum. 

Baczność Rodacy 
w Bruchu. 

Szanownym Rodakom donoszę, że mój sklad ma 
szyn i kól palączony z warsztatem reperacyjnen: 
znajduje się 

w Bruchu. Marienstr. nr. 221. 
Wspaniale kola od 75 mr. Maszyny do szycia 

od 70 mr. Siodla, gumy, dzwonki, kierowniki, Peda. 
!y. Bardzo niskie ceny. \Vykonuje wszelkie repe~ 
racye przy kolowcach tanio i sumi_ennie. l 

L U D W I K S T A W l N S K l, 

Baczność Rodacy na obczyźnie! 

Sza n. Rodakom poLecam się jak najuprzejmi~ ·]a~ 1 

p o l s k i k a p e l m i s t r z. 
z kapelą moją wykonywam kancerta podczasa 

baw polskich tow. Gram też podczas uroczyst ·· 
weselnych i tak daLej. Proszę o Iaska\ve popa'r · 
me~o przedsiębiorstwa. 

Maryan falkiewicz, 
kapelmistrz potski w Wattenscheid. Sedanstr. '- 11. 1 ------------------- ·- --·-- ·--·· -~ 

Do dobrze prosperującego przemyslowegoc, iw 
resu potrzebny jest w celu natychmiastowego r~zsze 
rzenia takowego· 

wspólnika , \ 
z wkladowem kapitalem 2-3000 mr. Pier\vs:ZeJastJ 
mają li tylko ludzie pracy i z zamiłowanieo-t do łk,~ 
mysłu. Zglosz. do eksp. Wiarusa Połskiego" w B.f: 
chum pod lit. A. B. nr~ 100. 

Czeladnik. 
· dzielny w S\vem zawodzie, znajdzie stalą 
zaraz, albo od l października . 

Stanistaw Łąwicki 
w Brambauer przy Col011i. 

Służąca Polka 
potrzebna od 15 października lub l listopada _ do pol 
skiej malej familii z należytemi zaslu~ami. Zglosze
nia do "Wiarusa Polskiego". 

Wielka sprzedaż kartofli -
Dnia 23 września 1903 r. po pot Ó g·Ód~ .. { 

będę sprzedawaJ' okoln 12 mórg dobrze wyro·· 
s!ych kartofli (magnum bonum) ·na podw 
p. Messmanna w Riemke. 

w. Langmann, 
dzierżawca dóbr. 

Uhorzy, 
którzy szukają nasz adres, winni dokladnie zważać 
ułicę, firmę i numer domu. Dawniej nazywala 
ulica Priedrichstr. nr. 10, a teraz (z powodu, iż 
sto Gelsenkirchen należy do miast wielkich)' zwie 
nasz adres: 

F. Simon' s Kur-lnstitut 
Gelsenkirchen. tylko Schalker St~~- ,10. 

Leczenie wszelkich chorób. Podszukiwanie 
własny mocz. 

Tu można po polsku mówić. 

11 
Każdy kupuje garderobę do pracy w kopalni fabryce 

najtaniej i najlepsze 
u 

·wojciecha Powalowskiego, 
(Firma Adalbert Powalowski) 

Ali t 19 B h pr~y dworcu ees r. (), OC um, G-nssstahlbahnhof. 
Spe1~yalny ~kład 

__.. ubrań. paletotów, spodn dhi dorosłych dzieci. -:oG 
Koszule, ~ 

Jaki, 
Kitle~ 

Spodnie~ ~ 
t~acie i 

Szka:rpetki 

Dobre i tanie 

w wielkim . wyborze 
' i 

rozmaitych cenach. 
obsługi. Za gotówkę daj~ każdemn 10°/o nad~w rabatu. 

Skład wzorów w Herne, Vinkestr. 3. 

Za. druk, naki.au i redakcyę ·odpowiedzialny .Antoni Brejaki w Bocbum. - NIA.kłaoem i czdonkami 'Wydawnictwa ~:'\Viarur:.a Polskiego'' -w Bochum 



łtd1ienne pismo ludowe dla Polakbw na obczyźnie, poświęcone sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

liplladzł codziennie z WYJatkltm dni poświatecznycb 
1 ••••tkitm religijnym p. t.: .. Nauka Katolicka" z ty
••ałkiem społecznym p. t.: .. Glos R;ćrnikćw i hutni
ldw", oraz pisemkiem literackiem p, t ... Zwierciadle" 
Prllftplata kwartalna na poczcie i u listoWYch wynosi 
l•· 50 fen •• a. z odnoszeniem do domu l mr. 92 ien. 
.Wiar•• Polski" zapisany Jest w cenniku pocztowym 

pod znakiem .. t polnisch" nr. 128 . 

Módl się i pr·acuj! 

Za inseraty placi się za miejsce rządka drobnego druku 
15 ien., a za ogłoszenia zamieszczone przed inseratami 
4 Oien. Kto często oglasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tłomaczenie z obcych języków na pol
ski nic się nie placi. - Listy do redakcyi, Drukarni 
i Księgarui należy oplacić i podać w nich dokladny 
adres piszącego. Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
korespond-entów bez ich upoważnienia nie wskazuje się. 

• Z'. 219. Bochum (Westfalia), czwartek 24-go września 1903. Bok 13. 
Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy ulicy ~laltheserstrasse nr. 17 na dole. - Adl·es: "vVial'US polski"' Bochum .. 

Rodzice polscy! Uczcie azlecl swe 
· wie, czytać i pisać po polsku! Nie 

lelt Polakiem, kto potomstwu swemu 
llłemczyć sł4J pozwoli! 

~*-***"'**~'""** Od 15 do 25 września 
HMerae będ~ listonosze pieniądze na gazety. 

odak.ów na obczyźnie prosimy, aby każdy 

trą&otował 

l markę 92 fenygi 
l al listowemu, skoro kwit dziś we wtorek 

1htł następne przyniesie. 
Rodacy! Zapisujcie sami i rozszerzajcie 

"Wiarusa Polskiego" na IV kwartał, czyli na 
·, ,Udziernik, listopad i grudzień, bo to pismo 

uze, pismo szczerze katolickie l szczerze 
l!kfe, narodowe, ludowe, które zawsze broni
IJrold ł bronić będzie Polak.ów na obczyźnie 

fludw &ennanizacyi, socyalizmowi i wyzy .. 
fU IW .. 

• l 

***~******* 
% wypadków dnia • 

Długi W enezuełi. 
Od Wenezueli zażądano wyplacenia dłu

~gów i należytości powstałych przez szkody wy-
'/..1 rządzone w ostatniej wojnie. francy a żąda 

16040 000, Stany Zjednoczone 10 900 000, Wło
(by 8 300 000, Belgia 3 093 000, Anglia 2 500,000, 
Niemcy J 417 309, łiolandya l 048 451. Hiszpania 
600 000, .Meksyko 500,000 i Szwecya 200 000 do-
Jarów. · 

Hrabia Biilow o Bałkanię. 
"Neue Wiener Tageblatt" ogłasza rozm()wę 

z kanclerzem niemieckim o rozruchach na Bał
kanie i stanowisku Niemiec wobec Turcyi. Hr. 
Biilow zapewnil wywiadującemu się reportero
Wi że Niemcy nie wpływają na Turcyę~ aby sta-: 
Wiała opór żądaniom mocarstw. zwłaszcza Au
Sti'Qo..Węgier. Niemcy pragną widzieć na Balka
nie spokój. Tyle hr. Bi.ilow wobec reportera. 

l . Z Bałkanu. 
. Z Adryanopolu donoszą, że wojska tureckie 

, Baszybozucy zburzyły wioskę Raklicę, polożo
ną o pół godziny drogi od l(irkilisse. Ludność 
W~eiską wymordo·wano. Turcy spędzają, zbrod
ę na oddziały powstańcze. 

~
l Na trakcie wiodącym do Roodszy znalezio
? 60 zabitych ButgarÓ\\. - Osadę Rambely 
0\V'nież zburzono. - W okręgu Kopruli zastrze
c.no dwóch Bułgarów. 

Największą armatą 
ba świecie szczycą się codopiera ~merykanic. 

\Va armata, codopiero ukmkzona, stoJąca na 
f~rzeżu przystani nowojorskiej Jest 15,26 mc
~row długa, lufa mierzy póHora metra średnicy 

J>ocisk waży 995 kilogramów. Olbrzymią tą 
rtnatą, niezaprzeczalnie największą na ś"-iede. 
strzelić można na przestrzeb 30 kilometrów. 

Głosy za republiką. 
Z Dunkirchen donoszą telegraficznie: Po 

~O'Wtoc.ie IJ9 pułku piechoty z jesiennych· m -
ew-rów wojskowych wyglosiE ieneral o.ber _z 

do rezerwistóv. przemo\\-ę następui[\ccj treści: 

.. Użalić się muszę na rezerwistów, którzy udaH 
się bezpośrednio mo ministra ze skargami na 
swych przclożon:rch, zamiast trzymać się drog,. 
przepisanej. Ci wszyscy, którzy tak czynili" są 
tchórzami". Przy tych s~o\vach za\volałi socya
liści, którzy się na placu znajdO\\·aJi. gromko: 
"Precz z armią!" ~ocyaliści towarzyszyli woj
sku aż przed pomieszkanie pułkownika wołają
cego co sil starczy: ,.Niech ży_ie 1lepublika". 

Telegramy. 
B u d a p e s z t. Hr. I(łmen otrzymał pole

cenie utworzettia nowego gabinetu. 
B i a ł o gr ó d. Przy wyborach do skup

czyny zwyciężyła vartya umiarkowanie-rady .. 
kał na. 

l( o n s t a n ty n o p o !, \Vojna Turcyi z 
Bulgaryą uchodzi tu za nieuniknioną. 

R z y m. Ojo'iec św. z powodu małego nie
domagania, opuźnić musiał kilka posłuchali. 

Otwierają się o ozy! 
W numerze niedzielnym podaliśmy artykuł 

,,I(uryera Poznańskicgo·· oma\\'iający żądania 

dajez-katolików ''e w-ielko polsce. Żądania tych 
niemieckich katolików napiętnowaŁ .,.Dziennik 
Poznaf1ski" następująco: 

"Wniosek ten jasno harakteryzuje zamiary 
hakatystów katolickich, którzy nie wahają się 
publicznie wnieść oskarżenia przeciw \\ ladzy 
duchownej. Episkopat wlasny nie jest dla nich 
miarodawczą w~adzą. skargę swą chcą wyto
czyć przed niekompetentne forum li tylko w tym 
celu, aby bryzgnąć jadem i potwarzą na całe 

nasze duchowieństwo. 
0?6wny~n protektorem tego ruchu jest 

.,Pos. Tageblatt". który też biada nad niesły
chanym uciskiem 1\atolikt"nv niemcÓ\\, któremu 
jakoby nie mogla lnb nie chciała zapobicdz wła
dza ducho\\ na. 

Risum teneatis , amki. (Nle śmiejcie się 
przyjaciele) .. 

Broszura, którą wydać zamierzają, będzie 
znowu, jak wszelkie teg-o rodzaju elaboraty, z 
jednej strony stekiem kalumnii na d,ucho\v ie(J
stwu polskie, a z drugi t .i zbiorem rad dla rządu, 
jak sobie z ducho\\·ieflst\\ em postępować winien. 
vVniosek ten illustruje jasno katolicyzm niemie
cki ,~,, \V. Ks. Poznai1skit:·ni, który używa pla- · 
szczyka katoHc.Idego na pokrrC/Je niecnych za
miarów germ.anizacyi i pognębienia wszystkie
go co po za hakatyzmem stoi. 

\\'niosek towarzystwa szamotuiskiego tę 
dobrą ma stronę, że otworzył oczy tym wszyst
kim zaśfe~ionym. którzy sądzili, że w naszych 
stosunl\.ach p.orozumienie się z katolikami niem
cami jest jeszcze możliwe. Przykł'ad dali nam 
już katolicy niemiec.cy w Leszn~e przy ostatnich 
wyborach. Katolicy niemieccy w Szamotułach 
dalej ieszcze idą, podnosząc ·wprost bun-t p:rzt:· 
chv duchowne! ' ·tadzy. jako dla lmtołików 
droga to śliska. ale wiedzie zapewne do mate
ryalnych korzyści które z antypolskich funduszy 
garściami czerpać W(}Żrnt ..... 

Tyle .. Dzienn ik Pozna(Jski''. Coraz bar
dziej otwieraht ~·i G oczy braciom naszym \\ Pol
ce. Dzif zapewnie żaiu.ią, że tak bt:~,\·zgJeónie 
kiedyś tych naszych ~ j edynych przj' jació ł" 110-
pierali. 

Proces o zaburzenia w Laurahucie. 
VJII. 

Po dr .Różal1skim zabiera g~os adwokat 
lierrnstadt. 

\V krótkiem swem pr~emówieniu rozbiera 
on kwestyę, czy oskarżeni działali ze świado
mością. Przyznale on, że oskarżeni zawini·li, ale 
\Vinę ich nazwać m{)żna tylko swawolą, grubą 
swawolą ale nigdy rokoszem, lub naruszeniem 
pokoju publicznego. Twierdzenie swe mówca 
popiera cytatami z dz.ieł' autorów, uchodzących 
w dziedzinie pra\va za powagi. M.o\vę swą, nie 
obliczoną na tani efekt, a mimo to wielce zaimu-: 
jącą, k01kzy mówca sł{)wami skierowaneroi do 
sędzió\V: Jeżeli panom na prawdę o to chodzi; 
aby na przyszłość zapobiedz podobnym wybry
kom luduości tubylczej, jeżeli pragniecie rzeczy
\Viście rozjątrzenie powstałe w· ostatnich cza
sach, uśmierzyć, toO uskutecznić to możecie pa
nowie jedynie przez wyrok łagodny. 

Po ad\v-okacie Hermstadzie zabiera glos dr. 
:_ cyda. l on, podobuie jak jego przedmówca, 
zastanawia się nad tem, czy oskarżeni dzialalii 
ze Ś\viadomością złego, czy uświadomili sobie, 
że cel zbiego\\ iska, w tórem brali udzial, był 
karygodnym. Nic bagatelizuje on jednak zda
rzenia calego, nie stara siG sędziów w ten spo
sób przekonać, o niewinności oskarżonych, że' 
lekceważąco nazywa ich , .. diese Bengels", co, 
\V przcmo\\·ie obro!lcy łierrnstadta bardzo razi 
i nicmile na audytorymn wywiera wrażenie -
ale \\ spokojnym zupe!11k tollie, świadczącym. 
o pe\\·ności siebie mówca \Vszelkie ' ·ylicza at
gulllcnty, które przemawiać muszą na korzyść 
oskarżonych. Charakterystycznym w tym 
względzie - lllÓ\\ i .on - jest świadectwo sa
mych oskarżo11ych. Nikt z Gskarżonych nie na
zwal zaburzc(l laurahuckich rokoszem lub na
ruszeniem pokoju publicznego, wszyscy mówili 
o .. krawalll'·, a jeden z nich nazwał je naw t 
,,komcdyami''. Gdyby sąd od samego początku 
rozprawy takiem okiem na zaburzenia patrzal 
jak ów mlododany... Tu przewodniczący prz.e
ry\\ a mówcy w ostryn1 tonie: Panie obrońco, 
przecież chyba nic możesz przypuszczać, aby 
sąd staf ua stanowisku, jakie zająl Ó'W oskarża:~ 
ny; i ja też nie mogę ani l: h\\ i!: przypuszczać, 
abyś pan potem wszystkicm, coś tu słyszał, ro
kosz laurahucki mógl nazwać komcdyami! Nie 
zbity tein z lrGptl odpowiada adwokat dr. Sey
da: Przepraszam, że poproszę pana przcwodni
cz~tccgo o ro. aby mi na przysz!ość nie prze
szkadzał! Nic dokoJkz.rłcm jeszcze zdania, nje 
dzi\\· \\ i<;c, że pan przc\\ ·odniczący nic '' ie. com 
chciał po\\ icdzicć. Otóż nie o to mi cll{)dzi, aby 
trybunaJ patrzal na zaburzenia łaurahuckie jak 
na k(JTiledy<;, (l f<: o to .icdynic, a by sąd cliciał zm
i.Hlfliu.::, i..... lila oskarżonycli były one niczem 
inncn1, .iak widowiskiem, mogąccm na chwilę za
spDkoić ich cicka\\ "OŚĆ. f jeżeli trybunał tę oko
licznOŚĆ na u\\·agę '' c:~~mic, \\tedy obrona nroże 
PO\\ ie:dzicć, że cel S\\. ój osią~nęla \\' Zl!pelności. 

Z\\ raca.ią-.: sit; nac;;tQpnic do o~karżyciela pu
blicznego, czj ni mu obr01ica z tego zarzut, żć 
on, ku>ry tak \o\ }Sokic proponuje kary, zapom
nia~ '' idocznic o tern, aby chociażby jeden ar
gnmellt przytoczyć, maj~~cy Ś\\ iadczyć o tern, 
że młod{J..:iani oskarżeni dziataii ze Ś\\ iadom{)
ścią. 

K.o(JcZą~.o": S\\ c prz.cmÓ\\ ieni Z\\' raca się o.
brOJica do pr 'Jh.nratora: J\\ó'\\'Ec# pan , że szko·-



WIARU8 POtSKI. 

da, którą oskarżeni wyrządzili pólicyan'tgfn~: jest Mec. Romocki: Powied'ział to pan przewo-
wiełka. ·Nie "·chodz~ w to, czy ·P<>łicycin'ti rany dniczący. \Vniosku nie cofam. · 
swe otr.zymali z rąk samy'ch. oskarżonych - Ob r. Lenzrnann: Dla poznania prawdy cho-
na to mem zdaniem brak .zupełnie d~)\vodó'w - dzi o opinię, jaką posiadali oskarżeni. Najlepiej 
ale jeżeli porÓ\\"namy szkody {)O'' oou; strotl'ach. znać ją będzie burmistrz wrzesiński, dla tego po-
do jakich w:tenczas- pytam sie - J.)rzyhiiiemy pieram ostatni wniosek. . 
wnil()skó\v'? Po jednej stronie tysiąc · maret< Sąd po ćwierćgodzinnej naradzie przychyla 
szkodY,

1

PO drugiej kilkadziesiąt miesiecy .. zt:nat się do w riiosku. Tymczasem przybywa za we~ 
nowany:ch ,we więzieniu śledczem . ; (}0' jednej z \\'any jako świadek mec. B. Chrzanowski. · 
stronie r~ny; zabliźnione. po d'rugiej d\\ a trupY.~ Prdkl.ii·ator po w raca jeszcze raz . do sló\v, 

Prz.emówienie młodego· obroltcy na a~tdy- któryth \,:czoraj u żyt o .. niemoralnem" po stępo: 
toryurn i ri.a sprawozdawcach, którzy na ·ostah(t wanin dr. Niegole\\·skiego: '' protokóle jest wyJ. 
dzień rozpraw w· niebyw"a!ei dotąd sta\vili Mę raźnie mo,,·a o tem. aby za:pomogi . .. nie wpty.:. 
liczbie ~ było ich· przeszło .. d,,·udziesttt -:bar-·,· wały derrioralizująco··. · . 
dzo sympatyczne wywarto wrażeni~. · Prze,~r.: Jest tam tylko .mowa. aby pienią-

Po · pt:zemó\\"ieniu ad\\ okata dra Neumana, dze nie ,, - płynęły demoraliżująco na ludność, 
który prosi sędziów o uwzględnienie braku in- gdyby ,,·szystkie od razl.t wypłacono. 
teligencyi u niektórych oJ<::arżonych, zapiera · Mec. Dziembo\Yski: Konstatuję', że komitet 
glo·s dr. Adamczewski. . · na tei drodze się nie znajdo\vaL , 

Zbija on w wymownych slowach rozmaite Następnie po\H)iuie sąd : Ś\\ · iadkó\Y na salę 
kruczki prawnicze, któremi pos!u~iwat się pro- i oznajmia im. iż mogq się oddalić do domu, gdyż 
kurator.· Roztrząsa wiGc k\\·estyę, czyby iuż dziś nie będą słuchani. · 
potrzaskan·a,· jest jeszcze, w znaczeniu pra\\·m- Przewodniczący przystępuje w dalszym 
czem przedmiotem, rzecz,1" czy _dalej szyba jes(. ciągu do przestuchiwania oskarż. dr. Niegolew-
'\vogóle rzeczą, a nie tylko częścią składową ja- skiego. · . 
kiegoś przedmiotu np. okna, Z\rier,c.tadta i'td. . Prze\\-.: Kiedy dO\\ iedział się pan o nclecz-

W kotku prostuje mówca twierdzenie pro- ce Piaseckiej? · 
kuratora, jakoby osk. vVicik był ·już raz kara- Dr. Nieg.: Kilka dni po1ęm. 
nym. Wprci\vdzie sąd byt·omski skazal Wicika Prze\\-.: vY .. Ooiku \Viełkopolskim" stało 
jako odpo.\viedzialnego redaktora ,',Oórnośląza-· 0 te m już 1 czenYca ( \\-yjccllala 2 ' maja). . . 
ka" na trzy miesiące więzienia. ale \Yyrok terr Dr. Nieg.: Czytatem D u.cieczce \\- ,,Dzlenm-
nie jest jeszcze prawomocnym; r.e\'' izyę do Lip- ku Poznańskim". że jej ktokol\\·iek w podróży 
ska zał·Óżóno w.prawnie przepisanym czasie, dla 'towarzyszyL. o tern \\cale nie \\ iedziałem. 
tego dziwić się trzeba, że nie , lajel~, ale praw niK :. = Prze\\-.: Potem dostałeś · pan czytane wczo-
- jakim bądźcobądź jest pruski prokurator, .. mo.: .-raJ tistv. ż których dQwiedzłałeś się o urządze
że mówić ·o zasądzeniu, skoro_. wyrok nie · jest ,.ni·u ~r~Jui·; Czy ·pieniądze pan \Yysylaleś ~ 
praworri?~nym~, . . . . . . . , . .- ~ .. ' . Ośkarż.: Tak, przez Bank Spółek Zwqzku, 

0~\iz.ma~ szosta JUZ ~tę zbl1za .. gdy obronc3., : ł to be·z poprzedniej uch\\·a!y komitetu. wie~ząc, 
pr~emowren ~ s:''e _zakon~zyt ... vv zn:r_o-~~1-: pa~·~ ·~e pientądze· zostaną uch\Yalone. b9 się Piase
nuJącyT? na sali, 111e mozna ,-~u z rozr9_7,~1tc.; ~:o~.; ~ :ck lej: prawnie należt.i. Byłem zresztą zadowolo-
sz:~e~ol~tych: t\\ arzy, ~,tego·. korzy~r~·: ~~rp11fa:~ ::n§. że się jej \\"Jasności pozbytcm. . 
·RozanskL, aby popros1c ' przewodnJcz"tceg'n · () '· '· .Prze·,\ .. ·: Jak i e \\ rażenie zrobi la na kom! te-
głos. . . , . ci e ucieczka Piascckiej? 

Zmrok panuJący o~ecmc - mo w t on - () 1, • z r ględo'"' })Olitvcźn'[' ch było to 
k , . . d b. . ł . . O , . s\... e \\ z .l .l 

s tama mn1e o zro 1ema ma eJ uwagt. toz . . . . 1 z 0 sam~' osobę nam 
b k · b" · d · d · , · d · k . nam ntePIZYJCmnem, ec ..." o o, s te 1e s1e zą na Je n.eJ 1a w te waJ os a. t- b ·d - 'h d · 10 13YłobY nam przyjemniej, 

· · v rf t ( · · ) · S d · 1 z ar zo me c o Zlt . _ _ zem: 1,0 an y OJctec 1 zen z te orz. wra- d b k . d · dz.tala 
b · . _ . d b . . t , l g y y arę S\\ ą O Ste c • 

cam try unałow1 U\\ agę na po ·o tetts v. o sy- p. . . C v zastanawiał się pan na tern, 
wetek obu oskarżonych, podobielistwo tak tu- , b. 1

.
2 e''p··. z_k-1 b·ulo \\·e Lwowie stato. gdy-

d · · • · · · k t d 1 . co y .się z tasec "'1 .l i 

. ząche,, ze mun~ roAzmcy t\ne '.!~ 1:u. nobos ~a!·~o~ by pieniędzy nie otrzym~ła? . 
nyc tozpoznac. my u ptzecJez o set\\ UJe 0 l· ... N .. 

0 
tern me mvslalcm. 

k . h 1, . · · . s \.al z .. t 1c _ 
my os arzonyc spOt!\.{)Jrlle, me maJąc po za tem .p r • D ·er·o 11a posiedzeniu z 18 czer-
. dn ·1 · · O ·1 · t d · · b ł rz e" · · 0 P 1 
za . ego. _PI _ne?"odk'ZaJę.c!Da. b' l e~ r.ut/l=~e~, z_ lo' \tca . Olila\\'·iano spra\\- ę Piaseckiej. Po odlicze-
·.rozpo~~ac swta . n.wt ~o 1go\Vl \;'", tUf.~e :T\1 : ·~ n·!u te o, co już odebrała. postano,vi.onq ie.j wy
kutystęcznym t\\ ai Z ł(otfantego, \\ , ch~ lh, gd},, l '- ~ , tk c obY dostała po- odstedzentU ka-
·świadek wraz .· z policyantami musiaF utiekać . s ac "\\. sz.y s 0 • • · 

prz.ed graderi1 kamieni,· ciskanych nał1 ze \\ s;zY-. rJ. ~~c. Dziembo\\·ski: Komitet nie pO\\-ziąt ża
stkich st:·o~. ' . r ~ • ~ • • ' • ;_,;. dnej '·1lih\\ ·ały, aby płacić dopiero 'po odsiedzeniu 

W z.)\\ ~m ':"I.ęc Jes.z~ze taz sw~adl~a~ aby Je : karv. Odsiedzenie nie było warunkiem. Posta
szcze w ostatnieJ t.:hwlłl zastanowtł stę nad do- ··:· -_. ·e płacenia lOO mr. za miesiąc więzienia 
niostośdą swych zeznart i ~~mim wyrok zapad- ~.~"to•ers1'rartO\\ ić tvll·o pewml uormG. Płacić mia-. h . . t • • n . . t . . mm - \. l 

~-~e, ze~, ~ta1 pr.~yznac, ze omy <a Z, . Jego s lony no nie za odsiedzienie kary' lecz za skazanie. 
Jest mozhwq. . . . . Na\Yet. gdyby skazanych utaska\Yiono, byłby 

~lo.wa te na aud~toryurn \\ 1elkre \\~ ywt~ra;<-\ l~omitet picnl<1dze wypłacił. 
~razen~e~ "szyscy ~te:nal zg~o~adzem ~'' sta- Dr. Niegołe\\ ski: Tak jest. 
Ją z. rme~s~ .. aby, Pl z~~ pat:z~c s.tę .o skat zonyr~. Prze\\·.: Co myślal sobie komitet postana-
Ale z.mrok Jest tak \\ '·!el~t, ze _zadnego prawie ,~·iai~ c olacenie lOO J.narck za każdy miesiąc 
oskarżonego rozpoznac nte mozna. · 1 

więzienia. 
Po· krótkiej przemO\\.' ie adwokata Steinitza, Oskarż.: Chcieliśmy ustano\\ i c pewną nor-

w któreJ· obro.t'1ca zarzuca proloiratbrowi, że \\-. mę dla dalszego postępowania. Zgadzaliśmy się 
Plaidoyer jego więcej dopatrzeć się można fail-- \\- tym punkcie z kom i t. \\ Tze ·. 
tazyi aniżeli logiki, wyczerpata się, IJczba zglo- Przew.: Czy mó\Yiono \\. kom. 0 możliwem 
szon•rch do rrłosu ·, ponie\'vaż prokurator uważa 

.l b ulaska\\ ieniu? 
za stósowne nic nie odpowiedzieć na \Vywody Oskarż.: Od samego pocz<1tku spodziewali-
obrol1ców, sędzia· odracza obrady do soboty. śrny się łagodniejszego ,,·yroku \\. Lipsku. Po- . 

W ·sobotę zapadł znany wyrok. tern spodzie,\·aliśmy się ułaska\Yienia. zwła-
. szcza podczas pobytu cesarza w Poznaniu. 

Nowy proces w sprawie '\\'fZesińskiej. Prok: \V prasie polskiej potępiano sta\\·ie-
Dnia, 18 bm. osk . .Janicki. który dla niebez: ·nie \\l1iosku o ułaska\\ iellie. 

pi~znych zwietzątck z więzienia \\ rzesiftskiego. Len z mann: R:r~o to zpe , · nością zdaniem 
z.ajmo~a~ wczoraj miejsce ·odosob11ion_e. siedzi · tego. luh owego redaktora. a nic wyszło z tona 
dziś obok wspó.łoskarżouych, . ·komitetu~ - Proszę sta\\·ić oskarżone.mu pyta-

,· ' d. · l .. tlt·e cz"'· Piasecka tn02:. laby sit; była zdaniem jego Na sam·ym początku obra , rozpoczętyc 1 o · • 
9 rano;.~sta\\'ia obr. mec. Romocki wniosek. aby utrzyn~ać we L\\'0\\·ie. bez względu n·a to. czy 
stwier(i:zbno, · że składki i ·zapomogi wpfywały : dostanie od koii1itetu więcej pieniędzy czy nie. 
na ludń·ość \\-rzesit'lską uspokajająco. · Zezna iO Dr. Niego!. .: \\ 'e LWO\\ i e z pewn-ościt.1 była-
burmishz ·wrzcsit'1ski. l<::tórego trzeba po\,·oła~ , by ··utrzYmanie· znaiaz~a. · 
jako śv>iadka. · Zrobiono tio,viem osk. d1:;_ I\(i :e~ , Len zm.: Przypttszczać było można; że z po
golewskiemu zarzut, że kom~ przt.z d.a\\·~nie .,nie~,) . \\ -bdlt ciężkieJ kary nie po·\\ róci. Czy jednak by
jako nagród za karygodne czy.n:h, podttzyriiY\\~~ł · łeś. pan zdania. ż.:: trzeba jej dopomagać? 
w łudnpści ducha oporu. .i;-~.::~:_·="·:).-:~-_,: ·.. ·. Dr. Nieg.: Tak; n.akazy\\· .!J.ło nam to \\·spół-

Prok.: Z ·mej strony tego rile .po~iedZ.!al-ęł11~ · cz.ucie, jakie że ~my din niej mieli. Zresztą część 
Zresztą nie chodzi o to, jaki skutek:iJt0::'!iądze:;~.- ~ pien.i~dzy of1::uod:t\i ' CY prz utaczali wprost dla 
ni.osly, lecz o to, jaki o.dnic \; mbły. Piaseddej. 

Mec. Dziembowski: Przy ofiarach na 1 

Wrześnię czytałem po gazetach dodatki, jak "dla 1i 
Piaseckiej", ,,niech żyde Piasecka". Jeżeli sąd [( 
uważa za stósowne, to moi się zapytać o to ,1 
red. Znińskiego, powołanego na Ś'\Viadka. - Ile '

1 

m~niejwię'C;e! ofiarowano specyalnie dla P. 
·De Nieg:.: Od 3-4000 m r. i tyle też, oraz. 

z: priepadią; kaucyą, mniejwięcej odebrała. 
Ob-r.· Lerlzm. oświadcza, że najwięcej zawi .. 

nil ti.l rząd·; riie postarawszy się o wydanie Pia. 
seckH~j·: .· . , 

Sąd· przystępuje teraz do przesluchania T 
drugiego'·, oskarżonego. mec. Wolińskiego. Po-

. stępowar1ie swe i komitetu wyjaśniono w płyn. 
nej potocznej mowie. Znając Oalicyę, mogli
śmy ·prZ:ypuszczać, że Piaseckie} zginąć nie po- ~ 
zwoli. LeCZ' nie chcieliśmy, aby miano zbierać 
nowe składki, zwłaszcza gdy się Piaseckiej pra- . 
\Vnie od nas pieniądze należaly. Pytano się 
pienvszego oskarżonego, .co było pow'Odem do · 
zajść wrzesit'lskiGh. Sposób wykonania uchwał ~~ 
szkolnych. Twierd-ziły to nawet tak konserwa- ~ 
tywne pisma niemieckie, jak "J(reuzzeitung". Pi
sala ta gazeta, że dzieciom polskim nie można 
jak papugom wpajać zasad reliigti. w języku nie
zrozumiałym. Samo zapr·owadzenie języka nie
mieckiego nie byłoby spowodowalo znanych rl 
zaiść, ,gdy.by nie użyto niestosownych środków. ,, 
Nie poruszalbym tej sprawy, gdyby czynność ~ 
komiteto . . wi nie zarzucano tendencyf rrarodowo- ~ 
politycznych. \V jaki sposób Winter achwały 
wykDny\,·at, co do tego ·pano·wały zdania roz
mą.ite. · . 

Pan:· prokurator twierdził, że wzburzenie , 
spo,,•odO\\:ało sk!adkowanie. Przed\Ynie - t 

wspókzuGie. Nawet gazety niemieckie uważały 
zapr'owądzenie języka niemieckiego \V nauce re
le~di. za ·nieslósowne, także i tD. że Winter spo
wodował : zajścia wrzesir'tskie. Jeżeli zarzucono 
na:m tendencye polityczne, to jest to n i eprawdą. 
Składkowanie nie było ,,-ynikiem agitacyi, hecy 
polskiej, lecz współczucia. Dla poznania zdań 
niemieckich sta\viam wniosek przeczytania arty- l 
kulów z 10 gazet niemieckich, które m:am przy 
sobie. l~ 

Po krótkiej naradzie sąd wniosek odrzuca. ~ 
(Dokończenie nastąpi) .. 

Z procesu w Gnieźaie. 
,.Dzien. Beri." pisze: ,.Powołany ua świad

'a nadprokurator Uhdc z Poznania zeznał pod 1 

przysięgą, że prokurator gnieźnieński Langer 
wyrazi! mu zdanie. iż· można żądać v.d . rządu l 
austryackiego wydania Piaseckiej i Bednaro
wiczoweJ. ze jednak minister spntwiedliwoścl 
kazał wniosek o wydanie cofnąć.. D ta czego to 
minister uczynił, nadprokurator Uhde nie. może 

· powiedzieć. 

\Vniosek prokuratora: Zeznanie to .nadpro
kuratora Uhdego zrobiło S\\·oje,. ho p;f.okurator 1 
gnieźnic1iski, żachwiatly przez nie w :.sy\·ej po- l 
zycyi, wniósl prz·eci\\· oskarżonyn:.1 · o :·- tosunko
\\-o bardzo niskie kary. \Vedtug jeg,o. \nli_osków 
maJą otrzymać: ·Dr. Niegole,vski 14 dni ._więzie
nia, mec. vVoliiiski 14 dni \vięzienia, Stef~n Cho- ' 
ciszew'Ski 3 dni więzienia, Józef Kościelski 28 < 
dni więzienia. ks. Antoni Stychel 7 dni wi~zienia, 
Franciszek Beym 17 dni więzienia, Józef Zióte- f 

cki 28 dni więzienia, Antoni vVinnicki li dhi wie- } 
zienia. Henryk Lutomski 10 dni więzienia, Lud· 
,,·ik No\\·akowski 7 dni więzienia. Julian Hasz
kie\Ykz 7 dni \dęzienia, ks. prob. Labędzki 5 9ni 
więzienia, Ignacy Janicki 14 dni więzienia. 

Ziemie polskie . 
Z ~rus Zachodnich,. Warmii i Mazur • 

. l 
Susz. \V \Vielkich Piotrowicach pochwyct· . 

la Śniiga dzie\\ ięciolctni'l córeczkę młynan~a 
\Vildgrube. Dziecko spad.ł0 z znacznej wysoko
ści i zmarło \\krótce p6 wypadk1L ,, 

\V· Żabnie .pod Starogardem odkryto dosc ~ 
znacźne gro-bqYdsko z. czasów poga~iskic;h. 1. 

Nowemiasto rrad Drwę~ą. 15-go bm. wie· s 
czo·rem. iniszczyt pożar fabrykę dekarza Zytura, 
przy u.ticy Ląkowskiej. · ~ 

· Frombork. '.Ks. prob. Perdynand Schulz 'L z 
S hołitt otrzyJnat · rnst:Ytucyę kanoniczną na pro· t 

bostwo w \VoUsdorf. c 

Cbelm.ża .. ·. Tow·arzystwo polskie przed są"~ 
deri1. \V piąte·k ·zas.iadto na ła\\'ie oskarżonych '2 

·przed Izbą kar.ną '\.V Toruniu, 8 członków zar~a .. , 
du Towarzyst\va Połskiego z Chehnży, .ookarzo· ~ 



W l :A R U ~ P O t: S J !. ---na 1ych o ro_ .. że P!z~jęłi ucz1:ia .za czk>nka i że raz . nie porozumiano i ę kdnakże co do miejsca, w 
"dla 1ie donieslt pohcy1 'O przyJęciU no\vych człon- którem się będ:ą. co~zyć. 

ś re d. i! o;:: , Tel4!~ram p rywatny donosi, że we 
wat~e·w Kr.esn.adeiiłae lelZ ło 500 szere~owców. 

sąd (ÓW· S~d tawniczy skazał tych -panÓ\\.- S\\~e~o Zakaz. dla podDficeróvv i żołnierzy brania u-
> to •zasu kazdego na 50 marek kary. Zasądzem JC- dz iału w zebraniach i u·roczystościach bez po.- · 

. · : ··c a r1> ~ o> d. ··z urzędowej strony potwierdzaj• 
: że ·ł;łu1.2~.ra :ZmuQjli z,owała 30 batalionów rezerwy. 

. Ile 'nak odnieśl i się do I,zby karnej. Sąd uwolwc zwolenia wtadzy przetożonei, również zakaz' 
skarżonych co .. do przyjmowania uczni na abonowania i rozszerzania pism socya.listy-· 

· Po ··strpnie tureck:łet zmobili'zowano wszystkie batałio
li5· redrió"'~ - ·:~v.., stolicy tureckiej ogólnie mniemaią, 

. że wojna ,,}Z Bu)~3:rY.ą ·wk;rótce nastąpi. J eden dygui
·. tltrż· ' tiłi-eeki :oś.Wladczył, te jednym wyjściem z przy-•raz. zlonków, a za niedoniesienie policyi o przyjęc!u ._. cznych . publikuje ,,'Reichsanzeiger'·. 

wych członków . skazał każdego na 20 marek. · Ze . środkowej Ameryki. Sprawn: ·nabycia 
1ąe~o-· ilato.i~nia ·na . Bałkanie jest wojna. . . . 

, T s i· n g ._t a u:' . Eskadra amerykaitska pod · do
. wództwetn .admirała Ewausa przybyły ha wody tu-

tejsze, · · 
.wi .. arY. wyjąwszy bibliotekarza, którego mvolniL kanaru .. pamimskiego . przez Srany Zledrioczone 
!)ia .. asądzeni udadzą się do wyższej instancyL 0- · nie rozw.iJa się w myśl . rządu w vVaszyngtonie. 

ranę prowadzit adwokat pan Mielcarzewicz z Beawpre. ·posel amerrka!lski :w Bogata otrzyr.nal Towarzystwo·. św . .Józefa w Witten 
mia: Torunia. rozkaz;· aby z · chwil q gdy senat kolumbijski od" do1nc1si sw}·m członkot:n, iż posiedzeni~ odbędzie s.ie 
p · · rzu..::'i,' p.i·ojekt nabycia kanału pi·zez amerykgn..: \V niedzielę p rzyszlą o godz. 3 po pol. Po posiedzeniu lt!' Z Wiei. Ks. · Poznańskiego. ·skie towarzy~t\\ 0 ·za, cenę 40 milionów dolarów, . bierze towarzyst\vo·lldzial w uroczystości Kola śpie-
,_,... · · d t d · · · , • · ł k' \\ru ' •• Zgoda" . . Uprasza si.ę .wszystkich c,zlonków, . aby 11·- Poznan' . . we·d· Ie ,,GeJ·ma.nt .. t". sta11 zd 1•0 , .. 1·a · zaz4 a1 wy a;ma ·pap1erow .r zerwa \Yszyst ·te z d 

- - ' się jak riajliczt~iej sta\\: ili,:'. a r z ą • 
·o-~· arcybisku.·pa się ·zrw\vu tak po. gorszył', że na. J·-. stosŁmki PDlityczQe. Prawdopodobnie przyjdzie 

J '" ~ Baczność 'Rodacy w Essen! · · ać stoj~. i.e jszy pacyent nie może opuszczać mie- do tego" óstatnie bo\Yiem wiadomości gloSzą, że \V niedzieię.,dnia 27 września o ~o<lz. 3Ji odbę-
ra- 1zkanta. . niema ·nadziei za.latwiel1ia sprawy przez P0\\'0- dzie się ·,;.a wielkiej sali p. Moliera, ul. Schlitzenbahn-
się PiJ~. \V ch\\' ili, gdy przejeżdża! \YÓZ nała- : tany \l/ tyrn ceht kongres·, króry po bezowocn{:J strasse 58 zebra!lie, \,,r celu założenia Towarzystwa 

do O.wany cegłami prz.ez most na Gidzie, zalama.l pracy zawiesi.! SW<t czynność do. 20 pażdziern[- · g-imnastxc4Óego "Sok&t·. na które Rodaków z Essen, 
k · · .szczeg.ó ln4e.·mtodszych. którzy do żadnego Towarzy-

rał ię tente. z kilkunietrowei, wysokości spadl .-a. stwa uie należą, jak najl1przejmiej zaprasza. . 

ra- wóz "y;f,az z kof1mi i wóżnicq do wody. Straż · Z Watykanu. Z l~zymu donosz~t pc-d datą M. Skowro(lski. 
i- ~aiarrla wydobyia po trzygodzinnej pracy W(ll 19 bm.: Dziś ror.dawano "' Rzymie Clicyklikę . TowarzystWO: św. Walente~o w HOrde 

r. a wodr·. Woźnica i konie nie doz 1ali żadnegu . Ojca św. do· biskupó\v katolickich. Ajencva Ste- oznajmia wszystldm ·czionkom i Rodakom vv łiorde i 
ie- brażema . · . fani'ego h\:ierdzi. że ·ojciec św . nie wyd~l dotąd okolic\· zamieszkai.);tn, iż od c.zwartku 24 bm .. rana 

żadneJ· encvkliki i że dzi-' h:olporto\\'ana 11 ie ]·est przez- dni · tj. :do- 30 bm. będzie ksiądz polski obecny ie- Poznań. Za publiczne rozszerzanie i sprze- - ..J - ·b · j" ct · d · · w • k 
P rawdzi\\'ą . · · i będzie ~póso rwsc . o spowre zr s w. ~zwarr:e 

ch dawanie broszury socyalistki Luxemburg p. t.: jest Adoracya Pf·.zenąiśw. Sakramentu. Wteczor,em 
w. ,W obronie narodowości", której to b1;oszury Ze Szwecyi. . \V Skeninge Motale .\Vad- od godziny JOr- l l jest dla Polaków gqdzina. \V .so-
ść ~Gnfiskatę s_ąd swego czasu zarządził, skazala stena \:..- Oester.goetland dalo się uczuć silne . botę rano 26 bm. o gdclz . 6 jest Msza św. za zmar-

I tt·zęsienie. ziemi. tvch członków tow. ,.. \V niedzielę 27 brn. rano o godz. ~v sobotę tutejsza zba karna socyalistę Go~ro,,·_ · 1 1\il • il p 1 ., • p · · · · 
~ . z ·francy]. z Tl!l~nu donosz<.1 : \V mieszka.- 6h jest sza s w. c a . o a ww. o ·mszy sw. przy-ty kiego na 2Q marek kary. vV ekspedycyi gazety l stępuje. Tow::u:'zy.stvi·o i Bractwo RóżaileOWe do Ko-

z- ~ocyalistycznej ,.Posener V olkszeitnng" znal e- nitt Rosyanki D'Abahsa . kt órą ·aJ~eszwwano pod rnuuii św. Po poJudni:u o godz .. 3% jest polskie l:tabo-
;ziono jeszcze 100 egzemplarzy tej broszury i zarzutenJ . szpiegostvva 11a rzecz Anglii, znalezio- że(Jstwo z. kazaniem. O liczn:y udziat serdecznie pro-

ie ~konfiskowa:no je. Różę Luxemburg skazała tn- no telegram .. ze sło\\'ami: , .Prześlijcie ·papiery., si · . . . . . J. Parzybo!{,_ przew: _ 
_ ~ejsza Izba karna przed dwoma laty jako autor- to otrzymacie piet1iądz e ". Jako wspól,\\ innego ; ··":·. Tow. ~imn. ;,Sókół'• ,w Gels~n_kirchen-U:ęke.ndori. 
ly ę teJ. br·oszitt·y za zohydzetlt·e ,.ll·ządzer't pat!.- aresztowano pewnego artylerzystę, te:lkżc ptn .· , S w: ni~dzielę. dnia .27 ''~rzesn_ta od?~d_zte ~~ę(Bzaba-

-- - ~ " .· - · . · ~ · _ · .· , , .. , . :_; -~ - \\"a na salt pana Ragge . p1 zy ulicy go t ntczeJ ~r~-
twowych na 100marek kai:Y. \\ten komt~arz pol!~,;yJnj Jest za\\ tklan} . \\ . s~r:J;" ·; manllstr.L Pocz·ątek zabawy o godz. 4 po pQJ. ~mew 

Trzem«i.szno. Wioskę szlacheck:t Birke 11 - wę. · Owa . Rosyanka dopuśc;Ua s i ę też ficznydt ::: Q:gólny, ć\Ykzenia gimnastyczne, str~el~nie ~Q t~r~z~ 
hain (Brzoz6wiec) tuż przy samem mieście Trze- oszuka!tst\\',. podając się za spadkobierczyn~ę , (l nag~:{)dy i taniec . . · Onścte n:ogą b rac udz1ał,. Je~eh 

zinarlego w Odesie bogatego i ej brata. . '; ~ prze"?. ''··c z:lnttkńw sa zaproszeni. Cz?{em! ~~S~;Y~t!qc_h 
mesznie idylicznie polo~one:l Dkolo 500 mórg do- · ·.- "'· , ~~\nlh ó'łr ~.~\\':fq;ąc~:ch pros7,ę; aby Się $ta.wrlt na cwt"' 
brej ziemi "\Vł~cznie 10 mórg melioro\\·anych .. n ;czeni a .. ': · ,.: ·' _· f.J.J • • • . Naczelnik. · 

ń ląk, z pięknym J)atacykiem "\)\'" 'prześlicznym par~ z różnych stron, ,[~ : To~;;;;;yst\W~~i;;~.-:s~'kói:- ~- Liiti~:dodm;;-;.--
- rku, - po przeszto stuletnim trzymaniu jej w rę- Zwycza.ine zebranie odbędzie się w niedzielę 27 
y ikach niemieckich naby.t mocą kupna od niemeJ Essen. Pewnemu czJowieko\Yi narzucit się na września o Rodz. 3 po poJ'. Vl przeszlą niedzielę ze-

ulicy Segerothstr. w nocy z niedzieli na poniedziałek · db ł · · · · k d l t ze 

~
.Schillera p. Alt" red Zal"'\' ' S]\·1·, a od tegoz· z h ranie 111 e o y o Się z wazneJ przesz ·o Y, a e e -

..., ' - pe\\ ·n ą o~wba na przewodnika. Podczas towarzystwa db d · p b d h · 
a. nie1n dzJ's1·e1·szym. p1·zeszedl f3 1·zozo'\'" .. tec 11 .a t · 1 d 1 - branie ttapewna się o ę zre. roszę, a Y ru owte 

_ ~ _ 1 ~ ~ ,, cz ome \O\Vi o pia. Ó \i~ nieznan y towarzysz niespo- jak jeden mąż się stawili. Goście mile ~vidziani. 
!'fasność domu banko\vo-komisowego D rwęski strzeżenie zegarek. c z 

0
1 e m ! Wy d z 1 a t 

L p B S terkrade. Robotnik Z .. któn · żyie ze sw\·m te-
1 angner \V oznaniu. rzozówiec ' jest 0 tyle ściem od dawna w !dótni, poldut s-wą- t eściow<J, -nożem I(ojo "śpiewu .. z~oda'' w \Vitten 

l
nistorycznem miejscem dla Prusaków, że tamże \.\- r..do\vę. tak że padla nie1nz1·tomna. Tesciov,:a chc1.o.- obchodzi ,,. niedzielę , dnia 27 września swą drugą ro-
w czasie zawieruchów przez kilka tygodni re- la swego zięcja o bić kiiem. - Teść strzeli! do s.weg;o cznicę istniettia, na którą wszystkie nam życzliwe to-

- :zydowal król Fryderyk II. Maj(ltek rozparcclo- zięci a kilka razy. zastal \\'Szak że również pok.futyrn. ·warz1·stwa i .. Ko.ta•· śpiewu zapraszamy, które iuż 
Zięcla przyaresz tO\\-at'll . t e ściów odda110 w opi e kę 7.8.J)roszenia listo\vnie dostaJy, a które dla braku adr-e-

wany będzie pomiędzy swoich. lekarzom. sów c!ost11ć nie nwgti
1 

tę t;(lpraszam:r ninfejszem We""--
IRułu·ort. \\ no·cY spalila si ę tLJtejsza,.olejnia, . ..,\\ i8.,r,+:ste P olskim.'· . . Poczatek i!!'.~zystośc,i o godz. 

r 
uj Ze Ślązka czyli Starej Pqlski. 

l Pysk.nwice. Pomięd~v Labętarni a tutei
cJ : zym d\v·orcem w środę wiecżarem pociąg prz~
.0 iecha.l strażnika-pomocńika Jakóba Larysza. z. 
e ·szechowic na śmierć. 
l Omontowice.. Gniew nau ·~zy :.:: ieli jest bar
dzo wielki . bo o tóż ich \\ ybr<ltko\\ i p. Orótsch
lowi odebrano glos na zjeźdz ie hakatystó\, . w 

- Dliwicacl! . To zna...:zy: gdy dosyć nagada l. a 
kończyć n.ie mógł, i1ie POZ\\ olili mu dalej tll o
IVić. 

Zabrze.· Przy d rod ze do J\,1ikn lczyc, mniej 
Więce.i od myta . przy kopalni "1\onkordii'' po .: : 

8 1 tZąwszy, na pó.tnoc ocl w·ody bytomskiej, z~.qn . -
, tila się ziemia na większym obszarze. fiskns·, 

który tam wydobywa \1- ęgiel, kazal ogrodzić lri 
- ~i i pola zapadające się, i będzie musial zapia~ 

dć od~zkodO\\ranie, o ile grunt nic jest jego \\b-
~ sno.ścią . 
1l ~~,ęzl·~wiec pod .Król. H~1t~1. 'vV środę .'\·ie-

czor·ern WJechał poctąg koleJki elektryczneJ tl:.l 
~rugi 1pociąg, który pojechat kawatek po · ZJ 

'2Wrothicą. · vVskutek zderzenia 45-letni górnik 
Pichner odn·iósJ takie okaleczenia, że zrnarl kró
lkD potem \v lazarecie. Maszyniści są ciężko 
Poka leczeni. 

Wiadomości ze świata •. 

iE.mmerich. Spa l iły się tutaj dwie szo py i lażnJ,a ~ ·;~ po ,jjo.tudnilLJla sali pana tiesse, ul. 1-tauptstr. Hl", 65. 
miejscowa. ·.; :,~, 1 'l?rogr'n.rn:.: Olf: 5roclz .. :·3 ·uo -4 przyjmowanie qbcych to-

Cnna. Pociag pospiesznr najech a ł \Y(r;~; . z ... d.r- :- ·~"'\ ·a ;rzrsf:w l ~ści, koncert wykonany przez kapel~ 
\\·e m i razstrzaskaJ g-o na szczątki. . K011ie l e d\v(ę 'it- · P<tf~k.ą j ; p_rze.platan~· śpieweńt i ~eklamacyami. · . O 
ra towa ilO, · \VÓ ż uica pi·zez prę dkie zeskoczenie z .;,,:·ocLI ;: ~t(oO:z:: l '\\ 'lec.zorern teat:r amatorski pod tyt.: . . ,l)ltca 
ura tnwal S\Y~ ż y·-vi e . ; . · .''-~ :'~ ::: ..l.l::~:'tt \Vis.ta". ~ 'r\1. teatrze zabawa z ta11cem. · 'Wstępne 

f>..-ing . . Gci r n i k ~l IYlie11e rta st ~i ct' a resz tov\·ani> zh - o ~ { :.(· cżt n 11kriw - .\YSż ystkich . to\varzystw ~-0 fen.., dla .. nie-
1\ ra l.z i eż wt\zu i kon i. : \\'oźnica . l. Nil\otajski \\·szc"ill ··, ~p·lonk(J\\ ' .t ntr. C zieść oolstdej oieśni! . · Z ar Z, ą d • . 

· . \\ ' Dortmundr it 11a ćhwilkę do olJe rz:; : w tym c:zasjt: ... 3 • p 'O D z I Ę l( 0 w N 1 E.! . . . . 
::ncsz t<n nmy j)Ppd ail k radz i eż. w krótuc j t d lJa K ~·() ,:" \\ 'szysfkim be\\·nyrri i Rodakom, a · zwtas:zcza 
przydyb::t il() : . ti"nl. en -z c.\alszych stro(t przybyli l1a pogrzeb mego Aiwe~. · \\ ·e ·. f.:tbryce . p . L otłw. dPst <J l sit; stolarz - · 

s:; ttka, skiadam · ser'd~czne "Bóg za p lać!'' ' ·:· \\' essel pra\vq ręk1 \Y lll:JSZ y n ę do heb lo\\·ania. S tra- · Izydor . Kalota z · żoną. 
cit trzy palce. · . . · 

Wanoe. Rohotll i ka N. p r zn~. reszto\\ ·ann za ro;r, - . 8 r u c h, dnia '21 \nześnia 1903. · 
h(l j .Jtii.czny. ;___ P cwrwi ut pw.:lrótuiacemu, który' usn ąi, Baczność! Czołem! · Baczność! 
\\ 'C wai-Ullli e. sh:radziono ze ~.(arek z .i a(!cttszki em. zt() - . · ' AWmessen i okolica! . . 
dz ic,i~1 1.\·ykryto w nsoll ie robutnika 1VL Przva resztn- . Sz~u;ownrm Rodakom .· w Alteńessen i ~okolicy 
\\-:JJ IO ~~o. donosimy up;·zeirrlle·, i ż \\- niedzielę, 27 września o 

Ełberield. S h.t ż<h:J, Tol ken z Ohligs skazatto za :.rodz. 1 ~ l?· w po!ud:ttie ua sali p. Saala przy kościele 
dzie·ci ol··ójsn,·o m1 trzy lata \V i ęzknia . katolickiern św .. :.J ~ma odbędzie się zebranie w :celu 

Bochum. Iz ba l\a rn :J. skazah agenta Potthofb założe ni a T owarz.rst\\·o .,Sokó.r'', na które zaprasza-
7 8. ószustwo na cl\n tata \\ · J ę z ie nia, LiGO marek grzy- my szan. Rodąl{.ó \\i , a osobliwie mtodzież polską z 
,,·nv i kar,,- u bocz n~. A.ltenessett, Kan(aJł , i z cafej okolicy. Rodaków miłe 

- Dortm-und. O pod.a l kopaln i ,.Bruchstr.'· stanie z::tpraszamy, ab~~ .hasz ,,Sokól'' móg-f powstać i . żyć. 
iah t"';ka arnoHi. ku. . Lećmy i niguy ó~.t'~ct . nie zniżajmy lot~t. Czol~in! 

.Rocłwm. \\' kopal11i .. .Ju ll us f'ilip" . osunęJ'y s,i ę Z w o l UJ ą c y 
k antie i~ i e i W. g-ó rl til: a Buschrnan1w. Podczas traPsóor- ·--- - - --....---. ..:_ 
tu dn !C( Zf!i c·"- znw rt. . . > Ko·· m' .,,., 't•iv.ca' ~c ~~k latoLJ~c·h 

:tter nc. -(l(lrni k :i .J ęJ. rz e lc z y!\ a znalazł stróż ko- .l . '.:, ... . .. • ~ .łil l\1. ~ r· 
palni ,:Sharmock.'' na u!ic.Y br'oczacego · kr\vią . . bez ' ,w Bachu m• · 
pr.z.rt()r'nuości. : Za ni;;sinnn r8nnego dn dońm chorych. \v j1ied-r. iele. clnia ?.i ,,·r:r,eśnia 0 g-ndz. ·2 ·po pol. 
T o. rn •;ro tiocuco.nó , p o -: żem zezt'O.i. że go poldLtl gór- ~· \ · cieczka dn ogTnllu p. \\'alburga w łiofstede. ttlica 
!'ik· .:\iJ..: e la. z kró r.~ · n1 pi/ ~v kilku . karczmaclł i pok/ó- Bi.sm::J: rd~ :tr. . o li:czn~· udziar Rodaków z ród:tiJ1ami 
cit Si~ 'P~t ,tl roi.:lze:. ~ . ~1.re.S l tll\\'~l. IIO . , · upra ~za się. 0dy z b~d;i r:ożne 11:-tdZ\\'}'CZ~jne ' r ę;ZÓ'Wki 

j" onastyr. · ,.Dz ielnynf' myśli\\ ylt1 okaza i ~il~.~ ~.!~ewiast. m.:.ż.q.r~!l __ ~~l~,ieci. . \V y ~-~~i..:_a_ł:_ 
s i ę -p; · K.: stąd, Zaraz . ri crwszeg:o dnia .pDlO\\ ~~i- '. -

C, _ . Z Niem.iac. Jak zapewniają z pólurzędó;.;.;\· ei · . . · h f • • b' l ,, 1 . . . u e ,ck e n d o ri! . , . . 
··tl nt·a·.w\._· u.ra.t st•' t.Kl ·7." aJ'-l~e u l .:.- \:rbw ~' \. \ .:ll.'H.)-) · · · · \\'·· 1 ··." ct;r.'elę : ').dp ·1 • .,., ., -1···r11·\ · " 'Spo'lil·Ie · n 0· z· a:n1·ec : ony, rozpocznie sejm i parlament pracę · S\1.0:- . -. · ... · · · ' t.. , , · ' .. -. " - " ·.~, - • 
Ją • · ś...:i '.3(~) mJrek:: . Proszę ;q !ic?.rte Żgromadzenie się. \V pr.atek: '25 bm. 

m mej więcej w tym sanrym czasie. co. w : ze- ·0Jpr ~nvCsię uabozer'lst\\·o do Najst. Serca ' Jezusowego. 
~ sz;ym rokLr, tJ. parlament w końcu · listopada . . a o· l ,. ·· • · d ' • Pros~ę t~. kże ·iHiZial \\· ziąć jak najliczniejsży . . 

·Sejrn w drugim tygodniu stycznia . . . Ze str·on 'y . ·$ a ni~ . W Ja· omoscJ. ,_,. . . .. . . ~.:.:.._qręb_oszews~~ 
konserwaty\v11 ej odzywają się· gtos)~ . abJ.' sejrr·; :L w ó: w. · Ptany "'·· ójs.ko"·~ skrad·l w · starii's.!ą - · p t k.. ł . · ·. 
:.zwołano juz przed Bo.żem Narodzeniem: choćb·y wo Y.··skich ·kosz.arac·JI t)odo ike r B{}drt-er przy v.lspó łu - . : : . OiS "a s u.ząca ;o 

~ na k . · · dz i.a h.: if'.n;'ch żo łu i.erzy. Ws1.yscy :zbi-elZli za 2rańice. ·. ·:·. Pot;rzl.'b\,,ię ód ~;-,. {~7. ~lu-. 
d rortki czas . tylko dla załąt\\·ienia projektu·. . W Je d e ń . Podtu~ •. N. f r. Pre.sse" powierz.ou~l ' .. Żf\<:~. ;~J~:tpra p •i"tr~ji ·~i-.ihotę 

., 
0.tyczącego zapobieganiu pO\VOdzi . Rząd pru- uhYo r1.erlie .~abine tu wę~iers ld·ego hr. Kbuen, dotycti. MthiH,IY~:~· :~: ·~i. 

~ki atoJi ni:"' uJ·awnia ochoty d. o tak .. wczesnego.. czaso"'.·en.•u. pr.'e-z.eso"'i m.inl·słr:ó~."· · . , . , . ' , · :·. ~ '.i::_ ·. - · 
..... v • d N 1 k k b . -, ·~, 1:·', .N.l , f i'\ ~· <l 'r.·.~tak. :Z'W·ołania s ·· .S ·l a ł o g r o . t a cz' 0'11 ow s "U P'C'lyny wy ra- _ ~ ., " 

... Uk· ~JmtJ. · . . .. "o: .SO radyka1oydt, 6..; oi·ez.awisłych. 15 Hberałnych i : :-, ...,,; ' akł:lu tml~lliahtv 

.. ,.. . lady handlowe z SZ\\-a}caryą· rnaj ą . s i.ę .~·ed~·o ...o..::yaUst'-'.. o dzi.ewi»c.iu mandacac.b roz· ~- P. r:-*C:'h• J4 .. t;;e;;~berg-
-

4 oe:po.cząć w na.Pblizszym czasie. DD tej ch\v ili str~·;g111q wybory 'kis~e. .. ·· · · ·~· ~h-. 323 ~·: .. · 7 

2 czeladzi· ·~; 
krawieckich 

. zntlJdt.ie od zar<lZ stałe za-
. t!'ndnienie. · 

Jan Gawron. 
rni=-t1~.~~ krawieeki, Re.ki.
Brueh, naprzeciVI: k11ścio

b katolickiego. 



Rozmaitości. 
Niezwykły sen. Piszą z Łomży: Od kilku 

miesięcy jesteśmy świadkami rzadkiego w dzie
§ach medycyny objawu, jakim jest trwający bez 
l]>rzerwy od Wszystkich Świętych z r. sen stu
denta B. Przez cały ten okres czasu raz tylko 
jeden usiłował mocą \VOli otrząsnąć się z senno
ści, lecz bez skutku, gdyż mimo wysiłku zasnął 
2araz, usiadłszy na krześle Ile wiadomo, B. pod
czas snu słyszy i rozumie wszystko, nie może 
jednak mówić. Budzi się re.gularnie co trzy ty
godnie, przyjmuje nieco pokarmu płynnego i 
·znowu natychmiast usypia. Zapytany, raz tylko 
jeden zdobył się na odpowiedź, szepcąc bole
śnie: "Cierpię nad siły!" Nieszczęśliwy \Y Y
sechł jak szczapa. Lekarze dotychczas nie mo
gą przerwać tego chorobliwego snu. 

Praca słoni. Podróżnik \Valdemar Vierter, 
któ,ry powrócil niedawno z dłuższej wycieczki 
-do Indyj, podaje w swej książc:e zadzi\viające 
przykłady zmyślnośc,i i pracowitości słoni. 
Zw·ierzęta ta spełniają niemal wszystkie czyn
ności przy obróbce drzewa w tartakach. Tak 
więc jeden sloń znosi z lasu kłody, którychby 
nie udźwignęło 30 robotników, drugi ujmuje kło
dy w trąbę i podnosi pod piły tartaku, które 
rżnie drzewo na belki. Trzeci zbiera i ukla<ia 
w regularny stos, aby wyschły, poczem inny 
znowu zabiera ję stamtąd i podsuwa trąbą pod 
pily, które wyschnięte belki rżną znowu na de
ski. Zdumiewającą jest zwłaszcza ostrożność, 
z jaką zwierzęta te spelniają swe czynności. Ni
gdy nie zdarza im się skaleczeć, gdy tymcza
sem przy pracy ludzi co kilka dni zd'arza się ja
kiś, wypadek. 

Berlin. Przed mniejw,ięcej 6 miesiącami 
od\viedzil kupiec K. iazienki przy Alexander
platz i zostawił w celi zlDty zegarek wartości 
()00 mr., krótko potem, kąpał się w tej samej celi 
-jakiś inny nan, który także przypadkiem zosta
wił w niej kosztowną szpilkę do kra•watu. Oby
dwa przedmioty schował laziebny, · a gd-y nie
balWem wrócił órw drugi gość kąpielowy, mó
wiąc: "zl()stawilem coś w lazien'Ce", wydal mu 
laz.iebny obydwa przedmioty. W kilka godzin 
później przybiegł kupiec K. prosząc. o wydanie 

· swego zegarka i z przerażeniem dowiedział się, 
że zabral go już ktoś inny. Usilowanie policyi 
celem wykrycia nieuczciwego odbiorcy zegarka 
poiZostały bez rezultatu. W tych dniach nad
szedł do zarządu kąpielowego- paki·ecik z Prank
.i.llrt« nad Menęm od N. N.; w pakieciku znajdo
__ ., a.f się Ó~V' P,OSzuktwany z;egaręk1 który naturaJ- . 
nie wydano natycilmłast kupcowi K. 

Wenecya. Mieszkmky \Venecyi i liczni jej 
wielbiciele z różnych krajów Europy ocz.ekuią 
z niecierpliwością chwili rozpoczęcia odbudowy 
wieży św. Marka, zawalonej w dniu 14 lipca r. 
z. Kapitał potrzebny zgromadzony już zostal w 
całości: ruilon lirów zebrano z ofiar dobrowol
llych, pół miliona dal rząd i pól miliona miasto. 
W ostatniej chwili zaszła jednak poważna prze
szkoda: powołany do wielkiego d.ziela odbudo
wy piękneg9 zabytku budowniczy Beltrami z 
Medyolanu nadestał władzom S\V'ą rezygnacyę 
.z zaszczytnego le.cz kł'opotliwego stanowiska. 
Jak Się zdaje, na odm(nvę wplynęła obawa, 
czy uda się dopro\vadzić dzieło pomyślnie do 
ko11ca! Obecnie \Vladze po\vierzyty roboty w 
ręce komisyi, złożonej z naJwybitniejszych bu
downiczych weneckich. Obawy co d-o inny-ch 
gmachów Wenecyi. rozpowszechnione bardzo 
przed rokiem w calej Europie, uznane zostały 
.obecnie za niemające podstawy. Jednocześnie 
z, Campanillą odbudo,vana zostanie i Cogietta. 
z której wiele pięknie.iszych kawałków ~nale
ziono w dobrym stanie pod gruzami zawalonej 
Campanilli. 

Towarzystwo św. Wacława z Linden 
do.nos.i swym czlonkom z Linden i Dahlhausen, także 
i Rodakom z Linden, Dahlhausen i okolicy, iż w nie
dzielę, dnia. 27 września obchodzimy I l rocznicę swe
go istnienia, na którą wszystkich czlonków i gości 2 
Linden i Dahlhausen i okolicy jak najuprzejmiej za
praszamy. Także i członków innych Towarzystw, 
"które nas zechq od\viedzić jak najchętniej zaprasza
my. Program zabawy: Od godz. 2% otwarcie kasy, 
potem koncert, śpiewy i deklamacye; o godz. 6 roz
pocznie się teatr pod tyt .. : ,,Stary piechur i syn jego 
huzar". Wstępne dla czionków naszego towarzystwa 
50 ien., dla cz!onków innych Tow. 30 fen., dla gości 
przed czasem 75 fen., przy kasie 1 markę. Czlonkowit 
niewyplatni placą jako nieczlonko,vie. O jak najli
czniejszy udzial w zabawie naszej uroczystości upra-
sza Z ar z tl d. 

Rodacy! Rozpowszec.hniajcie ":Robotnika 
Polskiego" i "\Viaru-sa Połskiego", bo to pisma, 
które śmiało bronią praw ludu polskiego na ob
c:zytnle. 

Towarzystwo św. ~\i chała w Bruchu 
obchodzi w niedzielę dnia 27 września 15 f(J-Cznł· 
cę swego istnienia. Od godz. 2 do 30 przyjmowanie 
sąsiednich towarzystw. Towarzystwa, które odebra
ly zaproszenia lub dla braku adresów nie odebraly, 
upraszamy uprze.imie, aby nas raczyly odwiedzić z 
chorągwiami i pałaszami. Towarzystwom nie wolno 
iść w pochodzie, t:•llko przed lokalem mogą chorągiew 
rozwinąć. Członkowie naszego, tow. winni się stawić 
w cżapkach i oznakach o godz. 2. Członkowie, któ
rzy zalegaj'ą dtużej jak 3 miesiące ze S\vemi skladka
mi miesięcznemi, będą uznani jako nieczlonkowie. 
Nieczlonkowie, którzy chcą brać udzial w naszej ro
cznic:r. będą przyjęci tylko za wpisem, gdyż zabawa 
jest zamknięta. 

O godz. 4 pochód do kościol'a na nabożeństwo 
przy odgłosie kapeli p. La.wickiego. Po nabożel1stwie 
dalszy ciąg zabawy poJączony ze śpiewem, deklama
cyami i IFZeplatany muzyką. O godz. 8rozpocznie 
się teatr ' p. t.: "Genoweia". Zabawa odbędzie się 
u p. Kucbema (Koelnischer Hof). przy kościele katoli
ckim. Uprasza:ny szan. Tow. i życzliwych nam Ro
daków z Bruchu, aby nas raczyli licznie odwiedzić. 

Z ar z ą d. 
----------~------------------

Tow. gimn. "Sokół•' Oddział H w Oberhausen 
W niedzielę, dnia 27 bm. urządzamy na po

żegnanie druhów, którzy v;>stępują do \Vojska, 
zabawę z tailcem, ćwiczeniami gimnastycznemi, 
strze-laniem do tarczy o nagrody, oraz teatr pod 
tytuŁem: "Trafiła kosa na kamień" na sali pana 
\Vebra przy ul. Duisburskiej, na którą zaprasza
my wszystkich druhów oraz. bratnie gniazda 
sokole. Zabawa zamknięta; goście mają ·wstęp 
za wp'rowadzeniem druhów. taniec rozpocznie 
się o godzinie 4 po pol. O Iiczn~ udzia{ rcda
ków i rodaczek z Oberhausen i okolicy uprzej
mie się uprasza. Czołem ! \V y dział. 

Uwaga: O godz. Yz 12 przed pot wiimi s.ię 
stawić do p. \;\/ebra wszyscy ci druhowie, któ
rzy \VStępuią do woiska, w przeciwnym razie 
nagroda ich przepada. Druhowie ćwiczący \Vinni 
się stawić o godz. 2 po poL do Ć\vicze11. Czołem! 

Sekretarz. 

BACZNOŚĆ! 
Donoszę szan. Publiczności z Brambauer i okoii 

cy, iż objąłem skład obuwia 
od p. Józefa Nowaka w Brambauer przy Colonii ce
chy ,.Minister Achenbach'' i od dnia 24 września roz
pocznę sprzedawać. Mam na skladzie obuwie męskie, 
damskie, dla chłopców i dla <lzied, od skromnego do 
najwyk,vintniejszego w największym wyborze. Tak
że obtrwie podlug miary i wszelkie reperacye będę · 
wykonywal dobrze, prędko i tanio. Staraniem mo
jem będzie, aby Szan. Publiczność rzetelnie obslużyć. 
Przeto proszę szan. Rodaków w Brambauer i okoli
cy, aby mnie poparli \V moim przedsiębiorst\vie. 

Z wysokim szacunkiem 
SJ ANJSŁA W lA WIC KI 

w Brambauer przy Coionii.. 

Dnbrze od dłuższego czasu zaprowadzony 

interes krawiecki, 
z dobrymi i stalymi odbiorcami i wszystkimi porz.ąd
ka.mi jako maszynę, stół itd. w prowincyi nadreńskiej, 
gdzie przeważnie Polacy zamieszkują, jest od zaraz 
lub później pod bardzo korzystnymi warunkami do 
sprzedania. Ktoby z Rodaków mial chęć takowy ku
pić i dalej prowadzić, może się glosić czyli zapytać 
do Ekspedycyi "\Viarusa Polskiego" w Bochum. 

Czeladrtik f'Zelvski 
dzielny w swem zawodzie, znajd~ stałą prac.ę o.d 
zaraz, albo od 1 październił•a. 

Stanisław lawickj 
w Brambauer przy Coloni. 

--------
Do dobrze prosperuiącego przemysłowego mt·e· 

resu potrzebny jest w celu natychmiastowego rozsze
rzenia takowego 

wspólnika 
z wkfadowem kapitalem 2-3000 mr. Pierwszeństwo 
mają li tylko ludzie pracy i z zamilowaniem do J;n.e· · 
mysłu. Z~_łosz. do eksp. Wia'rusa Polskiego" w Bo• 
cbum pod ht. A. B. nr. 100. 

·--·-------·--
: S<ano!.~o~o~n~ p?.w~•~! sobie nm-1 e pOmtliee n~ Ój od kilka la~ iEłtOiE',1ą,cy . Ą ~ -

a interes szewski. e e Wazelltli mi Z\eCOD4 prruę >t ykl)l'lyw'iom ~ e 
• 

najstaranmej. od na. itańszyeh do l&,łwykwint- • 
. niejszych Repa ·uję w mojem warsztłiCke kd-8 de o~uv. i e, Jir~ ko 1 tanio. Ceny n.miru kowa- e 

• ne. Ueługn skora i rz..-telna • 

• 
liwoj do swe;o! • 

Z SZBCU k.Jem 

8ł l g n a c y M i s i ak, 8 
• l ieclieodorf, Bncbumf!t' ~trasbe 26. łiJ e Bolmke \filia) Wannar dtruse nr &••· e 

·--·----··--··--Za inseraty i rekłamy redakcya wobec publi
czno.śd nie odpowiada. 

Już teraz 
zapisać można na każdej poczcie i u listowyc 

.,,Wiarusa Polskiego" 
z trzema bezpłatnymi dodatkami. 

Prenumerata za l 
"Wiarusa P~lskiego" 

z trzema bezpłatnymi dodatkami tj.: "Nau 
Katolicką", "Głosem górnjków i hutników« 
oraz "Zwierciadłem", wynosi na kwartał, ti. n~ 
październik, listopad i grudzień 

tylko l mr. 50 fen., ' 
a z odnoszeniem do domu 42 fen. więcej, czyli 
razem 1,92 mr. 

W przyszlym kwartale otrzyma każdy abo.! 
nent "\Viarusa Polskiego" zupe·łnie bezpłatnie ' 
razem z gazetą 2 piękne dodatki: l) Obraz Oict 
św. Piusa X. 2) l(antyczki, czyli zbiór pieśni na ,, 
Boże Narodzenie. '; 

Ktoby pragnąl, abyśmy "\Viarusa Polskie. 
go" posylali rodzicom, krewnym lub znajomymi 
do Polski, lub gdzieindziej, niech nadeśle 1,9l 
mr. i dokładny adres, a gazetę poczcie prze 
każemy. Prosimy uczynić to jak najrychlej, gdy 
przez późne pn~ekazanie gazety powstają nie1 
porządki! 

Postbestellungs· Formular. \ 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserlichea 

Postamt ein Exempłar der Zeitung "Wian~ 
PoJski"' aus Bochum (Zeitungspreisliste 128) ffitt r 
das IV. Quartal 1903 und zahle an Abonnemen1

• 

und Bestellgeld 1,92 Mk. 
~J, 
~s -
::i=io o Cli 
-:sal~ 
-;e~~? 
].~·i 
te 

Obige 1,92 Mk. erhahen zu haben, be,1 
sche~nigt 

• • • • • • • • • 'T d. o • • o • o o 1903. 

, .. Robotnik Po1ski'' 
pismO' ludowe katolicko-polskie wychodzi każ .. 
dego tygodnia, z bezpl'atnym dodatkiem reUgii· 
nym. Prenumerata Im czwarty kwartał, czyli:· 
na październik. listopad i grudzień wynosi tylko' 

50 fenygów, 
a z odnoszeniem do domu przez listowego do· 
plaJCa się 12 fen. na cały kwartał. · l 

Rodacy! Pr0simy polecać 1,Robotnika Poł·· 
skiego" przedewszystkiem R,odakom, którycliD! 
do gazety codziennej trudno nakłonić! "Robot
nik Polski" jest tak tani, kosztuje bowiem z, od· 
nosze11iem do domu na cały kwartal tylko 62: 
fenygów, że każdy go zapisać może. Spod'zie
wać Się godzi, że wszyscy R.odacy na obczyźnie: 
którzy nie czytają "Wiarusa Polskiego", zaptsza;l 
sohie przynajmniej ,.Robotnika Pp.lskiego", abY 
się dowiedzieć o życiu Polaków na obczyźnie .. 
Prosimy gorąco wszystkich Czytelników na .. 
szych, aby ro-zkrzewiali prócz "Wiarusa 'P'oł~· 
skiego", także to nowe pismo, aby doprowadzić: 
do tego, iżby w każdym domu polskim po,Iska~ 
znajdowala się gazeta. ' 

Ktoby pragnął, abyśmy ,.Robotnika Polskie-
go" posyłali rodzicom lub krewnym d() Po.lsk~ 
lub w inne strony, niech nadeśle 62 fen. \VI znacz ... 
kach pocztowych, a poczcie ga·zetę przekażemy ... 

· Postbestellungsformular. 
lll1 · bestelle hiermit bei dem Kaiserliched 

Postanlt ein Exemplar der Zeitung ,.Robotłlłk 
Po·Es.ki" au s . Bochum flir das IV. Quartal und 
zahie a.n Abonnement uno Bestellgeld 0,62' Mr .. 
{Z.eitungspretsliste H. Nr. 112a): 
~ 

i:. 
~G~ fe 
o~ r: 

::a~! 
al Cli Ql ·s.. '~o< i 
"1:1~ 

~GI 

O big e 0,62 J\11r. er halten z u ha.ben be ... 

~c~einigt l' 

. . . . . .. .. d. ... . . 1900. 

------------------------------------------------------" 
L Za dnrk, nakład i redsiOOyę odpowied2Jialpy Antoni ·Brejski w Bochnn:. • .:..._ Nakładem i ezc)onkami Wyd·a.~x.icrwa ."Wia.rut.&, 1-·ol&kit-go'" "' Bocirr>ll$ 



S w i ę to.jdzafa c i e -'. 
czyli skladka na ubagich studentów katolicko-połskil.> 

\V kasie (zob. nr~ 37) niedobór 190,18 mr. 
Na zabawie "Sokola I." w Oberhausen z dnia 1~; 

września (nad. J. Dera) 7,60 mr. 
_\Vyplacone redaktorowi p. Fr. \Vojciechowskie

mu,gdy opuszczar centralne więzienie w Bochun 
- 0,65 mr. 

Nachrzcinach u Łukasza Otto (wręczy/ A. frą-
szczak) . 4,50 mr. 

Znalezione (wręczyl St. Ol.) 0,50 mr. 
·· Na chrzcinach u W. Kici w Bulmke: Marcin Ję 
drowiak z ż. l mr., Sz. Jędrowiak z ż. 1 mr., P. Ko 
si;tur z ż. l mr., " W. Kicta l mr., (nadeslal \V. Kicie 

4.00 mr. 
Na - chrzcir1ach u Ludwika -Gro-lika w flrudlU: 

Gronek z ż. 50 fen., nowonarodzony syn Ludwiś 5t· 
fe.n .• Wawrzyn, Stanisława i Julianna Gronek po 2tJ 
fen. A. Rybczyiiski z ż. 50 fen., ich dzieci Andrzej ~ 

-Petronela po 10 fen., hm. SkoruJJiński z ż. 50 fen. 
S2ymon Sieracki z ż. 40 fen., Ant. Nowak z ż. :10 fen .. 
ich dzieci Józefa, Mar:rarlna, Józef i Jan po 1 o fen .. 
babusia Pietroneła Pietrzak 20 .fe11., Józef Pietrzak z 
ż. 50 fen., ich córka 20 fen., (nad. i pDrto zaplacil J. 
Pietrzak) 5,00 rm. 

Z Bulmke: S. \Vyzujak. - J . .Jushowiak. St. Gór
n r. J. Bamuowski, F. Lisowski, (nad . .J. Andrzejczak) 

. 4,60 mr. 
Na chrzcinach u \V. Jankowskiello w Bistuard;: 

J<mko\vski z ż. l mr.. ich r~<nvonarodzona córka 5P 
fen .. A. Zieliński z ż. l mr .. St. Pinvlak z ż. 1 111r.. 
J. Niedziela z ż. l 1111'.. St. Zielil'tski z ż. 1 lllr.,' Zofi;· 
Zielif1sha 50 fen .• St. Skrallurski z ż. 50 feu. (natlc
słtl-ł' A. Zie.lit'tski) G.50 111r. 

Tow. 5\\.' , Kaz:illlierza \\ Liit~cndurtmund (nad . 
S. Kaminsld) 1.5,00 tm. 

Rnc!11: 48 •. :)5 m r. 
Niedn1J1jr: 190,18 111r 

Powstaje w kasie tliedobór :~ .83-;.-r 
Bó_g zapłać ! s,, ... J ózafacie. módl się za uami! 

17. 9. 1903. . oru: Ks. L i s s. 
Antoni Bi ejs ki. Bod1unt M<dthese rs tr. 17a 

Dzirła tt·eści .religij-nej. 
L --Ż~\\:_;u _Lholcsna _ meka _ .le.zusa _ Ch~y~tusa D rzei 
l(at!frzyn~ Ęmmerich. Ce!la e~z. w płótuo opr<J" n ~ 
18,5{) mr!; z b_rze;;ci.em złotym 20,1)0 tnr., z przes·vll\ ;: 
50 Jen. więc ej. · . ·: · 
_:~ .. :.ŻJ;woty _ ~w-idych nań · kicb ;-. 270 ilus trac \aiiJi , 
-ą. trol oro1~~v·i1Ji ohrazkami. . r-Prl l l:łt \\'ie lki; E~zc rn 
płarz oor~_ ,\:ny w. płótn{l allgielst- i e z futerałem . Cc· 
ila ]1.00 ~r.~ ż zlvtym .brzegiem 1 ~.00 mr., z orzes. 51 
fen.· \':ię ~;:ej. . . · · 
·_· Nauka '''iarv i. obyczajów K('ścioła katołickietw 
\J.· ytożona: 0,bs~e rnie, st,,:ierdzon:t i obj;.~ ś ni'llla rnie •
s cami z· Pisma .św .. Ojców Kn:h';ola . vrzyKfauan'li · ~ 
ż vda, oraz ·pr-lewodnik 2 ~- ~..~ ia dla ri)dz in c~uze~ci a1i 
s kich. Eg-zempla r 7, oprawny "\Ą.' phHno angiels!de. · bo 
srato zlocnne wv~iski z puddkielll. Cena 16 mr. , r 
orzes. l6 .. SO ·mr. 

lHstorya biblijna dla rodzin chrześciat'tsl<ich czy 
li lcsnc a ~ruutowlle objaśnienie dziejów ~tarc~o· i 
Nowego Testamentu. ()praco\\. <lł ks. proboszcz J 
Sta~racznlski. Przeszło ~110 . ślicwych r:rciu i 8 o 
brazków 1-wJoro\l .. ych zdobi dzieło, które się sklada , 
dwóch tomów. (Stary Testament w jednym tomie, 

a Nowy -Testa-ment- w-· urttsdm to-mie). Cena za 2 tod 
my oprawne w plótno ang-ielskie 18 mr., z przes. 18,50 
mr. . . 

Zywot Bogarodzicy Najśw. Panny Maryi i Jej 
Oblubieńca św. Józefa, z opisem najgłówniejszych 
miejsc cudownych i czcicieli Panny Maryi, ozdobione 
-:3 ślicznymi obrazkami kolorowymi i blisko 500 drze
worytami. E.gzemplarz oprawny w pólskórek z bo
~rato zfoconymi wyciskami, z futeralem 14 mr., z 
przes. 14,50 mr. 

Wykład Lekcyj i Ewangielij, księdza Goffiniego, 
na wszystkie· niedziele i święta wraz z wynikającą 
ztąd nauką wiary i obyczajów i gruntownem wyja
śnieniem roku kościelnego. Wielka księga o 976 stro
nach, z wielu pięknemi obrazkami, w mocnej oprawie, 
polecamy po 5 mr., z przes. 5,50 mr. 

Życie św. Alojzego w pięknej oprawie 3 mr., z 
przes. 3,50 mr. 

Ben-Hur, pięlma powieść, egz. brosz. 3 mr., 
w opr. 5 mr., z przes. 50 fen. więcej. 

Chata wuja Tomasza brosz. 4 mr., w pięknej opr. 
6 mr., z przes. 50 fen. więcej. 

O naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Cena l mr., 
z przes. 1,30 mr. 

O naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Wydanie wię
ksze .. . Cena 2 mr., z przes. 2,30 uu. 

Zywot Pana Jezusa. Oprawa w pólskórek 1,60 
mr., z J)I'Zes. 1,90 mr. 

Katolicki rok kościelny, czyli objaśnicuie świąt, 
obrzędów i ceremonii kośdelnydt. Cena 70 fen ., z 
przesyłką 80 fcu. 

\Vykład modlitwy Pańskiej. Cena 80 fen .• z 
IJI'ZCS. 1 mr. 

Od kolebki do J,!robu. Czytanie miesięczne dła 
mate~ chrześciaf1sldch. Cena 40 fen .. z orzes. 45 fen . 

Zrcle i objawienie ś więtobl. Anny Katarzyny 
t-:mmerich brosz. 2 mr., z przes. 2,.30 mr. 

Królowa niebios. Legendy o .Matce Boskiej brosz. 
l nu., z orzes. l, lO m r. 

Krótki wykład nauki o doskouałosci brosz. 60 
feu .• z urzes. /U ftjii .-

Zasady wychowania chrzescii. brosz. 45 fen., z 
orzes. 50 fen. 

Pobożny soosób odma\viania 15 tajemnic Róźańc 
ca św. brosz. 25 fen .. z. urzes. 30 fen. 

15 Tajemnic Różańca świętego dh1 wszvstkkb 
stanów: dla uanień, mhxizieńców, mężatek i meż--
czyZ!l po 15 feu .. z przes. 20 fen. · 

Dro~a Krzyżowa, sw. Leonarda 25 fen .• z orzes . 
.30 fen. - -

Nabożeństwo do 14 Św. Przyczynco\\1 .. 25.- fen·.-;-z ~ --. -
orzes. 30 feu. -

Módlcie się bez ustanku 25 fen .• z przes. 30 fen. 
Książeczka o dobrej śmierCi 25 fen .. z prz_es. 30 f. 
Od piorunów i gwałtowni:li nieJJO~tody zachowaj 

nas 1-~anie. 25 fen., z przes. 30 feu. -
. Książeczka bierzmowania 1U fen .. z przes. 15 fen. 

Adres: ",Viarus PolskPi, Bochum. 

Dzicłłt pisarz,T poJskich. 
Poezn: Adama Mickiewicza egz. oprawny 2 to

lllY 3 nu., z przes. 3,50 m r. 
Poez:y·c .ful. Słowackiego e-gz. oorawny 2 tomy 

'f mr., z przes. 4,50 mr. 
Pi:.-ma Zy~nn. Krasińskiego opr. w 2 tomach cena 

~ mr. , porto 50 feu. wiQcej. 

Adres: "Wiarus PoJski" w Bocbum. 

Naldadem ł ozclonkam1 Wydawn. "Wtarusa Pnli!lde~Q~ 

-- '-:-:. 

(POSŁANIEC.) 
.0--------~---------------~-,o 

,.Nauka Katolicka" wychod.ll oo czwa...., l -
tek w Boehum w WestfałU jako bezpł~~ l 
tny dodatek do "Wiarusa Polakiego". 
O&obno "Nauki Katolickiej" prenuml'rp
wa6 nie mołna. Kto wi\'c chce j' otr5y~ 
m&.6, niech sobie zapisze na poeZiele 
"Wiarusa PolBkiego". 

o------------ =---------------0 

t 
T "WIar u a!' o lB_k I~', pismo polłtycóe 0 

wyeh.Odzl ęzeat raey tygodniowo z "Nauk' 
Katolieq", jako bezpłatnym dodatkiem. 
Prenumerata na poczcie wynosi l marko 
60 fenygńw kwn.rtalnie, a z odnoez.enlem 
do domu 11rzez listowego l markę 92 
fenygów. · 

GI------- -------0 

MÓDL SIĘ I PRACUJ f 

~ Dodatek tygoriniowy do "Wiarusa Polskiego" i "Robotnika Polskiego". ~ 

Nr. 39. Bochnm, dnia 24 lvrze,nia 1903. Rok 12. 

Na niedzielę 17 po Świątkarh. 

Lekcya. Efez. IV. 1- 6. 
Bracia! Proszę was ja więzień w Panu, 

abyście chodzili godnie powołaniu, któr 'llleście 
powolani; ze wsze.lką pokorą i cichością, z 
ciervli-wością, znosząc jedell drugiegD \\ miło
ści, starając się, abyście zachowali jed11uść du
cha w zwictzce . pokoju. Jedno cialo i jeden 
duch, jako kstcśde wezwani w jednej nadziei 

-- .--'""~- -- -"~~-- --- -,\·e·zwcHi1a \vcrsze.go. Jeden Pan, ·jedna wiara, 
ieden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec ·wszystkich, 
który jest uadewszystkie i PD wszystkiem i we 
w szystkidt nas. Który jest blogoslawiony na 
'vieki wieków. Amen. 

Ewangielia. Mat. XXII .35- 46. _ 
\V on czas przyszli do Jezusa Farvzeuszo

\Vie, i zapytał gG jeden z nich zakonny~ Doktor, 
kusząc go : Nauczycielu, które jest \Virlkie· przy
kazanie w Zakonie? Rzek l mu Jezus: Będziesz 
milował Pana Boga twego ze wszystkiego serca 
twego, i ze wszystkiej duszy twoJej, i ze wszy
stkiej myśli twojej. Toć jest najwiQksze i pier
wsze przykazanie. A wtóre podobne jest temu: 
Będ'Ziesz mitowal bliźniego twego, jako sarnego 
siebie. Na tem· dwojgu przykazaniu \Yszystek 
Zakon .,;awisl i Prorocy. A gdy się Faryzeuszor 

wie zebrali, spytał h.: h Jezus, mó\v iąc: Co się 
"am zda o Chrystusie? czyj jest Syn? Rzekli 
mu: Dawidów. Rzekl im: Jakoż tedy Dawid" w 
duchu zowie go Pauem, mówią(.;: I~zekl Pan 
Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę 
nieprzyiadolY twoje podnóżkiem nóg twoich? 
Jeśli tedy Dawid zowie go Panem, iakoż jest 
Synem jego? A żaden nie mógl mu odpowie
dzieć slo\va, ani śmiał ż-aden od one~o dnia "ię
cej go pytać. 

K a z a·n i e. 
Jezus Chrystus jest razem. -·priwdzi,vym 

Bogiem i pra""dziwym człowiekiem. W · clągil 
calegn Jego życia natura Boska i ludzka; _ ściśle 
w Osobie Jego połączone, objawiają -się . kolęJn~. 

Jako Bóg wieczny, nieskoi1czel1ie doskÓna- ' 
ly, wsze.chmocuy - jako człowiek ·st"ał się ,\, 

_czasie, jest slabem, bezwładnem dzieciątkiem. 
zimno i gtód' doku-czają mu tak samo, jak innym 
ludziom, płacze nawet, a . równocześnie cuda 
dzieją siQ p·rz.y Jego narodzeniu, przepowiadają 
ic prorocy, zwiastują Aniolowie, a trzej królo
wie z dalekich krain przychodzą pokłon oddać 
ubożuchnemu dzieciątku. 

Jako dziecko posluszne rodzicom, przez ca
łe życie cichy i poko-rny, ubogi, }akoby ostatm 
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z ludzi, już \V, dwunastym roku zadziwia Pan Je
zus mędrców swoiin rozumem, a później czyni 
cuda przeliczne. - Niby baranek na zabicie \de
dziony, poz\vala sję m~czyć okrutnie. chociaż 
na Boskie Jego słowo, jak nicżywi upadają sie
pacze, ldórzy przyszli go pojmać, a w chwill 
śmierci Jego ziemia się trzQsie i umarli z grobu 
PO\\ 'Stają. 

Jako B6g jest Pan Jezus wszędzie, w nie
bie. na ziemi i na każde.m miejscu. 

Jako czlowiek, to znaczy z ciałem i z duszą. 
z Bóstwem i czfowiecze!'istwcm, jest Pan Jezus 
w niebie i '" NajŚ\\-iętszym Sakramencie Ofta
rza. \V niebie zobaczymy dopiero Paua Jezusa. 
jeśli przez całe życie. wiernie mu słnżyć będzie~ 
my, ale Już tu za życia odwiedzać Oo możemy 
w kościołach naszych, istotnic przytomnego; 
cho.ć utajonego pod postaciami chleba i wina. 
Nall ołtarzem znajdują siG ,,- każdym kościcle 
Ula l e drzwiC?:ki do tabernakulum; tam w' złotym 
(-llbo srebrnym kielichu, drogą sukienJ\'-l przy-
1<ryty dzie(J i Hoc przebywa Pan Bóg nasz z 
Bóstwem ~ i -Jowieczctistwem, z Cialclll' l 
Krwią Swoj<l Najświętszą. Spicsz111y do Niego, 
rozma\\-iajmy, jak z ojcem i matką najmilszą, jat 
przyjaciel z przyjacielem .dziQkujmy z ca łcgo 
serca za uicskołlcZDną dobroć Jego, powicrz111y 
Mu nasze potrzeby, troski, pragnienia, a On nas 
z pewnością pocieszy i wysłucha, bo jest 
"szeclnnocnym, a niesko1kzcnic miłosiemyJll. 

Sw. Antoni P~~dewsld. którego czczą 
u nas jako patrona zgubionych rzeczy, urodztl 
się J 195 r. w Lizbo11ic, stolicy Port11galii. Zo
stawszy zakonnikiem przez kilka lat w ojczy
źnie praco\\·al nad zbawieniem dusz, a następnie 
na życzenie Ś\\ " . Dominika udał się cló p·otudnio
\Vc.i Francyi, gdzie szerzyła się bezbożna sekta 
AlbigenSÓ\V. Kacerze ci, prócz wielu innych 
ciężkich błędów, zaprzeczali obecności Pana J c
Z liS-a w Przenajśw. S~lkramencie Ołtarza, bluź
nili przeciw' Niemu, uwodząc wiele dusz szat(d! ·· 
sk<1 sw~i nauk<!. Roku 1226 gdy św . Antoni znaj
U.o·wał się w mieście Bv rges i liczne czynil na
wrócenia, przybyt umyślnie do nicgG jeden 7 

g'l6wllych przy\\'ódzców tej sekty. nicjaki 
Ovyard. \V pul;Jlicznej rozpraw-ie daremnic św. 
Antoni chciał go przekonać o bfQdach jego wia
ry; uparty sekciarz zamiast się nawrócić, do na
stepującego uciekł się fortel n: ,,Zaniecha'jllly 
- rzekl on do Ś\V. Antoniego - slowuych roz
praw. Jeśli cudem publicznym dowiedziesz mi, 
że Ciało i BóstwQ Chrystusa Pana jest w isto
cie obecne w Sakramencie Ołtarza, przysięgam, 
że wyrzeknę się mojej nauki." 

Mąż Boży, wezwa \VSZY światła i pomocy 
Ducha św., odpowiedział, że podejmuje się tego. ; 
\\'tedy rzeki do niego G u yard: ,,Mam muła 

bardzo żarłocznego, którego wygłodzę prze2 
trzy dni, nic dając mu żadnej s tra wy. Następnie 
!Jrzyprowadzę go na główny plac miejski, a ty 
przyjdź tam z liostyą poświęconą. J cśli muł, 
zamiast jeść owies, który mu podam, uklęknie 
przed Iiosty~-4, uznam i ja, że w niej jest obecny 
Fan Jezus i bQdę wierzył w to, czego ty nau- · 
czasz i w co \.dcrzysz."- Swięty Antoni otrzy
mawszy pozwolenie arcybiskupa, przystał na tę 
próbę. ufając, że Bóg wywiedzie z niej wielką 
swą chwałę. · 

W dniu oznaczollytn Guyard przybył z mu
tcm wygłodz·ouym, a S\vięty po żarliwej modli
twie i po odpra\vicniu Mszy świętej, przyniósł 
na ten sam pla · poświęconą Iiostyę i w te do 
Z\derzęcia przenH'nvi1 słowa: ,,W imię twoje
go StwQrzyciela, którego, chociaż niegodny, 
trzymam w tej chwili w rc;kach, tJakazuję ci, 
abyś niezwłocznie oddał mu .. czcść nalcżllą". Na 
ten rozkaz llluł odwrócił się od \\"Grka z owsem, 
który sckcia rz pod su waf mu w tej chwili, a zgią
wszy oba kolana przed Najśw. liostyą, dtugą 
chwilę pozostawał w takiej postawie. Na teu wi
dok licznie zebt:ani w erni glośno za<.:ZGli Bogu 
dzięk0wać za cud tak udcrza.iący . Ouyard i 
wielu innych odszczepielKów szczerze się na
wróciło i padłszy na kolana, oddali czdć na)
vlchszą Bogu. utajonemTh w liostyi Przenaj 
świQtszej. 

KRÓTKI WYKLAD 

LITANII LORETA.NSKIEJ 
do Nnjil\', ltltu•yi Pauny. 

napialłł 

Ks. Józef Krukowski, 

(Ciasz: dalszy.) 

Królowo Apostołów, Królowo Męczenników, 
módl sic;; za nami! 

Do wielkiej godności powolat CI~rystt1s A
postołów, powierzył im wysołd urząd przepo
wiadania Ewangelii wszystkim narodom, spra
,,-owania ofiary At i św. Sakramelitów - na 
uich, jak na filarach~ a na św. Piotrze, jak na o
poce zbudował S\vój Kościół wiecznotrwały, 
obiecał im nagrodQ \Viclką (Mat. 19, 28), Gdy 
zasiQdzic Syn człowieczy w odrodzenht na sto
licy maiestatlt swego, będziecie i wy siedzieć 
na dwunastu stolicach sądząc 12 pololenia Izra
elskie. 

Jakkolwiek wielka to godność, ale Marya 
Panna przewyższa godno·ścią Apostołów. Boć 
oni byli uczniami, slngami Pana, posłami J cgv, 
pelnomQcnikami (Luk. 17, 10. l kor. 4) i szafa
rzami tajemnic Bożych; chociaż ich nazywał 

slepa~ nieboga. \V sparta g-ło\\ ę o krzyż i siedzi bi gną przypatrywać się Klemensowi, co w ta .. 
smutna~ i nieporuszGna, a w tem zbliża się do kiej pysznej przyjechał karecie i miał suknie tak 
niej jakaś młoda kobieta, i rzeknie zda la: bogate. l przybyli na miejsce, a jeszcze stara 

- Ej, matko Janicka, cóż to znowu tak sic- matka trzyma syna, w objęciach. a on klęczy u 
dzicie sarnotnie? jej kolan. 

Ciemna ·staruszka westchnęła zwróciła l cóż t{)l za rado~ść była we wsi cal ej; a Kle-
głowę. mens ściskał się i całował ze wszystkimi znajo-

- To ty Zośleo - rzekla- jam zawsze sn- mymi, i jak dawniej w bogatym d~worze mag-
bie myślała że ty będziesz żoną mego Klimka. nackim, tak teraz pod. ubogiemi strzechami _ sło·-

- Bóg świadkiem, że i ja sobie tego życzy- lnianemu przjmował serdeczną gościnę. Mie-
łam gorąco. - odpo'\Yie-działa Zo·śkai - ale cóż, siąc cały zabawił na w-si, choć codzieil o<l pana 
trud.no było czekać; wasz Klimek jak poszedł ł \\"Qjew·ody przychodziło pisanie, aby coprędzej 
na te nauld tak już nic wraca i nie wraca. f, wracał, bo przepadają za nim wszyscy pan<lwie. 

- Nic wraca - jQknęła staruszka - ach Dobry syn wystawił najprzódt krzyż. na gro-
pra·wda, jam sobie jnż oczy nadaremnie wypa-~
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bie ojca, i cicllllnl maH\ę sprowadził do dworku 
trzyla, a stary ojciec legi w grobie i nie docze- ładnego· , i o \Vszclkic potrzebne postarał się dla 
kał się jego poi\\rotn . Ach ,iuż JJDllO i ja p1)jdc · niej ·wygody. Potem dopiero pojechał do Kra
za ui111, a nic usłyszQ \dęcej glos11 jedync~o sy- ł kowa, gdzie czekali gu. patHJwic, boć młody król 
na. Codzic(I clwclzę pod ten krzyż i czcka·m, się żenił, a Kicmens mial na tę uroczystość uto-
czy nie nadejdzie, i czekam nadaremno. żyć taką pięk11ą śpiewkę laci!'Jską. jakiemi wszy~ 

Tu tak boleśnie jęknQla stara, że aż .sitt ser- stJdch pory,,-.al za serca. 
ce krajało. Aleć niestety, nic długo mial już cieszyć się 

- Ej, uie ptaczdc..: matulu -- tnÓ\\·i Zośka i tym Ś\viatcm. PodobałQ się Bogu w kwiecie 
łzy u-ciera· z oczu --- drugą noc już śni tni siG wieku po·wotać ~o do siebie miqdzy S\\''Oicll wy-
\\ asz Klimek; ej, czy też -un nic jes-t J11ż gdzit: \ branych. Zapadł nagle na ciężką d10robę bied-
drodze. uy Ja11ieki. i ua śmiertelne J){JWalil się lóżc . 

Staruszka' krzyknQla, boć. właś11ie coś zu - Nadanno szle król wtasnych swGich doUo~ 
turkotało po gości1'1cn. rów, nada n nu dają na lWilQ panowie; nie pu-

- Zośko! Zośko! czy lo nie on - zawoła- dź,wignie siQ j11ż .wiQcej biedny Kkmcns, widać 
la. 

Patrzy Zośka na gosdniec i gknv<t ki\\ a: 
- Cj, guzie talll, (•O jalG:lŚ kolasa \\ spauiata. 

wiezie pew'HD jakicg'C>Ś \\ ujewodę albo kasztda
na. 

TynKzasem kolasa zbliża się a zbliża, a na
reszcie przystanęła, i mtody pan w bogaty h 
statach wystawił gł-oiwę, i zapytał: 

- Czy \VY z Jauusza nie\\~ iasty? 
Nie poznała twarzy i nie poznała głQSU Zo~ 

śka, ale serce ślepej matki zabito jak młotem. 
·Jak strzała! zen,·ala s i~ z pod krzyża, i z cafcj 
piersi wiykrzyknęta: 

- Klimku! Klimku! synu mój jed.yuy! 
\Vyskoczyl mlody paH z pysznej kolasy i 

plackiem rzuca się do nóg starej kobiecie i <.:alu
je jej kolana, a jak dziecko zalewa siG łzami. 

- Matko: moja! - w-ola - to· ja, ia t\\ ój 
Klimek! 

I radość szalona i boleść. sroga ścisuęla ser
ce bicd11cj staruszki; moglać nareszcie przyds
nąć syna do serca. ale zarazem musiała mu p-o
\Viedz.ieć. że ojciec i brat już nic żyją. a ona sa
ma może go widzieć jen-o sercem i duszą, ale nic 
oczyma. 

Zapłakana z czulości Zośka p-.'Jbicgla co tchu 
do \\rsi, i za trzy Zdrowaś Marya sunie groma
da cata, młodzi i star'zy, baby i dzieci, wszyscy 

Pan Bóg Jwniecznie potrzebuje. go do siebie. 
Jużci hd opuściły go siły, a śmierć okrutna 

przysunęła się do jrgo ł·óża, a om:i jeszcze tak 
przecudJJie ul-ożył dn składu: 

,.Oill<-tĆ tak pr~dko, a jakżem żąlłal 
·Ciebie Qjczyzno ·wystawia(; czule! 
Twe stare dZieje, t\ve \\-ielkie kr61e, 
I tych ludzi sła\\-nych. com oglądał." 
Nareszcie zmukJJąl pelwieki i zacisnął usta. 
- Oiczyz11o mo.ja k-oc hau a! - szepnął 

skonał na w'ieki. 
l ptacz i smutek wielki był \V Krakowie. 

PłakRł król jegomość, lłtakali senatory, płal<ala 
Polska cata, a na po-grzeb wspaniały to \\"J'ru
szyło wsezystko co żyło \V Krakowie. 

Takto żył i umarł Klemens Janicki, co z poll 
slomiancj wyszedł' strzechy. a rozumem i pieś
tliami swerui zasłynął na Polskę, ba na świat 
cały. Umarlo jego ciało, ale nie umrze nigdy 
dla' niego pamięć i cześć . a -jc.go' śpiC\\-Id cudne 
nie zagi11ą nigdy, jak nigdy nie zaginie polska 
mowa, polska s la w a! 

Stara, ślepa matka. przeżyia syna. ale do 
samego· ko1ica taili jej ludzie jego śmierć za~ 
v·.-czesną. Biedna stCt ruszka rozstając siQ z śYda
tcm blogDslawi!a jeszcze nicobecnemu syno,1:i, 
który nie potrzebowal już te-go btogosfa'' ic11-
st,,·a, bo przed nią jeszcze stanął przed tronem 
Boga NajwyższegQ. 
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Dowiedziały się o nim zagraniczne kraje, l 
do\viedzial siG sam Ojciec Ś\\ ięty w Rzylllie: 
\Vięc też kazal ze z to ta z robić lwronę, i w wiel
kiem mieście co się zowie Padwą nkorono:wać 
Klemensa Janickiego, jako najpierwszego na 
wszystkie kraje pnett;, to jest tego, co uldada 
śpie·wki do składu i pisze ksi~1żki dta ludzi. 

- Co, odjechać - woła wojewoda zdziwl.a-· 
ny - czy ci się tn nie podoba 11 mnie? 
~ O nie, iniłościW'Y panie -- odpowie Kle

mens - mliłoć. mi tu siedzieć, ale dwanaście lat 
już nie bylem. we ·wsi todzinnej, i nie widzialem 
·rodziców starych. Przebacz więc wojewod{), 
że tak prędko się oddalam. i pozwól mi odje
chać dziś zaraz. 

A na to wojewoda: 
- Ei wa! - wykrzyknął Grześ kuchcik -~ 

więc ci syna proste.gn nasze.go chłopa polskiego 
kazal sam papież koronować i onci naipien\·szy 
między wszystkimi tymi, co piszą książki! 

- Tak! tąk chłopcze - rzecze pan Szcze
cznga. - Ukoron(}wany w Pad wie wraca do 
swej ojczyzny miłej, i dziś jeszcze ma przybyć 
do dworu. A dla tego to zebrali się panowie u 
jaśnie wielmożnego wojewody, aby tak staw·rH.:
go człowieka powi lać na swoJej ziemi. 

- Bóg św.iadkiem, że mi bardzo markotno 
puszczać cię tak prędko od siebie, aleć trudno ci 

. odmówić, kiedy w tak poczciwej jedziesz myśli. 

Co tylko skończył S'Zczeczuga to opo\Yia
danie, aż tu zadudniła kolasa, i z lmkjcm i stn
kiem zajeżdża przed zamek. 

~ Otóż i on! - zawołał pan Szczccznga. 
Patrzą ·wszyscy, a toć młode paniątko, tak

d ładne i układ11e, jakby nie widziało nigdy nic 
na oczy jeno same pa.t1skie pala'Ce. I któżby to 
pnznat, ic to ten sam Klimek, co przed kilknna
stu laty pasał bydło \V Januszy koto Znina! 

Staje kolasa przed gankiem. Klemens \\ ysia
da na ziemię, aż tu otwierają się drzwi od zam
ku, naprzód sunie z otwarterui ramionami jaśnic 
w-ielmożny \Voje\\ o.da, a za nim panów i pa(t co 
niemiara. A wszyscy powazm i wspaniali, 
wszyscy w~ złocie i aksamitach, pi·erwsze po 
królu senatory, wojewody i kasztelany. 

Klania się pokornie Janicki, a ·Oni wszyscy 
krzyczą wraz: 

-Witaj nam ukorono\\ any, \V i taJ Klemensie 
Janicki! 

I w·itają go., ściskają, całują f prowadzą na
przód w· pokoje, i na pierwszem sadzają miej
scu. I rozpo'Częla się zaraz \\"cStola: zabawa, 
zagrała muzykaJ od ncha, wino. plynęln jak wo~ 
da, a wszystko to jeno na cześć naszego Klemen
sa. Jemu się aż łzy leją po ładnej twarzy, tak 
wszystkimi czule dziękuje, a tn najpierwszy pan 
ma sobie za w'lelki honor i szczęście, jak go je
no za rękę ttściśnie. Dlugo w noc ciągnęła się 
zabawa, a na całym zamkn i w pafiskich kom
natach i w czeladnich izbach o nikiem mowa, 
tylko o nnszyn1 Jani'Ckim Klemensie. 

Na drugi dzje(t mU! na nowo z:.tcząć się u
czta, ale ledwo \\ stat z lóżka jaśnie wielmożny 
woje\\ oda, a już Klemens Janicki staje przed je

go oblicezm. 
- A cóż tam ci tak pilnego m6.i Klemensic 

- rze-cze pan wojewoda. 
- Przysze-dłem prosić cię jaśnie wiclmużny 

panie, byś m~ i pnzwolil odjechać na parę dni'. ~ 

Zawsze to ojciec i matka starsi od obcych 
Jadzi. 

Poz·wolil tedy na wyjazd pan wojewoda, i 
swoją kolasę dal mu do drogi. Wyszli panowie 
pożegnać ;Klemensa, a jeden pyta, gdzie mie 
szkają jc•go. rodiicc? 

Klemens nic wstyd·ząc się wcale swego 
chłopskiego pochodzenia., o-dpowiedział tak śli-
cznie do skladn: · 

"Za Znińskiem bagnem: jest wieś przejezdna, 
Co się J::umsza na imię zo.wic: 
Tamtędy nicgdyś polscy królowie 
Jeździli w pruską ziemię od O niezna: 
I tam mój ojciec, mieszkaniec wioski, 
Orze poczciwie grunt pradziadowski!'' 

V/yjechał tedy w wspaniałej kolrusie i w su
lmiach bogatych do. tej lubej wsi rodzinnej, gdzie 
mieszkali jego rodzice, kre\vni i znajomi, gdzie 
tyle drogich scrcn pozostaro pamiątek. Jak 
drzewo \V' ziemię puszcza korzenie, i choć zrą
bane z wierzchu krzc·wi się zawsze pod spodem, 
takci i pami<ltki z lat JnfoclzierJczych i z miejsc 
rodzinnych żyją aJ k()rzenią się w sercu człowie
ka, choćby z wierzchu Bóg wic jaka zaszla \'
nim zmiana. 

Szybko toczy się parłska kolasa p.o drodze, 
ale dla Klemensa \\ szystko to za leiiiwo; O'llbY 
na skrzydla-ch orlich raJ przelecieć przez góry 
i lasy, i stanąć w ojczys.lym d'omn i uściskać 
starych rodziców. 

A cóż to widać t1m w głębi między zielone
mi sadami? Zkąd ten dym. nie hi~ ski pnie się do 
góry? Ach tnż to już .T an11sza! Jannsza, ta wieś 
ukochana. Klemensowi serce biie, że mato pierś 
nic. pęknie, a.n już zna tu każdą ścicszkę, przyp.o
mina sobie każde drzewo, ba le~wie nie każdą 
trawkę zieloną. 

A tam pode wsią stoi krzyż na wz;górzn, a 
. pod krzyżem w cieniu jakaś siwa i zgarbiona 
siedzi staruszka. Zwróciła glo·wę ku gościńco
wi i niby patrzy przed siebie, ale nic nie widzi. 
Slor1ce ogniście plonie na niebie, jasność d-zien
na otacza zielrnię, ale nad bie 'n4 staruszką noc 
wiekuista. Od dwóch la~t już zapadła jej na oczy 
cjemna zaslona, i zakryła caly świat Boży; ona 
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Pan Jezus niekiedy przyjaciółmi swoimi (Jan 
l 5, 14), ale jak wielka ró-żnica slugi od pana, 
przyjaciela od matki, o tyle wyższą w godności 
była Marya i za bką przez Apostołów uważa
na i czczona, a przeto Ją Królową Apostołów 
zowie Litania LoT. Jeszcze za życia Pana Je
zusa Marya była Doradczynią i Podeszycielką 
Apostołów• , Pośredniczktl tniędzy nimi a Jezn
scm, a tem więcej po odejściu P. Jezusa do nie
ba była ich Mistrzynią. Jej opiece poruczyi P. 
Jezus swój mlod()ciany KościóL Ona podtrzy
mywala wiarę Apostatów i uczniów zebranych 
W' wieczerniku, ro-zpędzała ich trwogę i wątpl_i
wości. 

Utrzymuje Bosqucms na mocy pobożnego 
podania, że św. Piotr po swojem zaparciu się P. 
Jezusa w podwórzu Arcykapłana nclal się do 
Maryi, przyznal się do swego upadku, pwsil o 
radę i przyczynienie siG n Jezusa. Ona mn jej 
udzieliła, pocieszyła go i przebaczenie mu wy
jednała. 

Ribadeneira w żywocie św. Jakuba wię
kszego Apostoła pisze·: Gdy w Hiszpanii apo,. 
stołował, i tylko dzic\\ ięć osób do Chrystusa 
nawrócił i z tego się smncił, nkazala się mu 
Matka Boska, oparta o 'kolumnę i pacieszala go, 
nakaznią c mu, aby jej · w te m miejsen wystawił 
kościól l przepDwiedzi~la, że ta część Hiszpanii 
lJędzie najpobożniejszą i do czci Maryi najprzy
w iąza6szą. Tych dziewięć uczniów nawróciło 
calą tliszpanie i dzisiaj każdy H~szpan do po
zdrowienia imienia Jezns dodaje imię Najśw. 
Matld Jego. 

Od JV1aryi św. Łukasz Ewangiclista \vszyst
kic szczególy zwiastowania i narodzenia P. J c
zusa się do\viedzial, od Niej caly kantyk Magni
fikat, hymn Zacharyasza i Simeona. Od Niej 
św. Jan Apostół i "Ewangielista powziął wiele 
tajemuic dutyctących O<)stwa Jezusa Chrystu
sa. Jej przytem wielu wiernych slę nawróciło. 

V.J jakiej czci mieli Apostołowie Maryę, z 
tego można poznać: Św. Piotr w mieście Torto
ZJe wystawił ze sldad-ck Maryi Pannie kaplict. 
On to domek Maryi poświęcił na kościół. We 
Mszy św. · pierwszy wzmiankę Maryi wprowa
dził. Sw. Mateusz apisal w twangielii wysoką 
Jej godność krótkicmi ale dob!tnemi słowy: . Z 
kt(Jrej narodził s;G Jezns, którego ZO\Vią Chry
stusem. \V -składzie Apostolskim umieszczona 
jest Jej wzmianka. \Vszyscy Apostolowie czci
li MarYG jako swoją Królowę; wszyscy mocą 
bożą zgromadzili się (prócz Tomasza) przy 
śmierci Maryi; od Niej ostatni e otrzymali btogo
slawicństwo., Jej święte cial·o złożyli ze czcią do 
grobu. 

Za przykładem Piotra i Apostołów szli ich 
następcy Papieże i Biskupi wszystkich wieków, 

Nie było jednak Papieża, któryby do czci Mary} 
czcm się nie przyczynił, nie ustanowit to święto 
jakie, to kośció1 ufundował. antyfanG nic za
twierdził, obrazu nie koronowal cudownego, w 
obronie Jej czci nie stawał. Za Jej przyczyną 
przychodzą poganie. do wiary. Jej przyczyny 
kaznodzieje wzywają i misyonarze. Marya i -
dzisiaj jest d:hvi'gnią do utrzymania i rozkrzc
\vienia wiary Chrystusowej. Gdzie cześć i na
bożel1-stwo do Maryi kwitnie, tam i życie relgij
ne s1ę rozwHa i duch katolicki wzmaga. 

2) ,,Królową Męczenników" zowiemy Ma
ryę dla tego, pjonie\\~aż wi~Htością, nadmiarem, 
d!ugością c.ierpieJ] duszy, męstwem przedzi
wnem przewyższyJa wszystkich Męczenników, 
byla \\;szystkim wzorem i otuchą i większą od 
nich odebrała chwalę. vVielkic wycierpieli Mę
czennicy męki, bo wszystkie srogości, katusze, 
co tylko. okrucie!1stwo htdzkie wymyśleć może, 
im zadawano; ale były to cierpienia zaclane ich 
ciału, gdy tymczasem Marya cierpiała na d·uszy, 
jak tn Jej Simeon prorokował: Twoją własną 
duszę miecz boleści' przeniknic (Luk. 2, 35). A 
cierpienia duszy są n wiele sroższe od cierpień 
ciała. Mnsialaby była umrzeć, gdyby ją wiara 
nie podtrzymywała, że taka jest wola Boża, że 
tak potrzeba dla zbawienia ludzi. A my tylko po 
co tylko okrucieńtswo ludzkie wymyślić może, 

znasim z szemraniem. 
Maryi serce było czyste, cierpiala niewin

nie" było czule, cierpiała więcej uiż inni, Marya 
kochała Syna nad życie, wi_ęcej nż \\' SL:ys~:y lu
dzie i dla tego słysząc naigrawania pośmiewiska 
zgrai, uderzenia młotów, cierpiała niewymow
nie, bez pociechy. Jnni męczennicy mieli jak<'1ś 
pociechę, Marya cierpiąc \\' dwójnasób za s-ehil! 
i Syna - iednak stała pokorna, cicha bez szem
rania, Królowa MęczeBników w koronie cier
niowej, z sercem mieczem przeszytem, praw
dziwa Marya, morze goryczy, boleści, bez ~ra
nie, bez. miary. 

A jak dlngo cicrpiala Marya od naro
dzenia J czusa, od cliwili i kiedy Simeon wziął 
dziecię na swe rGce prorokowal o niem, och! 
ten miecz i ten krzyż przez lat 33 zawsze stal 
Jej przed oczyma. Powijala rączęta Je z usa w 
pieluszki, a Jej na myśl przychodziły te okrntne 
gwoźdz,ie, które kaci wbijać. będ4 , '" delikatne 
ciało Jeztrsa - pieściła, karmiła Jezusa, a w Jej 
uszach brzmiały naprzemian wrzaski: Strać, u
krzyżuj Jezusa! 

Przewyższyła męstwem MGczennik6w -
bo stała wytrwale aż do kOlka pod krzyżem 
Syna, aż do ostatniego tchnienia serca Jego. U
marł Jej najsłodszy Jezus, w Jego sercn już nie 
Óylo duszy, ale tkwiły w niem serce i dusza Ma
tki całą czułością i żywnnścią. \Vięc kied.y żoł
nierz Longińus dla przekonana się, czy żyje, 



ótworzyl włócznią bok Synqwi, przebił serce 
Twoje Maryo, Królowo Męczenni~ów (są s!owa 
św. Bonawcntury). Do tego wtęc P.rzcbttego 
Serca Matki Bnlesnej tulmy wszystkte nasze 
b. óle nasze smutki· sieroty swą niedolę; chorzy 

' ' . h swe dolegliwości, a doznamy ochłody, poctec Y~ 
sily, mGstwa i wytrwania. Przez twe smutkl 
któreś miala uprośże nam wieczną chwałę, o 
Matko siedmiu boleści, o Królo\vo Męc-zenników, 
m.ódl się za nami. Amen. 

Beroadetta. 
Nxjwspanialszem zaleceniem świętego R.ó

żarlca .jest sławne dziś Lourdes, gdzie sama Kró
lowa nieba polecHa go odmawiać, objawiając 
się Iud~iom1 z różańcem w . ręku. Nie jestże to 
niemałą ale uwczystą zachętą, skierowaną prz.ez 
Matkę miłosierdzia do · \Vszystkich swych dzie
ci? Pokazując Różaniec całemu św·iatu, nie m.ó
wi~ ona do wszystkich: bogatych i ubogich, 
wielkich i małych, sprawiedliwych i grzeszni
ków. 
~ Oto zbawienie! Oto modlihva, a osobli

wie modlitwa l(óżafica świętego, którego wy
obrażenie trzymam w ręku. Oświadczam wam 
w imieniu mojego Syna; że najskuteczniejszym 
środkiem do zwydęztwa nad grzechem, do po
stępu w cnocie, do otrzymania pociechy w nie
szczęściach i zbawienia dusz waszych, jest mo
dlitwa nieustanna, pokorna, ale królewslm modli
t\va Różaflca świętego. 

Mała .,Bernadetta nie umiała tylko Ojcze 
nasz, Zdrowaś, W·ierzę i Chwała Ojcu ... ale po
bożna ta dziewczyna odmawiała często te mo-

. dlit\VY z pomocą koronki, którą zaw•sze na sobie 
nosiła. --otóż tę to dztewczynę ubogą- wybrała 
sobie ·.Marya na pośredniczkę · i apostołkę \V sta
wqyc~ swych. ohjawieniiich, w grocie Massa-

. hielski~i~· ;-·.gy)ci. to dnia 11 lutego 1838 r. . około 
~ .po{tidn.ia, gdy-idą9 po suche patyki nad brzega
. mf.d~nvy,' pr:Zyszed.łszy : do stóp skały, · uslyszała 

śitnY P,rądl ~viatru, choć ani l.istek na drze\vach 
. ~ię nie pOttlszyl. Przestraszona patrzała po
. przed s~eble, i drżąca ;z przerażenia poc~yliła 

się, padają<;. na oba kolana. Niesłyszane wldo-
\visko wzrok jei u.derzylo. W zag1ębieniu skały 
stala opromieniona jasnością nadzwyczajną, nie
wiasta nadludzkiej piękności. Szata jej była 
śnieżnej bia1ości powłóczysta, na głowie welon 
1liały spadający na: ra..miona, przepa·ska spadają
ca prawie do samych nóg, ozdobionych różami 
złotemi. W rękach pobożnje złożonych trzyma-
ła koronkę. · 

Było to pier\vsze ·z tych licznych objawień, 
które trwały ai do poniedziałku wielkanocnego, 
t. j. do 5 kw,ietnia \V przytomnQści niezliczonego 

· • $ 

na:rodu. Bernadetła zaczynała odmawiać Róła
niec, a N. Panna, jakby zwabiona tą modlitwą, 
nie omieszkała obja1wić się swej wybranej słu 
żce. 

Pra·wd'ą jest, że przez. Bernadettę N. Panna 
raczy la się niejako całemu wiatu objawić. U- . 
czynita sobie z Bernadetty narzędzie cudów1 i 
jakoby zwiercia:dlo, w którem odbijał się pro
mień Jej majestatu. We środę 24 lutego, cndo
\Vlne źródło zaczęło w;ynikać. 

Więcej jak 20 000 ludzi zgromadziło· się nad 
brzegami Oawy. Na ·w'idok tej rzeszy, Berna, 
detta, zą.chwycona objawieniem ponownem N. 
Panny, zdawal·a się zupełnie przemieniona. 

- Nie \Vidztmy Matki Boskiej, mówili lu ~ 
dzie, ale \vidzimy Jej odblask na twarzy Ber
nadetty. 

Wtea'Y na rozkaz królo\vej nieba uwid.ziano, 
że pobożna ta dziewczyna wygrzebywała do
lek w !Ziemi; w tejże chwili ujrzano, że ta zie
mia sucha i skalista wilgotnieje, zmienia się \V 

wodę mętną zrazu, potem staje się przeźroczy
stem tródłen11, pelnem i obfitem, które ter-az 
122 000 litrów1 dziennie \v:ydaje. Roz.noszona: po 
całym świecie jak wiadomo, woda ta nie prze
staje uzdrawiać i czynić cudów; istny symbol 
łask, których Różaniec jest źródłem w całym 
świecie . 

Klemens Janicki. 
W Wiśniczu na zamku gości huk! Snać ja

kąś ucztę wyprawia jaśnie \Vielmożny wojewo 
da, bo z całej Folski huczno i dworno zjechali 
:się panowie senatorzy, kasztelani, starosto
wie, podkomorz·owie i innych rnagnatów· wiele! 
Aż się trzęsą wiśnieckiego zamku- mtHYt a--i- -w-.o-~ - -:·
czeladnich izbach ludno i rojno jak w mru\\-i-
sku. · · 

Ei, dobrze to się było bawić w onych cza~ 
sach! Polska była wielka, potężna i szćzęśliwa. 
jak żaden inny naród na świecie; na tronie , w · 
Krako\Vie. siedzial król mądry i wspaniały, Zy:.. 
gmunt Stary; panowie opływali w dostatkacłi-; 

· Ind pr·osty miat chleba i mienia po uszy, a biedy 
nikt nie znal ani nawet ze slychu. 

Jaśnie: wielmożny i Wiśnicza wojewoda, 
Piotr l( mi ta: po nazwisku, to pan wielkl i mo2ny, 
ledwie nie nadmożniejszy na całą Polskę. Za 
dziefl jeden nie narachowałby jego wsi i gro
dów, a aż strach zbierał patrząc na jego dostatki 
i bo,gactww w·szelakie. I dla kogoż on to wypra~ 
wia ten bal suty i wspaniały? 

Aj, od' ~od!ziny już łam:ią sobie głowy i 
Grześ kuchcik i kozak Solowij i pajuk Walenty, 

-Wiem-ci już na co to, W'Szystko ~ rzecze 

Grześ - to pewnie arcybiskup przyjedzie ze 
Lwowa. 

- Ej, ba! - mruknie Sołowij -:- prędzej ci 
to będzie jaśnie· wielmożny kasztelan krako\vski,. 
który z naszym panem był dotąd na: bakier. MD 
że się pogodzili, i te-raz zabawią się na zgodę. 

A stary pajuk, po teraźniejszemu lokaj, po
- kiwał gtową i machnął ręką. 

- Nic nie wieci'e obadwaj - szepnie - me 
dla: arcybiskupa ani dla kasztelana ten bal w na
szym dworze. Mnie się widzi, że jaśnie wielmo
żny wojewoda spoCiziewa się dziś samego króla 
jegomości. 

Aż też nato wysunął się ze dworu pan pod
starości,- dlzisiejszy niby ekonom, a znim pan 
Szczeczuga, d\v:orzanin pana \Vojewody. 

- Nad cze:m tam radzicie? - zapyta pan 
podstarości. 

- At panie, - odpowie kozak - zgadujemy 
sobie, dla kogo to jaśnie wielmożny wojewoda 
taką huczną wyprawia: zabaw~. 

- Ja mówię, że dla lwowskiego arcybisku
pa - wtrądł się Grześ ktichcik. 

- A ja, że dla pana kasztelana krakowskie
go - ciągnie s\voje SoJo-wij. 

- Mnie się zaś widzi, że dla samego króla 
jegomości - dodał pajuk \Valenty na ostatek. 

Pan Szczeczuga uśmiechnął się i wstrząs ł 
g.łową . 

- Nie zgad1 z was ani jeden - rzekł - ja
śnie wielmoiżny pan \VOiewoda i wszyscy ze
brani tn pano:\vie spodziewają się wcale innego 
gościa; toć dziś l(lemens Janicki ma powrócić z 
włoskich krajów. 

- Klemens Janicki, Klemens Janicki - mrn
knąl pod nosem kozak So.towij - jeździtern ja 
z panem dwa.razy na sejm do Krakowa i pozna

---~~~--·- ~· ~~-lem-. wszystkk_-h -~panów, ale żadnego Klemensa 
Janickie.go nie widziałem na oczy. 

- Boc to. Klemens Janicki nie pan żaden ~ 
.po-wie Szc.zeczuga - toć syn prostego chłopa 
ze wsi Ja.nuszy, co leży kolo miasteczka Znina. 
· ~ - ·syn prostego chłopa! - krzyknie Grześ 

,-, ' i rÓzdziawil gębę. 
} " - Co też mów-icie i - wykrzyknął SołowU 
.. · i pajuk Walenty, i obaj okrutnie po\v~bałuszali 

nczy. 
A pan Szczeczuga na to: 
- MówiG co słyszyc.:ie . Kłe.mens Janicki 

jest synem prostego ubogiego chłopa. z JannSZY 1 

ale to człek nielada! 
- fiufiufiu! - zaświstał podstarości i poru 

szał sumiastym wąsem_ 
- Ej, cóż t01 znowu za jeden? - wykrzy

kniei Grześ kuchta. 
- To człek wi'elce uczony! - zawoła l' pod

starości--- a układa takie cudne śpie\\'ki po_ la-

ctme, że człeka chwyta za serce jakby ~ie\\, 
słowika albo sko'\vronka na \Viosnę. 

- A zkądże on się nauczył po łacinie? ~ , 
zapytał kozak SoJowH. 

Podparl się w boki pan Szczeczuga, i oz
wie się na to: 

- Trzeba \Vam wiedzieć , że ten l(lemens 
czyli raczej Klimek Janicki pasał byd~o za mJo. .. -
du, i raz ci siedział sobie przy drodze, kiedy. 
w sutej kolasie nadjechał ksiądz arcybiskup ·z 
Gniezna, co jak wiecie zwał się Krzycki. · 

Podobał mu się na oko chłopczyna, bo. był 
ladny jak aniołek z jasneroi · W'losami i niebi'e
skiemi oczyma. l(siądz arcybiskup kazał stanąć 
kolasie, i pyta chlopczynę co· za jeden i jak się 
nazywa. Dowiedziawszy się zasie, że ma ojca 
kmiecia we \\:-si, szle zaraz pajuka po stare~u 
Janickiego, i rzeknie do niego: , . 

- Ej człeku, powier·z mi twego syna, ja go 
wypro\vadzę na cz~owieka . , 

Ucieszył się \vieke Janicki jak ka.tdy ojciec, 
co pragnie szczęścia S\llego dziecka; rad . przy
staje na wszystko, a ksiądz arcybisku[)' bierze z 
sobą chłopczynę i daje go zaraz do szkół w 
Krakowie. Zaczął się uczyć Klimko, i diabeł nie 
chłopak prześcignął w rozumie najpie.n,~s·zych, 

a nieba\vem za~ząl już nkladać te cudowne ś·pie
wki laciliskie, co to at sam król je czyta i ra
d:nje się niemi niezmiernie. I już ci wtedy zaraz 
na wielką 'Osobę wyszedł młodY. Klemens, ale 
wtem wielkie dotknęło go nieszczęście. Jego: o
p-iekun i dobrDdziej ksiądż arcybiskup J(rzycki 
rozstał się z tym światem, a l(leinens zostać 
m·iat bez pomocy na świecie, i zabieraJ się wra
cać napow:rót do · wie.śniaczej zatgrody. Ale 
któżto w Pnlsce nie znajdzie pof!IOc.y i opieki, 
kto jeno na, nią zasługuje. Zaledwie ·'ksiądz ar
cybiskup oczy zamknął., a już kilku. p~mów -kłó
ci si~ z sobą, bo każdy chc_e na swój ~o~zt brać 
1 aniclciego. Otrzymał nareszcie-· nasa· t--jaśnie 
wielmożny wojewoda .Po długi'ch korQWiÓdia.cb 
pierwszeńst\\~o , i . onci nadai miał ·opieko~fl,ć~s~:,; 
Klemlensem. · ·- :._ " ~ · 

Ty:rnczaseni · j edn~k J(łemens tal( cłici\vie::~ 
brał się ciągle do minki, ż·e już niebawqin.~ntę~ 
było mu co ~1czyć się w krahi. \Viedzra:I ::jUż 
wszystko, cze.go tylko może na tym śv:iede d'O
pafrzyć czl{YWiek, i· rtie było już dla · niego ani 
szkoły ani nauczyciela w Polsce. Wtedy jaśnie 
wielmożny wDjewoda nie żaluje pieniędzy kupa. 
i wyprawia J(lemensa do obcych krajó\v, osobli
wie do \Vlochów, gdzie byto \Ytedy najwięcej 
ludzi uczonych. 

Fojechał Jani·cki, ale poi- kilku · latach i tam 
już wszystkich zakasował; . i nil.jinędrsi zavomi

, nali przy nim języka , a fuż co: do tych śpi·ewek,· 
to mu nikt a nikt nie mógł sprostać na świecie, 

. . 



• 
f.odlłenne pismo lndo"re dla Polak6w na obcz.,rźnie. poś"rięcone spra'\\~om narodo\\·~~m. politycznym i zarobkowym. 

W1't~odz' codziennie z WYJ•tkitm dni po!wi•tecznycb 
1 ••••tk:iam religiJnym p. t.: .. Nauka Katolicka .. z ty
•••alkiem IPOlecznym p. t.: ,.Glos górników i hutni
••w•t, oraz pisemkiem literackiero p. t. .. Zwierciadle" 
Pr•I4Plata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
l •· &l łtn., a z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen. 
.WI&na Polski .. zapisany Jest w cenłliku pocztowym 

Módl sfę l pracuj l 

Za in~eraty placi sic; za miejsce rządka ć rcbnego dru~u 
5 ftn .. a za o~loszeni a zamieszczone przed inseratami 

<f Uien. Kto częste. < glasza, otrzyma odpowiedni opust 
czYli rah'.t. Za tlom<i ' Zenie z obcych iezyków na pol
ski nk sle nie p1aci. - ListY do redakcri. Drukarni 
i Księs.::ami naltży oplacić i podać w nich dokladny 
adres p isząces; o . Rek pis6w się nie zwraca. Nazwisk 
koresponde nttl "' bez ich upoważnienia nie wskazuje sie. pod znakiem .. t polnisch" nr. 128. 

1\Tr. 220. Bochum (Westfalia), piątek 2 5-go września 1903. Boa l3. 
Rerlakcya. Drukarnia Księgarnia znajduje się przy ulicy l\Inlthe~er~tras~e nr. 1'7 na dole. - Adres: ... \ ~i arus Poll:'ki"~ Bochum. 

Rodzice 'o1scy'! ·uemcie azleei swe 
a ·e, czytać i pisać po polsku l Nie 
f.t Polakiem, ·kto potomstwu swemu 
głemezyć się ·pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
cesarz Wiłhełm obawia się o całość 'Niemiec? 

:Po uroczystości z po.•vo(ln odkrycia w 
Gdańsku pomnika cesarza ·Wilhelma I powie
dział cesarz niemiecki w odpDwiedzi na hold, 
któr;y mu złożyła .depntacya robotników' zatru
dnian-Ych \V pracowniach rządowych, pomiędzy 
innemi następująco: ". .. Sąda,ę, że i interesa ro
botnika niemieckiego wymagają wielce, aby 
państwo niemieckie niezmniejszone i niezakłó
cone utrzymać i .wewnątrz dako zewnątrz sta
wać ,z.warcie; bo .t.ylko w takim państwie robo
tnicy .niemieccy mogą mieć zaslugi pieniężne, 
środki .do życia i .zadowolenie oraz patrzeć ze 
zaufaniem w przyszłość". 

~:y.rok drugiego ;procesu ·JNrzesińskiego. 

l 
'Na czternastu oskarżonych uwolniono 13; 

ikazano p. Zio1eckię.go, kasyera komitetu po
znafiskiego, za ulat\\.ienie ucieczki na tydzieli 
więzienia. 

Oczywiście tak.że na ponliesienie kosztów 
j)t'.OCesowych. 

\V1~rok zapadł dnia . 23 bm. o godzinie ·.wpół 
de czwa n ej w nocy. 

'!Termin wyborów (do sejmu tPruskiego. 
"Sta.atsanzeiger" ogłasza 01nędzie ministra 

l Sfłraw \\ e\\ nętrznych o wybora.ch do stHmu. 
DzieJi na ooor prawyborców wyznaczono na 12, 
na posló'\ · oo sejmu na 19 1istopaw!a. 

Telegr:amy. 
W·i e d e ń .. Car :ros)~iski przybyy:;a ldO Wie

dnia w (dniu 30 bm. 
\ B ·' ·a ·t ogród.. ·~'ybory ścisłe d<1 .Skup-
~~yny -odbędą się 4nia 27 bm. Dotycb.~so''W 

l 
Wynik wyborów, według którego partya lńezna
ł'isły,ch .zyskała tyle mandatów co party;a u
llliarkow:anych. jest dht wszystkich n~espodUan-
tą. 

M .e~d y o ł a n. Z ;\\:adry!tiu uonoszą, że w~'hl
Skiego aN2Jrchistę Picci,~.~0 aresztowano w 
chwili, 'kreeil)' podpalał wleżt; wocbową w Ma
kon. 

l( i l o n 1 a.. W sprawie pr~eesu Hiissenera 
l.apadł ostateczny wyrok. Hii ~enera skazano 
11a dwa lata i 7 dni fortecy. 
.... B i a ł o ~ r ó d.. Z wotanie skupcz•·:ny nastąpi w 
'~~~lU 28 września.. Ministrowie podali st.ę do uwołnłe-

owy proces w sprawie wrzesińskiej. 
Ze skladek nie \\1ywolała agiracya. wynika 

2 faktu. te zaraz po wyroku zebrano "- pe\\ nym 
łubie paznaJ1skim około 1000 nu. Składki zbie
a~o we Francyi, Wtoszcch, Rosyi, Ameryce. 
~Ina komitetu leży tylko. w współczuciu, tego 
Ie zaznacza oskarżenie. \\fszystko sprowadzo
Q do agitacyi wielkopolskiej. 

· Komitet po poznaniu życzeń luóności roz .. 

szerzył zakres swej dzialalności, !ecz to nie je ~ t 

karygodne m, p roku ratorya nic miała prawa do 
wkraczania. Skład komitetu da '1\ a .ł rękojmię, 
że za daleko nic postąpi. 

Tę ogólną część mego przemÓ\\~ ieni.a k·OI)czę 

raz jeszcze OŚ\\ · iadczenit!m, że pO\\ odem na ze j 
czynności było '' ylącznie \\ sp(>lczuci.e. 

Rozdzielanie sktadek dzialo si,G na mocy 
ofiarodawców - aby \\ szyscy. \\ jakikolwiek 
bądż sposób poszkodowani otrz.w.mali \\ .Ynagro
dzenie·. 

Dr. Nic gole\\ ski ,,· yraził się :niedohrze, mó
wiąc, że ,,na m1ode pokolenie" ·mia.lo .znaczyć 
"na ofiary szkolnego systemu Pl~uskiego··. Po
wiedzieć trzeba ,.na ofiary '' ykon.Y\\ania pru
skiego systemu. szkólneg-o". faktem ,iest, że 
spoleczeiist\\ o nasze wielkie przez .to ponosiło 
szkody. Tak samo stoi sprawa .z dziećmi za
trzymanemi w szkole ponad 14-!JJ .rok .i:y~cia. 

Protokóły z posiedzeJ1 komitetó\V nie s4 ża
dnym materyalem dD\\ octowym, nie dahtc Ja
snego obrazu czynności komite.tu. Co d{J ku
sztó\v- obrony, to kazal je sobie .zapłacić z lt.:
branych hmduszó\\. nic ch~.:ąc kh ścigać zt: ~ha
zanych klientÓ\\. 

Na zapytanie ze ~ trony przewodniczącego 
oświadcza mec. DziembO\'v ski, że ·on ze względu 
na wybory nie żądal \\ ynagrodz.enia. 

\V innych \Vypadkach, w których da\\ ano 
zapDmogi, wynagrodzono rćm nie-Z -szkudy, u
czynione prze \\ ykonywanie pruskiego , .Yste
mu pruskiego. 

Zresztą nie placono żadnych ; kal~ . t~~lkn je 
zwracano (erstatten). to uczyniiby każ.dy miŁo 
sierny czf.O\\-iek, mając biedaka prze.d sobą. 

Co do OadziJ1skid. to mógt Lomtte,t \\ ię
kszą przypiSY\\ ać wartość pierwszemu 7\\".Y:roko
wi uwalnia.iącemr.r, a postępow-anie ~,y-:na jej LI\\ a
żać za głupotę. 

Oba\\·y. aby rząd pieniędzy nie ·Obłnisl .a'J'e
sztem mogty po\vstać '' komitecie rGazety ho
wiem niemieckic '" prost wzy\\ ·ały rz;;,td -do tego. 
On sam te.i obm\ y nigdy nic podzielaJ. '\\: koń en 
swej mowy, o pi ując re\\ izyę jaka .sj\ę u niego 
odbyla. protestuje mec. \\ olillski po<łJlic-sic.llJ~·m 
g losem przeciw temu. aby na t nocy dt:mmc.~ ·.acy i 
policyama, przerzucano mieszkanie uczciwc.go : 
czlowieka. jak jakiego zbrodniarza. 

Ob r. Lenzmaml za pyt nie, czy zachO\\ ano 
przy;·..: ;,\ ; ; ~·; ]F/.' ( ::-~ J .: ·~ . \\ ; .. Z , \...;·(.~ J <-: · . ...: •. 

wywiązuk:; ię g-orąca utarczka p{Jmiędzy pro 
kurarorem i ubroricami. 

Po ns{l ... Jku .i elliu się. chda.iL mc.c. \\ 'c. .J :t'JsL . 
~e jeżcli k1~1 mial być \\innym. w rylko on sa: 1i. 
f~o Dn da\\·af wskaz(J\\·ki komiteto\\ i. 

Pauza ob.i4!'.dO\\ a. 

Po d'\\ ug-oatz innL.i pauzie ubiadO'\'t c..i przys1t..
P'tlt e sąd do s~q.- ch LZynno 'ci. - Prnd:;t(o. \\i ~ 
się pan Paschkc. burmistrz \\ rzc. ~i J1sl\ i, za 'l\ c. 
ZWW!~Y na świa<ll\~:t 

Prze,,·odnicnl.::t przestrzeg-a prz(. hem i t m 
biletami \\stępu, ni t ,..,·ohlO ich sprzL a ·c::.:. . a· 
stępni e poz\\·aJc:; Ś\\ i<1d .:0m opuś.cić ;.!mr.t.:h ~d~> 
\Yy, lecz iutrn o 9-t c:j 1W·j ~1 by-': na mi L .i ~cu . 

\Vre zcie przystępuje .. ąd do prze ln~h,'~w 
3 oskarźone)!'o p. Chod ·zn\ kieg 1. k16ry pro 1 

(l tlomacz.a:. po nit-\\ aż nic d osy~ p!ynnie P·~"~ nk·· 
miecku umie s}ę ~:yr".zić. Zezna je, że by! cz fr_,r. 
kicm komitet~~. U n c i t~zc e Pia.:cckiej cz)· taf ,.r 
telegram< e, mie z..: z .n_rm w jahm ' o ·nie ;y: 

_ta\\ nem. Zrcszt~l chce tylko PO\vtórzyć to sa
mo , co już pO\\ iedzieli d\\ aj jego poprzednicy. 

Dr. Dzic.mbO\\ ski: Czy osk. słyszał o za
miarze FkdnarO\\ icza osiedlenia się w Poznaniu 
z Dziedziuchowiczem? 

Osk.: Pan Bednaro\\ icz mi o tem opowia
daJ. i to przed uch\\~alenicm 3000 nu. dla niego-. 

Drobnych szczegółÓ\\ oskarżony nie pamię
ta, a zresztą spóźniał się często na posiedzenia, 
jak pDt\\ ierdza dr. Niegolewski. 

ObrOika Lenzmaml: Słuchano przy pier
\\ szych przu;luchach oskarżonego z pomocą Hu
macza? 

Choc.: 1 ' i e'! 
Lenz.: No, nie chcę z tego robić zarzutu! 
S.iłd postana\via przeczytać pierwsze zezna-

n.ia oskarżonego , panie\\ aż tenże nie może so
bie przypomnieć zczegófu, czy za daniem pie.:. 
ni~dzy Piaseckiej gio owal po czy przed uciecz 
ką. -

. Lcnzmann: Czy oskarżony mial zamiar u-
możliwienia ie.i pDbytu za granicą. , ~~ 

Osk. : Nie! · i''! 
Lcnz.: Czy z całą ·\\ ·iadomością ople raf: 

- i e na zdaniu mec. \\ olir'1skiego. 
- Tak. 
J ' astępnie udziela przewodniczący glosu 

cz\\artemu z oskarżonych, ks. posl-owi Stychlo
wi. Po pot\\ierdzeniu tego co zeznali trzej pier
\VS.i o. karżeni. przedstawia w pięknych slowach 
dolę ludno-ści polskiej. Ludność polska odczu
\Va nauczanie \\ j ęzyku niemicekiem za \\nielką 
krzy\\ dę. \Vzbn rzenie chcieli wyzyskać socya--
1: 'ci Ila kD rzyść \\ e.i partyi. 

Ponic:\\ aż \\ rztśniacy z moty\\"(JW moralnie 
dobry..: h dn. ta li się \\ przykre poło· ~nie, uwa
żafem sobie jaJ·o Polak i ksiądz za święty obo
\\ iązl'k n i eść im pomoc. Jestem zresztą poslem 
wrzL ~11 kim i iako takiemu musiała mi do1a 
\\. rzcśniaków tern '' ięcej leżeć na sercu. 

Co do wrażenia. jakie na mnie wywad pro-
. ce~. H.J cie zyłem ię z jednej strony z iJ.Omy~ki 
rządu. Ch(ial on ·t!umi(. ducha polskiego, a 
przyczynil ię du \\ iększeg(l uświadomienia na
re do\\ c~(\ . - Dz.i • dz.ied posi adają już świadQ
mość odrębno · d narodowej. 

. C:o do Pi asc~..;ki ej. to z jednej strony żatuję, 
ze llClc:lda: mt.;cze!i t\\ o jej byłoby dla Polaków 
środkiem agi tc.cyjnym. Z drugiej strony żal 
n~rn f1yl n re .i ~ ·.· l•·r" · ':\\ rl!l·' i k n r--i .-·!;·. Gdybyśmy 

}.ą b y- t. L:..a\\ c.Z\vall do PO\\ rot u, byl0:1hy \\·e \vię
z:ul iu ~micrć ponios ła . Jllż pnch.: za~ pro~.:esu do-. 
ta t c. k n\ i v.r ~hL 

() l H• i.l·.:: • dr . Pziembo\\ sk i : P an prokurator· 
P·:.. \\n~ c prz ~ ~zw ... ż e 1\ rwi :.n oku nic w~ - ,, olaliśmy 
\V ··d ach ?. Kttaq )nych ! 

1astępnie zabiera glo oskarżony pan Ko
ś.._·· ~ :.-·: . i . L_. \\ • ~ ż c-.Iem 11 2 l cż( ni ~ do komitetu za o
b~l\\ : ązek hww r< ,wy. hf1 tenże chc i ał zapobiegać 
wczr ~l u żu :n:.i n dz. 1• 'znatem możność praco
,, . • ni~ \\ _--.p r2\\·i :.: \ · 1\ tc': rc.i dziec i \\ }' tc~pcP.\ "~!y 
z;-. ł'· : hrrc. rć,•,., . z· . h(l ·:0r. Proc t. "y\\'otał obu
rzenk w c<;ly n Ś\\ i ~c k ; \c \\f·'~ zech, Amt· 
ryu ... n· l . iC1Ó\ iqc .o f ranq·i ... Od\\ ic-...::znym \\ ro
~~ ••. " 1 . ; l,id!'l-d ). f il?. itg{ ,.. komitecie- po ~rinni 
z..t-:. _ i ci dr · l! dz ie .l.f, (ł r,i . \\ 'i edzjalem. że ą Jud.zie 
którz, tav ·; ąi ;~ ~r · bi t: zada nie burzenie jedneJ 
h la_=' . : . >:·<·~< : ,prztd\\ rugici. temu m:al ko
mitc! P ZL· .. z"· uc;2 ; ~ . · c1mi tet zdz ialo:..l. Żi: nie do
sz,!o d·o ..,, . I~kszy .. : ~. z-; urztl:. P ow· rm ifrny do-
-i.a(· z;., ·C p<. C' .WHtę . . 



Przew.: PO\\·icdzialc ·. pan. że podburzano 
ludność, nawrainic ze strony niemiechej? 

1\ośc.: T::llc, mam na myśli broszury nie
mieckie. Gd:rby z naszd strony dziesi4tą częś(; 
tego napisanu, to.... \\' st<.wi '' sz:r do komitetu 
starałem się t;ie "eiść 11igdy z pra\Ycm \\' ko!i
zyę. Dla tego wci4ż się radziłem mec. \Yoli(I~ 
skiego i dr. Dzicmbowskicgo. 

Zakres dzialalno~ci komitetu musiai się z 
biegiem czasu rozszerzać. ~pra\\ · iedłi\\·ość wY
mag~da, abyśmy da'' a li zapomogi wszystkim, 
którzy '' Prusa'Ch cierpią. Pomagaliśmy ,,·szy
stkim, aby rozlać nic.iako oli\n~ na wzburzone 
fale. Jeżeli działalność nasza była ze stano\\"i
ska praw a pruskiego zl<.t. to jest to smutne m. 

Co do zapisancg·o na naz\risko pana Skora
cze\vskicgo długu \Jipotyczncgo. OŚ\viadcza, że 
byt on tylko podstawiony. aby jego (Kościełskie-
go) y., yręczyć. . 

\V ko!1cu zapytuje przcwodnicZ<!CY, czy po
starała się obrona o numer ... Dziennika Pozn.", 
"'' którym tenże czyni jakiś zarzut. 

Mec. Dziembowski odpO\\·iada. iż red:1kcya 
lflie ma Ddnośuego numeru do dyspozycyi. Z 
kdnego numeru, którego \\ · ydać nie może;, wy
pi ano mu artyknL ale nic ren. 

Na tem zamyka przC\\·. obrady o godz. 7 
i pól wiecz. 

Gniezno, dnia. 19. 9. 1903. 

Trzeci dzic(J rozpra \\. 

P. przcwcdnicZ~lCY spra \\d za, czy wszyscy 
świadkO\\ric są obecni. Nic stawiła się Korze
niewska, dla cierpie(J żołądko,, · y-:h, !cez z~1 

chwil kilka, jeżJi będzie potrzcbncm, może 
przybyć. Tak samo iHZyprowadzą na żqdanie 
86-letni<l matkę Piaseckicj. Obie znajduht si<; ,,. 
domu blizkim sącln. · 

Przed rozpoczęciem dalszych przcs!uchÓ\\
zabicra glo~ ad\\·. I~omocki. Gdyby st\\·ierd'zo
no, że rząd nie poczynił krol<ów o wydaniu Pia
seckiej, to możnaby przypuszczać, że nic po
ch\\-ala wyrokil własnych urzędników. że mial 
'\\oątpliwości co do wykonania \\·yroku. Dla te
go stawiam wrtiosek. aby powolać jako Ś\\ iadka 
szefa biura kancelary i rzeszy p. Co n rada. 

Prok.: Co do sposobn wydawania prze
stępców przez Austryę, to jest \\ nioskoda\\ ca '' 
błędzie. Nic rząd, lecz sądy znosZ'l się w-prost z 
sądami austryackimi. 

Mec. Romoclci: Sposób w yda,,·ania pomię
dzy Austryą a Niemcami nic jest mi tak zupełnie 
nieznanym. \Vniosek mój jest jeszcze z tego 
względu ważnym, że przy wymiarze kary wid
ki \vpływ nticć będzie to, czy skazani tylko cza
sowo, lub nie za granico, pozostalł<-1. 

.Mec. Dziembowski: Co prawda sądy pru
:skie znoszą się wprost ze sądami austryackimi. 
Lecz w razie odmówienia żąda(t z jednej strony 
staje się koniecznem obranie drogi dyplomaty
cznej. \Vicdziano w każdym razie w komitecie, 
że Austrya przestęj:-ców '' ydaje; gdyby Pia
seckćl chiano od odsiedzenia kary uchronić. po
słanoby j~ do takiego kraj t t, kt<'>ryby jej nic \\'Y

dat 
Prok.: Piasccką \\ 'yslano roz!łlyś!nie do 

Austryi, aby s i~ przekonać, jakie stanO\\' isko 
rząd austryacki zajmie \\ obec tej pra\\·y. 

Mec. DziembO\\ ski protestuje przect\\ ko ta
kiemn przypuszczeniu. 

Mec. radca sprawicdli\\ ości Lcnzmann po
piera również wniosek l~omockiego, nie podzie
lając jego obaw, że oskarżeni z.ostan<.l skazanL 
Przeciwnie t\\ ierdzi stanowczo, że \\ szysc.r 
muszą zostać u volnieni. ,.Trzeba koniecznie 
zbadać, z jakich przyczyn rząd zwykle tak st::t
nowczo \\ rystępuj.ą~y (der sonst su agi!e St:.:tat) 
zaniechaŁ stara1·1 co do \\ ydania Piascckiei. 
Przypu zeza(: trzeba. że ucieczka s!.;:az.ant:i bytu 
mu na rękę ·' . 

Po 20-ntinutO\\·ej naradzie posrana\\ i:1 s~1d. 
aby \\niosek sta\\·iouo piśmiennie. 

Następnic przystGPu.ic sąd do przesluci1.:1nia 
piątego' oskarżonego p. Rcyma. PrzyznCJk. że 
byl prze\\ odniczącym komitetu wrz.csir1skicgn. 
Byl ró\vnicż \\ ' Pou:aniu na posie.dzelltll \\ spi·,l
nem, lecz że p:osiedz.:11ia za takie nie m-vaża, bo 
wciąż prz.ychodzono i odchodzono. Czemu \\. 
krótkim czasie Piaseckicj 2 razy udzielouo zapo
m-ogi po 300 mr., ui(~ wie. Zresztą komitet \\ rz .... -
siiiski nie pro\Yadzit konta, \\ ięc można bylo 
przy nawale pracy zapomnie-ć, co uchw::dono 
przed 2 tygc-d.'niamL Drugą k'v\ ~otę óOO m. dosca
ła P. bez poprzedniej uclnvały komitetu. \\ ' na
g!ych w:rt)adka..:h mieli kasyer p. Zio-le-:!d i t:-

ROBOTNIK POLSKI. 

kretarz p. Grochowski pra\\"0 do dzialania na 
wlasn~ n~kę. 

O nad-:iściu depeszy z \\·iadomoś.:ią o ucie:
cz.::t: P. (29 maja) komiret uch\\ alają~ ze wzglę
dów formalnych wypłatę ry..:h pieniędzy, nie 
\\·iedzial. Oskarż. dowiedział siG o ucieczce du
picro z gazet. Zreszt~l mogh to być tylko po
głoska, bo już raz byia za granic4 i powróciła. 
Do L\\.0\\·a pieniędzy dla P. z \Vrzc'ni uie po
syłano, lecz z Poznania czekiem Banku Spółek 
Zarobkowych. Pot\\·ierdza to dr. Niegolewski 
oznajnmit:lC. że wszelkie większe przesyłki u
skutecznia! on sam. fkdna rowi.!..:z starał się u 
osk. o pożyczkę 12 000 m r., będą..: z po\\ odu boj
kotO\\·ania go przez nicmc{n\ i choroby żony w 
Idopotach finanso,,·ych. · 

Mec. Dzicmb.: Czy Piasecka nie powiadała 
panu, że idqc co \\ ięzienia. potrzebuje pieniędzy 
na ul okO\\ ani e dzieci? 

Oskai1ż.: Tak, mó\\ i la coś podobneryo. 
Piasecki skazany za rozszerzanic fotografii 

skazanych. był również ofiarą zajść wrzesiłl
skich. Dano mu tylko na zapłacenie knsztów. 
Zresztą spra\\ y te mało osk. obchodziły, bo nie 
jest już w latach. o których się czło\Yiek do 
\\·szystkiego zapala~ nie \\·iedzial JW\,· et czy te 
pienictdze były dla Piaseckiej czy dla Piaseckie-
go. 

Z '.rroku przeci\\ furmaniako,,·i i towa
rzysZÓ\\-, czyranet;o następnie, do\\'iadujemy się 
bardzo ciekawego szczegó!tt, że znana demon
stracya akademicka. urządzona ,,. Berlinie haka
tysrycznemn histerykowi SchiemanO\Yi, była 

skutkiem z:tjść '' rzcsit1 kich. 
Nim prz:rstąpiono cło przesluchó,,· następne

go oskarżonego, przeczytał mec. I(omocki pi
śmienne urnoty\\·owanie S\\·ego \\'Itiosku. sta..; 
wianego rano. Domaga się D poproszenie na 
świadkó\\· . jnż nie samego p. Conrada, lecz pp. 
ministra sprawiedłi\\ ' Ości, Schbnsredta. ministra 
spraw wewnętrzrrych, bar. liannnerstcina, kan
clerza rzeszy Biilowa, lub szefa bittra kancler
skiego Conrada. nndproknratora Udowa i pre
zesa rej. poz. Krahmera. 

\Vielkic wrażenic! 
O prz:rjęciu łub odrzuceniu tego \\·niosku 

rozstrzygnie s~td po przes~nchaniu oskarżonych. 
Następnie przedkłada prokurator nurner 

"Dziennika Pozn.", w którym miały siG znajdo
wać zarzuty uczynione komitetowi. Wykazuje 
się. że "Dziennik'· \·ypowiedziai tylko zdanie, 
że składki należ4 się wylącznie skazanym w 
procesie wrzesi(Jsldm. Mec. Dzicmbowski o
znajmia, że zdanie takie byto jcdynem o prasie 
polskiej. 

Następny oskarżony p. ZiDlecki. nie był na 
zebraniu. na którcm się kom. ,, · rzcś. zawiązat 
Z \\~yjątkiem jednego, byt zresztą na wszystkich 
posiedzeniach tal.cżl~ na \\"Spólncm \\' Poznaniu. 
Byt l•:as·ycrem kom. \\·rzc. \\' zeznaniach jego 
nie . ma niczego nO\\· ego. Ci którzy zapomogi 
odbierali nic byli nigdy zadowoleni. \\·szystkie
go im by?o za rnało. Szczególnie Piasccka od
znaczała się pod tynt '' zględem. \\ yzywała na
\\·et czlonkó\\ kontitcw i rzuci!a n::ui. oszczer
stwa. 

Oskarż. \Virmkki pr-osi. aby ze wzglGdu na 
jego słabą pamięć wskutek starości oparto się na 
zezn:miach, jJkie poczyni! przed sędzic.t śled
czym. Lecz i tym nic lllf;Żll;.l da,\ ·ać wiary. po
nieważ zeznania pra\\ ic mu dyktO\\·ano. 

Osk. Grochowski IJalcżal do komitetu lecz 
''Ystąpii' z oba\,·y, aby nie popełniono czego ka.: 
rygodncgo. Ola tc~o damagai się też ciągle, 
aby wciąż si~ radzo11o aU\\ ·okata. 

Osk. Luromski \\·stąpi! do komitetn dla te
go, aby mu jako nicrniejscO\\·y nadać \dęccj po
\\·agi. Zresztą nic znal stosunkó\Y miejscowych, 
a drobne szczegóły maio go intereso\\·aty. Na 
z~'hra11iu '' Pcznaniu hyl. aby przy-: zynić się do 
roZ\\ ·i4zana kn111. ,., rzesii'1skicgo. Co do Piasc
ckiej vŚ\\ iadc7a, ż~ na wieść o jej wyjeździe 
bardzo się U(:ieszy!. .. Było mi przyjcmncm. że
śmy ·11:~ p{)zbyli t~j naTarczy\\'ci b::tby'·. 

Oskarż. Nm' akO\\ ski zcz11:1k ro samo co 
pu~)rz-:dnicy j' '0. 

Dzł~rnoO\\ ski: Czy oskarżony \\ ie o tem, 
ż~ Pias~cka byb już raz \\ Oalicyi i pO\\ rócita. 

Osk.: Tak. po powrocit: kpi i a obie z bur
mistrza. ż~ my~!a!. iż ncid.;:;a. 

Zeznania nas[~pncgo osk. tiarkk\\·icza nie 
ró:ż11ią się nkz~nt cd poprz,;:dnich. i\lfn1.·i p-łyn
nie. ,.Jako sze·~, c Zllakm najlepiej biednych i 
potrzebujących; dla tego \\"St.\pikm do !com.it~
hJ. O inne spra\YY ię nie tro zczyłem ... . 

:Na \\'niasek mec. Lenzmanna zaczyna p n 
prze\\ odniczący egzaminować kilku z oskarżo. l\ 
nych z terminÓ\\" jurystycznych. \Vykazuje się, 
że nie mają pojęcia o różnicy \\·ystępkn i wy. p 
kroczenia (Vergchen-Uebertretung), nie wiedzą 
na\\ et co jest wi~cej karygodnem. \Vywrze to 
zdaniem p. Lcnzmanna wplyw wielki na wyrok. 

Na zapytanie, czyby \\. pólnocnej części 

Szleswlg-łi.olsztynu ukarano tak samo Dui1czy. 
kó\\·, rozszerzających Dbrazki zajść podobnych . 
wrzesińskim, odpowiada osk. Grocho\Yski, że .:~ 
jego zdaniem nie. -z: 

Przew.: Dla czego? 
Groch.: Bo u nas są ludzie, którzy formal

nie szperają za karygodnymi czynami. lVlógłbym 01 

ty,ch panÓW' nazwać po imieniu! 11 

Mec. LenzmamL Tak! \tV tamtych stronach k 
nie panują takie stosunki, jak tutaj. t 

Po tym ciekawym intermezzo zabiera glos 
oskarżony ks. prob. Łabędzki. Komitet chciał 0

. 

tylko zapobiegać biedzie i nędzy, nie chcieliśmy ~ 
paraliżować uchwal rządowych". Zresztą ze
znania jego nic za wierają nowych szczegółów. p 
Mec. Dzicmbowski stawia pytanie, czy oskarża .. 
ny nie \\·i e. że Bednaro\Yicza bojkotowano? ~ 

Prob. Lab.: Tak, był on sam u mnie i skar
ży! się. że niemcy sprowadzili nowego kowala,~ 
którenut -oddają wszystkie prace. 

\Vreszcie przychodzi kolej na ostatniego zl 
oskarżonych, Janickiego, który do komitetu nie 
należat Odpowiada po polsku. Wypiera się, ~ 
że Piaseckiej umyślnie towarzyszyt. Do Galicyi · 
jechał W' interesie i pod Krakowem chciał się r 
starać o córkę pewnego gospodarza. Piasecka ś 
\\·siadła do poci~tgu w Milostawi u, gdy tymcza. ·D 

sem on jechaŁ \\.:prost z Wrześni. Na zapytanie, z 
dokąd jedzie. Ddp.o\\'iedziala mu .,frechownie": d 
,,l edź ze mn4, to zobaczysz.". Jednym pociągiem ż 
jechali do L\\·owa, bo tam chciał zacząć sprze- z 
da \\·ać S\\·e obrazki. Piaceską wcale się nie zai· 
mowaL l, 

Prze\\.: Pana dzisiejsze zeznania nie zga- b 
dzają się ze wszystkiem z dawniejszemi. 

Janicki: Pytano mnie się poniemiecku, bez -
tłomacza; wszystkiegD nic rozumiaiem. r 

Przed zakot'tczeniem obrad \\ zywa p. pro- [ z 
kurator przedstawicieli prasy, aby nie ref ero- l .... 
"'·ali nieprawdy. Uczynity to dwie niemieckie .: 
gazety. Janicki nie wyciągaJ sobie z głowy 1 

,,\\·szów" (dost "Lause"). Nie obeszły go one 
zresztą w areszcie wrzesi!1skim, lecz przywióz11 1 

je z Galicyi. z noclegów galicyjskich. l 
Obr01ka p. Tomaszkiewicz protestuje prze

ciw temu, nderdząc, że Janicki po powrocie z 
podróży się umyl i przebrał. a oskarżony udo
wadnial, że WSZÓ\\. nie przy\viózl z Galicyi, ale · 
go obsiadły dopiero w \Yięzieniu wrzesi!1skiem 
i są pochodzenia pruskiego. 

.Mec. Lenzmann: Co do tego referowania. to 
zgadzam siG z panem prokurarorem kompletnie. 
Otóż ta sama gazeta niemiecka. o której mówir 
p. prok .. pisała. że zeznania p. dr. Niegolew· 
skiego były niepewne. Zastrzegam się pTzeciw ·. 
temu. 

Przewoci.nic:zący zam}"-ka. posiedzenie o go
dzinie 5. aby ,,-szyscy rozjechaC się m·ogli do 
domu. 

Sprawa robactwa przed ~ądem. 
Pod koniec sobotnich rozpraw procesu 

gnieżniet1skicgo prze\\-odniczący sądu zazna· 
c7yl, że \\'iad'omość. jakoby we \\·ięzieniu gnie· 
źnici'1skim było z. powod11 robactwa, którem się 
Ha rozprawie sądowej popisywal Janicki, \\"iel· 
kie czyszczenie, jest nieprawdziwą. \ViaJomość 1 
tę rozsiaty d wic gazety niemieckie. J~,nicki nie , 
znajdowat się \\·e ,,-ięzietliu g-nieźnieftskiem, lecz 
\\ areszcie \\. rzesir1skim. Prze\\ cdniczącY 
\\-ZJ.'\\·a rcporkrów goz.et, aby pisali prm\·dę. 

Prokurator kst zdania. że oskarżon \r Jani· 
cki nic nabawił si roba.ct\\ a nawet i w~ aresz· l 
ci e \\ rzesi(Jskim, kcz \\·szy. ( ,, -yrażnic .,Lause'') r 
przywiózł z Oalicyi, gdzie przed aresztowaniem 
ba\\ i L ~ 

Janicki dO\\·odzi. że robact\\ o jest poeber { 
dzenia pruskiego. Po rozprawie uskarżył się 1 

repo·rtaom gazet, że poby[ w areszcie "'~' rzesiti· r 
skim byt ckropnym. \V S\\·ej ciemnej celi nie 
mó.gl spać. nj jeść a ro-bactwo doku z.ato tttU ~~ 
okrutnic. l 

Dowodzenie prokuratora, że robactwo jest 
pochodzenia austryac.kiego jest przyczyną ożY· ., 
wioncj wymiany zdaf1 tak " ' kO-tach obrm1y jak -
i spravvozdawców gazeciarskich. Tu i tam vrY· 
tażono ubole\vanie, ż.e robactwa tego nie skaza· 



p TiO na w:r .. blenie, jako ,,uprzykrzonych obco-
l.(}. krajowcó\Y'· . . . 
~ię Janickiego nazy\Yano .. na_~mchli\vszym" z 
ry~ pomiędzy ·c-skarżonych ... 
izą. 

to, Z1iemie. polskie. 
~~ z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. 
~Y· Susz. Tutejsza izba karna skazala nauczy
r~h ciela Kotzbacha z Ulno\va na półtor~ roku wit;
ze zienia za czyny niemoralne, popelnwne z dzie-

ćmi szkolnemi. 
Tuchola. \V Koźlir1ce pow!l>taf w niewytlo

~- ' maczo-ny dotąd sposób og.ier1, który skutkiem sU
rn:.11ego wichru zniszczył w 2 godzinac~ :~ b~d.yr:

kóW. Niektó-rzy z gospodarzy pomeslt cięzkie 
ch straty, bo byli niska ubezpieczeni. ~. 

z Grudziądzkiego,. W Grabowcu pod Stl
.os nem urządzon:{ zostanie od l pazdziernika a-
lal o·entura po~;:ztowa. 
Y :.- BrX>dnica. Do p!cn\·szcj Komunii Ś\\·,jętej 

e- przystąpiło tu w niedzielę 126 dzieci. . 
;v,l ChełmnG. Policya tutejsza na-vvohue w ła
o- ścicieli domó\,. i ojcó-vv rodzin aby przed na
lctejściem zimniejszych dni cbejrzeli dobrze pie

r- ce w swoich pomieszkaniach i \V razie potrze
a, by kazali je wyczyścić i naprawić. 

Z Wi·el. Ks. Poznańskiego. 
ie Poznań. J(GZ\Yiązanie zebrania Bract\\'a 
·ę:r. strzelecki-ego. _czytamy . w ,.Posener_ Zeitn~_g'_': 
r~ Spravva poznanskJCgo _B.ractwa sttzeleckicgo 
tę rozwija się coraz bardzieJ \V \valkę narodowo
-a ścio-vvą i w sprawę polityczną. W niedzielę 
- {)bradov,: ał wydział clelegatów marchijsko-po-

e, znal1skiego Z\\ ·iązku strzeleckiego. Na po nie
":1· dziatek Z\\ ·ołai zarz~d Bractwa strzeleckiego na 
m żądanie polskiej \Yiększości nadzwyczajne walne 
e- zebranie; niemieccy czJonk~owie Bractwa zaś 
i· przedtem zebrali się w cetn porozumienia. Na 

wszystkich trzech zebraniach spodzie\\ · ać się 
- byto można \Valki narodowościowej i polity

cznej. Dla tego delegaci marchijska-poznafi-
z skiego związku strzeleckiego i członkowie nie

mieccy poznal1skieg:o Bractwa strzeleckiego 

l 
zgło-sili sw-oje zebrania do władzy policyjnej, 

- -czego· zarząd poznat1skiego Bractwa strzele
·e ckiego nie uczyni t. Dla tego policya rozwi::tza
YI1a walne zebranie tego- Bractwa. 
el· Piła Zebrani mężów zaufania stronnictw 
l niemicd~ich oclbylo się \\' niedzielę \\' Pile. Pod

niesiono potrzebę pC}{ączenia się i solidarnego 
- wystąpienia przed\\' Po1akorn. Na kompromiso
z wego kandydata do sejmu propono\Yauo dyre
- ktora sądu ziemiańskiego p. Vierecka, który o
e . ś,viadczy, że w razie wyboru połączy się do 

stmnnktwa \\ olno-konserwatywncgo, że uwa-
l,za za J\onłecznie pmrzebne energiczne zwalcz.a

o nie polskiej agitacyi i głosować będzie za odno-
• 'Śnemi propozycyami rządu. ró\\·nież jest za tem. 

aby szko;a pozostała Zilpcinic w rnocy rzqclu. 
Bledzewo ... Przyjaciel Ludu" ro·zeslał przy 

kotku k\varta1u numery okazowe, pomiędzy in
nymi także- do organistÓ\\- jako do intelegentnit;j-

- ·szych czytelnikó\\' a zarazem i ''rodzonych kol-

l 
Portoróvv pism w .parafii. Nic pom!nąt \\ · ięc też i 
P. organistv \\·c fafałdzie p. Bledzewem. Ale 

1 
.trafH na S\;rego! r-Jan organ[sta nsiadt i na clru-
~iej stronie opaski napisat: .,\Vird nkht ange
nornmen! riier wohnen nur Deuts,.::he von altem 
Schrot und i\DITl! - (Podpis nieczytelny - jak 
u wielu \vysokich urzędników). Poczta stwier-

. 'dzib. pod t cm: .. Annahmc vcrweigert! Schubert 
ę IV". Jak to musi być przyjemnie pam1 Drgani
: ście, iż m ieszkaiąc we vVielkopo!sce, czuje ~·ię 
c u siebie jak w praniemicekim kraju - in Ur
e detltsclllancl. 
:1 Gniezno~ f~ohotnicy .Jan i August Kempiń-

. cy z Pyszczyka w· powiecie gnieźnicr1skim 
zmienili S\\-"e rodowe nazwisko na . }\empf'". 

Poznań. Umarł śp. Antolli Nacho\\ ski, lDl 
lat, Weteran z 1830- roku w P·c-z11allitł. Cześć pa-
mięci tego dzielnego syna ojczyzny. 

.. Z Ostrzeszowskiego. \Vieś rycerską Szklar
kę InyśJniewską 3500 mórg, należ'ltą do pana dr. 
Grabskie-go z. Rzetni rozparcelowano pomiędzy 

_ miejscowych go-spodarzy, a d·'.\"Orostwo Iw pi! 
Pan St. f"(a..::z.yJ·lski, aptekarz. 

,, &rek. Tutejszego wikaryusza złedzieje o
~ra-dli. \Veszli w nocy okne.m. Ukradli zegarek 
· osz:to.:wn_y .krzyż i pieniądze, które miar \Y kie
-~zeni. w Sl)odniach. Dotąd tych złodziei rlie 

· ~S~hwytano. Jeszcze do-syć, że mu krzy\l·dy na 
('Jele nie zroblJi. 

Ohflrn.lki. ·xv pobliżu miasta istnieje sana-

ROBOTNIK POLSKI. 

toryurn dla chorych na płuca. Zakład ten jest 
pod zarządem urzędu ubezpieczenia chorych 
do którego ubezpieczonych \\'ysyla. Admini
srra-cya niemiecka, chociaż pacyenci przeważnie 
Polacy. Niemcom pozwolono czytać wszelakie 
gazery- Polakom tylko jednę .. Przewodnik Ka
t'?licki". \V ,,barbarzyJ·lskiej", jak ją nazywają 
niemcy, Rosyi l)Odobne ukazy nie istniehl! Jacy 
oni \\- swej ni en a w·iści zaślepieni! T odo najsku
teczniejsza ag1ta._:ya, by nawet najoboiętniejsze
gu Polaka pu-oudzić do za \\ · ziętości. 

Ze ślązka czyli Starej Polski. 
~uda. Szkarlatyna st:erzy się tutaj w zastrasza

jacy spns(lb. \V ciagu .1 dni zmarło w rodzinie pew
neg-n tutejszego górnika aż 4 dzieci. 

.Łaoęty. W ubiegJą środę wieczorem przejechaJ 
pociaz OS1JbO\\·_;, na torL.e z LatJęt do Pysko\vic budni
b kolejoweg-o Larysza i zabil go na miejscu. 

Wiadomości ze świata. 
Z HGślli. Zamach turecki na biskupa kato

lickiego \.\ BośniL \V Serajewie Tnrel<, prze
bra.ny za Turczynkę i nzbrojony w sztylet, tu
dzież re\\-ol w er, usil o \vat wyjednać sobie postu -
chanie u tutejszego arcybiskupa katolickiego dra 
Stadlera. Zatrzymany przez portyera zeznaL 
że mial zamiar zamordowania arcybiskupa. 

Z \Vatyknnu. \Vażne mianowanie przez Oj
ca św. \Vedlug kqżącyc.h pogłosek w . powa
żnych sferach. zbliżonych do \Vatykanu, sekre
tarzem stanu zostanie. kardynał Gotti. a prefe
ktem propagandy kardynal l-(arnpolla. 

Z Galicyt Kradzież planów mobilizacyj
nych. Przedwczoraj rano odkryto w komen
dzie dywizyjnej (l(aYaleric-Truppen-Kmm11ando) 
w Stanis.ła\vowie w Galicyi kradzież planÓ\\. 
mobilizacyjnych. Byty one złożone \\' ogrom
nej skrzyni dębD\\ ' CL okutej blachą, w kanceb
ryi clywiz:rinei. vV dwupiętrowytn rym budyn-

studt;ntL>\\" \-t·ygło ił mo\\ ę. \\- której energicznie 
potępil rozkaz cesarski do armii. iVh)wca roz
dar.t przy obja\\-ach szalonej radości urzędowe 
wydanie rozkazu cesarskiego. 

Kilku oflcerÓ\\- rezerwy węgierskiej złoży
ło skutkiem królewskiego rozkazu do armii swo-
je stopnie. . 

Ludzie zostali dnYiłowo uspokojeni m·tyku
łem. który po.ja wil się w gazetach urzędowych, 
że cesarz w swej odezwie nie mial na myśli ję
zyka madziarskiego. Ale. trwa1o to tylko bardzo 
krótko, bo później dowiedziano się, że ten arty
ku -Ł kazali \\'ydrukować ministrowie bez wiedzy 
cesarza. Cesarz sam jest ·wielkim przeciwni
kiem języka madziarskiego i nie chce s!ućhać 
o usunięciu niemczyzny . 

Z różnych stron. 
Boehtun. 'Y e wtorek o godzinie pół 4: 

po południu odbył się w kośc-iele św. Józef~ 
ślub p. Stanisława Kuncy zarządcy drukarn:r
,,\Viaru~a Pobkiego" z panną .Martą Sobków
ną ,7; Bochum. M.łouej JHtr7>e •• Szczęść Boże!" 

Duisburg. "Duisb. Ztg." donosi z , Marxłoh, 
że asystent pocztowy flornicker zbiegł sprze
niewierzy\\·szy znaczniejsze sumy. 

Altenessen. Zona robotnika tl., mieszkają
cego przy ulicy Essenhorsterstr.. wyskoczyła. 
oknem z drugiego piętra w napadzie obłędu. 
Śmierć nastąpiła \\·krótCe. 

JEwi.ug. Robotnika Józefa Kamil1skiego, któ
ry się przechadzaJ po ulicy Chausseestr. z pe
\\ ' !Ul dziewczyną. napadt robotnik Satho i spo
niewierat go wielce. iż K. przynajmniej przez 
dni 14 przeleży chorym. Dziewczynie nic się 
nie stalo. 

Osłalnie wiadomości. 
Dnia 23 m. b. rozpoczął się proces przeciw oii-

ku mieszczą się kancelarye inrendantury i ko- cerom za~o<gi w Niszy, którzy podpisali odezwę, aby 
mendy dy\vizyjnc.i na drugiem a komendy Sia- ukarano tych oiicerów serbskich. którzy brali udział-
cyjnej i brygady lla pier\\ szem pięrrzc. Spra- w zamordowaniu królewskiej pary serbskiej. \Vyrok 
wca kradzieży wyzysk:J.-t czas. kiedy kancelarye zapadnie prawdopodobnie dzisiaj. . 

f r a n k i u r t. "franki. Ztg." donosi ze Sredca~ były z PO\\.·odu odbywający-ch się Ć\\ · iczer'l woj- że rzad -butaarskt zamówił 1000 koni. 
skO\\ ych po~amykan.e i. nikt w ni~h nie urzędo-~ c· ar 0 ; ród. Telegramy z wilajetów: Sałoni
\nd. Drzw1 przed \\"YJaz.dem optecz~towano l l kiki, Ueskub i Monastyr donoszą o licznych utarcz
przed\Yczoraj o o·odzinie 8 rano znalezi-0110 je . , kacb zbrojnyb. - Sąd wyjątkowy z Adryanopolu 
nietknięre. Piecz~cie były nienaruszone. Jak się . skazał J PKtsiańAcół-r tJa śmierć, jedenastu na IS ·~~: 
okaza!o. sprawca kra·dzieży, widocznie dosko-- fortecy w ałej zyJ. ,, , 
nale obznajmiony z rozkładem biur i stosunkach 
tych ka:ncelaryj dostał się -do W!l(~trza przez 
strych. wywierciwszy \\' suficie dziurę. którą 
do środka następnie się dostaL \V jednej ścia-

.nie skrzyni. zawierającej akta, wy\\-iercił spra
wca ot\\·ór, którym \\~ ygodnie mógt za\\ artość 
wysi<:tgnąć. \Vraz . z pl.auami mobilizac_yjnymi 
zginęta także prz.echowy\\'ana ta111 g.otr)\\·ka w 
k\\ ·ocic kilk11Set ;dotych, oraz dwie l<s i ,lżeczki 
oszczędności \\·ojskm\-ych, zatrudnionych w ~ej 
kancelaryi. Kradzież got{>\\-ki i książeczek no
si \\·szelkie poszb.ki chęci up-ozorow::t11ia tej kra
dzieży planÓ\Y ch G....: i-~ zysku. Spra \\ ·a tej kra
dzieży obudzi !a zaró·\\·no w koiach ,~., ojskowych 
jak i \\ . ca~em mieście Hz.asadnion~t sensacyę. 

Ze Serbii. Do .. Ntuc freie Pr:' donosz<.t z 
Biaiogrodu: MinisterSI\\.0 spraw zagranicznych 
\qrs!at·o do pos!a tureckiego notę, w ku)rej 
się użala na kancentraerę \V'Oiska tureckiego n~1 
granicy serbskiej i ż~da corn i ęda go, \\ prze-
chn!ym razie grozi 'rodkarni odpornemi. Posel 
ttt recki prz.cezy r. e m u, aby na granicy s e t·bskiej 
by lo- dużo wojska i uspra wied!iwia rozstawienie 
tureckich oc!dzw/t'>w nkustannemi napadami 
band serbskich. 

Z \Vęgler. \Vielk:i rozru:h \\. calym sw1e
cie WY\\"0-1ah mov:a cesarza austryackiego, wy
powicdzania pod-:zJ.s mane\\T6w \Ye \\s i C/o
pach. \V Oa.lkyl. bo \V mowie tej f'Ś\1. iad·czyl ce
S:J.rz. ~:~ \\ . armii ausuya~:k i e musi panO\\'.ać j~.., 
zyk nic:miccki i nigdy llie do pl!ści do panowania 
innego jęz-_yka. Oburzenie największe zapano
\vało na \Vęgrzech, gdzie p-os lo\\ ie- ttaro ~ ll)wi z 
Frn.n~iszkiem Koszutem na czele, syuem rewolu
cyollis-cy z r. l848 Lud\vika Koszuta, donwgaj~l 
się \\-yrzuceni.a niemczyzny z armii \\ ęgierskiej. 
Mówi-cno już. że re\vołucya wybuchnie na \Vt:
grzcch. różne telegramy donoszą, że silny 
wptyw n1 uśmicrzeni ·e rozgorączkowanych u
rnystó\Y wywart francis1-.ek Kosznr. który po
\\ ied?:iai: ,.Naród jest bezbronny, byłoby szaleti~ 
·n\·ern wpędzać g.o w re\voiucyę''. 

\V Peszcie. s1uctenci Llda1i się gronudnie na 
cn;~nt1rz i złc-iyH wspaniały \vienkc na grobie 
re\'\- olacyoni.sty Lnct·wika Ko:Sz.uta. Przew-ódca 

To•varzystwo św. Marcina w Derne 
podaje do wiadomości, iż wszelkie listy tyczące 

. się towarZ)'Stwa. adresować należy do teraźniej
szego prze\Yodniczącego, którym jest p. Józef 

. Tonder. mieszkający \'v- Altenderne, ul. Ober-Ja
gersrr. nr. 2l. 

Zarazem dcmoszę szan. członkom i wszyst
kim Podakom z Dew~. lz w niedzielę 27 bm. od
będzie się zebranie, na którem będą ważne 
sprawy do załatwienia, dla tego zfonkowie 
To\':. b::t:-dzo pożądani. Goście mile widziani. 
O liczny Hdzbl prosi ;:f 

J6zef ~onder, prze\vodn. ~-
·---·-----------·-··-·-- ---

Towarz,ystwo św. Augustyna w Rotthausen 
donosi szau. członkom i wszystkim Rodakom i 
Rodaczkom zamieszkatym w R.otthausen i oko
licy, iż \\ . niedzielę, dnia 27 września po pot o 
godz. 4 przy ulicy Diippelstr. li p. Rohla. obcho
dzimy 12-tą rocznicę istnienia swego przez kon
cert, teatr, śpiewy i deklarnacye. Osobnych za
prosze(J do obcych tow. nie wysetamy. Sąsie
dnie tow., które chciałyby nas odwiedzić niniej
szel1l serdecznie zapraszamy. Karty wstępu dla 
gości przed czasem 50 fen., przy kasie 75 fen., 
wstępne dla obcych tow. 30 fen., członkowie i 
nievv·iasty maj<.l \Ystęp wolny. Członkowie, h.i:ó
rzy zalegają ze skladką miesięczną dłużej jak 3 
miesi~lCe. winni się z tego uiścić, w przeciwnym 
razie' nie będ<l mieli wstępu wolnego. Cztonko
wie \\·inni się podczas zabawy w oznaki to·w. 
zaopatrzeć. Cz.tnnko\Yie. którzy mają karty 
wsfę!)tt na sprzedaż. winni się sta\vić na salę 
zwyktych posiedze(J o godz. 3~, posiedzenie za
rZ~\dlJ tak sJ.mo o godz. 3]/2. O liczny udział w 
zaba'vvie prosi Z ar z ą d. 

U w a g a : Amatorzy, którzy się ćwiczą 
teati'u. pO\\ inni się wszyscy zgromadzić na pró
bę o godz. 10 przed południem. 

Baczność! 
Mój w p-obliżu Gostynia polożony grunt, 24 mor

gi w~ącznie t morgi fąki i l~ morgi średniego lasku 
nw.m zamiar pou bardzo korz:rstnemi warunkami 
sprzeda..:. Zi~mi~ średnia. \\piata 3000 marek. 

W a c ł a w D a b i ń s k i. Gostyń. 



~~~;t ;t~ ;t~~ ;t~~~ ;t~~·~:; 
Podziękowanie~· :'i ~ .. • 

Szan?wnym czlonkom Kola _śpi~~.~; }~·Ji.f~IJ:~( i 
Bochum t Rodakom, a_ w szczegoln.o$,~'~~\lefce. s~~,
no~nemu Pan~ Brejsk1emu z To.rUJ:J•I,'t·L~ tt~·~P-.(~?.~}m
skwmu z Pelphna, za nadesłane zyczema w · d~111.1 s)u..., 
-bu, skfadamy szczere podziękowar.ttp : ..staropolskien~ 
.,Bóg zapłać". · · :__, !i : 

St. Kunca z żoną.i 
' ~. ~ ·~ ·t- l • •• ~i/ ( l •• ' ·, l 

B o c h u m, we wrześniu 1903: 11 • ~:,1 .)-r\ ;, 
1 

•**~~~~.*~~•;t;r•~! Ya. ~ ~ ~ ~ ~ ~ h • ~ .. ,...,. ~ .. ~ \ .~.,~ ~ ; 

11. 
... (f/ ' 

t·( .. 
" '1..."' ; ' ~: ., 1' ~ ~ 

' (;. ·. •-. . , r. r.,.!·~ f:.~;: i!:~(" : 

Towarzystwo św. Kazimierza w'i'Lut,;:end(l.mtfu~nd .. 1 

'donosi swym czlonkom i wsz)·stkim~om..--iż 
wdobalo się Panu Bo~u zabrać z na.szego grona. na-
szego czlonka · 

· śp. Józefa 1\łiszyńskieg:o. 
Śp. Józef Miszyński urnarr w paniedzialek 21 bm . . 

1() godz. 9 wieczorem. Pogrzeb odbędz'ie się w · piątek 
25 bm. po pol. o godz. ~~4 z domu chorych. Czlo!l
kowie winni się stawić jak najliczniej w czapkach i 
oz na kac h na sali p. Sp ech ta o godz. kwadrans do 3. 
O jak najliczniejszy udzial W · pogrzebie prosi 

- Zarz 

Towarzystwo św. Jana. Chrzc. w Metderich 
donosi wszystkim członkom, iż w niedzielę, dnia 27 
września odbędzie się kwartalne wał.ne zebranie. 
Czlonkowie winni się wsz:;,·scy sta\t.'ić. Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Ludwika w Distelu-Schedebeck 
obchodzi swą 3-cią rocznicę swego istnienia dnia 27 
września na sali p. W. tlestermanna , w Disteln. Po
rządek uroczystości: l) Przyjmowanie Tow. o go<fz. 
2 do 4. O godz. 4 wymarsz do kośoiola, 2) Po po
wrocie z kościola powitanie Tow. i ~o·śći· przez miej
ScOIWego przewodniczącego. 3) Deklctm~cye i różne 
spiewy. O godz. 9 będzie odegtany teatr p. tyt.: 
"Mosiek spekulant". Spodziewamy się'; że nas szan. 
Tow. swą obecnością zaszczycić raczą. Także i te 
chętnie zapr.~.szamy, które od nas zaproszeti nie ode
lbraly dla braltu adresów. Zaznaczamy, iż przyjazd 
jest dogodny kpJeją elektryczną jak z Wanne lub 
.:Recklinghausen na samo miejsce. z a r z Cl d. 

Towarzystwo św. Antoniego w Obe·r·Styrutm 
oznajmia swym cztonkom, oraz wszystkim Rodakom 
zamieszkalym w Styrum, iż w niedzielę 27 września 
po pol~dniu o godz. 4 odbędzie się poświę 'en i e dzwu· 
nów z chorągwią. Czlonków się up.rasza, o stawie
!łię się ~ól godziny prędzej na sali posiedze11. 

· Zarzą~ 

Tó\vatzystwo św. Izydora w Herne 
donosi swym członkom, iż w niedzielę, dnia 27 wrze
śnia po poludniu o godz. ·4 odbędzie się roczne wa.Jne 
zebranie, przyczem obór nowego ~ar.zą~u. C~l.onko
wie zarządu i rewizorowie kasy wmm się stawie pun
ktualnie o godz. 2:xi po poJ'udniu. Jak naJliczniejsze i 
punktualne przybycie wszystkich czlonków jest po-
żądane. Goście mile widziani. Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Szczepana w lacb::ms.m~rku.. 
podaje swym czlonkom do wiadomośd'j rz w medzl~
ię. dnia 27 września odbędzie sie ,wspólna J(omuma 
sw. Sposobność d.o spowiedzi św. \V sobotę 26 bm. 
po poludniu a w niedzielę 27 bm. przystępuje Tn~'· 
do spólnej Komunii św. o ~odz. 7 rano. Uprasza s1ę 
czlonków , aby licznie się sta\vili, Z'e:by Ż(I.<Jnego n!e 
braklo, i tych czlonkó"r się uprasza. k.tór~y w sobotę
byli u spowiedzi św .. niech · się w medz1elę rano o 
-s;odz. pól do 7 w lokal.u S\\·ych posiedzef1 w czapk· ch 
i oznakach. O liczny udzial prosi Z a r z ą d. 

U w a g a : Posiedzenie odbędzie się w niedzie
lę dnia 27 września o ~od z .. 6 po pol.udniu zar~z p 
polskiem nabożeństwie. O hczny udzral w oosredze-
niu prosi Z a r z a d. 

" Towarzvstwo św. Antonrego w L.aa.r 
podaje swym czloukom do wiadomości, iż w ni~dzj~
lę. dnia. 27 września o godz. 4 po pol. odb~dzle s1ę 
miesięczne zebranie, i zarazem famiłlin~ ~!eca.o!ek! 
na który się szan. członków wraz z swoum 1a1mhanu 

-]ak na.iuprzf:jmiej zaprasza. Z\:..Taca _się uwagę tyn~ 
czJonkom, którzy dl'uższy czas zalegaJą ze s~lad~?f!1~ 
miesięcznemi, aby się z takowych _na zebr.anm_ msc1.c 
raczyli. O liczny udzial uprasza s1ę. Oośc1e n11le ;vi-
dziani. Z ·a r z c; o.. ·. 

Oddział śpfewu Tow. Ś\V. Antmr.ieg<J;, !l> . ti·~-ckendod. 
\V niedzielę dnia 27 9. Cl.3 .r.d.będzi~ się ~en .. eraJue 

ztromadzenie o ~odz. 2 po pnL, ;, wie..:- uprt:szam .. r 
wszystkich cz.!'onków o punk1ua lne zebranie .:lę. po
niewa~ przyjdą ważne spr2wy pod ołlrady. Zarazem 
czlonkowie ToVv. Ś\\'. Antc,nieR<). którz:vAo t~2.-.:..~:. u 
jeszcze nie są \v <)ddzialc śpieVJu i ~o:·f.i . /P"nl~· ,~s
dziani.. balsze ·szczególy będą na pt].§lę' _ .ęmtf. 

.. .. Z _a.r.,z .ą,.d. 
· .. ·. ·.~. ·~ . 

BACZNOŚĆ! BACZNOść! 
Szan. Publiczności polskiej w Wan.ne i olt H 

donoszę, 'iż osiedlilem się jako '\:· ~ 

1. parafii· tuto$t'niews.kiej p. Kroto-
: • ..:.:; -, .. ·;:·. · , szynem. 

Ponie.waż nie wszystldm z pewnością je t wia
domo, iż mam~· zamiar sprawić· drugą pamiątkę do 

. naszego kościola parafialnego. przeto prosimy jeszcze 
raz \Vszystkich zan. pararian nietylko z Oberhausen, 
ale gdzie się tylko który Zllajduje w \Vestialii i Nad
.renii, aby racz:rli przybyć na to zebranie odbyć się 
ma,iące w niedzidę 27 . września o godz . . 2 po pol. na 

="sali·p. Kaiscra w Oberhausen. Prosimy i tych wszy-
stkich. którzy mają żony z tej parafii, aby i oni przy

. byli na to zebranie, na którem będą przedstawione 
··próbki, z których mamy wybrać drug-ą pamiątkę do 
· na.sze~o kościola. Mam nadzieję. źe się wszyscy na 
· to zebranie sta\Yicie licznie, gdyż nam jak dobryn1 

pa.ra.iianom leży na sercu nasz dom Boży. Tak samo 
prosimy tych wsz:rstldch. którzy z jakiej ważne.i przy
czyny !uh dalekiej podróży przybyć nie mogą do· nas 
ażeby się z~fosiU listo\vnie do niżej podpisanego ko-

. mitetu, któr.yby za~ cl!ciaJ: swói datek ofiarować, mo-
że .go także nadesłać na ręce komitetu, a każdy nai
.mniejszv datek będzie na kotku pokwitowany. tam 
·zaś mo'ie każdy ofiarodawca S\.\'e imię i nazwisko ·i 
datek, Jaki zloty!, wycz:nać~ bo będzie umieszczony 
w naszej gazecie .,\Viarusie Pol kim'". Zważ sobie 
Bracie jeden i drugi, co za radość b~d.zie w twei du
szy, gdy od,viedzisz swą rodzi~ę i kościół', a ~oba- · 
czysz w niem pamiątki przez biednych wychodzców 
sprawione, do czego i ty ręhi dolożyieś. Kto w 
Oberhausen jest nie świadomem, niech zaczeka na 
d.wrrcu. Szczerze was wszystkich pozdrawiamy. 
.Józef Kowalczyk w .Marxloh, \Viese11Str. 58. Stani
sl'aw KO\nllski w Laar. \Verthstr. 14. \Va entY Ko
za! w Rauxet B.-Str. 13. '-tanis!'a\v Ryba w Bruck-

hausen, Albrcchtstr. 35. 

Jl(of'o śpiewu .. l'Vanda'·' w taar 
donosi swvm czfonkom. iż w niedzielę, · dnia 27 wrze
śnia odbędzie si~ zebranie o godz. 2 po poL \V lokalu 
posiedze(J. ' Uprasza się \\'SZ~'stkich czlonków. aby 
się .iak najliczniej stawili. ~dyż mamy \Vażne spra;vy 
do zaJatwienia. Zarazem upraszamy tych czlonkow, 
którzy zalegają ze składkami. miesięcznemi: ażeby_ s!ę 
także tawili. O liczny udz1a! uprasza S!~. Goscte 
mile wid.ziani. lg:. Dera, preze_s. _ 

··-}(oto śpiewaków .. Słowilt" w Horstbausen 
donosi wszystkim rodakom z Horsthausen oraz z ca
lei okolicy. iż w niedzielę. dnia 27 września obchodzi 
dru~ą rocznicę S\Vego istnienia na sali p. L?~ek 'a. Po
czątek o godz. 4 po pol. Będzie koncert. _sp1ewy, na
stępnie o godz. 6 teatr; będą dwie sztuki grane pod 
tyt.: .,Adam i Ewa" oraz ,.Kominiarz i młynarz", po 
teatrze taniec. Kora, które zaproszenia odebrafy 
oraz te. które dla braku adresów nie zostaly zapro
szone, zapraszamy uprzejmie. \V stęp ·dla czlonków 
Kó.l śpiewackich 50 ien .• dla gości przed czasem 75 
fę'Ji., .przy kasie l markę. Zatem prosimy z poprze
dńię:gó zakupu kart, gdzie takowy można gd czlon
J.;:ó'w ((ola naszego nabyć. Upraszamy szan. Roda
Jc'gw~ '.: ab:V nas raczyli licznie odwiedzieć Cze~ć pol-
ski.eL pteŚ'iit1 Z a r z ą d. 

::~; ~ ·'iowarzystwo św .. Józefa .~-v Horstha~sen . 
dónhsi S\ll'Ym szan. czlonkom, tz z powod,u zabawy 
Koi~, spie\\'ackiego odbędzie si.ę zebran~e zaraz po 
ltabożeństwie o ~odz. % 12. O liczny udz1al w ze.bra-
tt'iu uprasza się. Goście mile widziani. Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Józeia w Wan.ne 
\V niedziele, dnia 27 września przystępujemy 

wspótnie do KOJ1mnii Ś\\7. 112; drugie.j n:s1.y. ~w·. to je.st 
0 godz. 7 rano. Sposobnośc do. sp~w1edZ1 JeSt w so
botę po pol'udniu i .ieszcz:e w medzielę rano .. 

U w a g a : W niedziele. dnia 27 wrześma po po
lu dniu o godz. 4 odbędzie się ·roczue. walne z.ebranie~ 
na którem będzie p[acenle miesięcznrch skladek z 
wpis nowych cz.lonków. Potem nast~pi obór nowe
~o zarządu. O jak najliczniejszy udzm~ tak w spo
wiedzj św .. iak i w zebranilj nrosi z a r z <l o. 

Tow:nzystwo św. Woidec.ba w R.ohf.invhausen 
donosi S\\'\;111 cz.tonkom i Rodakom, iż '"-' niedzielę 27 
września - rządza zaca.wę je:siefmą pc~lączoną z _lwn~ 
certem i tt.atrem, na którą wszystkich~ czJ.nnkO\\' t 
Rodaków zaprasza. Poczatek zc.bawy o ~od~. 4 po 
po!'udniu. Czl'onkowic ma,ią wst~p wolny. Ober plac.q 
50 ten. . . 

U w a ~a : Czł'f•n!-.O\\-ie. którzy zaleg-a.ją 3 nue
siącc i d, krórzy dluże.i Sq nieplatni }ak .3 m_iesiące, 
winni shradki z<mlac.ić na teraźnie.isze.i zabaWie przy 
kąsie, inaczej będą poczytani za obcy~h. · i tak . ~arno 
plac<! wstępne 50 ien. O liczny udz1al cz.lonkaw 1 
Rodaf.>ó\V prcsi Z a r z C! d. 

J\o.ro Ś,piewu •• Dzwon" w Essen 
c~"':' r ~f ~7 ...,n . c::'.Jf";l;n.:n o;z7 w~zvs:tl~i:n R0d?l..:0·;;~ ~" 
Essen i ok(•Jicy, U. w przysz.tą nieduełę 27 wr~es1:1~ 
br. o godz. 5 wieczoren;. urz.~dz~ :lab}l'~·ę na Wlclk_:~> 
. ali p .. v1Ullc a orz.y U!l C:V ~chntzenoannst:. nr .. :>h. 
~ taraniem nasurn będzie Jak Za\\·szc tak 1 tym ra
z,t;m Rodaków iak nailkz.nic.i zabaw~ć .. rao.tta polska. 

U w a ~" : \V ~l>t !ltt: Zó wnesn1a WJec.:wrem o 
, ('O·dz. S '·~ odł;ę.dz.ie s i ę zel-•ranic w lc.rkaJu p. M eistra 
1 (A!iredushau~ ) . O if'o'k najliczniejszy udzial \V zal:~
wie i zebraniu uprasza sic. Cześć pc-Iski eJ picśm l 

· Z ar z ą d. 

Towarz~~two św. Molz.e,i!':o w Kotten.bursw 
d0nosi sw:,:m cz%onknm, iż przyszle k~a.rtalne "YH_l~ 
ne Hbranie 0dhedzif' się \J..' niedzielę, drua 27 wrzesma 
o ~odz. 3 po pdudniu,. ~a którem będ.zie oh? r. ~?we~c~ 
skarbnika z powodu, 1z nasz skarbmk odJezaza . w 
ojczyste strony. Uprasza s~ę szan. z.arząd 0. ~tawte

~ nie się ~odzinę prędzej. O hczny m.lzH:I1 prosi 
Z ar z ą d. 

Towarzystwo ś' '. Wawrzyńca w Kastropie~ .• 
donosi \\-szystkim czionkom, iż posiedzenie miesię 
czne odbędzie się w niedzielę 27 września po Pot 
godz. 4 na sa.ti Z\vyk.ly.ch posiedzeń. Liczny Udziąl 
jest bardzo poźądan:s'. Goście mile widziani. Zarząd 
. --... 

Koło śpiewu .,Halka" w Kastropie 
donosi swym członkom i Rodakom w J<!a·st:ropie:y. ·i 0• 
kolicy, iż w niedzielę dnia 4 października obchodzim~ 
5 rocznicę swego istnienia u p. Szuitebek ra, róg dwor . 
cowej ulicy, na którą wszystkich członków i gości 

4 Kastropu i O·kolicy jak najuprzejmiej zapraszamv 
Także i cz.ranków innych towarzystw, które nas ze' 
chcą odwiedzić, jak najchętniej zapraszamy. Pro. 
gram zabawy: J) .Mowa po\vitaina i wspólny śpiew. 
2) Koncert kapeli p. J. Musielaka. 3. Spiewy l(o/a 
śpiewu "Halka'' na cztery glosy. 4) Deklamacye i 
śpiewy. O godz. 5 taniec. Czlonków niewyplatnych 
uważa się za nieczlonków. O Hik najliczniejsży udział 
w naszej uroczystości uprasza Z a rząd . 

Początek o godzinie 5 po poludniu. 

Towarzystwo św. Jana Chrzc. w Ałtenessen 
donosi swym czlonkom, Rodakom i Rodaczkom w 
Altenesen i bliskiej okolicy, że 27 t. m. jest o r.;~ 
nabożeftstwq polskie. Po nabożel1stwie zebranie na 
sa l i posied.ze6. O liczny udziaŁ tak w nabożeJ1.stWit 
ja.k.o i '" zebraniu uprasza Zarząd. 

Zarazem zwracam uwagę, że po zebraniu 'G!rz~.· 
d.zają nasi amatorzy taniec. na który się także ·:~l!szy. 
stkich Rodaków i Rodaczki zaprasza. \Vstępue'H rzed 
czasem 50 fen., przy kasie 75 fen. -~.c; ... 1 

·------·---A.~\(aliJ1Sl\i,_~rz:~~9_tj 
To\l'arzvstwa św. Stanisława w Herne 

donosi szan. cŻroukom, że 11asze towarzystwo-·blerze 
udzial w rocznicy Tow. św. Micha~a w Bt~ti'chu w 
niedzielę 27 bm. Wymarsz po pol. o godz. 2 ~~;ip.kalu 
zebrai1 w czapkach i oznakach towarzystwa. Jak 
naj~iczniejs~y_u~!~-j~_3~any. ~a~ Z 1~ 1~, .1 

Towarz~'stwo św. Stanisława B. w \Vartite. ;•y 
\V niedzi~lę dnia 27 września t. r. odbę~f'~~ ·się ' 

walne zebran1e po pQl. o godz. 4. Uprasza ,· się- 'tych 
czl'onków, którz~r zalegają ze skladkami, alf!(§·~~'tt 
nich uiścili, inaczej dt ·a 11 października w z:;tb.a;wie U 
nie będą za członków uważani. Zai,t~4.-.. ·--- - ~-·- -· -- ·---- ------ \·h-......... ·'.J·· -+· 

Towarzystwo św. Józefa w Dumptettt " :., ·.;:u··, 
donosi swym cztonkom, iż w niedzielę 27 \Vrześnmq:ro 
poludniu o godz. 5 odbędzie się miesięczne ·pasiedz:c:.. 7 
nie. Pożądanem Jest, aby zarząd i wszyscy czlon
ko\vie punktualnie się stawili, gdyż mamy ważne 
sprawy do zaXatwienia. O jak najliczniejsz'Y1.~~~ w 
zebraniu prosi się. Goście mile \ 'd~i~ni., ~~:--~'-··- ~2. 
______________ Jan_ Sltwa1~P~Z~~·~ Ka 
Towarzystwo gimn. "Sok~!" w . Ho~bruc;~-:lJ.arróP ~, ·· or 
oznajmia zacnym druhom, 1z w medztelę drua - ~z: b ... m 
odbędzie się miesięczne zebranie zaraz po . o·st~lQ.iĘrh pa 
nabożeftstwie o ~od.z. 12 na. sali p. Schnitt~.ex,_ P.rzy l 
u!icy Kirchstr. nr._~· ~szys!ki~h ~ruhów .Uf?{ . .i .~jmi~.

1
a 

Się zaprasza. Gosc1e mtle W1dz1am. Czo.lem! . ra 
\YYd.tial._ 

Towarz~rstwo św. Stanisława B. w Marxloii'.· : . ue 
Zebranie odbędzie · się w niedzielę 27 wrze~w.a· 

zaraz po nah<YL:eństwie o gÓdz. 113/z przed. .Pc;>ludnleni. ra 
Zmiana dla braku miejsca w sali. Uprasżatri c,Uon·· ś 
ków o liczne stawienie się, bo na przyszlem z.eb'r,ai1i.u. 
walnem przeczy·tam, ilu czlonków jest, a .. .ilu. ~al , ze
brania uczęszeza, a osobliwie zarząd,. i}ą,R: ~ ITir s.LC·Ig 
p~zedstawia. Jędre"nak,, s.e~·::_ 1lo 

Komiłef wycieczek latowy~~ ·~ 
w Bochum• .·; (; ':-'<:. a 

\V niedzielę, dnia 27 września o ~odz; 2--l:R~' .poJ; pr 
wycieczka do ogrodu p. \Valburga w Hofstede~ r~ ~ii\i:~ P 
Bismarckstr. O liczny udzial Rodaków z rodzinam: 
uprasza się~ ~d}·ż będą różne nadzwyczajne rQ:~TY)ViiJ 

ctla n~w~: ~;;~ZJ1 i dzi:OOC,0~~,1 
wypowiedzianą !łl"Zeeiw p. Polska słuząca. ' 
;\.ot.oni• ntu Kop~zy - Potrz~h·1ję o(l zarl:ii7' ml.l-
kowi i jego żonie z Kraju ltąeą, która potrafi .-. 1'~~~9~ 

1 cofam nźniP.jszem przepra- domo·wą. .,., rde 
~za.m. \V. Mrn'-kowia,k, ·· 1a 

Jan Florkowski. skł:tu koloniahiJ '~ :· : st 
2- czeladzt"' w Bruchu ul. Lousbt~1·g-· na 

Str. 323 6. · 11 

krawieckich 00001100000000000 Pktr 
znajdzie od zara.z st:tłe za-
trttdnienic. f • lol . l a 

Jan Gawron, Różne kSICłŻkl · · .. za 
mistrz krawiecki, Rf'kl.- pGlet;.~~ ł\.F.! i t~garnJa •• '· lsr." pr 
8rucb, ntt.przeelw koscio. Pole.k." "" Bot'.ht>·Di· r st 

'l ła katolickiego. iV 

Postbestellungsformular. 
Ich ·· bestelłe hiermit b1:i dem K.aiserHchea 

Postamt ein Exempłar der Zeitung t~Robotnl~ dz 
Połskir aus Bachum fur das lV. Quartal tW\.<" 

zahle' an Abonnement uml Bestellgeld . 0,62 Mr ·· 
(Zeitungspreisliste H. Nr. 112a). 

kra••YłeC pol411!1'•ł Towarzystwo ·~im.n. ~kór' ~ Laa~ .. 
W l ..,.. •. ' · donos:i wszystkim Rodar~om w La ar 1 ohohcy, 1z w O big e 0,62 M r. erha.lten z u habe.n· 

Polecam s'ię do wykonywania ubrań, P.a~ętoiów, niedzielę. dnia 27 września urządza z~~awę polączo- ~cheinigt 
:spodni, 'Dod~ug mia.ry pod 50varanc.yą ~.a · <Jąpęe·leże- . ną z tat1cem dla odchodz;: cyc'l do WOJSka . . Pocz(lt:ek 
nie. Proszę szan. Publ'icz.ność o poparcte . me~o przed- . o · godz. 4 p p-Jludniu na saH p.. ·Wittenłdimp·era ~ 
.siębiorstwa. z wysokim szacunkiem . · Laar ul. cesarska. Upraszamy tak samo wszystkie 

Dyonlzy Wawrzyniak; towarzystwa polskie .. szczególnie sokole. aby nas od-

..... "' d. 

kfawiec polski ·:w Wa.na-e, ul. Wilhelmstr. nr. 6. wiecizi.ly. O liczny udzial :prosi W Y d ·z i aS. 

-~~!:~~~~z:.a_:::d-!MJk,~~na.ld:2~8d~i_:re~.d~alt~cy~e~od~·~~O'\'ti~~·'"..;e~dzł---:dn;: ~y_:.A~~:t.(l:ru;· ~B~-r-e;~.Rk~-~; :w:::B~o~ch:::tml:=. ~_:..:...:N:ak;;:. ł;::ad;::em: .. -1;-. :ca:m:;.:onlr:_::alii:;::i~' W;;:y:::d;:a::;~;:n~):;et:w:a:-";W;l~·Uu=&=EJ~. ;P~ol~s.~lf1~·e;g~e~:;:c.,~w;]B~o~c~h;u:m;;--....... -



• · odłłenne pismo ludowe dla Polak6w na obczyinie, poś"rięcone sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

f/f'k5,bł codziennie 2: wYi,Udtm dni pośv.1ateczn:rcb 
1 •e•aU:i1m rtli5(iinym v. t.: .. Nauka l(atołickz" z ty
••••łkiem avoltcznym p. t.: "Glos 51:6rnik6w i hutn.i
kdw", onz pisemkiem literackiero p. t. .. ZwierciadJo" 
rra•Jłata kwartalna na poczcie i u listowych wyno!.i 
1 •· 50 ftn., a z od noszenJem do domu l mr. 92 i en. 
.Wtarta Polsk:i" zapisany jest w cennikli vccztowym 

pod znakiem ·,.t poinisch .. nr. 128. 

Mó:d~ s;lę i ·pracuj ł 

Za inseraty p.laci się za miejsce rządka drobne~o druku 
]5 fen., a za o~loszenia zamieszczone przed inseratami 
4 Ołen. Kto często o~lasza. otrzyma odpowiedni opust 
c.zy!i rabat. Za tlemaczenie z obcych języ ków na pol
!łd nic się nie placi. - Listy do redakc)' i, Drukarni 
i Ksie~arni należy oplacić i podać w nich dekladny 
adres piszącego. Rekopisów się nie zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ich upoważnienia nie '''skazuje się. 

Bochum (Westfalia), sobola 26-go września 1903. Bok 13. 
Redakcya, Drukarnia Księgarnia znajduje się przy ulicy Maltheserstrasee nr. 17 na dole. - Adres: "'Viarus Polski:'~ Bochum. 

l 
Rodzice polscy! Uezcie azleci swe 

B6wió, czytać i pisać po polsku! Nie 
,! r.t PoJakiem, kto potomstwu swemu 
1~11łemezyć się pozwoli! 

ię "**~~-***•******* -~ Już teraz 
·e. upisać można na każdej poczcie i u listowych 

"Wiarusa Polskiego" 
~ - z trzema bezplatnymi dodatkami. 
· 

1 Prenumerata za 

"Wiarusa Polskiego" 
2 trzema bezpłatnymi dodatkami tj.: "Naukt4 

:• Katolicką", "Głosem górników i hutników", 
oraz "Zwierciadłem", wynosi na kwartal, tj. na 

m październik, listopad i grudzień 
y tylko l mr. 50 fen., 
i~ . a z odnoszeniem do domu 42 fen. wi-ęcej, czyli 

!razem 1,92 mr. 
W przyszłym kwartale otrzyma każdy abo

ia· nent "Wiarusa P~lskiego" zu~nie bezpłat?ie 
·,. (razem z gazetą 2 piękne dodatki: l) Obraz 01ca 

- ~ św. Piusa X. 2) Kantyczki, czyli zbiór pieśni na 
iil Boże Narodzenie. 
-~ }(toby pragną!, abyśmy "Wiarusa P<ilskie-

go" posylali rodzicom, krewnym lub znajornym 
4o Polski, lub gdzieindziej, niech nadeśle 1)93 

·· mr. i dokladny adres, a gazetę poczcie prze-
·, każemy. Prosimy uczynić to jak najrych1ei, gdy:l 
; przez późne przekazanie gazety powstają n]e

, ~ porządki ! 

{~ ***"**~~********* 
~·1 % wypadków dnia •. 

Cesarz austryacki się cofa? 

;~. 1 W piśmie \~ystosowan~m do hr. Khuen-łi~
,, · dervaryego, ktoremu powierzono utworzeme 
, .. , igabinetu węgierskiego, ubolewa monarcha au-
:. stryacki nad dążeniami tamującemi maszyneryę 
Patistwową. lvlonarcha austryacki nie może 

·Przystać. na takie zmiany we wspólnej armii, 
któreby osłabiały oba pat'tstwa i monarchię calą, 

--~. a interesom \V ęgier nie odpowiadaJą ( ?). tylko 
~ zagraża::l r ; i c p c <lz:. c.L ;c śc:. Ccs:u ::. ~tLSJY~~~b · 

· Pragnie jednakże spel'nić względem armii ustęp
,,stwa, które rząd w sejmie zapowiedzia1, które 
"Wr~z z kiłku ubocznymi punktami uważa za 
znuanę możliwą, to jest w skutkach nieszkodli-

a \Vą. Dalej pisze monCl!rcha austryac!d, że wie
łk rz~ w po-wrót zgody anstra-węgierskiej i spo
c,1 dz.tewa się, że prezydent ministr(nv przekona 
r feJm niego życzliwych zamiarach oraz rozwi-
.. lą, zawilą sprawę. , 

W tcm przypuszczeniu cesarz anstryacki 
Powierza hr. Khuen-Hedervarycmu utworzenie 
nowego gabinetu. 

W kilka dni po wJ!jeździe cesarza \Vilhe1ma 
~ Au~tryi cesarzow~i Franciszkowi Józefowi nie 
ostaJe dawniejszego tonu stanowczego. 

1 lllobra wrzesińskie nie pójdą na kołon_l_za_cy_ę_! 
e ... · .Hr. St. Poniński doniósl telegraficznie 
.. · Dzlen. Berlit1skiemu ", który p f sal o sprzedaży 
·< Dóbr .wrzesi.I1skich. kolonizacyi, że ":',iadomośt 

iWa Jest "rnegodzrwem oszczerstwem ·. 

Niemczenie nazw. 
Wieś Katarzynowo w }JO\Yiecic w rze.si(I

skim otrzymała nazwę .. Kathrindorf·', wieś Le
ziona \V powiecie ostrowskim nazwę ,.Leschau". 
Mieszka1ky wsi \\falownicy w po·wiecie szubiJi
skim podobno chcą wnieść o pozwolenie na 
zmianę nazwy wsi na .,Netzheim'·. Dominium i 
gminę \viejsk~ Kunowo \:V powiecie śremskim 
połączono w jednę gminę pod nazwą "Kunthal". 

Nowy nabytek komisyi kolonizacyjnej.. 
Komisya kolonizacyjna kupiła od bamna 

Langem1anna majątek Lubit1 w po\-viecie K·O
ściańskim. obejmujący 3244 mDrgi, i ()bejmie 
ten majątek od l lipca r. 1904. 

Boją się jezuitów! 
Pozna{Iskie Towarzystwo filialne związku 

ewangielickiego wystosowało do l~ady zwią
zkowej petycyę przechv zniesieniu paragrafu 2 
ustawy o Jezuitach. W perycyi. mającej 6208 
podpisów. powiedziano: ,,Otwarcie dziedzi
cznym wrogom protestanckiej \vjary i życia 
protestanckieg·o bram Rzeszy nitrnieckiej, które 
dla nich zamkJH}la mądra ustawa, cały lud pro
testancb uważałby ~t!'" wypowiedzenie wojny 
protestantyzmowi; ono zaostrzaloby przeci
wieństwa narodowościowe i podkopałoby z tru
dem osiągnięry i utrzymywany pokój. Kto 
kocha swoją ojczyznę, swo.ią niemieckość, swo
ją wiarę protestancką i ma je za rzeczy święte 
a przyrem nie jest ślepym wobec przekonywają
cych nauk historyi, ten nie może milczeć 
w chwili poważnego niebezpieczei1St\Ya, lecz 
w1inien przed Bogiem i ludźmi podnieść 01\var
cie głos, przestrzegający tych. którzy na pelnym 
odpo\\'iedzialności urzędzie winni dbać o do bro 
ojczyzny. Przede\\·szystkiem my niemcy na 
kresach wschodnich l(zeszy mamy ten święty 
obowiązek. Bo po trzeba nam w osobliwie ob
fitej mierze . pokoJu wyznaniO\\·ego, zgodnego 
wspó!dzialan ia \\·szystkich JJiemców ku zdro
wemu rozwoJowi swsnnków; a w Jaśnie pod tym 
względem Ś\v iadczy historya wyrażnie i prze~ 
konywająco o zgubnej dzŁa~alności Jezui tów". 

Telegramy. 
B er l i n. Urzędnik pocztow~' 'Vagner, któ

ry publicznie przyznał się do soc~'alfzmu, został 
wydalony :ze służby. 

P e t er s u H r ~· I\ osra z4l~:uyśia v. ysiać du 
Turcyi i Butgaryi upomnienie, aby vostę;p<rwały 
według życzeił mocarstw. 

l( o n s t a n t ~~ n o p o f. 'V MaceckmH ni
szczewie wsi t miast tn\'a dalej. - Mówią. ze 
p·owstańcy zamierzają wykonać szereg zama
chów przy pomocy dynamitu. 

\V i c d e ń. \V parlamencie przyjdzie po-d 
obrady sp:rawa zatożenia .~veto"' z.e strony Au• 
stryi przy wyborze Papieża. 

B er l i n. Mi-nrs,ter spraw wewnętn.nycb 
ogłasza w "Staatsanzeiger''. . że prawybory do 
sejmu (wybory walmanów) odbędą się dnia J2 
listopada, a wybory posfflłw (przez wafmanów) 
dnia Zil listopada rb. 

Pan Lensing "prostuje'ł. 
\V nr. 216 .,Wiarusa PoLkiego·• w any}arle 

pod naglówk jem .,\Vsp6lpracownik pana Len 
.. inga'' pisa li śmy mit:c!zy inn t mi tak: 

,,Dortmnndzki "Przewodnik" nie chce ba
dać, czy p. Leon Trzebiński, o którym organ 
pana Lensinga wyraźnie pi sal, że "ma stanowi
sko przy .,Prze\v-odniku", byt socyalistą, bo to, 
jak powiada, ,,rzecz prywatna", która ,,Przewo·
dnika'' nie obchodzi. 

Za pozwoleniem, panowie centrowcy! Gdy
by p. Trzebiński byl został sprowadzony do 
Dortmundu tylko na to, aby stawiał 1iterki, nie 
bardzo zajmowalibyśmy się jego ,.przekonania
mi" po1ityc.znemi, ale 

l. p. Lensing w zaproszeniach na wiece wy
borcze przedstaw·iał pana Trzebiflskiego Pola
kom-katolikom jako redaktora; 

2. zanim p. Łukowski został najęty przez p. 
Lensinga, zgłaszar się p. Trzebiński - oczywi
ście z poręki swego chlebodawcy - do Byto
mia, aby mu tam zarekomendowano redaktora. 
polskiego; 

3. p. Trzebi{Jski podpisał odezwę z dnia 19 
czerwca br.. polecając Polakom katolikom 
!)Przewodnika". 

Z po\V-odu powyższych uwag nadesfal nam 
p. Lambert Lensing "sprostowanie", które wc.a
le a \\cale niL od pO\\ iada \v ymaganiom prawa 
prasowego. Naw·et to, co na pierwszy rzut oka 
mogłoby uchodzić jako sprostowanie, nie jest 
niein jednak, bo ~,prostuje", czego wogóle nie, 
twierdziliśmy. 

Pan Lensing pisze między innerui jak nastę
puje: 

"\V numerze 216 "Wiarusa" znajduję w ar
tykule. zatytułowanym ,.Wspólpracosvnik pana 
Lensinga" t\v ierdzenie, jakoby zecer p. Trze
bi(1ski b.yl wspó-łpracownikiem "Przew-odnika", 
dalej jakoby go na polskich zebrani-ach ludo
\Vych przedstawiaf jako redaktora it . Wobec 
tego oś~viadczam. że p. Leon Trzebiński jest tyl
ko zecerem. że nie jest w redakcyj "Przewodni
ka' ' czynnym. 

Po drugie wobec nieprawdziwego twierdze
nia, jakoby .,p. Łukowski byt przez p. Lensinga 
na.i~tym'\ oświadczam, że p. Lukowski redaguje 
,.Przewodnika" zupełnie samodzielnie. 

Tak ,.prostuje" p. Lensing. 
Myśmy pisali, że p. Trzebillski "ma stano

w isko przy ,,Przewodniku", i \Vidocznie tak być 
musi , bo tak t\\ierdzil \V nr. 26 "Przewodnik na 
obczyźnie'' pisząc dosłownie: ... ,.rozmawiaJąc 
~,\ ~c ~to c7. a ~ n n " -~ ·ho r;:~ r·h " · e ~tfrd~l\i rh z p. Trze
h~ńsldm ... któr~ ubee:nie ma stano-wisko przy 
.,Przewodniku''. 

Dalej pi saliśmy. że p. Lensing w zapro-sze
niach ua wiece przedstawiał p. Trzebińskiego 
Jako redak tora. a nie, jak ,.prostuje'' p. Lensing, 
że uc7yni ! w n<! ze b rani?.ch. Że twierdzenie na
sze sin sz.:;e . t c ~o d-ow odem plakat zapraszający 
r:a \'. icc .,, , :\brten. gdz ie wyraźnie w drukarni 
p. Lensinga \\ ydrukowano. że będzie przema
wiał redakt~w p. Lto n Trzebióski. Nawet w 
zaw ezwaniu na termin . na którym p. T. stawat 
jak o Ś \\·i adck, IWZ\':any jest redaktorem. 

C iekaw em też jest skąd p. Lensing \Yie tak 
d oh la dn ie, ż e p. t uko \\·ski redaguje .,Prze\VO
dnika .. samodzi elnie. \\' idoczn ie lączą go nad
zwy.:-zaj bl isk ie swsn nki z ,,Prze\\ cd11ikiem". 

Jeżeli vv swem .. sprostowan iu" pisze p. 
Lens!ng· dale.i, że p. L ukpwski ,,zaraz na począ
tk u zastrzegł sobie prawo nada\\iania .,Przew()

. d.nikowi" kierunlm zupdnie \vedfug swej inten
cyj·· 1o wyznanie i·o jest na dzwyczaj ciekawe. 



Dowodzi ono bowiem. że p. L!ik'Jwski nie jesr 
w rzeczywistości w-łaścicielem .,Przewod11ika" 
tylko· jc.go redaktorem najętym. czyli, używa
jąc \Vyrazu obcego, zaangażO\v'anym jako tak!. 
Pytamy bowiem, wobec kogo bytby p. L. miał 
zastrzegać scbie prawo samodzielności. gdyb_v' 
sam by l właścicielem "Przewod'n'ika"? 

W kot'1cu nadmieniamy, że .,sprosto\ranie'· 
p. Lensinga pisane jest na arkuszu z firmą ,.Prze
vViodnika". vVszystko dowodzi. że ,PrZC\1 odni
ka" wydaje niemiec p. Lensing. - -

Nowy proces ·w sprawie wrzesińskiej. 
Czwarty d z i e r1 r {)z p r a w. 

Publiczności niezbyt \viele·, póź11iej dopiero 
sala się zat)e./nia. 

ł(iłka minut po 9 i pói roZJ}Oczyna prze\vu
dniczący r{)zpra\vy; świadh:ov.r ie sta\\·iJ i Sl~ 
vvsz,yscy, prócz landrata wrzesir'lskiego, l'vlas
senbacha, który z powodu zajęć shtżbowych po 
obiedzie dopiero stawić się może. 

Mec. Dziembo\'vski prosi, aby Ś\viadkom 
oznajmiono, że niepotrzebui':! zeznawać, gdyby 
siebie ·Obciążyć mogli. 

· Zabiera głos przewodniczący jeszcze .raz w 
sprawie kłamliwych sprawozdat·I, dotyciącycl1 
owej bajecznej "Lanseangelegenheir'. Gdyby 
rz.ekomi sprawozdawcy nie mieli sprostowac 
swych referatów, wtenczas nie dopuści si,ę icn 
do rozpraw dalszych. 

ProkuratDr zapytuje się, czy jest obecnym 
spraw·o:zdawca "Posenerki"; szczegóły zawartt..: 
w artykule. "Grosses Reinmachen im Gnesener 
Gef.angnis" są wytworem fantazyi. Również 
artykuł, tyczący się rewizyi u p. mec. Wolil1-
skiego. jest kłamliwym. Powiedziano, że rozkaz 
wyszedł od pr'okuratoryi poznaf1ski,ei, nie gnie
źnieńskiej, to nieprawdą. Zresztą postąpiono 
sobie zupdnie prawnie. Mec. Lenzmann zrob1i 
coprawda zarzut, że nie puwo1ano d)vóch oby
·wateli, jako świadków. Lecz nie jest to po
trzebnem, gdyby przez zwłokę spra \\'a na te m 
ucierpiała. 

·Mec. Lenzmann: Gazety tej nic czytałem, 
czas wolny spędziłem bardzo mile,_/ . Pov-:jedzia
lein W)~raźnie, że sąd okręgowy w Pcznanłu nie 

·przedsięwziął rewizyi przez sQdziego, lecz po
lecH t·o policy i. To możliwe m jest tylko w naj
'bard'ziej naglących sprawach. 'vV Poznanitl. 
mieście liczącym 100 tysięcy mieszka{Jców, \VY

szukanie 2 odpo\viednich obywateli nie je.st pe
wnie tak truduem. Jeżeli tego nie uczyniono, 
t"· jest to przekrocz.eniem pra\ra. Twierdzenie, 
że· postąpiono bezpra·wnie, podtrz,ymuję, tylko 
wina spada nie na prokuratot~a. lecz na urzędni-
kóvv. · 

· . .Prok.: Prasatoznowu po\vtórzy, że za,vit1lt 
pozri. sąd okręgow:y; ·wszak nie jest regułą) aby 
tak się dziać miaro. Paragraf odnośny orzeka, 
że trzeba to uczynić, 'o ile możności. Rozstrzyga 
o tern odno.śna władza. 

Lenzm.: Nie zapomniałem tuta! ,jeszcze jQ
zyka. niemieckiego, tak daiece, abym ·' nie umi~l 
po niemiecku czytać. \N paragrafie ' odnośr1yp1 
stoi "o ile możności", tylko więc \.vtenczas nie 
potrzeba 2 świadków, gdy to kst niemożli\reJB. 
O ile ta niemożli•.vość nie zostanie st\viefdzo
ml, to t\vierdzę, że d'zialano nieprawnie. ·., 

Prok.: Nie uznaję, że myśmy zawinili. 
Po tym epizodzie zabiera gtos oskarż. Ja

nicki (po polsku): !Vlam żal do p. prokuratora 
dla tego, że powiedziaf, iż \vszy przywioziem z 
Galicyi. Nie. by.f·o to możliwcm, bo po przejcź:
dzie zaraz się timylem i przebrałem. 

· Przew.: Czy były stemplowane? (\Veso
lość!) 

Jan.: Nie, bo inaczej musialyby być oclo
ne; ·zaraz po aresztowaniu mnie, prosi km poli
cyanta, abym mógl \\'Ziąść czystą bieliznę i ili
ne ubranie. 

Przew.: No l mówił już o• 'Lt'rn' \Yczon.i p. 
Tomaszkicwicz. , 

Po definitywriem, jak się zdaic zdkO!kZ~llill 
tej' ,.L~iu~cde.batte'· Z\.\ raca się prie'\\' odnicząc:r 
do osk. p. Beyma. 

Przew.: Członkowie kom. wrześ. niÓ\\·ili że 
nad wnioskami nic głosowano, lecz led-en z pa
nów oświadczył, że jednak tak by.fo? 

.Beym: Nie glosowano, Iccz z dyskusyi 
wniosko\vano, jakiego zdania jest większość. 

(Należy sprost{}wać, że osk. \Vinni..::ki o.ś
wiad·czyt, iż · prctokóly na pt..sicdzenia-:h km1L 
mu dyktow·ano). 

\ViARUS. POLSKt 

O godz. lO przystQpuje sąd do przesiu ch i
wania św!adkó\\ · . jako pien\ szego proszą p. 
mec. Chrzano\\ ski ego. Po zaprzysiężeniu ze
:-;.naje ~\\·iadek, że pier\\ ·sze zebranie odbyło się 
\V~ jego mieszkaniu. O .czem tam mÓ\\·iono, nie 
pamięta jnż dobrze, gdyż minęły ·od tego czasu 
2 lata. Zaraz dziel\ po og{-oszeniu wyroku \V 

spra\\ ie \nzcsir1skiej pe\\ ien starszy pan przy
stąpi 1 do niego z p ropozycyą Z\YO{ania zebrania 
i utworzenia komitetu. Pan ten przewodniczyi 
zebraniu, bo sam nie mia.Jem czasu. Zebrani by
li zdania. że biednym ludziom. poszkodowanym 
przez proces, trzeba wszystko wynagrodzić. 

Przyptlszczaliśmy, że sktadki pop.lyną bardzo 
obficie, bo cala ludność polska byla oburzona. 
Gdyby zebrano \\ · ittkszą sumę. to miano \\·spo
magać \vszystklch, którzy zostali poszkodowani 
przez system polityki pruskiej, zwtaszcza w 
dziedzinie szk{)lnictwa. Kupować miano ele
f!tentarze i optacać legalną obronę. Co do mnie, 
to bylem zawsze zdania. że składki nie po\vinny 
wyłącznie ptync.1ć na ofiary wrzesif1skie, lecz 
także na inne cele. 

Prze\L: Jeszcze jedne pyTanie. Czy my
śli pan. że Piasecka byJaby się ''e Lwowie abc
szla bez pieniędzy od komitetu? 

Mec. Chrzanowski: Naturalnie, nie ulega to 
najmniejsze.i \\ · ątpliwości. Znam ofiary miesz
karkó\\. L\\ 0\\·a. zresztq Piaseslq interesowano 
się wszędzie. 

Po poludniu nie potrzebuje mec. Chrzanow
ski jnż przybyć. 

Drugi świadek, burmistrz wrzesii1ski Pasch
ke, nie zrobit żadnych spostrzeżeń, czy miesz
kar1cy Wrześni byii wzburzeni. Czy z policyi 
odsylano p-roszących {) zapomogi do komitetu 
nie wie. Może być, że · jaki urzędnik od siebie t~ 

...cowiedziaL Na zapytanie mec. Dzicmbow·skie
go, czy działalność komitetu przyczyniła sio do 
zmniejszenia wydatków na biednych. OŚ\\riad
cza, że pe\\"llie. Zwłaszcza gdy ojców rodzin 
zabrano do ,.\·ięzienia. to \Yielkieby z tego dla 
miasw wynikty koszta. 

Mec. Lenzmann: Czy skazani byli biedni. 
czy też kapitalistami? Ś\riadek daje niejasną od
powiedź. 

Mec. Leuzmann: No. ia nie wiem tego, bo 
nie jestem burmistrzem \Vrz~ni. 

Przew.: Proszę nie pytać się w ten sposób. 
· Paschke: Zaraz nie jestem w stanie odpc

\1 iedzieć o stanie majątko\\·ym mieszkańców 
\Vrześni. (!) 

Dziembowski: Tylko Bednaro\viczowa mia
ła trocl!Q majątku. reszta nie posiadala niczego. 
1\om. \\'ydaJ okola 20 tysięcy marek na samych 
\\ · rześniakó\\ .. czy to nie \\ · ptynęlo na budżet mia 
s ta? 

Paschke: My·ślę, że tyle pieniędzy musieli
byśmy wydać z kasv mieiskiei 

Świadek żanda;·1n A~gus·t· Eichler twierdzi. 
że ludność po procesie by Ja przygnębiona· 

' . . ' wzourzema 111t:: za u wa7.yL O BednarO\Yiczowcj 
pawiadat mr1 jej l11ciż. że ,, · yjechała do wód i że 

. on również ,,·yniesie się do Oalicyi, bo ma tam 
dostac miejsce. O imeresie w Poznaniu nie ritó
wi{ \\Tale. Czy go po wyroku niemcy bo.ikoto-

. ''?.li. nie wie. O tcn1. że \dadza miała nauczy
Cl i~JOm POZ\\ Dlić noszenia broni, 11ie \\·i e również. 
Ocly kom. urz~ldzi t gwiazdkę, dos ta to się także 
coś dzieciorn Pfitzermanna. chDciaż {)n lllll dora
dza!, aby dzieci zatrzrmal \\ ' domu. 

Świad. Helena Chojnacka, której mąż odsia
duje karę 2-letnict \\. ,, · ięzienitl gnieźnieńskiem. 
d usta\\ a la od kom. zapomogi, \\- prze ci v, ·nym ra

·. zie musiałaby się była udać o wsparcie do magi
,, s,tratu. .Osk. Zioteckierm.1 PO\\·iedzi.ala niepra
wdę, t\.nerdz~c że z magistratli odesiano ją do 
komitetu. 
, Że świadcct\\'a Promir1skiej i jej syna s~d 

r ~zygmtk, przyjmu.i~c to za prawd~ . en oskar
żeni PO\dedziell. ..Pvno\\'ie zrzekali sie \\·asze
go Ś\\ ·.iadect\\ -a·'. oświadcza im tfomac~ w pię-
knym p.oJskim stylu. · . 

Świadek Kczłowicz. który byl przez . .?8 lat 
wacl11nistrzenJ policyjnym. OŚ\\· iad2za. że n) ·~,\ - 
IIieź nie z au \\·aży! po procesie \\-zburzenia. Z::t
chm:·y,, ·::t.no się .. prz~·z,,·okie··. \Vychodz<1c po 
ukonczenm procesu \\·rzesi{Jskiego ze ,:adu \\ 
Gnieźnie, ·nie slyszat żadny..:h haJasÓ\\. · 

Ś\viadck Stani s la w Srnido'.\ ·icz prosil o po
moc komitetu pn~ez żon~;;. gdyż z powodu córki, 
zbitej równkż \V szkok \\TZesi(Jskiej, mial ciągf~ 

· pro~esy. · · 
Nasi~puj e teraz czyranie zeznJt'l Ś"'W Iadków, 

który..:h przcslv...:hano l\o rnisorycznk z PO\\odu 

wielkiej odległości. \V L \~:owi e przestuchi wałe 
Ś\viadków· dr. Sęk. jako sędzia śledczy. \Vszy·e 
stkich Ś\\·iadków zaprzysiężono. 

vVL Bednarowicz, kowal we Lwowie, Od·k 
mówił świadectwa, bo mógJby dooroczyńcó~JO 
swych sprowadzić na Jawę oskarżonych. T~ 

samD uczynita jego żona. ~e 
Nepomucena Piasecka, właścicielka prał i 

we L w o wie, potwierdza da \vniejsze zeznania'i; ż 1 
nikt jej do ucieczki nie namawiał i nie pom':lgal, 
O nieuwzględnieniu· prośby o ułaskawienie do.fl 
wiedziała się około 20 maja i postanowiła sam~a 
ze siebie wyjecha~ za granicę. \Ve \Vrześni naw 
dworcu \Vidziała. wyjeżdżając, żandarm.a. i I(o. 
ztowicza, lecz na nią nie zw·ażali. Jechata d~v 
Lwo\Ya, zdając się na opatr?:ność Boską, ·że nie, 
pozwoli jej z dziećmi zgim1ć. 29 maja około 11· 
rano stala we Lwowie. Mec. Wolir1skiego a 
Poznarlią wcale nie znała; a dr. Michałe\\"Ski za z 
jął się nią dopiero po przyjeździe jej dD L\1/0wa, i 
Przedtem o nim nie słyszała nigdy. - Zeznanie 
to pierwsze prostuje o tyle. że ni.e \vyjechalą ~e 
\V rześni, lecz i\t\ił'osiawia i ze to,. co Vv'okie.b .. 
chowska z.eznała ·o Amerykanini:e i Warsza.l1l 
wiaku. kt6rzy .ią odwiedzili:, JJOlega na prawdzie.tn 
Janickiemu opo\viadala podczas PDdt:óży, że od.Z 
wozi dzieci do jakiejś hrabiny pod L\vóv: . l(om, \ 
udzieli{ jej zapomogi300m r. na utrzymanie dzie J 

ci na czas jej kary więziennej. 600 mr. d.Dstała 
od komitettL \Ve Lwowie zajął się nią pierwszylZ 
p. Fedcr, który ją z hotelu ,.Pod rybą'· zapi·owa. 
dzi 1 do redakcyi "Słowa Porsldego" i dr. .1\:ticha.ot 
le\\"Skiego. - \V trzecim terminie odmówilaUe 
Piasecka zezna!'1, bo mogłaby zaszkodzić swymś 
dobroczyJkom i \Yystawić siebie na ha:1bę 
ś :..Yiadcząc przeci\\. rodakom. 

1

1f 

Marceli Piasecki oświaclczyJ, że wyjechalb 
za żoną, aby jej slużyć pomocą w nieznanvm k 
kra.iu. - a 

Jan Popławski, \Vspóired. ,,Słowa" ze Lw<l· c 
\\ ·a. OŚ\\~iadczyi. że przed przyjazdem Piasec· 
kiej z żadnym cztonkiem kom. nie kore.soondo- ś 
wal. Piasecką przedsta\rit m n dawny jego ko- \\ 
lega szkolny l'v1aurycy feder, który ją znalazł w n 
hotelu "Pod rybą'·. Piasecka miala przy przy. 
jeździe pieniądze. Zaioży1 d'la niej pralnią, któral 

. wielki n1iala cd byt. Lwowianie nie byliby jej t 
dali zmamieć, mogla była przyjechać bez centa. c 
Pieniądze, które dostała z Poznania prawnie się 
jej należały. \i 

O godz. 1.20 min. zaczyna się pauza obiado· k 
w a. 

P o o b i e d z i e. ś 
.Rozpra\\·y rozpoczynają się o godz. 3 i pól 

czytaniem zeznań p. łierrmanna, redaktora ż 
.. Danziger Zeitung". Co do artykułu, tyczącego 
się pobytu we vVrześni jakiegać Domańskiego t 
Pi!adelfii, nie umiał dać wyczerpujących ·odpo· d 
wied1.i. 

Ś\\ iadel-;: ·Lange przyznaje, że a rtvkuł ten P 
wystano z jego biura, lecz bliższych ;bjaśnień t: 

dać nic może." Siyszat, że we 'vV rześni byli 
przedsta\\·iciele rozmaitych pism zagranicznych, P 
czy kto był ze Lwowa nie wic. n 

Inspekt. krym. Augustynicgo, powolanego t 
poczqrkowo także w charakterze rzeczoznawcY, ll 
przesłuchuje sąd tylko jako świadk~. Odbywa! z 
i·e\\·izyQ u mec. Wolif1skicgo. Powiedział mu 
tenże, że gdyby był miaf coś karygodnego, to 
byiby to usullął, znając jako jurysta skutki tego. 
fiensch tego słyszeć nic mógł, bo rewidO\val w 
innej l:Zęści mieszkania. 

Świadek licnsch, komisarz I>Olicyjny, nie u· d 
mic dziś PO\vtórzyć dosto\Ynic tego, co no\.,· !e· s 
clzial podczas rewizyt mec. Wolir'iskt. Mia.t ()n n 
PO\\-iedzieć, że o grozącym procesie słyszał ()d . i 
niejakiegoś SQdziego gnieźrlie(lskicgo czy wrze· cł 
sińskiego. n1 

Mec. \Volińskt: Nic znam osobiście żadne· \\ 
ge s.-;clziego, ani w Gnicźnk ani \VC \Vrześni. ~r 

Lenzm.ann chce stawiać tfensclto·\\ i pytanie, \\. 
czy dosrH]c:· "Ostmar:kcnznlag.·e'' . . Gdy &l d chcel P .. 
SIQ nad tern naradzac, cofa je. \\ 

lv\ec. Lcnzmann: Jak moze świadek w 'ten •. ' 
sposób obrażać caty stan S(ldziowski, że jeden z Pl 
sędziów zdradzić mial tajemnicę u rzędową. ~\l 

. łiensch :· Tego nie przypuszezatem; myśla- L. 
tern tylko, że p. WoJiiiski dowiedział się D tefll ill 

· podczas jakiej rozmo\Yy. Dalej zezna i e że Zniń· te 
ski. · reda~ tor .. Omka" ( \n)wczas) n.1i~ł powie· r~ 
dzleć o Piaseckiej: .,Teraz już jest pewną moga l(\ 
ją gonić". lecz pie chce powiedzieć, kto.' mu to''" 
powiedzia.f, odwołując się na \Yyraźny ia~at 
decernema policyjnego Zachcra. .·' \V 

Następny Ś\Yiadek, p. Zofia Milska z P~ZJtł !lt 
nJa, eórka \'~<Tdnwcr .,001icn \Vielkopołskięgo'', 



wa{,zJJajc, że Znif1ski był krótko po ucieczce Pia
zy-~ckiej we \Vrześni dla przekonania się naocznie 

~~panujących. ta~ ~tosunkac~; nie wie, że Żni~l
{)d.,ki mial powJedzlec: "Teraz Jest pewną, mogą Ją 
:óv.·onić". 
fa~ To san:o zeznaje,., ·oj.~iec. jej_ p. B. ~1i.tski. ~o-

ł
c być, że redaktor Zmnskt uzyl \.VYZe] wymte-

~łn io1:ych siów, lecz stanowczo tego twierdzić nie 
n Ż wze. 
~al Mec. Lenzmann stwierdza, że tiensch mu-
ctO:S!at sabie to- zdanie p. Żnir'1skiego wyssać z pai
:m?;a. ,.Policyantów, którzy tak postępują, nazy-
n~ram szpiclami". . / 

Ko. Swiadek redaktor Zni11ski opowiada, że był 
do~ve Wrześni 30 maja 1902 W•ys4any na koszt 

[nie.O.ońca" i "Kur. P." w celu stvvierdzenia na 

[ 1
1iejscu bicia dzieci w szkole. Tam mu pawia
ano, że Piasecka telegrafowała ze Lwovva, iż 

a zczęśliwte przybyła na miejsce. Zaraz na drn
a. i dzie(J napisał o tem w ,,GOJ1cu''. 
ie Na zapytanie mec. Dziembowskiego zezna-

~ zle p. Znif1ski, iż pieniądze zbierane przez gazety 
fie.pywafy przeznaczone przez ofiar.odawców nie 
ra.tlla samych wrześniaków' - lecz także na po
fie.rnoc dla dzieci po-lskich, na procesa prasowe itp. 

~
d.Z Lodzi np. nadesłano "Gol1cowi'1 616 mr. z 
m,~\·yraźnem zastrzeżeniem, iż te pieniądze są 
e.przeznaczone 11a ofiary systemu pruskiego i z 
la ern zastrzeżeniem zostały komitetowi przeka

zy:zane. 
a. Sw. landrat .IVlassenbach potwierdza zezna
a.11ia burmistrza Patschkego i wachmistrza Eich
iłalera, że datki komitetu wpły\vaty dodatni.o na u
rn.śmierzen i e biedy. 
ę, Sw. Ozdowski, kamerdyner p. l(ościelskie-

0'0 zeznaje, iż Piasecka nie byt a "'" Milosia wiu, 
aJ 1bo gdyby byla, musiałby ·o tcm wiedzieć, gdyż 
rn każdy przybywający musi się do niego zgłaszać, 

.a dopiero on go melduje. Powózki dla Piase
o- ckiej z dóbr miło·sla wskich nie dawano. 

· Swiadek nadleśniczy Skoraczewski wyja~ 
.. śnia sprawę pożyczki hipotecznej dla Bednaro~ 
. \Yicza w kwocie 6000 mr., które jemu przekaza

w no i na jego nazwisko zapisane są w hipotece. 
. O tem, aby powózkę dawano dla Piaseckiej, mu
a iaiby \Viedzieć - lecz z dóbr miłosra wskich 
ei takowej nie dano, bo niktby bez wiedzy pryn
a. cypała- na to się nie byŁ odważył. 
ię Oskarżony p. Kościelski na pytanie przewo-
dniczącego oś\viadcz.a, iż nikomu nie dawał rez-

. kazu dawania powózki dla Piaseckiei. 
Ostatni Ś\l"iadek kowal l(aczmarek wyja

śnia sprawę sprzedaży kuźni Bcdnarowicza. 
'l Wszyscy świadkowie nie zeznali nic obcią-
a ż~tiącego na oskarżonvch. 
o Przewod. oświad;za, iż co do wni,osku mec. 
t Romockiego postano\vi{ sąd zawezwać na śv.'ia-
• tika telegraficznie nadprokuratora p. Uhdego. z 

Poznania, który ma zeznać, czy ze strony rządn 
n Pruskiego Ż<=idano od Austryi ·wydania Piast
ń ;;kiej. 
U Obrona na to się nie godzi i ż~lda, że icśli 
, P. Uhde odpo\viednich \\ yjaśnie(l dać nie będzie 

lllógi, 7-a\l·ezwania ministrów. Sąd godzi się na 
o t~ , a przewodniczący oświadcza, że świad'kO\\·ie 
, mezwolnieni maj:.{ S·ię sta\\ · ić jutro na godz. 9 
rzrana. 

Na tcm posiedzenie ukof!CZ·ono. 

~ Pomiędzy niebem a ziemią. 
1 .,Przewodnik na obczyźnie" ma trudne za
. danie. Jako pismo, które nie może wyprzeć sh~ 
· stosunkó''~ z dortmundzkimi niemcami. popiera
n n.e przez -znanego naszym czyte!uiko~1 p. Len

Slllga i także przez nieprzychylne Polakom du .. 
· chowieństwo niemieckie we \Vestfalil, staczać 
~,~~sł · o SW<.l polsko-ść. podejrzaną przez naszych 

· Vtarns.ów krwawe boje. \V pływ ich i nasz 
·S !~ rawil, że pismo to \\·ielokrotnic staje pod 

'l lr zg.lędern narodowo-polskim na stanowisku od 
P. Lensinga niezależnvm czy to dla tc'Zo rabv \ r ,_ .• "' ' ~ -~ ' ~ 

.\i~rusów przekonać, jakiej wielkiej potwarzy 
,,\V1arus Polski·' się dopuścił, nazywai'lC już 
rzed' urodZ'inami "Przewodnika na obczyźnie'' 
Wtenczas, przed 1 lipcem wiedzieliśmy, że p. 

L. zamierza pismo po polsku drukowane w Don
~m.wdzie zatoiyć) ,.wilczkiem centrowym", czy 
1.ez. dla tego, aby zyskać sobie czytelników, któ
tYdt -nje od razu ak powoli i stopniO\\-o przc
l(pn,ą.s}ę o szkodljwości głosowania na swego 
1\~ ·w estfalif. 

0 : Proce-sie la:urahuckim referowat ,.Przc-\Vod· ·ł " . . · . . !1lK Jeszcze ze stanowiska polsktego za tn~ 
H~tm :gazetami, jak zacząt pisać swe uwagi, od . 
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razu zboczyt \\ prawo czy le\YO. Jest i dla wy
trawnego publicysty rzeczą nieraz trudn::t, po
ch\\ alić duchownych germanizatorÓ'\Y na Sląsku, 
pośrednich spra\\'ców rozruchó,, - laurabuckich 
i zyskać poklask Polak(m na obczyźnie. Pismo 
O\\·e. które rości sobie prawo do polskości, korl
czy swój referat o procesie laurabuckim taki.l 
uwagą: 

,,\Vina spada w pierwszym rzędzie na in
telektualnych i moralnych sprawców laurahu
ckiej katasrrafy- i od nich to gló\Ynie Pan Bóg 
zażąda rachunku. Winowajcy ci są na Górnym 
Śląsku ... lecz lepiej sprawy tej bliżej nie roz
trząsać". 

Konia z rzędu temu, kto od razu zrozumie, 
co .. Przewodnik" chce po\viedzieć l Pismo. któ
re chce przewodniczyć Polakom na obczyźnie 
powinno jaśniej pisać. Z owej uwagi niewiado
mo. czy .. Prze\vodnik'~ winę rozruchów· laura
huckich składa jak pe\Y'ne gazety niemieckie na 
karb ,.agitatorów wielkopolskich" czy też na 
germanizatorów \\- sutannie. Może przyczyną 

11iejasnego pisania jest to. że skarciwszy ,.agita
torów wielkopolskich'' otwarcie. ohllrzy.Jby na 
siebie Polaków na obczyźnie od razu, a znó-w 
\Yskaza\\·szy Polalcom jako pośrednich spraw
ców księży germanizator(l\x' na Śląsku, człon
ków panyi centro,,-ej d1a której .,Przewodnik" 
apostołuje wśród Polaków, wzbudziłby na sie
bie pode i rzenie tutejszych germanizatorów du
chownych. iżby mniej gorliwie go wśród s\vych 
parafian polskich zalecali. 

Naszym czytelnikom donosimy jeszcze. że 
. ,Tremonia" a za niq wiele innych centrowych 
gazet, \vystawiły .. Przewodnikowi'' patent ka
tolicyzmu. \V.rbitne znamię .,katolicyzmu \\'est
falskiego" jest niewyrażanie się ubliżająco 
i nieprzychylnie o księżach, oczy,\ · iście · 
to jedynie mamy na uwadze, o ich wy-
stępach polirycznych. Kto więc chce dla siebie 
u jakiej gazety cen uowej zyskać patent dobre
go katolika, ten słysząc o podobnej jak la. urahu-~ 
cka sprawie spov.'odow·anej przez despotyzm 
duchownego germanizatora. niechaj za "Prze
wodnikiem" powie "winO\\·ajci są tam i tam ... 
lecz lepiej sprawy tej nie rostrząsać", 

1\tloże też jeszcze. aby do reszty przekonać 
Rodaków o S\\' e] polskości. napisze "Przewo
dnikH artykuJ \\ . sprawie lliernczenia przez księ·
ży i zgromi duchownych germanizatorów od u
cha, dalej roz rznci numer ten jak zwykle w 
40 000 egzemplarzach za pomocą ducho\nJych 
tutejszych. Nloże to "Przewodnik" tern łatwiej 
ucz:ynić. gdyż niewielu· duclwwnych postarało 
się o znajomość języka polskiego. 

"Częste artykuliki jak nasze, karcące niem
czerlie przez księży i pouczające o śeodkach za
radczych do1.viod.tyby, że .. Przewodnik" jest od 
księżr germaniza toróv: niezależnym. 

][J]I l 

Podzięk\owanie. 
\\ .szystkim przyjadolam i znajomym śp. moJeJ 

matki, skl'ad~nn za dowody wspókzucia i przyjaźni 
i za udzial \V pr;Q;rzehic serdeczne "B·6g zapłać". 

\\ smutkll po~ r~żony syn 
Wiucenty Nawroziki z żoną i dziećmi. 

C a s t r o p, dnia ?2. \'Vrześnia 190.3. 
lłlt.iiii!N &B MNI'il!t !Miłe 

Towarzystwo św. Alojzego w 'Weitmar 
pnda,ie swym czl(ll\knm do wiadomości, iż \\. nie
c!zielę dnia ?7 \HZe..śni;:~ odbędzie się kwartalue walne 
zebr~nie, ZJ.km unrasza się członków o jak najlicz ... 
niejszy udziaf. a ktn z .członków bez uniewinnienia 
si~ nie przybędzie, 'podpada karze 23 fen,. a zarząd 
50 fen. Goście mile widziani. '' ' 

f?ornan ,1\\aćkowiak. pr·zew: · 

Towarzrstwo ś" .. · Kazimierza w ·Baukau 
c\nnosi swym czfonknm, iż w niedzielę dnia 27 wrze
śnio bierze n:tsze TO\v. u ... t.'ZiD.I z chnragwia w rocznic,·" 
Tnw. ś\1 · . Miellala \\ . Bruchtl. \Vychńd o godz. J.,, 
Si~a11. czlnilkO\Yie racza się ;ak n~jlicwiej zebrać pod 
chorDI?.'i~\\ ' w C'ZLJ.pbclt i oznakach tO\\ruzvskich. - -
7.dH<J.rlie 27 w·rześnia się nie odbędzie. · ZLl rzact. 

Towarn·stwo !!:imn ... Sokół'' . w Schonnebeck 
donosi S\\·ym druhnrn, iż \1. " nied7:i~lę 27 b. m. n <;!odz. 
4 po p1,f. odbędzie się nadzv•yezaine posiedzenie, na 
które wszystkich' druh•.)\\. zapr<L~zamy i abv się jal\ 
113. .iłicznkj st:1\\ i li. Gości<! mile widziani. Czolem! 

Z ar z ą d. 

Koło śpiewt~ "Lutnia" w Lan~endreer. 
\\" nieJziek dnia .?7 b. m. o ~odz. 1· ~ 12 odbędzie 

się lekcya śpiewu. - O god7.. ~/~ ,, z;rromadzamy się 
w toktJ.Iu p. Kocha, zkad •"vyjuzd do \\'itten nu zabawę 
K().f:J śpiev.Ll .. Z~oda'·. Z a r z a d . 

1893. 1903. 
Naszemu szanownemu panu 

Józaiatowi Nawrotowi 
na dzie(t Jego 10-cio letni~go jubileuszu jako przewo
dniczący Tow. ,.Zgoda" w Elberfeldzie, skladamy jak 
najserdeczniejsze życ;:enia. Pan Józafat Nawrot niech. 
żyje!!! 

Zarzad i członkowie Tow. "Zgoda". 
N. B. Urocz\·stość iubileuszowa odbędzie się w 

niedzielę 27 -go \\·rześnia w lokalu p. lierkenrath, 
Klotzbahn 5. o 5 godz. po pol. Potem zabawa z tań
cem. 

~~~~~~~~~~*~~~~~~ 
Związek Tow. polsko-kat. robotników w Niemczecb .. 

Zebranie dele?:atów odbędzie się w niedzielę 18 
października b. r. po pot. o godz. 3 w lokalu p. lVlie-; 
dzińskiego przy Holzmarkstr. nr. 11. Na porządek 
dzienny przyjdą między inne mi następujące sprawy: 

l. Sprawozdanie skarbnika za 3 kwarta.r. 2. I. 
Zjazd roczny delegatów. 3. Potwierdzenie nowyd1 
usta\L 4. Przyjęcie nowych Towarzystw: l) Tow. 
polsko-kat. "Sobieski'' w Bitterfeldzie, Tow. polsko
kat. w Tangermlinde, 3) Tow. polsko-kat. w \Vil
rnersdorfie, 4) Tow. polsko-kat. "Kazimierz W." w 
Cocpnicku, 5) Tow. polsko-kat. św. Bernarda w łiil
clesheimie, 6) Tow. polsko-kat. robotników w Konigs
\Vusterhausen, 7) Tow. polsko-kat. "Lech" w Berli
nie, 8) Tow. polsko-kat. robotników w Neurostolln N. 
L., 9) Tow. polsko-kat. robotuików w Zgorzelicy. 
5. \Volne głosy. Z powodu tak ważnego porządku 
cl.z.ie~tnego uprasza się o udzial wszystkich delegatów 
z\\.-iazkowvch To\\·. tudzież i pp. interesujących się 
kwestyą tą. Z a rząd. 

Uwaga. Tow. maJące zamiar być przyjęte do 
"Zwią,zku'· na październikowem zebraniu powinny 
srę zglos.ić iąknair:\: chlej do prezesa p. Blacha w Ber
linie przy Barnimstr. nr. ll . 

Baczność parafianie Jankowa Zatesnego . 
Kochani parafianie! Jak wam wszystkim wia

domo, odbyło się w niedzielę 13 września w L~ar ze
branie ale niestet,·, tak mało się zebralo, choc nasza 
narafi~ tak wielka jest. Proszę was kochani parafia
nie z calego ,. erca. abyście clo .lożyli też tych starait 
i · abyśmy ·mogli tę pamiątkQ dla naszej parafii spra
wić. Tak samo prosimy tych wszystkich, którzy z 
jakiej \Vażnei przyczyny do nas przybyć uie mogli, 
ażeby zgłosili się listownie do nżej podpisanego l~(J"l 
mitetu: k\0~} ł?~' ~o.ś chciał swóJ datę!~ ofaro~ać, mo
-że ~o także nadesla(~ na ręce kom1tętu! t>z~zęr~ę 
\Yas po:zclrawiamy. . 
f'ranciszek Woiciechowstd, Bruckhausen Gri.instr. ni. 
17. Piotr Skrzypczak, Bruckhausen, Albrechtstr. nr. 
3. Adam Michalski, Meiderich, Leopoldstr. nr. U. 
Jan Uebchen, Laar, t'eldstr. nr. 18. Andrzej Cieciot
łw, Laar, f ·eldstr. 18. Teom 1\larel{, Bruckhausen, 

· •. ....".._"".......".._... 'Griinstr. 28. 
----------------

Towarzystwo śś. Piotra i Pawła w Bruckhausen 
donosi, iż zwycza.ille zebranie odbędzie się 27 wrze- . 
śni<1. b. r. o, godz. 4 po po!. u p. Bussa. Czlonkowie 
są licznie pożądani. a osobliwie kompletny zarząd. 
gdyż są ważne spra\VY do omówienia. · Goście w ze· 
braniu mile widziani. W. Strzelczyk, prezes. 

- · --~ 

Bract\vo Różatka św. w Schonnebeck 
pod~je SK;·m cz!onkOLn d.o wiadomości, iż w niedzie
lę dnia 27 września po pol. o godz. 4 odbędzie się ną
boże:'tst\vo Różaileowe z \Vystawieniem Naiś\V. Sa
krnm ciitU. Po n,,_bożcr'tstwie zmiana tajemnic. 

N. B. Zi?:romadzenie różatko·we nie może się od
l)yć. ~::-dyl 11ie byio n1nżna lo-kalu dostać Liczny u
dziat braci i sióstr i \\-szystkich J(odai\ÓW i Rodaczek 
jest pożądany. Nadzelator. __________ _.. ......... ~~--""-"'~"'..".. •. ~..,.~...._" .. ' · ~ ~ ·-..... ·~· .... ~ .... ···~ ........ ~ ..... -· 

1owa.J·.zyshvo Św . .ładwhd w Gert1te 
linnosi swy111 członkom, iż zebranie walne odbędzie 
si~ \\i ' n~edzielę dnb 27 b. m. po poL o godz. 4 vY ZVYY-
ld:rm lokalu. O liczny udziaf prosi Z ar z ą d. 

poo • ---- ----.. ~·-·~M~---~ 

1\olo muzyczne "Lyra" w Herne 
donosi S\\·ym czJonkom. iż przyszre zebranie odbędzie 
sie \\.; nitdzielę dr.tia '27 września o godz. 2 po pol. na 
sali p. Kr~ja, p. ul. v. d. łieydstr. O jak najliczniejszy 
uclzia.t uprasl3 się. Ooście mile widziani. Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Wattenscheid. 
\V nicdzielę dnia 27 września punktualnie o godz. 

-! oc[l,ęd7.ie się walne zebranie, na którem będą waż
He sprowy orna\\ iCJne. Na owem zebraniu będzie wy
lnso\\"<Jnych 20 obrazów śp. kan.lynaXa Ledóchow
skiegó, także i po. rę pięknych ksiq.żek. Zaprasza się 
przeto· wszystkich członków. ażeby jak najliczniej na 
zebrzulie przyh\·li. Z a r z ą 1. 

\\ ' iec ,.Zjednoczenia 7.a\\·odowego" odbędzie się 
w niedzielę dnia ?.7 wrześniJ o godzinie 4 na sali p. 
Bam::.1.nn .,,. rynku. Ponieważ będq rozmaite sprawy 
robocze oraz rycz4ce się nrganizacyi omawiane. za
tym uprasza się rodakÓ\\-, aby licznie na wiec przy-
b:rli. "Zjednoczenie za\vodowe polskie.'' 

.iiiLAA_._. ~!t~~~'~ .. ~~ .c.6 ~'!e. _ _. .>~.tw_ ~.JJ:. A. 
-..~.-...-·~~~~"'!'-""~ ~~~~~·•v~~T.-

Rodacy!· 
Prosi'my Was osilnie zapi
sqjcie "Wiarusa Polskie
go" na czwarty kwartał. . . Uwaga. \V ·z.elkle listy tyczące się ((oJ a, prosi

m\· przysyl::l.ć f\3. r-:ce . rezesa p. Józera Lewandow
skiego, Lan~endreer-Werne, Vollmondstr. 23. · 

Z a .r z 4 d. - ~~----~******~ 



Towarzrstwo św. ~hrcina ~· Kirchlinde 
obchodzi w niedzielę 27 \vrześnia 13 rocznicę s"·ego 
Istnienia, na którą zapraszamy wszystkie Towarzy
stwa z okolicy, które zaproszenia odebraly, oraz za
praszamy także Rodaków z Kirchlinde i okolicy. 
Uroczystość odbędzie się na sali pana ~chuhmachera, 
a polączona będzie ze śpiewem, deklamacyami, tea-
1rem p. t.: "Błażek opętany". Koncert wykona ka
pela p. Musielaka z Kastropu. Urc·czysto'ć odbę
dzie się w zamkuiętem kóllm. O liczny udział prosi 

Z ar z ą d. 

Koło "śpiewu .,Zf;:cda" w Witten 
obchodzi w niedzielę, dnia 27 '' rześnia S\\ ą drugą ro
cznicę istnienia, na którą wszystkie nam ź~;czliwe to
warzystwa i "Kola" śpie\\'U zapraszamy, które już 
zaproszenia listownie dostaly, a które dla braku adre
sów dostać nie mogly, te zapraszamy niniejszem w t 
.. Wiarusie Polskim'·. Pocz~tek uroczystości o godz. 
4 po południu na sali pana Hesse. ul. łiauptstr. nr. 65. 
Pro~ram: Od godz. 3 do 4 przyjmowanie obcych to
warzysnv i ~ości, ktntcert \Yykonany przez kapele 
polską i przeplatany śpiewem i deklamacyami. O 
godz. 7 wieczorem teatr amatorski pod ty t.: .. Ulica 
nad \Vislą''. Po teatrze zabawa z tańcem. \\ stepne 
dla członków wszystkich towarzystw 50 i en., dla nie
cz~'onków 1 m r. Cześć oolskiej oieśni! Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Mardna w Kircblinde. 
donsi swym członkom, iż zebranie, które odbyć ię 
mialo w niedzielę 27 września po pot o godz .. 3, z po
wodu naszej rocznicy odbędzie się zaraz po sumie tj. 
o ~12 przed poL i to u p. Bćillhoifa. Rodacy chcący 
wstąpić de Tow. św . .Marcina, zechcą się stawić na 
zebranie. O liczny udział czfonków i punktualne sta-
wienie się uprasza Z ar z ą d. 

Towarzystwo fdmn. "Sokół" w Marten 
oznajmia, iż zebranie odbędzie się w niedzielę dnia 27 
września przed poL zaraz po sumie w lokalu p. Lim
berga, obok kościoła katolickiego, na które się szan. 
druhów oraz gości jak najuprzejmiej zaprasza. 

Czołem! \Vydziat 
Uwaga: Zacni druhowie! Haslem naszem jest 

zawsze naprzód, a nigdy wstecz, a więc pamiętajmy 
o tem, i niezaniedbujmy tak szlachetnej sprawy, jaką 
jest "SokóŁ'', dbajmy o rozwijanie gniazda naszego, 
każdy z druhów z pewnością zna Rodaków. którzy 
nie należą do "Sokola''. więc każdy z nas powinien 
zachęcić Rodaka takiego, aby wstąpi! w szeregi na
sze i tam wspólnie z nami krzepi!· ducha i wzmacnial 
sily. Zacni druhowie, jaki to zaszczyt i chluba być 
sokO'lem. \Vojciech Bilski, sekretarz. 

Towarzystwo św. Antonie~o z P. w Neumiiłtl 
donosi swym czlonkom i wszystkim Rodakom z Neu
miihl i okolicy, iż w niedzielę dnia 27 września o 
godz. 4 po pol. odbędzie się zebranie nadzwyczaine 
w lokalu zwyczajnych posiedzeń, g-dyż są ważne 
sprawy do zalatwienia, przeto liczny udzia! pożądany. 
~!ząd godzinę prędzej. Zarząd. 

Towarzystwo św • .lana Ew ang. w Hiilłen 
cznajmia S\vym czionkom, iż w niedzielę 27 września 
o g-odzinie 4 po pol. odbędzie się nadz.wyczajne ze
branie z powodu nieporozumienia w tO\l/arzyst\vie. 
Uprasza się czlonków, aby jak najliczniej się zgroma
dzili i zarazem zapraszam sza.n. p. A. B., ponieważ go 
t~~ sprawy interesują. J\1~~~.,.\\'ojt~.owiak_. . 

Towarzystwo św. Barbary w Herten 
donosi czlonkom, iż w niedzielę dnia 27 września od
będzie się zwyczajne zebranie o godz. B~. Po zebra
Bill bierzemy udziaf w rocznicy Tow. św. Ludwika 
w Disteln. O jak najliczniejszy udzial członków w 
czapkach i oznakach się uprasza. Z a r z ą d. 

Towarzystwo św . .Józeia w Herten 
donosi S\VYITI członkom, iż przyszle zebranie odbędzie 
sie w niedzielę dnia 27 września o godz. ~~2. Czlon
!wwie winni się stawić w czapkach i oznakach, gdyż 
zaraz po zebraniu nastąpi wymarsz na rocznicę Tow. 
św. Ludwika w Disteln. O liczny udział prosi 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. \Voiciecba w Baukau 
daje członkom do wiadomości, iż przyszle zebranie 
o ~odz. 3 po poL odbędzie się zebranie, a potem le
zebraniu bierze Tow. nasze udział· w obchodzie Tow. 
św. Michala w Bruchu. O liczny udziaJ. czlonków 
prosi Z a r z ą d. 

Uwaga. Ci członkowie, którzy by midi chęć się 
uczyć teatru, to proszę przybyć na zebranie. 

A. Maćkowiak, preze . 

Towarzystwo św. Stanisława B. w Styrum 
donosi cz!onkom i Rodakom \\ St) runl l okolicy, iż 
w nicdzielę dnia 27 \\· rzcśnia po pol. o g-odz. 11i4 bę
dzie nabożelist,;·o polskie z ka.zaniem w !wściele św. 
Józefa. Po nabożer'1stwie o godz. 5 będzie zebranie. 
O liczny ud.zial w naboże!'IsN·ie i zebraniu prCtsi 

Z a r ,z ą d. 
Uwag,a. Po sumie o gerdz. 1 212 przed pdudniem 

odbędzie się zebranie zarządu. O punktualne stawie-
nie sie cafego zarządu prosi Sz. Linka, prze\V. 

l(o·łG śpit!wu ,.Sobies.ki" w Herten 
donosi swym czŁonkom, iż \\' niEdzielę d,iia 27 b. m. 
o godz. 3 -po pol.. odbędzie ~ię zebranie, a potem Jek-
cya śpiewu. O licz.~~u~zial P!:_O.Si Z a r ~- ą d. 

Towarzystwo Serca Jezusowego w Hamme 
donosi swym członkom i \\- szystkim Rodakom, 
zamieszkałym w Jiamme i okolicy, iż w niedzie
lę, dnia 27 v .. rześnia tr. urządza nasze Tow. je
sienną zabawę, palączoną z tańcem na sali p. 

· (ffissmann. Początek o godz. 4 po pol. Wstęp 
dla członków SD ien., dla go~ci także 50 fen., a 
przy kasie 75 fen. Członkov. i e, którzy przez 3 
miesiące ze składką zalegaj.ą, płacą tak jak obci: 
O lkzny udział pr~i Z a r z ą d. 

t\o-lo śp·iewu ,.Słowik·- w Marxł(j!b 
donosi swym zlonkom, iż w niedzielę d11.ia 27 wrze
śnia odbędzie się wieczorek na sali p. Platza, na któ
ry szan. członków jako i go'ci jak najuprzejmiej za-
prasza Z a r z ą d. 

Tow. gimn. HSokót' Oddział n w Oberhausen 
\V niedzielę, dnia Z7 bm. urządzamy na po

żegnanie druhów. którzy wstępują do wojska. 
zabawę z ta!'1cem, ć"·iczeniami gimnasrycznemi. 
strzelaniem do tarczy o nagrody, oraz teatr pod 
tyrulem: .. Trafila ko a na kamiel1'' na sali pana 
\Vebra przy uL Duisburskiej. na którą zaprasza
my wszystkich druhów oraz bratnie gniazda 
sokole. Zabawa zamknięta; go· ci c mają wstęp 
za \\'prowadzeniem druhó"\\, taniec rozpocznie 
~ię o godzinie 4 po poL O liczny udział roda
ków i rodaczek z Oberhau en i okolicy uprzeJ
mie się uprasza. C z o l e m ! \V y d z i a L 

Uwaga: O godz. 1'2 12 przed IJ{)ł. winni się 
stawić do p. \Vebra wszyscy ci druhowie, któ
rzy wstępują do wojska, w przeciwnym razie 
nagroda ich przepada. Druoowie ćwicząq· winni 
się stawić o godz. 2 po pol. do Ć\vicze11. Czołem! 

.:=ekretarz. 

Towarzystwo srimrr .• ,S.okót .. w liitgendortmrmd. 
Zwyczajne zehranie odtf;dzie ię w niedzielę 27 

września o godz. 3 po p<•L \\T przeszJ.ą niedzielę ze
branie nie od by lo sfę z ważnej przeszkody, ale te ze
branie na.pewna się odbędzie. Proszę, aby druhowie 
.iak jeden mąż się st2wili. Goście mile widziani. 
Lokal zebrań G. Vogelsang. \V y d z i a I. 

Towarzystwo św. Wacława z linden 
donosi swym czfont~om z Linden i Dahlhausen, także 
i Rodakom z Linden, Dahlhausen i oka-licy, iż w nie
jzielę, Jnia 27 września obchodzimy l l rocznicę swe. 
KO istnienia. na którą wszystkich członków i gości z 
Linden i Dahlhausen i okolicy jak najuprzejmiej za. 
.oraszamy. Także i członków irmych Towarzystw, 
które nas zechcą odwiedzi· jak najchętniej zaprasza
my. Program zabawy: Od godz. 23~ otwarcie kasy, 
ootem koncert, 'piewy i deklarnacye; o g-odz. b roz
pocznie się teatr pod tyt.: ,.Stary piechur i syn jego 
huzar... \Vstępne dla c~lonków nasze~o towarzystwa 
50 fen., dla czlonków innych Tow. 30 ien .. dla gości 
przed czasem :;-s ien., przy kasie 1 markę. Cz~on~·~·\\'ie 
niewypłatni płacą jako nieczlonkowie. O jak na)li
czniejszy udział w zabawie naszej uroczystości upra-
sza l a rząd. 

Baczność! ~włem! Bacz:n;c,ść! 
AJtenessen i okolica! 

Szanownym Rodakom w Altenessen i okolicy 
donosimy uprzejmie, iż w llf1iedzielę, 27 września o 
~f>dz. Yzl2 w poludnie na sali p. Saala przy lwśdełe 
katolickiem ~w. Jana odbędzie się zebranie w celu 
zależenia Towarzystwo .,Sokół''. na które zaprasza. 
my szan. Rodaków. a osobli\vie młodzież polską 2 

Altenessen. Karnap i z alej okolicy. Rodaków milt 
zapraszamy, aby nasz .. SokóJ" mó~! powstać i żyć. 
Lećmy i nigdy odtąd nie zniżajmy lotu. C zolem! 

z w o l u j q c y, 

TowarZ\'St\\-o św. Alofzesro w ł(ottenburS!'tt 
donosi swym członkom, iż przyszle kwartalne wal
ne zebranie odbędziP się w niedzielę, dnia 27 września 
o godz. 3 po południu, na którem hędzie obór noweRO 
skarbnika z powodu. iż nasz skarbnik odjeżdża w 
ojczyste stron)T. Uprasza się szan. zarząd n stawie
nie się godzinę prędzej. O liczny udzial pro i 

Z ar z ą d. , ________________________________ __ 
Koto śpiewaków .. Słowik"' w łlo1'stłtausen 

donosi \\·szystkim rodakom z łiorsthausel! oraz z ca
icj okolicy, iż w niedzielę. dnia 27 września obchodzi 
drugą rocznrcę ~we~o istnienia na sali p. Lobek'a. Po
czątek o ~odz. 4 po poL Bę-dzie koncert. śpiewy, na
stępnie o ~od z. 6 teatr: bGdą dwie sztuki grane pod 
tyt.: •. Adam i Ewa·' oraz .. Kominiarz i młynarz'', po 
teatrze taniec. Kola. które zaproszenia odebraly 
oraz te. które dla braku adresów nie zostaly zapro
~Z0ne, zapraszamy uprzejmie. 'W'stęp dla cztonków 
Kół śpie :vackich ;o ien., dla gości przed czasem 75 
ic-n., przy kasie t markę. Zatem prosimy z poprze
ónie~o zakupu kut, ~dzfe t::~kowy można od czlon
ktw Kota naszego nabyć. Upraszamy szan. 'R.od.a-
1\ó\\'. aby nas raczyli licznie odwiedzieć Cześć pol-
skie.i picśni! Z ?. r z ą d. 

Towarzystwo ś.w. WoJciecha w R.ohłitrJI'.bausen 
donosi swvm crionkom i Rc.,.~akom, ii. \V ni~dzicl 27 
września i.~rzadza zabaw!;' jesienna poh.cznną z kon
certem i ttatrem, n2 któr . :VSZ\St~ich czfnnków i 
R.odakÓ\V zaprasza. P<·cz tek zabawy o godz. 4 po 
pofudniu. Czlonkowie maj(! wstęp wolny. Obci placC! 
50 ien. 

l; w a g a : Czlonk wic. którzy zale~ają 3 mie
. iącc i ci, h rórz:y dłużej s·. nicpfatni jak 3 miesiące. 
winni składki zap!acić na tC'raźnieiszej zabawie przy 
kasie. inaczej będą poczytani za obcych. i tak samo 
P·łocą wstępne .30 icn. O liczny udział cz.lonków 1 
Rodaków pr 'Si Z a r z ą . 

Towarzystwo św. Jó:t.eia w Dł.imrten 
donosi s\\·ym cŻlonkom, iż w niedzielę 27 września po 
pol.udniu o godz. 5 odbędzie się miesięczne posiedze
nie. Pożądanem iest, aby zarz4d i wszyscy czlon
kowie punktualnie się stawili, gdyż mamy ważne 
prawy dP załatv.. ienia. O .\a'h najliczniej zy udział w 

zebraniu prc' i ~i~. Goście mile widziani. 
Jan ~li' a, przew. --------------------- .. -

Towarzystwo św. Jan.a Cbrz;c. w Meid~ric·b 
donosi wszystkim czlonkom, iż w niedzielę, dnia 27 
września odbędzie się kwartalne walne zebr:a.nie. 
Czlonkowie winn.\ się wszyscy stawić. Z ar z ą d. 

Tawarz:rstwo gimn. "Sokół14 w Laar 
dPnosi wszystkim Rodakom w Laar i okolicy, iż 
niedzielę, dnia 27 wrzęśnia urządza zaba\\·ę p.olączc. 
ną z talicem dla odchodzących do wojska. Począte~ 
o godz. 4 po poludniu na sali p. \Vittenkiimpera w 
Laar ul. cesarska. Upraszamy tak samo wszystkie 
towarzystwa polskie, szczeg-ólnie sokole. aby nas od. 
\\·iedzi!y. O liczny udział prosi \V y d z i at 

Towarzystwo św . .Jana Cbrzc. w Ałtenessen ~ · 
donosi swym cztonkom, Rodakom i Rodaczkom w 
Altenesen i bliskiej okolicy, że 27 t. m. jest o 9-4 -
nabożc11stwo polskie. Po naboże!lstwie zebranie na 
sali posiedzeń. O liczny udzial tak w nabożeltstwie 
jako i w zebraniu uprasza Zarząd. -

Zarazem Z\vracam uwagę, że )ilO zebraniu urzą. 
dza.ią. nasi amatorzy taniec, na który się także wszy. • 
stkich Rodaków i Rodaczki zaprasza. \Vstępne prze -
czasem 50 fen., przy kasie 75 fen. 

A. \Valiilski, przew. 

Towarzystwo św. Ludwika w Disteln-Scherlebeck :: 

obchodzi swą 3-cią rocznicę swego istnienia dnia 27 
\\'rześnia. na sali p. \V. Jiesterman11a w Disteln. Po. 
:-z.ądek uroczystości: J) Przyjmowanie Tow. o godz. 
2 do 4. O godz. 4 wymarsz do kościoJ'a. 2) Po po. 
wrocie z kościola powitanie Tow. i g-ości przez miej. 
:.cowego przewodnicząceg-o. 3) Deklamacye i różne ~ 
spiev.ry. O godz. 9 będzie odegrany teatr p. tyt.· hi 
.,Mosiek spekulant". Spodziewamy się, że nas szan, 
To\\r. swą obecnością zaszczycić ·raczą. Także i te P 
hętnie zapraszamy, które od nas zaproszeń nie ode. d 
brały dla braku adresó\v. Zaznaczamy, iż przyjazd b: 
jest dogodny kole,ią elektryczną jak z \Vanne lut 
Recklinghausen na s~mo miejsce. Z a r z ą d . 

li 
Oddział śpiewu Tow. św. Antoniego z Ueckendorl. d 

W niedzielę dnia 27 9. 03 odbędzie się generalne 
z~romadzenie o godz. 2 po pot, a więc upraszamy 
wszystkich czlonków o punktualne zebranie się, po· z1 

nie,vaż przy.idą ważne sprawy pod obrady. Zarazem 
cz.fonkawie Tow. św. Antoniego, którzy do tego czasu P 
jeszcze nie są w oddziale śpiewu i g-oście są mile wi· 
dziani. Dalsze szcze~óiy będą na posiedzeniu. b 

Z ar z ą d. <l 

Baczność Rodacy z param Lutogniewskiej p. l(roto· h 
szynem. ,g· 

Ponieważ nie wszystkim z pewnością jest wia· sl 
domo, iż marny zamiar sprawić drugą pamiątkę da g 
naszego kościota parafialnego, przeto prosimy jeszcze 
raz wszystkich szan. parafian nietylko z Oberhausen, 
ale gdzie się tylko który znajduje w \Vestfalii i Nad· 11 
renii. aby raczyli przybyć na to zebranie odbyć się 
maiące w niedzielę 27 września o godz. 2 po pol. na p 
sali p. Kaisera w Oberhausen. Prosimy i tych wszr· s: 
stkich, którzy mają żony z tej parafii, aby i oni przY· 
byli na to zebranie, na którem będą przedstawione 
próbki, z których mamy wybrać drugą pamiątkę do- P 
nasze~o kościola~ Mam nadzieję, że się wszyscy na ż1 
to zebranie stawicie licznie, gdyż nam jak dobrym c 

·parafianom leży na sercu nasz dom &Y.ly. Tak samo 
prosimy tych wszystkich. którzy z jakiej ważnej przY· 
czyny lub dalekiej podróży przybyć nie mog"ą do nas 
ażeby się zglositi listownie do niżej podpisanego ko· 
mi te tu, któryby zaś chcial swój datek ofiarować, mo·. n 
że ~o także nadestać na ręce komitetu, a każdy naj~ 

0 mniejszy datek będzie na końcu pokwitowany, ta~ 
zaś może każdy ofiaroda\vca swe imię i nazwislw l t; 
datek, jaki ztożyt, wyczytać, bo będzie umieszczonY t1 
w naszej gazecie "\Viarusie Polskim''. Zwal sobie 
Bracie jeden i drug-i, co za radość będzie w twej du· l; 
szy. gdy odwiedzisz swą rodzinę i kościót a zaha
czysz w niem pamiątki przez biednych \Yychod/,c:6w 
spra\\·ione, do cze~o i ty ręki doJ.'ożyleś. Kto w \l 
Oberhausen jest nie świadomem. niech zaczeka na 
dworcu. Szczerze \\'as wszystkich pozdrawiamy. S; 
Józef Kowalczyk w Marxloh. \Viesenstr. 58. Stani· 
sfaw Kowalski w Laar, \Verthstr. 14. \Valenty Ko· z 
zal w Rauxel, 8.-Str. 13. Stanistaw R:rba w Bruck< n 

hauscn, Albrechtstr. 35. r 

Komitet wycieczek lalowych 
w Bochum• 

c 

n 

\V niedzielę, dnia 27 września o godz. 2 po pol; ~: 
wycieczka do o~rodu p. \Valbursra w łiofstede, _ulic~ 
Bismarckstr. O liczny udziaf. Rodakó\1..' z rodzmam~ \1 
uprasza. się, !!dYż będą różne nadzv .. 'yczajne rozrywk. k 
dla niewiast. mężczyzn i dzieci. \V Y d z i a r. \1 

Dla polskich To~'arzysfw k 

Przy urządzaniu zabaw polecam moj<l córkę Ma.- t; 
ryę. jako fortepianistkę, która gra z każdym ka-- p 
!lelmistrzem z nót i bez, nie potrz.ebuje przedtetf.' 
wspólnej próby. Zamówienia proszę podać pod adr. 

J. WUkowski. Schonnebeck bei Kray. 

t; Baczność! Wanne l Baczność! · 
Szanownym Rodaczkom w \\'anne i okolicy do~ 

noszę uprzejmie, iż zalożylam tu w \Vanne na Ka" n 
rola ulicy nr. 6a p 

pracownię damskiej -garderoby.· 
Ręcząc rzetelną i skorą uslugą, do czego mnie b 

dluj;!oletnie przeświadczenie i pracowanie w tef1! ~~ r 
wodzie up-oważnia, proszę o łaskawe uwzględmente· "V 

Z szacunkiem Antonina Gronostaj. 11 

Uczeń 
z poczciwej familii, l{tóry ma chęć wyksztalc·łć się ~a 
doskonalego kupca przy dobrej spoSQbności, moze 

z 

sic zglosić u • () 
WOJCJECHA POWALOWSI(IJ:OO w BOOh.wn. 

(firma Adalbert Pow:akłwski.) ' 
Specyalny · dom towarów dla męż~z.yzn i chlopc6'\'l<-



·, hhuner dodatkowy. 
l ' . . .. _ ., .... e.- ---

t. :· 
Ziemie polskie, 

.z Prus Zącłwdnich. YJa1•mii i Mazur. 
' Nibori\. \V nocy na sobott~ wybuchł zuo

e wu \v naszym mieście pożar. Spalił się tylny 
: budynek piekarza Kalwy. Straż ogniowa za
. pobiegła dalszemu szerzeniu siG pożaru. Z bu
: dynku pozustaJ'y tylko 1nury. Ogicf1 zostai podo
d ,bno podłożony. 
h Unisław. \V- pieltek zeszłego tygodnia spa-

liiy się 4 stogi zboża, należ~cc do króle\vskicj 
1 -domeny. Ogie(I zniszczył takt·:e mlocarnię. . 
" Starogard. W Żabnie odkryto na gruncie p. 
y peisige:ra groby przedhistoryczne. \Vedlng 
· zdania rzeczoznawców poehodzą one z czasów 

111 przed narodzeniem Chrystusa Pana. 
i~ Dąbrowo. Zarządowi wyborczemu w Dą-

browie \V Prusach Zachodnich wytoczono śle
dztwo o zniszczenie kartki wyborczej przy \YY-

• borach ct·o seimu. Wedle protokółu wyborcze-
go oddano tam kartki tylko na p. 1\omierow

. skiego. Tymczasem nauczyciel B. twierdzi, że 
(): glosowar na antysemitę Bockiera. 
e Starogard. Wiec przedwyborczy odbył się 
1:1 tutaj \V' niedzielę. · 
i~ Gdańsk. Odsłonięto tu z udziałem cesarza 
a pomnik Wilhelma I. Na przedniej płycie napi-
· .• sanio: ,,Cesarzo\\ii Vv'ilhelmO\\-i Wielkiemu 
; wdzięczne Prusy Zachodnie". ..Gaz. Odaf1ska'' 
(}\protestuje przeciw takiemu napisowi i powiada~ 
a że powinno być zamiast ,,wdzięczne Prusy Za-

chodnie'· - ,,niemcy Prus Zachodnich··. 
r. Z Wiei. Ks. Poznańskiego., 

Bendłewo. Agawa, kwiat jaki w zeszi~ 
:, niedzielę Towarzystwo z Poznania przybyłe 
1~ oglądalo, ma 9 metrów 25 cm. wysokości i okry
i tą jest czterema tysiącami k\viatÓ\V. Z okwi-
Y tnięciem roślina ta uschnie. 
ie Bydgoszcz. Tutejsza rada miejska uchwali
t= la 400 000 marek na założenie w Bydgoszczy 
w szkoły rzemieślniczej 1 anystyczno-przemysJo

Wej. 

J\\osina. · Na rok więzienia skazał tutejszy 
i· sąd przysięgŁych czeladnika stolarskiego Oran1-

o· zę z Mo siny, który chcial s petnić gwałt lO lipca 
k~ między Mosiną a Kurnikiem na żonie kołodzieja 

Hartiga, gmżąc jej śmiercią w razie -oporu. Pro
ces toczyt się z wykluczeniem publiczności. 

Mogilno. (\Vypadek na kolei żelaznej). W 
niedzielę wieczorem kolonista z żoną z Sucho

; rze\va chcia1 przejechać przez tor kolejowy \\e 

"' Wiecanowie. Nagle nacl.jechar pociąg towaru
f Wy, który zdruzgotał bryczkę i zabił jednego 

h konia; drugi kof1 zdoJ.at ucieć. Ludzie z bryczki 
Wypadli· .na ziemię i odnieśli ciężkie rany; żona 
kolonisty zlama1a sobie obied\Yie nogi. -

Mi( t~.~\ ~ l;. :.li. ~ \~· ~: .l:.f...{~ ,~~~lt .... L. \.,} ~J l .. C~.~ ~tr ~ 
a·· taj \t ie lki · ogit~1 który prawckJpodobnie zostat 
... POdlożony. \V nocy o gDdzinie l spaliły się do

n:: s · · b · · . · zczętme cztery stodoły naptlnwnc z· ozem 1 

łomą. Straż pożaru a ob ... lwdzi la ,,. rym czasie 
IS ról:znicę sweg-o istnienia. Ntt1siała ona od 
ta1ka i '' .:solcj zaba" y prL:ystąpić do h\ ·ardego 

o: Dbo'l;,;iqzkn. lecz nie wiele jej pozostal-o do cz.r·
a nieilia; !ho sucha stoma ugasić się nie da. Pod-

Palaczy nie POlhwycono dotąd. 
.' . Szubin.. vV SetSicdniej \VSi \Volwarku "}

lie buchł ··w ' piąrck o godz. 4 po poL ,,·ielki og-iei'L 
~~ D~iedko · 2-letnie igrające z zapałkami spowvdo
le· Wal() ·to nieszczęście. NauczycielO\\·a p. To
-

1~·as~e\\·'~ ka zaledwie zdoła la u ratO\\·ać dzieck<J 
Z.'P:ałąće.i siG stodoły. \V mieszkaniu znajdo\\ al 

l
lę '' Star~;. chory czfowiek \\' nichezpiecze{JSt\Yle 

~: i~t. T~:, H::~z ~da~ o . się prze_z paląc~- dr~:wi _,,-yJ:i.e.~~ 
go i od smJercJ uratowac. Szcsc WlclkJch S\\ m 
oraz ·Piękn:y źrebak spali!y' się w staini. 

.- M.ogHFI.o~ \Viercenia za węglem . brunatnym 
~ n,tr:grulltach w bliskości naszego mias1a dopro

WttełzHy ~o pożądanego. skutku. Także na gruP-

cie Iiochschulza \\ ynaleziono węgiel brtrnatny. 
Tenże sprzedał fiskusowi S\\. ~l '400 mórg obejtrill~ 
j<::tcą posiadłość za 450 mr. za jednQ morgG. · 

Ze śiązka czyli Starej Poiski .. · 
\-V LGrach od nicjakiegoś czastr po,ia\vil si 'Q 

tyfus. Kilkanaście osób zachoro\\·alo, a kllh.'a 
już umarło. St\\·icrdzono. że tyfus pv\\ ~ Staf 
wskutek złej wody pe\\ ·nej studni, któr<l już ·. rl'7 
rzędowo zamknięto. ' 

VV Oliwiekiem \\'yhorcy polscy S<l niezadq
woleni, bo obyd\\ aj postowie, hr. BalJestrem 
do· parb.mentu, a dr. Iieisig · do sejmn, są niem
cami, pomimo że okręg wyborczy .iest \\ ' trzech 
częściach polski. lJr. f-Ieisig Z\\ alczał już uie
jednokromie. i to bel najmniejszego pcywo-dtt', 
tak zwaną wielkopolską agitacyę, którc.i się clo
pat'rywa( w zdrowyrn i nic d rożnego nie przed-
stawiającym ru chu polskim. . 

Opole. "Gazeta Op·o lska'' donosi. że do sei-. 
mu pruskiego wybierać będą w Opolsl.;iem p. 
Maj-ora Szmnlę i p. Nndbyla. 

Bytom. Zmiany \\. llttchO\\·iei1stwie. .Mi?'
nowan:i: ks. prob. Jan Pata.s \V Makowic róv-··no:.. 
cześnie administratorem \\ . Paw{o\\·ie,. ks. kap . 
Jan Netter w Chrznnowicach kap. w Dubie(JSkLr, 
kapJan świecki Karól liiibncr kap. w Chrzano
:(mppeA.nsne lD'[Sl~!$ ELI) ]U8JP8!S8Z.ld 'L[:JBJ)j\\ 

ks. kap. Franciszek }(aluża do Istebny, ks. ad·
ministrator Jan J(yczek w Grodźcu do Ustronia. 

Z innyeb dzie~nif~ Polsid. 
Kraków. Znalezione odezwy z r. 1863. Przy 

kopaniu fundamentó\\' pod dom przy uL 'vVol-

łiir lellangsłOISdt 

Dortmund 

Sypialnia królewska jest stale strzeżona, przez 
zmieniających się co 6 godzin najzaufal1szycn 
żołnierzy z gwardyi. Gabinet osobisty króla 
Piutra i sypialnia jest pOlClezona osobnym tele
fone;n z komemlantnrą. \'v stajniach królew
skich dzieri i noc sroją konie w uprzęiy, garto
\Yc ' do d rogi, aby w razie grożctcego niebezpie-

. czer'1stwa przewieić króla na obszar Węgier. 
Po-seł austro-węgierski Dumba z Białogrodu za
protest,ował z PO'\\ od,u. że prasa serbska o.skarża 
stale Austr:"J-\V Qgry o intrygi przeciwko królo\vi 
Piot'nl\\·i. T2kic: szczucie ma Zfl.k!ócić srosunek 
ohn !}at1St\\. Pnlk0\\T1ik Misicz, uczestnik zama
chu na l~róla Aleksandra. zostaŁ mianowany nro-
fcso rem akademii \\ 'Ojskowej, pułkownik Boio
\vicz -- szefem sekcyi w mi'nisteryum wojny. 

Z Afr.yki. Na miesi<]c luty roku przyszłego 
\\ "'yznaczbno, odjazd wyprawy w celu zbadania 

. przyszłego pa(Jstwa żydowskiego, Ugandy. Na 
' czele- ekspedycyi stanąć ma przywódca syo.ni

stów, dr. Herzl. O ile miejsco\v ość okaże się 
bdpo\viednfą do celów kolonizacyjnych. syoni
sci . zatożą oddzielny .,Bank afryka(Iski'', gdyż 

· pocHtJg ustawy istniejącego obecnie banku mu
. s·zą · oyć przeznaczone wyłącznie na cele pale
. st}n1skie. ·Zebrano też osobne ofiary na k-oszta 

'VYJJra \\ -y do ·Ugandy. Po pow·rocie ekspedycyi 
. Ż\\"olany · będzie w · kwietniu umyślny kongres 
· dla · zdecydo'\\·ania w tej sprawie. Tym razem 
· jednak odbędzie się w Niemczech, albo· w Jio
: landyi, a nie · \\~ Bazylei, gd'zie syoniści narazili 
się już podobno miejsco\Ye.i ludności. 

Z Austryi. Anstrya i Niemcy w obronie 
.: sułtana. Obiega \\ · iadomość, że wynikiem namd 
między ' hr. {]oinchowskim, hr. Rlilowem i ce.sa~ 
rzern \Vilhelmem jest postanO\\ ienie, aby stanąć 
ei1ergicznie w obronie prcnv zwierzchniczjłCh 
sułtana \\ t Macedonii. 

l Z. różnych sfron. 

. skiej w Krakowie naprzeciw drukarni Uniwer
syteckiej, natrafiono w pe\Yncj gJębokości na 
puszkę blaszaną, maj~lCi.1 okoł'o 30 ctm. długości. 
Puszka zakopana była \\~ ogrod'zie. Po, otwar
ciu .iej przez p. l(omualda Feldmanna. prowadzą
cego ziemne roboty, pokazało się, iż zawiera l 

różne dzienniki i odez\,·y rew·oiucyjne z r. 186.3. 
Papiery cokolwiek zetlały; zreszq s~ dobrze , Mengede. Korespondent ,.Przew·odnika na 
zachowane, bo leżały w suchej ziemi a do pu- ; obczy%nic" SI<.td . dzięk!lje dzisięćiuotnie tute,Js,ze
szki \\·oda na wet \\ " raz ie za l e\\ n ogrodu elusrać .·: rnu ks .. 13uckesowi, źe ,.pozwolił" na polskie na-

.,,' boże(JSt\·, · o. Nam bo się zdaje, że osob1łych posię nie mogla z powodu szczell1 ego zamkniQcia. 
Handel żyw~rm to,varem. \V środę rozpo - · dz:[QkO\\ a(l nie potrzeba za pozwolenie na polskie 

częly się \\'e L\\ '0\\·ie obrady w sprawie handlu ~ J1.3boż6JSt\\ o. Jest obowiązkiem. k "Żdego ka
żywym towarem, zwoiane z inicyatywy Z\\·ią- ; p]ana katolickiego krzewić clJ\\ ałę Bożą. wszę
zkn rabinÓ\\. niemiec l Łch \\. f'rankfu rei c i sto- : d;~ i e, \\ iQc też dziwną "yda,je się korespo.nden-

·~. cya ,,o !)UZ\\·o !eJJi u'". warzyszenia pomocy żydów niemieckich w Ber-
linie. \V konferencyj tej biorą udział galicyj~kic nage,n. Pewien J/ .. Jetni mężczyzna z Duis-

. berr.l! .. a' suzcli{ do !Jt?Wnej panny dwukrotnie z re-gminy \Yyznaniowe życlm~:skic, a tcnwtcrn -
obrad jest spra\\·a Z\\ aiczania handli! ciziC\\ ''CZG- :i \{oh\Cm a potem sobie w gio\vę i piersi. 

·1 Dzie\.vci1rnic nic się nie slaio. Kula odbiła się o tami. wyv, ·oJ~-o nemi z Oalicyi zagranicę. Konfc::- , 1 -> 

~ sta .. lkl G-o.i·sttJI. O\ eg-o napastniha umieszczono rencya ściśle poufna !Jl'O\\·a dzoną jest \\T .i(rylnt ~ t'\ 

: \\- lecznic:r. niemieckim. Prze\\ oc!nic~.:c.1cYm .iesi clr. E. Byk,' ; 
~ B.cnnen. )Jrzed domem poci liczbą 1 1 przy ndzia1 \\. niej bioq delegaci gmin \\ iększycJt 

miast galicyjskich. rabini. pos1o\,·ie żydzi do ra-' ~ nlic:r Pappelsrr. pęi Ja w no 'Y rnra gazowa. Oaz 
dy pat'Jsn\·a i sejmu galicyjskiego, oraz kilkuna- 1 1\ r<Hf[t · cl ~j c..hmu; \\ do,,·a Glebi.go yv·a zaczadziła 

d "! S[ę' ŚTllienc.:lnic, inną \\'liO\\'C i }C:j dziecj znalczio-stu elegatÓ\\ " z zagranic:r. Ogółem obecn:rch' . , t: n·!,···,.;-..•. .. ,-.... ,·~·.,. 
1
; ·T- L j0"t r:kn/fl :(!n ',c:! ', . !l ,: .... , · : ·. ',. '- ' · 

\\'ygiosii piei"\\'SZY p. (!(;sraw Tuch z rL,1l't'Jbli ~'~ 
ga. Obn·~dy toc7"y!;;· siG? \\ · ielk.i·~m OŻY\\ i cnic:m: 
v~r koiiCU piel'\\'SI:>~.:go ~)(;:-;icdzenia p, SiTJ)?'i?r '7. 
Londynu odcn-r<:1l list lad\· f\n ~sc hilcl :) wc.i. l\ró;·;~· 
zasyła \\ icc·G\\ i h\-0\\ sl\icmtJ życzenia ~kutr:
czn ych ,,·:rnil\(.J \\ .ieg-o prac. a nast~pnic poda-f 
\\. krótkości spra ,,·ozcl anie Jondy(Jskicg--o komite
tn ctla Z\\·aL:zanio. llandlu dziewczc:}t. Komitet ten 
\\. r. 1902 ocali! od g-rożąc~.i ha1łby J 020 dz it- ,,. -
cząt (z tego 1:)9 katolickich). Między niemi byto 
42, Iicząc}'c il mniej niż 1-t lat. 3. uda.iącycll si~~ do 
Ameryki bez żadnej opieki. r<omitt·t rc\\ 'idu
wał \\" ~ym roku 507 ok n;rÓ\\ ·, ci u którego w .ceitt 
utrzynr:s·,, ·a ! \\ portO\\ ycb miastach specy3lne 
komisye. Po \\ yhorzc komisyi ckon 1111icznej 
posiedzenie zamknięto . 

\\/iadomości · ze świata. 
Ze Serbii. K ró! s2rb~ki Piotr żyje \\ ci~g!rj 

oba\\ i e 0 ... '-\c żre i t i podobno \YStaie kilka·
krotpie -:v cią~·u ::v~.-.. \\ ' Całym pa.1acll od 
·zmierzchu do ran?. p/oną Ś\\ ia tla e:Iek ryc:znc. 

;i ··. '; 'tra:mbHl g. \\ fabr.:·ct: prochu i3urni!tz n::t
~. S1<11~ii' \\Ybll,:ll . .lc-~clen r;lbO t!lik ;ns:rada{ ży...::.-... l ~~~~~· .. ~--~·~~~~~·~~,.~~~-7-• 
· O.tJ~HHe \\.'~a~,Hlmcs,c~. 
~ B e r f ; n. .• \ i o rvd:irts u de nos. L że- fLOdczas 

pog:rzcbu socyaiistr CeH!ngar który zmarł w 
Dre-?.n:.: r:·:.::ybJ Y.'SZY ua kongres oc:yalist~·cznlrs 
\·,l r·c~: L~ rv<>::r~l i ~ ~sun(,'!a z kiH\u '"·iedców 
·wr.tęgi częnyione., 

P ar~ ż. De noszą~ iż w ,,t?.:rsyiH czeka 
4(}00 wo,is~? <Jqbrze uzbrojonego i. zaopatrzone
go \V prcwianL na pót reku na wrJazd do l(rety. 

R 1- y m: ,.Post'· dcm:s,: ze Rz.yrnu, . iż ks. 
kardym1ł R.~mp~:lł!a ztoż. 't wszystkie urzędy, 
aby mieć czas na nap-isanie dziela historycznego. 

B er ł i n~ · Lic~ba stre2'jinrjących· woźniców 
o:mnibus ... nYyclz wrnos,i prze-szto bUO. 

\V} c d e 11. Częsi zapowiedzieli o-bstruk-
cyę nad u5:tawą f;ftboru ''lojsko\vego. 

· B u d a ILe s z t. \V sejmfe węgi.e-rs&im za
. szły burzlhve rzeczy.. I(r6Ia węgfer~kfego (ce• 
sarza f ranci.szka Józefa . nazwarw z!Gwiekiem 
nie' ·iarogodnym. 



(Dokończenie). 

Więc trwogą zaszumi! i miurydzi, 
rozkołysali się jak morze, gdy na niem /\\ 'Staną 
batwany i jedni zaczęli zbijać się w bezładne 
:kupy inni· z okropnym ,n·zaskiem rzucili się ku 
miejs~u, zagr·ożDnemn przez wiarusów. Tam od
razu Hok powstaL Piesi stawali ob-ok konnych. 

.łucznicy pomieszali się z dźwigającymi ciężkie 
\Vtócznie. Nad h1 ciżbą unosit się huk ogłusza-
1ący, a w nim były wszelkie dź\\"ięki, więc \YY

cie nieludzkie, więc ryk, chrapanie, jęki i prze
kleństwa, W'ięc zgrzytliwy szczęk orężów. Ol
brzym dusił się vve własnej ciasnocie. rozpy
chał się, tratując całe gromady. ale naciskany 
przez coraz no\ve czambuły, które z obu stron 
biegły ku nemu, znowu.i sę stacza.! '" masę tak 
zbitą, że w niej ludzie tracili \\·olę, myśl. ruchy 
i byli nakszta.tt fal huśtani jakąś potężną i jakby 
:zewnętrzną siłą. 

Tymczasem w innych miejscach miurydz
kiegD koła zamięszanie było nadzwyczajne. Tam 
nikt nie wiedzial, co to się stało, jaka tych hu
'l<ów i wrzasków przyczyna. dohtd jak oszalałe 
pędzą czambuły? Czy bitwa już się zaczęła? 
-gdzie? Może klęska?- czyja? !vloże zdra
da? - skąd? Nic nie wiadomo! R~zkaZÓ\\ . n te 
ma. Naibowie potracili głowy. Naraz zaczętO 
mówić, że przeciwuikami są nie Urusy, ale or
ly z Kamiennego Pnia i to wzbudziło najwięk
szą trwogę, a gdy zaraz potem gruchnęły mię
dzy miurydami gr.oźne nazwiska Dzika-chana. 
'Ass-Bulata, Bak.fan-beia, natenczas przerażenie 
ogarnęlo wszystkich. Jak kiedy wicher zakręci 
się nad lasem, to wszystkie drzewa, nawet naJ
·starsze, zaskrzypią, zachwieją się i poczną szu
mieć, tak w czambułach na\vet najodważniejsi 

zaszemrali i powstały głosy: "Zdrada! ... Giaur 
na tyłach!... Od·wrót !... I<atujcie się!... Nie ma 
ratunku!... Biada! .biada!..." 

PopłD·ch \\ 'Śród miurydów stat się ogólny. 
Nie było nikogo, ktoby chciał i mógł rozkazy
wać, nikogo zdolnego do posłuchu. Cate czam
buły nagle zry.waly się z miejsca i mknęły przez 
rpole na oślep ,z przeraźliwym \\·rzaskiem. a 
przed nimi pierzchały inne czambuły, ,,. mnie
·rwaniu. ze to jest straszny nieprzyjaciel. który 
·szaleje jak burza, rwie. rozrwsi, tratuje. miaż
'-dży, nie żywiąc nikogo. Ciemność sprzyjała te
mu zamięszaniu, {}'0\Vlększa{a popłoch. 

A gdy tD się działo w minrydzkim obozie, 
wiarusy szli jak mur, z hukiem i chrzęstem, 
zwolna powiększając rozpęd. J ttż byli o kroków 
kilkaset od st.toczonej falangi, o którą mieli pier
sią uderzyć. Tam \Vidziano ich teraz, jak na 
dloni, podobnych do wzdętej fali, t<Jczącej się z 
rykiem po mrocznej ziemi. \Vięc między miu
rydami uczynil się ruch jeszcze większy, wrzask 
powsta.f okropny, tylne szeregi parły na środek, 
środek zwalił się całym ciężarem na przodo
wych i ot·o falanga wypełzła na pDwit~nie wia
rusów, wyrzucając ze swego wnętrza groma-dy 
kvnne i piesze, jak bajeczny potwót:, który wy
ciąga niezliczone ramiona, aby niemi pDchwy
cić ofiarę. \Vrzato \\" tej ciżbie ryczącej, wście
·kłej, którą już sza.f bojowy porywaL \Vszystkie 
twarze nabrzmiały, żarzyły się oczy, wyłażące 
,na wierzch i krwią nabiegłe, szczękały zęby, 

jak u głodnych bestyi, szczękały oręże, potrzą
sane drżącemi rękami, ale ciżba pelzła p·owoli, 
bo piechota SZ ra na jej czele, Z bokÓ\\' ZGŚ dź'.i · i
gala się konnica, która d-opiero po saJv.·ie rzucić 
się miała na wiarusów. 

Nareszcie falanga stam~la, ucichła. Siychać 
bylo tylko tętent jazdy wiarusów. Nastala 
chwila trwożnego oczekiwania. vVnet zerwą się 
wrzaski, szał ogarnie wszystkich i krew pocz
:nie się lać strumieniami; coś straszneg-o nagle 
stanie się na tem polu; więc 11ajodważnieisi czuli 
dreszcze i zimn-o, prze.cłwdzące po koś,ciach. 
Lecz stłoczyli się. \'- 'ryli w ziemię, ścisnęli zę
by i patrZ<lC z _11odetba p1onącemi oczami, czt
kali. 

Jazda \\i a rusów Ieciala jak na skrzydłach 
ze strasznym to.skotem. Pod nią ziemia drżała, 
nad nią po.tyskiwały \V ciemności podniesione 
szable. 

\V miurydzkiej fałandze łuki i karabiny po
chyliły się w p-lask, las włóczni zniżył się do 
koflskich gtów, dzidy i oszczepy bardz.o ciężkie. 
noszone na• ramionach, podni·osły się nad ciżbą. 
Jeszcze jedna chwila - i huknie s.alwa. zaświ
szczą strzały, zen\-i.e się Mrza w1·z.a ków. 

\\'tern Dzik zniżył koniec podniesionej sza .. 
bli i ostrzem pchnął ,, .. pra\vo. Na ten znak ca
la jazda. jak jeden człowiek. ruchem biyska
\\"icznym obróciła się szóstkami \\·e wskazanym 
kierunku i potem jakby pon\ ana wichrem, zwia
ła się ,,- bDk od minrydzkiego frontu. Za nią 
r.Ózległ się huk wystrzałów i świst strzał pierza
stych, ale to śmiertelne ptact\\'O już nie ". nią u
godziło, lecz \l/ czambuły, stojące po przeciwnej 
stronie minrydzkiego pierścienia. Stamtąd na
tychmiast odpowiedziano salwą i zaczął się. nie
milkmtcY grzechot karabinów. Czerkieskic ko· 
.to sp.taszczyło s.ię, jego przeciwległe boki zwal
na zbliżały się do siebie i strzelałY. coraz żwa
\\ ·iej, w mniemaniu. że maj'l przed sobą nieprzy
jaciela. Trwa/o to dość d!ugo i mocno po
szczerbi·1o szeregi miurydzkie, bo .dopiero nad 
ranem opamiętaly się tłumy. · 

Tymczasem zaś wiarusy z ogr.ornnym im
petem wpadli \Y przen\· ę. która \\ . szyl(u roiu
rydzkim powstała \\. skutek stłoczenia się wo
jownik6w w jedną falangę, tam jak hucząca bu
rza przeniknęli mimo picszych i konnych czam
bułów. zmykaiqcych z przerażeniem w oczach 
przed tą straszliwą na wah1, i wydostali się na 
czyste pole. z niego zaś \\·darli się w wąwóz, 
prcnvadzący ku tej nizinie. na której z rana stal 
obóz Olgerodego. Dzik ciągle pmwadził swo
ich w skok aby się jak najdalej od miurydów 
odsadzić i rym sposobem udaren"!llić możliwą 
pogo!'1. Ale już pomęczone konie zaczęły wycią
gać szyje l. zniżać pyski ku ziemi, już i wrzawa 
bojowa ucichła za wiarusami, a pogoni nie było. 
\Vięc Dzik. wstrzymując konia i machając sz!y
kiem w pDdniesionej ręce. hnkną.l: 

- Szla p L.. Cugle wolno!... 
Oddział natychmiast rnszyl stępą, a Dzik, 

obróciwszy się na siodle, spytal: . 
- A jak tam, \\·szyscy są? 
- \Vszyscy !... wszyscy! - odezwały się 

głosy z szeregów. 
--'- W irnię Ojca iSyna ... -- g.lośnie przeże

gnał się Dzik. - Tak cud·ownie \\7yszliśmy z 
O\vej matni, że niktby nie uwierzyL Widoczna 
.łaska Najświętszej Parwy! A ksiądz dobrodziej 
jak się czuje? Pewnie kości bol::1 od takiej ja
zd)~? 

- O!... o!... ~ odez,,·ał się starowina zdy
szaHym głosem. -- Za kogo mnie waść masz? 
Gniecie mię coś w piersi. ale to z żalu, że ten 
smyk Dryga tak się zhar'tbiL 

Ale Dzik byl wesół. więc i zdrada Drygal
skiego nie popsuJa mu hun1Dm. 

- Nic to, ojcze, - rzekL - Co ma ~wisieć. 
nie utonie i w miurydzkiem morzu. Z takich 
W'Ojaków Szamil nie będzie mial pociechy, jak 
my nie mamy. straty. Pamiętajcie moje sl'Dwo: 
ten Dryga nigdzie między porządnymi nie zr~
grze.je mieJsca. To goni łka. Do Turków go! 
Sprośnym baszom przydać się może. 

Mówit to Dzik jakby proroczym duchem, 
b.o rzeczywiście, prędko odpędzony przez Sza
mila, uda·l się Drygaiski do Turcyi. tam się zbi
surmanił . i pełniąc różne przy serajach urzędy, 
dobi.l się nawet baszo\\·skiego tytułu. 

\N g-odzinę potem dotarli wiarusy do miej
sca, na które m niedawno stal obóz OlgerodegD, 
a teraz wśród zabitych i rannych wlóczyly sit; 
gromady rabusiów. Dzik. schwytawszy kilku 
tych plądro\Ynikó\\" , boleśnie pociągnąl ich za ję
zyk, więc odraztt. bez zwyczajnych wykrętów. 
opo\.\·iedzieli mu jak by/o i co się sta!o później. 

Pocze.m Dzik zwrócił się do pana vVłady
stawa. 

- \Vvbierai. - rzek!. - co mamy robić. 
Można za;az za~zepić Adn,·erdi-Mahomę, który 
albo zgodzi się rozwalić groblę. albo hitwę nam 
wyda. A mG-żna także okrążyć ten Wt:l\\·óz i ra
to-vvać niedobitków, nie ldaniaj<{c się miuryclom. 
Co '' -clisz? Pierwsze prędsze. ale niepe\:vne. 

- Bardzo niepewne. -- odrzekł pan \Vtady
sla\\ .. - ho 1Ylahoma nie nst<wi. To największy 
między nimi fanatyle On i nas nieua \Yiclzi. jako 
ch rześcian. 

-- Kiedy tak, to i mó\\ · ić nie ma o czem, -
zdecvdowaf Dzik. -- Myślę, że bilibyśmy Ma
hom~tę tak, że jeno l<:Iaki leciałyby z niego, cho
ciaż ;<:ażd.a bitwa j·est loteryą, o czem nie zavva
dzi pamiętać. kiedy sta\\·1\:a \\·ielka. To jedno 
v: tytn razie pew11e, że bój potrwa dłużej, niż · 
okrążeuie wą\\"OZu. Znam ja tę olwticę na \\ 'Y
lot, bom tu nieraz poiowal, znam i ową kotlinę, 
gdzie niedobitki. i \\"Odospad, to poprowadz-ę 
oddział. choćby z za-..viązanemi {)czami. 

- Ruszajmy tedy! - rzek t pan \Vladysta~v 
niecierpli\\ie. 

- Jesz:cze dt\\·ilę l - ·odparł Dzik i potem 
zwróciwszy się do wianLów·, zawołał:- Mości 

·towarzysze! Są tu. \ddzę, przy namiotach 
bre sznury, które się nam przydadzą, jako i i 
ne różne rzeczy, zdatne \\ pochodzie. Niech~ 
Ich każdy nazbiera, ile się da naprędce. 

Zanim skoftczyl, już żołnierze roz:?ie~li s~ 
po polu, zebrali sporo sznurów, rzermem, ])!' 
tua namiotowego i siekier, poczem oddział żw 
wo posunął się w góry . 

Jeszcze na długo przed świtem okrąż 
\'Fiarusy wąwóz i kotlinę, ale dostępu do niej n· 
było więc ruszyli dalej, ku rzece wyżej wod 
spad~t. Tam nie zwócząc zaczęli rąbać drze\\' 
i wiązać je po kilka \~długie a wązkie tratwy, 

I owóż wtedy, gdy powódź już porywali 
rozbitków, a oni, straci:wszy wszelką nadziej~ 
prawie umierali z przerażenia i rozpaczy; kie: 
dy twarze ich \vykrzywiły się dziko, obłąka 
oczy, wylazłszy na wierzch, wyrażały ied 
straszliwą mękę i zgrozę i nieme wo-łanie 
niebios o litość; kiedy ziemia wciąż się usuwa 
pod ich nogami, a oni zapadali się w \Vodę c 
raz niżej i niżej -- już mieli jej po pas, już 
pi·ersi, już niektórym do szyi sięgała: - wtedj 
to na_ szczycie wodospadu PDkazał się czło_wie~ 
klęczący na trawie, - krzyknąt ku rozbitko~ 
piorunowym g.tosem: 

- Trzymajcie się razem! 
I runąl w wodnistą otchłań. Znikł w ni 

na chwilę ,lecz się niebawem wynurzył i silm ' 
robiąc \\·ios1em zdążał ku rozbitkom. Byl ~ · 
pan vVładyslaw. 

Za nim poczęli spadać z \vodospadu cor~ 
nowi zuch\\'ali flisacy na wązkich a długich tr 
twach i wnet się kier-owali ku tonącym. 

W mgnieniu oka otoczyli ich kołem i WJ 
ciągać poczęli na tratwy. A byl·o tych trate 
tyle, że na,\·et \vszystlde konie nratDwano. 

A.nulka, zobaczywszy pana W-ładysław 
zemdlała. · W porę ją podchwycil i pierwszą 
niósł z powodzi. Na tratwie jego znależli · 
także Carlington, Reutt, Mirski i Lermontm 
Dzik na: swoję wyciągnął Olgerodego, a sp 
rzawszy mu w oczy surowo, rzek l: 

- Mości pułkowniku! Nachodka nie żyj~ 
\Vidać, już się napełnuiła miara jego grzechóv 
·więc i Pan Bóg nie rnia.t nad nim litości. 

Olger·ode oczy spuściwszy milczat 
Wkrótce potem wszystkie tratwy przyb:. 

ly do brzegu tam, gdzie skaty byly najniższ~ 
Wó\vczas z pGrnocą Trylickiego, Bakłanowski 
go i kilkunastu wiarusów, którzy na górze z 
stali. zaczęli si~ windowanie ur~to~va!1Y?~' prZJ 
czem bardzo stę przydaty rzemteme 1 piotna na 
miotowe, wzięto w bylyrn obozie Olgerodeg 

Potem, już w lesie, do krótkiego posi1ku z 
siedli. Choć byto i \Vino grzane, i doskona 
wędlina, jedli mało i prawie milczeli, bo ze zn 
żenia ledwo się trzymali na nogach. Amtlka 
Tyra. przytuliwszy się do siebie jak d\Va bia 
gołąbki, siedziały cichutko, gdyż ogfuszone b 
ly straszne.mi przejściami. Tkliwie patrzyli 
nie wiarusy i chmurzyli się, aby nie okazać ro 
rzewnienia. które łaskDtalo im \V gardłach. A 
kiedy pan ·w ładysław zapro\vadzi! je do szal 
su z gałęzi i kory, gdzie z suchego mchu by 
miękkie posłanie, wówczas rzekł wachmisi 
Dauksza, targając siwe wąsy: 

- Zacne są. co i z oczu im patrzy, a licz~ 
mają takie słodkie, że i wypowiedzieć trud~ 
Właśnie jwk ani·oty \\·yg!ądają te nieb-ożątka, l' 
no skrzydełek brakuje. Bardzo zacne! 

- Zacnym też się dostaną, - rzekł Zł 
nicki i potem ciężko westchnął. 

- Polki! Jednem sco .. wem: Pc!ki! - zd 
cydowat Domat'1ski. 

Jak to. i Tyra? - odezwało się nar 
kilku. 

A i Tyra! - obstwał Domaflski. - J 
ja to \\ · idzę. ·Obaczycie! 

Tu' stary Dąbrowski pokiwal si.\vą głowa 
rzck1: 

- Pra\'.'da., że Polki. bo jak siostry... Po 
bo sama w nich zacność, sama słodycz, sa 
godność, która: każdego niewołi i podn.osi, ch a 
by się jak zszarzał, sam statek i sita duszy .... 
patrzysz na takowe zja\visko· i czujesz, że ci SI 

serce rozply\\ ·a \V btogości. 

- A dalipan prawda! lVlądre slow·o! NI 
ująć! Całkiem ·wierny portret! 1 

Tak wykrzykiwali wiarusy, a potem d 
n.:1ł Dąbrowski z uśmiechem: 

- Wszelako nic doskonatego 1ia świecie, 
i dobrze, bo do nieba czfekby nie tęsknił. rl 

~ Masz tobie! ~ burknął Sollobu b. -N 
\Vet Polkom nie darowaL 

- Zaniechaj iuż \"\i'a.ŚĆ tym razem, - rzd· ~ 
Złotnicki do starego legionisty. 



_ A nie mogę, - mówił Dąbr-o'\\:ski, \\·ciąi 

i ·sie uśmiechając. - Nie mogę, bo co prawda. to 
h~ prawda. Maią one \;.·adę, która jest ta. że Po-

JakóW kochają, choć nie ma za co. 
s· - Bodaj waści! - zaśmieli się \viarus:r. 
~~ _ A to-ś nas zażył! Wiwat taka \vada! Niech 
.va .żyje, niech kwitnie i pleni się, aby jej każdy sko

:sztow·ał! 
- Kochanie, to strasznie łakoma r;;;ecz, -

rzek! Dauksza. uśmiechając się pod wąsem. , 
- l posilna dla duszy, jako żywo l - dorzu

~it Domaltski. 
r - Byle się nią opychać, - wtn-tci.t Sołlo-

.~~~ llub. 
ei~ Tak ~war~yli . wiarusy. ale ju~ niedh1go. 
ie' 5praoowam byh, w1ęc po dobrym pos1lku sen ici1 
n morzyL Jakoż wkrótce posnęli wszyscy. 

A potem zaczął się pochód do Sznry, gdzie 
:mieli wypocząć po trudach i ciężkich przygo
:dach. pamiętnych na całe życie. 

\Ąf oj na z miurydami na długo się zaciąg.nę!a. 

Rosyanie zdobywali dagestaJiską ziemię kęs pu 
~ kęsie, co trwało aż do 6 września 1895 roku, 
e~ .kiedy zdrada wydala· Rosyanom Szam1la na \Ya

rownej górze Gunibie. Jako jeńca, wys~ano go 
do Petersburga, stamtąd do Moskwy, potem dłu
go trzymano \\ ~ Katndze i Kijowie, a nareszcie '\\" 

il mku 1870 pozwolono mu \\'yjechać do Mekkt, 
. dokąd przybywszy, zmarł starcem siedmdzie

~ ::siędołetnirn. 
Lecz w tej wojnie już nie brał udziału 01-

~erode, bn zaraz po powrocie do Szu ry z nie
~ .:szczęśliwej wyprawy prosil o przeniesienie go 

na:d Czarne morze l tam natychmiast wyjecha~. 
··w tym samym czasie wezwano Lermonto\:~(a do 
Petersburga, lecz on tyle miał tam p-ojedynków 
że znowu zesłano go na Kaukaz, ale już do Pia~ 
tyhorska. gdzie zaraz wyz\val na· pistolety naJ-

Jepszego przyjaciela. który bić się nie chcia./ i 
\V·ystrzelir nie mierząc ale tak nieszczęśli\\"ie, ze 
trupem poiożyl' tego największego po Pnszkime 
rosyjskiego poetę. 

Z pierwszymi promie.niami \ViosennegD 
'Slońca PD:ciągnęli się wiarusy do dalekiej ojczy
.zny. Jechali z nimi Carlingtonowst\,-o z Anulką 
i Tyrą, brygadyer Buszen z Julką-Metterm
chem, l'Y\irski, Reutt, który wyrzekt się marzeil ' 

·n gubernatorstwie, i wszyscy inni. 
Ubiegło miesięcy ośm. 

Był cichy i cieply jesienny \Viecz'tr. Ogro-
Jnny tlum napełnił Ostrobramską ulicę tal< szcze- ' 
1nie, że czlowiek stal w niej przy cz{owieku. 
Mnóstwo ludzi siedziało na dachach. na balko
·nach. na szerokich gzemsach kannelickieo·o ko
-ścioła, na postumentach posągów i w otw~rtycn 
-:vknach. 

Szklana ściana kaplicy ostrobramskiej była 
·otwarta. Więc widziano. z ulicy błękitne skle
.'Pienie usiane ztotemi gwiazdami, niżej \Vidziano 
· tonący \\' świetle i w blaskach drogich kamietH 
•cudowny obraz BogarodzL.:y, jeszcze niżej 
"vspaniale przystrojony otta rz. i u bok niego 
klomby kwiatów. ale kaplica by.ta pusta. 

Tłum stał i czekat, cicho gwarząc. 
J\annelicki kościót. do którego Ostrobrama 

. 11ale:ży i nim się murami lączy, był zamknięty. 
.. Ale płonęły "'"" 11im rzęsiste światła i na 11iicy 
:·słychać byto ciche granie organów. T:un wia-
rusy asystowali przy chrzcie świętym Sakra
newskiego i Tyry, a potem ·odbywało się oso
bne. nabożeństwo za wszystkich cierpiących 'X 

kaźniach, w kopalniach, w śniegiem za\vianych 
-Sytberyjskkh stepach. 

Lecz oto na ulicy cały tlum się poruszyi , 
:zaszumi al. a potem jakby za mad, utkwi wszy 
cc~:v: w ·kaplicę. Zaczęła się ona napdniać. Szli 
llaJP·Jenv wiarusy, - rycerz w rycerza, każdy 

,prosty jak świeca i w ramionach szeroki, każdy 
z gtowq_ podniesioną śmiato, ze spokojnem mę

. zt:vem w ()CZach i z niejedn~t blizną na ogorzi..t~ 
leJ t\varzy. Klękali przed ołtarzem i komie 

: .sc:h~lali szlachetne czora, a potem szli dakj, do 
kruzganku po ~e,,·ej stronie kaplicy. Następnie 
1~kazał się orszak weselny. Na ostatnirn stop
mu Przed ·oharzem ukl'!kl piw \VJadysiaw ·obok 
A~ulki, za nimi zaś pólko.Jem: stary Biaiorzeckl 
:z zoną, Carlingtonowstwo, Tyra, brygadyer Ru
:szen z Julką pieprzykiewiczówną, matka-jener::t
~owa. która na Sląsk jeździła do krewnych, a te
ra: wracając na Kaukaz, umyślnie zboczyfa do 
\\ 1.lna, aby być na tym ślubie.; dalej klęczeii 
D~1k, Trylickt, Baktanowski, Reutt, Swiętopdk
.M.irskj i inni. których byto tak \\ ·ielu, ż-e się ka
Phca catkiem zapetnila. 

, . Wy~zedł przed ołtarz stary ka])1an i żo~-
11':rz, ŻYW'a . re1i1n;ia wiarusó\V, ksiądz Brzeziń
!k~: Ukląkl, ręce wyciągnąl do Tej, I(tóra ja
:;:sntala .Promieniami. tysiąca tagodnych światel, 

i dtugfl milczat tinm i ąc "'' sobie wzmJenie. ptJ- nemi. Tylko. że .. KOłn. Volksztg." pisze '\V tynt 
tem zaś nagle, g lo ~m drżącym. tza\\'Ym· "y- artykule o nas jako o ,.polskich prusakach" -
budwąt: .. polnische Preussen··... Bardzo prosimy orga-

- Otośmy zn{)WU u tóp T\voich !... nie prZ~\\· odni naszych ,,jedynych" przyjaciół, 
I zatkał w gło . A taka ogromna skarga, my jesteśmy copra\\·da poddanymi w Prusiech, 

takie głębokie rozrz.ewnienie było w tern wota- ale żebyśmy byli ,,polskimi Prusakami" to sobie 
niu. że odtaial·y erca skrzepte od. cierpienia i wypraszamy, to dla nas obraza... Stanowczo 
ryknęli \vszyscy w kaplicy, na krużganku. na sobie to organie niemieckich katolików wypra-
gzems<;tch, \\" d-ole· na uhcy, '" górze na da- szamy! 
chach. i na balkona~h i w oknach. A Matka "Tremonia" w pięciu stowach więcej wy-
skrzyżowawszy ręce na świętych piersiach. nurzyla hakatyzmu "łagodnego". "Dagegen ist 
słodko patrzyła na . wói lud płacący i oblicze nichts zu erinnern" napisała, przytoczywszy Wl 
Jej, otocz-one tęcZO"\\ ymi blaskami. jaśniało mi- 393 numerze rady owego hakatysty. Coraz bar-
lością i nadzieją. \\'ięc każd}' czuł, że w nim dziej dziwimy się, że właściciel tej gazety, zna-
gorycz gdzieś tla dno serca opada, a pokrzepia- ny p. Lensing z Dortmundu śmiał się starać It 
jąca napełnia piersi i głowę. Gorzkie tkanie za- nas o g-łosy Polaków. Ze w czasie wyborów 
cicha/o, .tz.y jes-zcze plynęty po t\varzach, ale stron koperczaki do Połaków, że nawet dyplo-
oczy patrzyły z tkliwą urnością w cudowny matycznie robil pewne przyrzeczenia, że po wy-
obraz. jaśniejący \\"'śród wieczornych mroków borach zajął się założeniem ,,polskiej" gazetY. 
v\"ysoko nad ulicą. jakby w powietrzu. \\~ Dortmundzie i zapo\viada.t to oddawna pou· 

\V tem ksiądz Brzeziflski po\vstal i obrócił fnie. że liberałowie w Dortmundzie nazy-vvaią g(). 
się do novvoże1Jców. "Pole Lensing·· to wszystko to nas o jego syrn

patyi dla Polaków nie przekonywało. Raczej 
Njediugo tn~.:al ślubny o.brządek i oto w ka- oba\\~taliśmy się, że p. Lensing wybrany pos.Jem 

p!icy ruch się uczynll. bo kw tam był, a na uli- powie w parlamencie po ,,łagodnych" jak zwyt 
cycy \\'Ykrzykiwano im whvat. K.siądz zdjął ko- podatle rudach hakatystycznego posła jak krze-
ścielne szaty i wyszedł z kaplicy na kruż.ganek, wić wśród Polakó\v niemczyznę, tak samo jakś 
za nim państwo mtodzi. dalej orszak, na koticH to uczynita jego .. Tremonia" w 393 numerze: 
\viarusy - i tak, jakoby pro{:esya, posnwałi się ,.Dagegen ist nichts zu erinnern" ... 
oni \Y dó-ł po schodach, widzialnych z ulicy, a A więc .. Tremonia". organ centrowy stanę-
tam \\ ·szyscy p-odnosili się na palcach, \Vyciąga- ta na sranm\ isku .,0\\·ego od 18 lat w Polsce za-
li szyje, powie\vali chustkami i wolali: Niech mieszkatego niemca", który takie arcymądre 
żyją! Kiedy zaś orszak ślubny wyszedł na ulicę, podaje wskazóvdd jak najłatwiej roz'krze\vić 
naraz ze ;;.yszystkich okien, balkonó\Y, gzemsów niemczyznę pomiędzy Polakami. 
i dacbó\\" po.sypały się nai1 kwiaty. Co powie na to •. Przewodnik na obczyźnie" 

\V ścisku, który tu PO\\o"Stal, znalazł się który w Ddezwie napisal o panu L. co następuje: 
Reutt obok B.1klanowskiego \Yięc biontc go pod "Okoliczność. że pan Lcnsing jest nicmcem, 
rękę .. rze:kJ: niech nikogo z rodaków naszych nie zraża. Pan 

- A co. rotmistrzu. \l'yszla Numa za Pom- Lensing sn,·ierdz.il uczynkami, że jest mężem na 
piliusza. a Tyrze to ani w głowie. wskroś zacnym i serdecznie sprawie naszej pol-

Bak~anowski żachn.ął się i rzekł glucho: ski ej sprzyja. DaJ Bote, aby t~cy niemcy. na 
- .Ani w glO\I"ie, mówis7. ? ... Nie może być! } kamieniu się rodzlli, a dola n<łsza od razu by się 

Na Boga: nie może być! zmienita·•. .. -· :.,,--,: ; ··r: ~'="f1'1i"l'1)1"-1 '~~""!''T' 
Porem wpatrzył się w Tyrę. id,1cą obok l OJ tak. dola nasza by się od razu zmieniła, 

Amtlki i mrukną!: · gdyby ten pan by! wsze.ch\vładnym ... 
-=:...Kamienne ma erce. nic innego! ~==~~==~===~==~===~ 
Nachmurzy.! się i mikzai czas jakiś, po·~ 

czem ś.ciskai~c rękę Rentta, rzek! z mocą: 
- Tv."arda ona, ale ja ksz\...ze h,·ardszy. Ja

kem tatar litewski, jnż ja S\\ "Oi~go dopnę! Tak 
mi Boże dopomóż l 

A 'Ydaśnie wtedy przesu\-."-ata się mimo nich 
matka-jeneralawa pos.lyszaia słowa Bakł.anow
skiego, \\ "ięc rzncila mu: 

- Dopniesz,, synaczku, dopnie z. boś wart! 
.KONI E C. 

"Dagegen !st nichts zu erinnern." 
\V .,1n:vestyi polskiej" zamieszcza .. Post'' 

HO\\ Y projek( .. Od lat L. W polskiej okolicy za
mie zkatego niemca". 

J c:st to znowu j ~d e n z O\\ ych hakatysty
cznych doradcó\\" rządO\\"ych, który pragnąłbr 
stero\\' ać na\\ 'l niemieckieg-o par'1stwa wobec 
burzy polskiej. f~<:1. dc3. Óv\· nieznanv takie sta\Yia 
zasady: -

1) Każda osoba urcdzona po roku l 70 musi 
wobec urzę.drnv i S·tldÓ\v" mó\llić po niemiecku, 
a w razie jeśii podaje, że dostatecznie '" yscowić 
się nie umie, matą cp.tatę. mcże 2D en. n::t r.foma
\> Z.a ztożvć. 

2) \\·szystkim nrzędnikom wi~cznie przeto
żcnym gmin l urzędnik6w stanu, musi być zaka
zanem mówienie \V urzędzie po polsku, i naka
zanem by w razie potrzeby domacza przywo
ływali. 

3) Dzjeci rcdzicó\·\' polskich, które przy wej
ściu do szko.ły rozamie.łą niec.o po niemiecku, co 
do\\'etdzi. że \\." domu po niemiecku z nie.rni roz
~::_~\\·iają. cdo i.o.rą nagrodę o-dpowiedniej war_to
~'-1. 

~) \\:szys...:.r u rzęd'ni.:y muszą odebrać n.akat: 
rozmawiania tylko po nkmiecku i pn za urzę
dern l Po!akam i. 

Dale} zaleca Ó\~l pdityk, aby niemcy starali 
się na \v· iąz.J.6 z Pobkarni stasunki towarzys.kie 
aby nigdzie nie ckazyv.·ali wzgardy czy to dl.; 
religii. cz.y db. odmiennych ZW:'fCZai polskich. ale 
przez zachowanie się pernc gorlności i bez ska
zy pokazali Polakom wyższość niemczyzny. 

Czytają~ k \\ szystkie rady mądre i \vska
ZÓ\Vki, pisze ,.Dziennik Poznat1ski", k1óre całe 
łamy gazd niemieckich zajmują, litować się tyl
ko można nad spo.teczel1stwem. z którego gro
na takie indyVtidua wychodzą. 

,.l(oln. Vołksztg." wyśmiewa owe rady i 
wskazówkj dosad:n1o, nazywając je nie\lor~ecz-

\V~ec ekonomiczno~spnłeczny 
odbył ię w niedzielę dnia 20 bm. w Poznaniu 
zwołany przez oby\\ ·atelstwo tamtejsze \\' cel~ 
zaznaczenia stano\viska co do związków zawo
dowych polskich. \Viec zagai! p. Bern. Milski, 
który na marszałka po\Yoiał p. Marcina Kania
stego. - - · -~ 

P. No\\·[cki przedstawił w dtuzszym tefera'~ 
cie historyę I)Owstania zwiqzków za\vodowych 
ich strony dodatnie. określił ich cele i zadani~ 
i stal'a! się wykazać, nu iakie niebezpieczeństwo 
naraża się robotnik polski, który wstępuje zwią
zku zawodowego obcego. a nie polskiego. 

Drugi reierat wygloslt p. dr. Rydlewski, 
który PJ:ieastawH stano\Yiskó- zwią~kn polskiego 
do innych istnie]<:iCYC.h związi<'ó~Y; ,. 1\ 

Po dluższej dyskusyl ljrzYliłH iffvi·ifni ~rie.;.- .~ 
kszości~ giosów rezolucyę p. dr. .Ryciie\vsklcg~; 

L Biorąc po rozwagę położenie ludu pracu
jącego oraz spolecze11stwa polskiego w zabo
rze pruskinJ, zebrani na wiecu w PO'znanin dnia 
20 września 1903 r. obywatele Polacy przycho
dzą do przekonania, że 

l) organiZO\\·anie się pracobiorców· w z\vią
zki za\\·c.ctowe jest koniecznością. 

· 2) że lączenie się we \\:spólne związki z 
olx:opłem\etkami nietylko za\viera poważne nie
bezpieczerlst\vo d!a narodo\vości polskiej i wia
ry katoHc:kiej, ale także szkodliwem jest pod 
v.:zględem ekonomicznym. 

.3) że odrębne organizacye polskie bynaj
mniej nie wykluczają ~oniecznej solidarności z 
obc-oplemietłcami ani też nie przeszkadzają po
myślnemu rozwojowi spra\YY robotniczej. 

II. Przekonawszy siG, że dotychczasowy 
roZ\H) j pelskiego związku za\nxtowego daJe 
gwarancyę, iż. octpowiada i odpowiadać będzie 
mógł wymagani·om czasu i spełniać równie do-
brz·e swoje. zadania jak i związki obce, zebrani 
jedynie polskie związki polecać mogą i wzywają 
wszystkich pracobiorców p-olskich do jak najli
czniejszego przystępowania do tychże orga.niza
l:YL Zarazem wyrażają przekonanie. że ducho
\Vietht,vo nasze nie będzie przeszkadzało roz
wojowi Z\Vi~1zku polskiego, ale owszem popierać 
i zalecać go będzie. 

\V końcu przyszło wskutek przemówienia :.. 
członk6\v związków chrześciat1skich p .. 1\afuże
wicza i innych do halas6\\·, które chwilami tru- -
d.no byto zaż~gnać. O godz . .>-ś 4 zebranie zosta· 
ło zatnkni~te. 



Rodakom '-V Bottropie i okolicy 
·bonoszę, że znowu tego roku jak iune lata mam wiel
li zapas 

dobrych ziemniaków 
wszelkiego gatunku po najumia rkowa11sz~·ch cenach 
na sprzedaż i odstawiam tako\\·e furmanką aż do 
domu. 

Zarazem polecam mój sldad towarów kolonial
nych, dobrych win i cygar. 

Liczę na J'askawe poparcie i poz;os~aię 
Z szacunkiem 

·Jerzy Kłósek, 
B{] ttwp~ Ring; Ili: n r. 6. 

Dla oszczędnych gospodyń · ., '1 

W.)'Sylamy tylko dobry i trwałj• towar z,a . zalic.z}.~Ę 
poczto\vą. · · 

10 mtr. niebielonego barchanu 75. .tm. szer0k. 
3.15 mr. 12 mtr. plócienka na pościele w ~adne . krat- · 
k.i 5,40 m r. 8 mtr. inletu na \n:rPY czerwone i w ,r6-' · 
żowe paski 6mr. l iunt czarne! w eJ nr na. pofic;:zochy 
2,25 m r. l ·uzin ręczników 50 X 110. et,in: j;.,·ielk. 3 m. · 
W mtr. linonu 83 ctm. szerok. 4 mr. lO mtr .. li.n.Qnu 
cieńszy wyrób 6 m r. Derkę do spania. ,2 !u n ty ciężk. 
3 m r. Obrós na stól w kolorowe (a-dne Jfasy : 130· X· 
170 wielk. 1.95 mr. Prześcieradło kolorowe' ~adn~· de
seń 2 mr. l parę kolder na lóżka białe; .. z. czerwonym 
brzegiem 6,80 mr. l parę białych khider · .. nadż\~t~'CI-. 
wielk. 7.20 mr. Zamówienia od 25 ~ar~l~ p'ocż~twszy, 

Schreiber i Spółka Nast: Jt~rri~ •. 1 ',. ·:. 

~ .. .. interes chrześciańskf. ,'. "'; : . , •. 
-=--._. ---'-. .._.,-,..._-~--- -".,...-s-A.-."..c--·~-z-N ____ o--~ s_,c!~--=~-="=~ 

Donoszę szan. Publiczności z ·B.ramb-?.ner· i okoli-
cy, iż objąŁem skład obuwia .... 
od p. Józeia Nowaka w Brambauer Pl;·Z)' CoJonii ce .. 
chy .,Minister Achenbach" i od dnia 24 września roz
pocznę sprzedawać. Mam na skladzie ·obuwie · męskie, 
damskie, dla chłopców i dla dzied, 0d -sk romne~o -do ' 
najwykwintniejszego w największym wyboi:ze. Tak
że obuwie pod.fug miary i wszelkie }ep~'rh·~r~ .O~(lę 
wykonywal dobrze, prędko i tanio. Stai·aniem mo~ 
jem będzie, aby Szan. Fu b liczność rzetd~1ie:· obsluz:(ć. 
Przeto proszę szan. Rodaków w Brambauer i jók'Q'li- '' 
cy, aby mnie poparli w moim przedsiębiorst\Yie. f 

Z wysokim szacun1den1 
,." .. - r • ST ANISŁA "V ŁA \YICKI 

w Brambauer przy Co!onii. · 
Dobrze od dluższe~o czasu npró"\\'acz~:r:y_ ·~· -·~---

2 czeladzi 
ki•;Ent\~ie clti c h 

znajdzie od zura.z stałe za-· 
trudnienie. 

Jan Gawron, 
mistrz krawiecki, R ... ~ ł .
B ruch, unprzeciw kosdo

ła. katolickiego. 

Polska stuiaca'~ ,.,, 
I•ntrzeb.~ję u.d . .k1..r;z . ..slu.::' .. 

żącą., która potGafi rohot~t 
clc•mo·,,·ą. , , , 

\\' ~t r.J ... kn w}a.k,. · ·. 
skład kol onidrr~ 

w iil'udu~ ul. Letfs~~l'g
:tr. B23 ti. 

K\vit do ~ajllisywa"~a ,,· 
,,Wial"'usa Polskiego~~~:1 , 

·.\' 

Postbe.stelltlngs~ Forn1ul()r. 
kh bcstelle hicrmit bei dem Kai~erlieher 

Postamt cin [xemplar der Zeinmg "'\Yiaru; 
Połski" aus Bochum (Zeitungspreisliste 128) iiil 
ldas TV. Quartal 1903 und zahle ,an /~b.onnemen1 
und Bestellgeld 1,92 Mk. ;.;1· · 

-Obige 1,92 1V1k. erhahen zu babtn~ be 
, .!c~eintgt 

.. , d. . .. ' ~90.3. 

\•.• ;: , 
"'"'.· .. 

~~~Robotnik Po1.ski'· 
pismo Indowe kawL.:ko-pobkie wydwdzi każ
dego tygodnia, z bczpfatnym dodatkiem religii
uym. Prenumerata na czwany k\varta;, ~...zyli 
na październik. listopad i grudzie:'1 wynosi tylko 

50 fenygów, 
a z odnoszeniem do drQnm przez listowego do· 
płaca się l.? fen. na cs.~y kwana!. 

Rodacy! Prosimy polecać .. Robotnika Po!
skiego'' przede\\·szystkiem R.odakom, których 
do gazery cDdzienne.i trudno naktonić! .. Robot
nik Polski'' jest tak tani. ko.sztuje bo\viem z od
noszeniem do domu na cały kwartai tylko 62 
fenygów, że każdy g-o zapisać mrQże. Spodzie-

~ wać się godzi. że WSi'. Y cy Rodacy na obczyźnie 
1kt6rzy nie czytają ,.\Viarusa Polskiego'·, zapiszą 
~ sobie prz~'najamiej ,.R. ohomika Polskiego". aby 
się ~owiedzieć o życiu Polaków na obczyźnie. 

~ Prosimy gorąco \\ szystki h Czytelników na
: szych. aby rozkrzewiali prócz .. Wiarusa Pol
sktego", także to rwwe pismo. aby doprowadzić 

.do tego, iżby w l\ażdym domu poiskirn p()Jska 
. , Zl]-ajdo\vała s ię gazeta. 

Ktoby pragm1!, ab-s<my ,.Robotnika Polskie
go'.' pasylali rodzicom lab krewnym do Poiski 

;Inb \\'inne strony, niech nadeśle 67 fen. \V znacz
·kach pocztowych. a poczcie gaze:ę przekażemy. 

Postbestellungsformular. 
Ich bestelle hierm1t bei dem Kaiserlichcn 

'Postamt ein Ex.emplar der ZeHung "Robotrdk 
. Połski" aus Bochum ftir das lV. Quartal und 
zahle an Abonnemtm und Be~te1!gtld 0.62 ,;\\r. 

,(Zeitungspreisliste H .. 1r. U2a). 
:' ;.--~ 
·.E= 

··~ ~.~ 
Itr o <> 
·r.. .... -~ 
"'"':l 
e3 .c~ 

Obige 0.62 
scheinigt 

.M r. 

~ ~ .. " • , • • ~ ł G~ 

te-

iX ł* 
l Kwit d n zapisania "Gazety T orD~ 
l skiej" na poczcie. · · 
l Postbestellungs-Forrnular. 

Ic.h bestelle hiermit bei dem Kaiserlicher 
Postamt ein Exemplar der Zeitung .,Gazeta To. 
ruńską" aus Thorn fi.ir das IV. Quanal 1903 un 
zah1e an Abonnement und 8estel!geld 1;92 Mk 
~l ,., \ j 

-::: .::;\ 
!lt)ć 
..!( ~ t\1 .s t"oi ~ 
.: ,.. .::: 
li: c~· 

~~~ 
;:.~ 

· Obige 1,.92 :Wlk. 
scheinigt 

.. '., d. 

erhalten zu ha ben, 

1903 . 

Posl bestelłungs-F ortnular. 
I 'h bestelle hiermit be i dem Kaiserliche 

Postamt ein Exemplar der Zeitung .,Przyjaciel'! 
aus Thorn fi.ir das HI. Quartal und zahle a~ 
Abonnemem und BesteHge1d 0,99 mr. 
;,.., 
r:! 

"C: C.:: 

~ E '=' 
~~~o 
".,.. ";, - ~ .., 

~-~:~ 
~t'J 

Obige 0~99 Mr. erbaHen zu haben, be
scheinigt 

...... , d ........ . 1903. 

wyprn)dłJż! Tylko krótłd 
i T . .:OOW!f.i'&dłf ~ "l"" •m~ 

Ki~ka tysięcy 

paletotO ;, spodni, żakietó 

..-. - · --- · .. ·-----··--·-



Codzienne pismo ludowe dla Polakl•w na obczyźnie, p&~więcone spra,vom narodoVt'Jn1, politycznym i zarobko'\'ym. 

J/J'J:itl!zł coaz~tnnit z wyJ,tkł~em dni poświ,tecznych 
ilf ~edatkitm nligiinyrn p, t.: .. Nauka Katolicka~~ z ty
p4młkiem spolecznym p. t.: ,.Glos ~órników i hutni
"lh'l~\ oraz pisemkiem łitcmt:ckiern p, t. .. Zwierciadlo" 
Pf&ii~Plata kwartslna na poczcie i u listowych wyno5i 
~ ur. 150 f~n., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
... Wł&ru Polski11 Zipisany jest w cennika voczto:wyrn 

Za inseraty placi si~ za rriejsce rządka drobne~o druku 
15 fen., a za ogloszenia zamieszczo'ne przed iJ >seratamj 
4 Ofen. Kto często ogłasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tlemaczenie z obcych .ięzykóv; na pol
ski nic s i ę nie placi. ·- Listy do redakcy i, Drukarni 
i K.siegarni należy opt2cić i pudać w nich dokladny 
~dres piszącego. Rękopisów się nie Z\vraca. Nazwisk 
korespond.ent(,\'\r bez ich upoważnienia nie \VSkazuie się. pod zn9!kiem .. t p(llnl!!!ch" nr. 12R. 

ltls-. ,222. Bochum (Westfalia), niedz~ela 27 -go wrz·eśnia 1903. 
f-Gedakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy ulicy J~la.ltheserstra513e nr. 17 na dnie. - Adres: ,,\Vla.ru6 Polski 1

', Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie azleci swe 
116wió, czytać i pisać po polsku! Nie 
t-t Polakiem, kto potomstwu swemu 
mdemezyć .się pozwoli.! 

Z wypadków dnia. 
Skazaflcy laurahuccy wnieśli o rewlizyę! 
Jak donosi ,,Oberschles. Orerrz Ztg. ", wszy

scy skazani wnieśli do sądu rzeszy o rewizyę 
wyroku. \V poniedziałek 28 bm. sądzić będzie 
sąd przysięgłych w Bytomiu 8 przyw·ódzców 
rozruchó\V. Rozprawie przew•odniczyć będ'zie 
dyrektor sądu dr. Pilling, przesiedlony niedawno 

• z. Poznania do Bytomia. 

Przezwisko niemieckie. 
Hajduki na Śląsku, jak pisze ,,Dziennik Ślą

. ski" przezwano na - "Bismarckhi.itte". 

l 
Ciekawe wyznanie hakatysty. 

Dr. Hintze na zgromadzeniu wsehodnk>-nie
mieckkh przemysłowców w Odm1sku nader cie
kawe i cenne wypo,wl.edzial zdanie: "Das Haupt 
absatzgebiet (dla industryi niemieckiej) war Po
len, dort gab es so gut, wie keine Industrie, da
gegen einen kaufkraftigen Mittelstand, tiichtige 
Handwerker, gut situirte kleine l(aufleute". 

To znaczy, przetlomaczone na język polski, 
że glównem polem odbytu dla towarów niemi,e
ckich by?a Polska, gdzie nie było niemal wcale 
przemystu, zato istniał pokupny stan średni, 
dzielni rzemieślnicy, majętni mniejsi kupcy. 

Dotychczas słyszeliśmy przy każdej sposo
bności ze strony niemieckiej res.p. pruskiej, że 
w dawnej Polsce pano\valy tylko "niewola, nie
porządek, nielad i bieda, a stan średni zawdzię
czamy li tylko kulturze pruskiej. Ostatnia do
pierq, doprowadziła ludność "zu einem men
schenwtirdigen Dasein''. 

Zajścia w sejm.ie węgiersktm. 

Na posiedzeniu sejmu węgierskiego skarżył 
się l\oszuth, że król węgierski \\ sprawach li 
tylko węgierskich slucha rad także mi'nistró\v 
austryacki'ch. Poseł stawia wniosek, aby \\iY
~łać do monarchy adres opisujący potrzeby kra-

. Ju węgierskiego. Koszuth odczytuje zredago~ 
~vany przez siebie adres. Jest tam J')omiędzy 
~nnemJ ubcJc\;:an:e, ż:: (..:c:sarz r:-r:~;Jci szck J(:,z ~ r 
\\7 Piśmie wystosowanym do hr. Khuerv-fted-er
v,aryego użył niesłusznie wyrazu ,.moja armia". 
Vyraz ten jest niewlaściwy, pochodzi bowiem 

·:r z czasów. kiedy panu.i4CY z wlasnd a nie kraju 
~asy optacal wojsko. Także niewtaściwem 

· lest wy1:ażenie "szczepowość'' zamiast ,,naro
:o;vosć': jak to zaszlo ~' orędziu do annii. Za-
Dncze11!e adresu brzmt następująco: 

ł 
~ _"Jeżeli my dobrobyt naszego pa1istwa uzy

ac mamy przez utratę naszycl1 praw, naszej 
. narodowości, to \V:otamy: nigdy, przenigdy!" 

t' h Kiedy do sejmu wstąpił p.rezes ministrów 
ł c r. 1\huen zaczęto· wolać: "Niech żyje koiJstytu-
p d'a!" . R6w.n. ież rozległy się glosy: "Trzeba go 
ł ~~~st l\huena), wyrzucić!" 
t· b .I<.~t'hctb~zi, że sejm ma obowiązek 
ł ac o zupełność praw \V ęgier i o to, aby pra-

~~ .korony nie rozszerzono. PismOr do prezesa 
t ~n~trórw. jeszcze pogorszyło ranę, którą n.aro ... 
t WI węgierskiemu zadał' rozkaz dzienny do ar-

mii. Król jest nic\\ icrnymi doradcami otoczo
ny a najwyższym naczelnikiem jest tylko na 
mocy praw. Król zaprzysiągł zaś konstytucyę i 
samowł'adnie rozporz~tdzać mu nie wolno t - Tu 
poseł Barabas \\Oła: .. fałszywa przysiGga t·' -
Wielkie pon1szenie i wrzaski na sali. 

Kiedy hr. Khuen zacząl mówić, przenYano 
mu Wołając mu1: .. Przekupniu!'' i .. nie \Y aż się 
mówić, nie powoduj nas do rniecierpliwości !" 

Powsta{ baias okropny. Zaczęto wo1ać ie
den przez drugiego: "Niech żyje konstytncya" 
- "Niech żyje król" na co szyderczo na rodo
wcy zaczęli wolać ,,Chłopy!" 

Kiedy zgiełk przycichł uchwalono sejm od
roczyć, aż się za\\ iąże nowy gabinet węgierski 
co w obe·cnych w a nmkach może dwa tygodnie 
potrwać. 

Niemieckie gazety opisu_tąc przebieg posie
dzenia sejmowego unoszą się nad niegrzeczno
ścią i rubasznością Madziarów i nazy\Yają ich, 
jak liberalna "Dortrnunder Ztg." - narodem ho .. 
dującym świnie. -- Pe\\·nie, że to ma być grze
czniej ... 

'Vynik innego procesu gnieźnieńskiego. 
Izba karna w Gnieźnie skazała panią dokto~ 

ro\vą UlatD\YSką i siedm innych Poiek za prze
stąpienie praw a pruskiego o towarzyst\\ ach 
przy założeniu tow. czytelni na grzy·wny od 15 
do 20 marek. 

Z procesu oficerów serbskich załogi w Niżu. 

Wiadomości o przebiegu procesu wytrOczo
nego oficerom załogi '" Niżu za podpisanie ode
zwy żądającej suro\v·ego ukarania i wydale
nia z armii dla zabójcć>w króla Aleksandra i 
Dragi są sptzeczne. Podłng oficya1nych donie
siet1, zeznali oskarżeni oficerowie, że uprzątnię
cie króla Aleksandra i Dragi było .. czynem pa
tryotycznym" lub na\\·et ,,politycznym", czuli 
się tylko obrażeni dalszem zachO\\·aniem królo
bójców. \Niadomość ta wydaje się JJiewiarogo
dną, zważywszy, że w odezwie, podpisanej 
przez oskarżonych, n::rZ\\"etno królobójsnvo bia
l·ogrodzkie .,wstrętn4 plamą·' oiicerów serb
skich. 

Jeżeli zwyż podana \\ iadomość nie zasiu
guje na wiarę. to zniż podana. odmienna, także 
uic. Oto wyszło podczas rozpraw sądowych na 
jaw, że królO\Yi Aleksandro\\ i odcięto pamię
tnej nocy palce brOIJi<t sieczm1. pierścionki 0rflz 

1~-..:.gan: :.:: st:..d ::;;t,: lupc l il dt..:Cr(·)\'" ! lH<.t<lŁc: zda n u 
pierści·onki i brylanty, które dziś żona PC\\ ncg-o 
królobójcy nazywa swvją w!asności~t! Kus~ kn';
la zŁupiono. a braciom Lun.ie\\ iczom zaorano 
zegarki. pierścionki i tabakierki. Po doknn~
nym czynie ot\,·orzyli kn)Johó,icy przemoc<.l \\i.;. 

niarnię i kuchni~ oraz zmusili pod groźbą śmier
ci kucharza królewskiego, ab~' irn zgotowal bic:-
siadę. Porniędzy siedmiu trupami, tak podobno 
twierdz~ oskarżE'ni. k rc)Jobóil:y biesiadO\\. al i ki·l
ka godzin. S<ld P<Jcl·obllo odrzncił świadków, 
którzy to poręczyć mieli. Oskarżcni oficero\\ic 
podobno zrzekli si~ \\ yboru obro(Jcy. 

Posef czeski żąda mowy czeskie] dla zafpgi 
w Czechach. 

Znany poscl czeski KlufaGz Z<tżądal "' sc j
mie austryackim mowy czeskiej dla \'l.·o.iska za
l'O·gującego w Czechach. Komenda odbywać s;G 
powinna także po czesku. Oficerzy Cze i po
vdnni znać język niemiecki, zato ofiterz\' niem
cy przynajmniej jednę mowę s.!owiańsk<i.- }~ó\Y-

nież zażq.da! Klufacz, aby oznaki na sztandarach 
mrrnduracll byl.:l czeskie. 

Telegramy~ 
L i z b o n a. Z powodu wybuchu magazy

nu prochu w Mozambique zg(nęto l 05 osób. 
·B er ł i n" Towarzystwo omnibuso·we wy

słało pofowę ogólnej liczby wozów do p-rzewo
żenia. Około godz. 6 wieczorem przestały kur
sować o-mnibusy na rozkaz policyi, aby prze
szkodzić możliwym zajściom przy powrocie ro
botników z fabryk. 

Nowy proces w sprawie wrzesińskiej. 
I~ o z p r a w y p o I u d n i o w e . 

Następny świadek p. Zni!Iski, redaktor "Ku
rycra Pozn.'\ zeznaje, że będąc swego czasu 
red' .. ,Gońca". pt)jechal na koszt wspólny nKu
ryera'' i ),GoJ1ca" do \Vrześni. aby się nao(:znie 
przekunać o panujących tamże stosunkach. Po
senerka bo\\'iem mająca \\ spólpr2.cnwnika w 
sferach nauczycieli szkól ludowych, pisała na 
ten temat ni emożli\ve rzeczy. Było to w piątek 
30 maja po obiedzie, dzieJ] po ucieczce Piasec
kiei, o depeszy z \i:iadomością o jej szczęśiiW!enl 
przybyciu d-o L\•:o wa, musiał się dowiedzieć ·We 
\Vrześni. bo \\ artykule, któ-ry ogŁosi{ w "Oofl-· 
cu'· i ,,Kuryerze" w dniu następnym, o tem 
wspomina. - Zeznaje dalej na zapytanie mec. 
Dziembowskieg-Q, że prasa polska nic była za-. 
dowolom1 z tego. że. komitet udzielat zapomóg
tylko skazai'1com wrzesi{Jskim. Chcieli z tego: 
wybić: korzyść s,ocyaliści dla swej partyi. Znany 
socyaJista polski Fr. J\'1ora\\ ski był ' e \V rześni, 
rozdziela! pieniądze. chciał nawet urządzić ze
branie socyalistyczne. 

Przy składkach. wpiy\Yających obficie do 
redakcyi W'szystkich gazet polskich, zamie
szczali oiiarodawcy dopiski jak: ,.na obr·onę o
fiar \\ rze,sir1skich 1

', .,na biedne, nieszczęśliwe 
dzieci \\·rzesif1skie". ,.dla przyszłych bohate
ró\v'', ,.z propozycyą funduszn rezerwowego na 
ofiary podobnych procesów" i inne. \Vynika 
ztąd. że pieni~dzc nie byiy przeznaczone wy
łącznie na skazan}'ch wskutek Z1Ja11~'ch zajść. 

Osk. \Volif1ski: Czy świadek wie. że zbie
·rano w owym czasie również składki na nau
czycieli \\TZesii1skich? 

Zni:·. s:.~ : : T .. \ . pr i.Yi) ~_. Jl1i,i2.ll1 s -:; bie, że czy
tałem vv .. Tagcblacic" pozn ... 30 mr. JJancZj"cie
lO\\ .. i Korafcwskiemu bohatcruw·i z dnia 19 i 20 
mrtf~. poczci\\ y (bieder) Saksoi1czvk". 

S\\ ;adck I\'1::n-yanrJa \Vojcicch;,,-ska poma
~ala Piascckicj prn· maglD\\ ani u. \Vid'ziala u 
niej .ic::Ucg- o ś pana .. z T..(usici " i panią z \Varsz.a
wy, kt{>r.I. :V namc:,. \\ ia li .ią óo Ilcil'czki za grani·cę, 
t\\ :c nlz;,l..:. że ,,_. ięzi ...:-ni a nie przt:~~yje. Potem by l 
a Piasecl; iej .iaLiś <1merykanin i namawiaJ ia ró
wn ic?_ do wy.iazdu 00 Amer~ ·ki. Zacten z ~slwr
ionych nie byl 1cm panem. - O ucieczce Pia
seckicj do\\ ie·dzi.=!la się po puwrocie Piaseckiego 
od dzieci. Czyim \\ozem drJ M i łCisl<nx.- ia jechala, 
nie Vt i t. 

Landrat wrzc-s i:1ski N\assenbach. zeznaJe, że 
p~nO\\ '.cdo Wt \\ ' rze:śni po wyroku p,·zygnębie
me. 

J'V1 cc:. Tlzkmbo·:.\ sb: \\e \Vrz~śni zaiOlYUJ·e 
'k b teraz \\O.t ~: ' ( ): to z PO\\Odu Z<:'lhurze11, aby prze-

~z:kod:zł0 PC1ddmym z<ti śc ;om \\ pr:zysztośc.:i. Cty 
panovde ~t? \\ i!' ~,..: ;:: ( 1 1'0 \\' I": ~·(•. ~tk? 



Massenbach: Nic. 
Lenzmann: Czy p. landrat nie \\i e. czemu 

rząd nie stara l się o \vydanie Piaseckiej? 
Nie, nie\\·iem tego. 
Z prze s tm:hów nas tępnc;..;o Ś\\ iadka. Korze

niowskiej, s~1c1 rezygnuje, gdyż wydaje się nic 
zupełnie zdrową na umyśle. 

S;wiadel-\ Stein przyznaje, że zaprowadzi} do 
Piaseckiej jakiegoś Amerykanina. który jej robil 
p.ropozycye wyjazdu do Ameryki. Nie wie, czy 
jej dar jakie pieuiądze. 

Anna Jerczyf1ska jest właścicielket domu, \\ ' 
którym mieszkała Piasecka. U niej zostawil li
stowy depeszę; otworzył ją synek Piaseckiej i 
·vv ten sposób dowiedzia ta się o ucieczce. Pia
secka wyjeżdżata często, \\'ięc jej ostatni \Yyjazd 
:nie podpadł. 

Następuje teraz \V zruszająca scena; wpro
wadzaj<:1 na, salę jalw świadka, Wiktoryę Raie
wiczową, matkę Piaseckiej, staruszkę 82-letnią. 
O zamiarze wyjazdu córki nic nie wiedzia·.ta. bo 
dzieii przedtem musiała się od niej wyprowadzić 
do innego mieszkania. Ani mi nie po\\ 'iedzia--la 
"ZostafJcie z Bo'giem" jakbym ja nie byla jej 
rnatkq. Na utrzymanie dostaje od syna, p-obiera 
rentę, od komitetu odebraJa tylko kilka talaró\V. 

Świadek Ozdo·wski, kamerdyner p. K-ościel
ścielskiego, OŚ\\ ·iadcza, że za\\rsze jest przy bo
ku swego pana; bez. jego wiedzy nikt się z pa
nem zobaczyć nie 1noże . . Gdyby Piasecka byla 
w MHosławiu, musiałby o te m \\ · iedzieć; tak sa
mo nie widzial Bednaro\vicza. 

Następny Ś\\'iadek, nadleśniczy p. Skora
cze\vski. zeznaje mało interesujące szczegóły, 
tyczące pożyczki hypotecznej zaci<:1gniętej . przez 
Bednaro\vicza. Prok!lrator zapytuje się go w 
k-o·ńcu. czy \\TÓZ 1 którym jechała Piasecka z 
Wrześni do l\1Hoslaw'ia, nie by{ z dóbr miłos :ta
wskich. Świadek przeczy temu stanO\\·czo. 

Dziem.J.: Jeżeli sąd podobuy zarzut czyni 
p. Kościelskiemu, t-o stawiam wniosek o telegra
ficzne zawezw3!nie jako świadka, plenipotenta p. 
.tleppego; bez jego wiedzy nic się stać nie może. 
On \\ ·ięc najlepiej będzie wiedzia-ł. czy to pra
'Wda. 

Mec. Lencmann oburza się, że podobne p-o
dejrzenie paść mog-ło na p. Kościelskiego, niech 
on sam powie, czy to możliwe. 

~ Osk. Kościelski: Bez mojego pozwolenia 
ani jeden ko·ń nie może miejsca opuścić, ]a nic 
o. tern n l e wiem. 

Gdy sąd orzeka, że co do prawdy s-łów p. 
~l\. nie ma naJmniejszej w'ątpli\\rości, cofa mec. 
Uziembawski swój wniosek. 

Mec. Leneman n: Interesowaloby mnie to 
bardzo, jakim sposobem padło na p. Kościel
skiego to podejrzenie. Czy tu czasem Ó\\- p. 
łiansch znowu nie za winił? Stanowczo proszę 
go się o to zapytać. 

Iianscll: Nic o tem nie \\·iem. 
Prokurator: Ja tylko tak w toku rozpraw 

\Vpadtem na to pytanie. 
Lenzmann: Bardzo mi się wydawa-ło dzi

wnem. 
Ostat.ni św·iadck Kaczmarek z \V rześni, 

był przyjacielem f3cclnarowicza, a jednak nie 
zwierzyt mu się tenże ze S\vym zamiarem wyja
zdu za granicę. Jeszcze tydziei1 przedtem po
wiadał mu. że chce w Poznaniu otworzyć inte
res dospó-łki z jakimś Dzicciuchowiczem. 

Na tem ukmiczono część dowodową i try
bunal zamierza rozstrzygnąć ostatni wniosek p. 
mec. l~omockicgo o zawez\vanie na świadl-\ów 
min. spraw \\ C\\'lt~trznych, min. sprawiedliwo
ści, kanclerza rzeszy (lub szefa biura kancler
skiego), prezesa rej. pozn. i nadprokuratora. 
Przeciw przyjęciu w~ni -osku przemawia prokura
tor, lecz obro{Ica potrzymuje go. stanowczo. 

Po przeszro. pórgodzinnej naradzie postana
wia sąd za \,vezwać telegraficznie samego nad
prokn rato ra UhdD\\·a. \Vobec tego cofa obrona 
S\vój wniosek, lecz S<1d -obstaJe przy swojem. 

.Rozprawy zak:otkzy!y się późno, ho o godz. 
80 . Jutro zapada wyrok. 

Pll-ąty, ostatni dzief1 rozpraw. 
I~ozpra wy zaczęty s.ię, jak przewodniczący 

zapowiedzial. o gcdzinic 9 rano. Na telegraficz
ne zaweZ\\·anie st:rwit się jako św·iadek nadpro
'knrator, p. Uh-de. 

P.o zaprzysiężeniu zapytuje go się przewo
dniczący, czy Ydadze państwn\ve starały· się o 
wydanie Pia.seckieJ. Jako nadprokuratai musi 
być -o tem dobrze poinformowany. · · 

Nadprokurator zeznaje, ż.e o ucieczce Pia~ 
seckiej do Lwowa doni(.)s,f mu pietwszy proku-
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rator gnieźnieński, p. Langer, z zapytaniem c-o 
11czynić. On odniós1 słę do imnisterstwa spra
wiedli\Yości. które dalszych dochodze!'1 w tej 
spra\\·ie zakazało bez podania po\Yodów. 

Po kr6tkiej naradzie uważa sąd postępowa
nic dowodo\•:e za ukoóczone, a przewodniczący 
udziela głosu prokuratorowi. lVlówi -on od wpół 
do dziesiątej do godziny l 1. 

\Velfowie ~N H~nowerze. 
Ku bardzo wielkiej złości wszechniemców 

szowinistów pruskich obchodzili \Velfowie 
w lianO\verze dzicr1 u rodzi{! księcia Kum-
berł~ndzkiego, potomka króló\Y hanower-
skich, jak zwykle, bardzo uroczyście. 
Dorocznie \\ ' dniu 22 września lianower przy.,. 
strojony odświętnie sztandarami a ludność wier~ 
na swym dawnym panom gromadniej pielgrzy
muje do .Herrenhausen. siedziby letniej byłych 
królów hanowerskich i podzi\Yia \vykutego z 
marmuru kararyjskiego konia. herb królestwa 
hano\\·crskiego. Kor'1 ten byl z razu ozdobą bu
dovvanego \\' roku 1865- 66 pałacu królewskie
go. Prusacy po zajęciu królestwa hanowerskic
go zdjęli owe pod względem artystycznym nad
zwyczaj starannie \\ ykonane dzieł{) ze szc-zytu 
paJacu, ale nie usunęli, aby tlanowerczyków nie 
draźnić. catkiem. tylko ustawili na środek miej
sca przedpalaco\vego i -obsadzili ze wsze,ch stron 
dębami pyr.amidO\\-cmi zrazu ku \Vielkiej uciesze 
naiwniejszych tlanowerczykó\\·. Z biegiem cza
su, po latach, im \vięcej zacieraty się "\V faściwo
ści szczepowe i zastęp ,,Muss-Preussó\v" malał, 
podrosły też naokoło han-owerskiego konia 
krzewy dębiny, a dziś \Vid'zi przechodzień nie 
\\·icle vdęcej nad uszy i grzywę białego konia ... 

Okot o l 000 osób, mężczyzn i kobiet, zebra
ło się na sali uroczystościowej i wysluchalo ze 
skupieniem przemów postów· Welfowych i in
nych przywódc t"hv tej partyi. Wszystkie prze
mÓ\\·ienia ko!lczyiy się: żądamy -odnowienia 
pa(Jsiwa hanowerskiego! Poseł W elfów do par
lamentu p. łiodenberg-J-(ibbesbtitte1 wygłosił 
nadro charakterystykę najstarszego syna 
księcia Kumberlandzkiego .Jerze go Wilhel-
ma. o którym nieda\vno jeszcze pisano. że jest 
przychylnie prusakom uspos-obiony i nie dzieli 
poglc.1dtt swego ojca o nich. Oczywiście 
miawszy na myśli te pogłoski. powiedzial p. 
Iiodenberg: 

..Także ks. Jerzy \Vilhelrn wie - to mogę 
stanowczo zaręczyć - co on ludowi hanower
skiemu jest dłużny, on wie. co za obO\viązki 
przejmie po ojcu S\\·ym, i dotrzyma nam wier
ności rak samo, iak my jemu. To jest naszą du
mą i pociechą". 

Na zatarcie 'Odrębności szczepowej wpły
nąt bodaj najbardziej pobór wojskowy. Rekru
tó\\' wysc?ano na kra{Jce pai1Sh\·a. Potcm naj
liczniej wyszczerbi -l szeregi Welfó\v socyalizm. 

Centrowcy za czaSÓ\\ \Vindhorsta popiera
li podczas \\'yboró\\- kandydata Weliów, aby za
manifestować S\Ve stanowisko \\ obec nieprzy
chylnego katolikom rz<{clu ptuskiego i przeszko
dzić wybor0\1: i socyalisty. \V ostatniem czasie 
to się zrnienito, zrnienUo się bowiem w partyi 
cemrowc.i bardzo \\·iete. 

Rokro-cznie przyby\Ya, tak sobie Hanower
czycy pov·:iadają, książę Knmberlandzki na zie
mię hano\\'erską pod przybranem · naz\viskiem. 
bywa jednaide \\-idziany przez mieszkańców 
miasta a nawet policyę. Kto byt w lianowerze 
i wypytywai w rej spra\\·ie od da\vniej zasie
dzia;ych wydwd;!,ców polskich, ten znałazt po
między nimi wielu, którzy siG przechw·alali, iż 
\\·idzieii ,,zakazanego króla hanowerskiego". 

frw. 

Brońcie Rodaków przed 
• . Ił 

gern1an~zacyą .. 
\Viadomo, iż ua obczyźnie grozi Polakom 

\\·idkie ilit:bezpieczc!lst\\'0 pod \\·zględem naro
dowym. Otoczeni ZC\\'SZ<:td morzem niemczy
zny, muszą Polacy na obczyźni e \\· ytcżać wszy
stkie siły, aby \\. morzu rem nie zatoncli. Oto 
starać winniśmy się koniecznie wszelkiemi si
{ami. J edn:rm z najskuteczniejszych środków 
\\-'afki z. germanizacyą, ro rozpowszechnianic ga
-zet szczerze polskich, narodowych. Gazeta 
pelska b-ow·iem codziennie przypom'ina nam na
sze obowiązki ,,·zględem naszej narodowości. 
krzepi ducha i pobudza nas do wytrwania 
\\·śród tych licznych ciosó\Y, jakie na naród pol
ski s.ię sypią. niby z rogu -obfitości. Gazeta polska 
\vykazuje krzy\vdy, dzielące się Polakom, po- " 

~ ..... 
daje . sposoby c: brony przeci~v ~ymże: słowetn, ,, 
jest naszym naJlepszym przyJaCielem 1 doradcą. d 
Z tego powodu Rodacy na obczyźnie czytywać c 
winni koniecznie i jak najwięcej gazet . połskQ. c 
katolickich, stojących szczerze na grunc1e naro. 0 
dowym. ~ 

Tu na obczyźnie w każdym domu polskim 
znajdować się \Vinien "Wiarus Polski", któr)" 
bez przerwy stoi wiernje na straży praw ludu 
polskiego, który domaga się lepszej opieki dn. 
chownej w języku polskim, który broni lud przed tE 
germanizacyą, który staje w obronie robotni)' 
k6w, nie raz sromotnie wyzyskanych, który po. Kz 

piera wszystko, cokolwiek .Rodacy na obczy. 
źnie przedsięwezmą dla swe·g-o dobra. ~c 

Działaln9ść .,vViarusa Polskiego" nie pod(). tf 
ba. się wszystkim tym, którzy pragną zniemcze. N 
nia Polak.ów. Ze jednak tacy właśnie ludzie w 
zwalczają pismo nasze, jest to dowodem, że w 
.,vViarus Polski" dobrze dla sprawy polskiej r 
pracuje. s 

Nie są nas też zdolne powstrzymać od pra.iK 
cy dla dobra Rodaków żadne prześlad-owania, N 
germanizato·r(nv, bo wiemy, że co czynimy, tul 1 

nasz święty obo\viązek. c 
Chcąc jckna:k, aby praca "\\fiarusa PolskieJn 

go" była tak sl(uteczną, jak tego pragnąć nale. 0 

ży, winniśmy dokładać starat1, aby też w ka. ~~ 
żdym domu poJskim czytywany byi ,.Wiarus '' 
Polski". Każdy Polak nietylko może. ale IJO· P 
winien ręki do tego przyłożyć. Teraz więc, gdy .. : 
nowy kwartał za pasem, starajmy się, aby na .. 
ktonić do zapisania ,.vViarusa PolskiegD" tych, z 
którzy dotąd bez niego się obywają. \V nurne. ~ 
rze dzisiejszym są kwity, któte do zapisania stu. 
. ' c zyc mogą. 1 

Rodacy! Przeciwdziałajmy germanizacyi1 n 
rozkrzewiając \ 'Śród P-olaków na obczyźnie -~ 
\V. P l k. " Je " 1arusa o s .lego . 

. ś 

Z kongresu socyalistyczn. \\' Dreźnie. t 
W Dreźnie odbyto się zgromadzenie socya . 

liów• niemieckich, którzy zjechafi się na kongres:~ 
z całych Niemiec. vV kongresie brało udzial, 
przeszlo 300 delegatów. PostQwic. socyalisty.l 
czni do parlamentu niemieckiego, których liczba 
wynosi 81, staw·ili się prawic w k-omplecie. 

1

, 

Ko·ngres budzi wielkie zajęcie najpierw. że .s 
odbywa się wkrótce po wielkiem zwycięstwie r 
wyborczem soc.:yalistów, i to w Saksonii, która s 
na 23 postów do parlamentu wyslala 22 socyali· ~ 
stów. Z drugiej strony obrady kongresu są e· s 
chem sporów i rozdwojenia, objawiającego sięj 
obecnie w partyi socyalno-demokratycznej. ·s 

Z ważniejs7.ych spraw: bieżących, które s ~ 
przedmiotem obrad kongresu drezneJiskiego, nt r 
szczególną U\Vagę zasluguje walka Bebła z reda· t 
kcyą ,,Vorwartsu" sprawa \vspólpracownichr 
soc.:yalistÓ\\- w prasie niesocyalistycznej i wre ·~ 
szcie stosunek socyalistów polskich do niemiec 
kich. ~ 

Bebe! odniósł zupefne zwycięstwo nao r 
przeciwnikami. B-o też mówi Ś\vietnie i on ie t 
den wie. co chce. Można też twierdzić, że skoro n 
Bebła ubędzie, socyaliści się rozdwoją tak, ja~ 
rozdwoil i podupadł liberalizm, którego puści 
znę pewna część socyalistów chcia1aby przejąĆl :r 
Socyaliści na pewno nie przyjrnią urzędu wicei 11 

prezesa w parlamencie i nie pójclą do dworu. 
Na polskich socyalistó\v nacierano. że ubol t 

cznie uprawiają na swój coprawda sposób ro, :1 

d z aj polsko-na rodowej agitacyi. Socyaliści ." } 
Dreznie oczywiście powszechnie nie zrDzum1e~ 1\ 

dążenie polskich agitatorów s-ocya!istycznyCb ,~ 
którzy, aby zyskać pos~uch u zachowawczego , 
na wskroś ludu polskiego, d'ęli na mnę narod&. 
wą ... i zyskali - cośkolwiek czytelników ale ~ ·~ 
to popacHi w nietas.kę i podejrzenie u swyd 
niemieckich ,.bcznaroclow·ców". Po różnyc~ 
sporach ko11gres sJ:an<ll' na stanowisku Z"\Yalcza1 r 
jącern każde pocz11cie odrębności szczepO\\·ei ~ 
orzekł: s 

.,Stronnictwo socyałistyczne w Niemczecl t 
oddawna zasadniczo zwalcza popieranie narodo· 1 

wo-poJskich dążności". tl 

ZJazd zakotkzono \\' niedzielę, 20 wrześn~a ."\! 

Pruscy delegaci odbyli przy sposobności og?lj ·~ 
nego zjazdu ko-nfereP.cyę w sp.ra\\"ie \v-yboro~~· 
do sejmu pmskicgo. Bebe! kierował obrada~ 
Oświadczono, iż socyalni demokraci występu! 
przy \\-yborach do sejmu pruskrei§O nasanwrz 
samodzielnie przez stawianie wlas11ych watrna 11 
nówt i p{)sló\v. Przy ściślejszych wyborach ~d~ 7z 
socyalni demokraci głosować za kandydata~ 



~ 1 .,.,·s'ltP··mi. jeżcli ci OŚ\\ - iadczą, że także bę-etn ro no. l.) J . • •. 

ic' loSO\\ ać na socya!tstę. _Na kontcrenc} 1 u-
;\'~· ~\~alono założyć centralny tundusz :\·yborc~~· 
,_ac ch , "( re h bvlo 120 delegatów z tyluz pruskrcn 
•1\i>- ObccnJ -
tro. okręgÓ'\V \\·yborczych. 

[i'ia!~J~~:~h:~~ie~ .. :h:~~r!~t~.a~}.~ 
~n. 1 legraiuj~ z Katowic: ,.Pomiędzy partyą cen
~ed t~wą a partyą "Katolika" przyszło z p-owodu 
ni. zatargu o kandydata do sejmu w okręgu Bytor~
o. Katowice jawnie do rozłamu. Centro~vcy me 
Y· Jtcieli I(rólika mieć liandyrlatem do sejmu. Z 

~ego pow.'Jdtt przywódca partyi ,.l(ato!ika", p. 
(). Nap~erałsłd, wystąpił urzędowo ~ partyJ c~ntro
~·'\\'.ei. Złączy się on z radykalnymi Polakamt, ab~ 
te we wszystkich okręgach wyborczych, w ktoM 
~: rvch stawiano do parlamentu kandydatów .pol
lei kich, poprzeć tychże przy wyborach do se]mu. 5 

• K ł l k' " . Krółik zapewnle wstąp t dn o a po s tego. 
~-' Sądzimy, że ta wiadomość nie jest falszyw~. 
ta Nasuwa s~ę pytanie, dla czego centrowcy n~e 
to

1 

chcieli Królika mieć swym kandydatem do seJ
. mu choć się na niego jeszcze zgodzili przy wy· 
e. bo:ach do parlamentu? Wytłomaczenie daje 
e. różnica, jaka zachodzi przy głosowaniu d10 par
a. lamentu a sejmu. Jak wiadDmo, głosowanie do 
s parlamentu odbywa się tajnie, za pomocą kartek, 
· a do sejmu ja w nie, na głosy. Przy wyborze 
Y Królika do parlamentu stwierdzić nie było mo-

a- żna ile na niego padło głosów njemieckich, przy 
h, wyborach do sejmu stwlerdzonoby to ściśle. 
e. Tego oczywiście obawiat się niemiecki zarząd 
u. centrowy. Bo czyż to nawet dla centrowców
. niemców nie jest znaną rzeczą, że niemieccy 

:'· członkowie tej partyi r.f:ejednokrotnie nie stucha
te ją haseł centrowych, jeżeli mają głosować na 

centrowego kandydata, ale polskiej narodowo
ści? Czyż nie wnłą głosować wtenczas na lu-

' terskiego byle niemieckiego kandydata? 
Nas cieszy, że chwila narodowego odrodze

. , nia ŚJaslia coraz bliższa. s . 

l 
.

1 

\Vyrok w sprawie Hiissenera. 
a Kadeta marynarki litissene ra, który \\ " nocy 
\Vir::l kano~nej zasztylctO\\·at na ulicy \\ Essen 

e
1 

wt:go bytego kolegę szkolnego, jednorocznego 
e fiartmanna, Z po\\·odu uchybienia \\"OjskO\\ 'CgO 
a skazano oscatecznie na 2 lata i 7 dni fortecy, z 
i·. 'któ:·ej w kary odliczono 2 miesi,lce i 7 dni are
.1 ztu ś l edczego . 

( HUssenera sądzono 3 razy. Po raz pierwszy 
·~kazal go SC.id \\·ojenny na 4 fara \\ · ięzienia. Os
ka rżyciel ż'lda{ 6 lat domu karnego. Sąd \\·ojen
ny wi e rzył wtcnc.:zas świadkom więcej, mniej 
łii.issene ro\\·i. 

~ J u ż wt enczas publiczność zclzi\\-iona tak la-
1 scc:ną kar<.l dla zabójcy i mo rctcrcy, .i ak H fisse

ne ra gazety ni emieckie nazy\\ -<dy, szenJrala gło
śr;o , na\\ et konsen,·aryści zaczęli łajać PC\\"łll; u
rz.4dzet1ijl \\ ·ojskowc i nad lagodności~l sądu ,,. 
t Yr i ~ przypadku się dziwić i ubolewać -- mówio
no. że to z obawy przed socyalizmcm. 

Aż tu \Vyższy sąd \\ ·ojenn:v sl<azat lii..isscnc
ra na d""·a lata i 7 dni - fortecy! -- łiiisseiJer 
nie \i niósł apelacyi i zrobił dla siebie dobrze. 

Sąd uznał, że nie zachodzi za·bójst\\-o, lecz 
tr fko ~p-onk\\'icranie. J celnoroczny liartmann 
uc:ier.a{, łiiisscncr przeto byt uprawJJiOJJ.Y do do
bycia broni. PO'.\'inien był jednakże. zamiasr 
·kiuć, \Vpien\· tiartma11na zatrzymać, czego nie 
uczynil. T o, Ż ·2 go ukit1i \.\" plecy, do\\'Odzi. iż 
ni e. zamierzaJ J-lartmanna zabić, lecz zranić. S'!d 
Wojenny \Vierzy{ świadkom, \\ · yższy sąd ,,-ojen-

.ny ·oskarżonemu. bo Ś\\. iadkcwie byli podchmie
leni. 

\ v szystkie gazety \\ -yja \\ ·iaje:1 niczadm\ ołe
nie, górsz4 się, że taki cztowick }ak łiiissener. 
który po necach napasto\v·ał ż<Anierz.r. koleg~ 
zko!nego zasztyletował bę-dzie mógl \\·e fo r

tecy robić co trat się podoba, nie zostanie z rna
~'Ynarki \\ y·klth:.:zc-ny, no, i ma \\ -szelkie widoki 
Ułaskawienia ... a mate później będzie a\\':tn c .. 
~-aJ. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. 

Gnlew. \\:'laścicielo\\.-i Dirkseno\vi w On1-
»owie skra.dty dzieci szkolne 100 m. Jednemu 

· l kupców gnie\'.'Skidl podpad~o. że dzieci m.:,ją 

W l A R U S P O L S K ł. 

i wydawają \\·iele pien iędzy, pocz:;m się dzied 
przyznaty na policyi. -- :\\ile sro unki. 

Lubawa. Tutejszy bank ludowy nabył na 
subhaście za 13 000 mr. po i adlość Kolodziej
skiego \\r Lewałdzie. 

Człucbów. Dobra rycerskie PietrzykO\\ Y 
nabył na subhaście za 56 tys. rn. niejakiś . 
Schmidt. Dorychczaso\\ Ylll \\' taściciełem by! 
bndownicz\· Silbermann z Charlottenburga pod 
Berlinem .. \Vielu '' ierzycieli p-otraciło znaczne 
sumv. 

Kwidzyn. \v łaściciel brO\\·aru p. Fr. Stei
ner sprzedał S\n'>i brO\\ ar .,łiammermiihle" za 
400 tys. m. niejakiemuś Dresslerowi z Bremeny. 

Brodnic.a. Z po\\'odu niskich cen na cukier 
nt\\·-orzyłi tutejsi kupcy tak zwany "ryng·' i po
stanO\\·iJi nie sprzedawać funta mielonego cukru 
niżej 25 fen. Nie ostoi się jednak zapewne ów 
,.ryng'', bo pomiędzy kupcami nie ma zupełnej 
ieclności. 

- Z Chełmińskich nizin miejskich. \Vlaśdciel 
T. Dorposz spadł z drabki na boiskn stodoły i 
odni6sl taJ\ ciężkie uszkodzenia \\ ewn~trznc. że 
stan jego jest groźny. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Gnjezno. \\ ' icś \V oźniki. (700 mórg) które 

,,- tvch dniach przeszly '' n~ce kolonizaq i naJe
żar;, niegdyś do uposażenia klasztoru PP. klary
sek gnieżniet'1skich, nadanego mu przez Prze
mvslawa II. księcia \\' 1elkopolski. Na miejscu 
tego klasztoru. zburzonego aż do fundamentów, 
wznosi się now.r gmach S~łdO\\ · y, '' którym od
bywat się proces ,,. rzesiflski. a teraz jego epilog. · 

l(ośc~an. Nad maj~ltkiem kup~a L. l~abO\\ 
Ot\\·orzono konkurs . 

GD'Styń. Na budO\\ ę k cścio la e \ \ angielickie
go zapcw-nif minister OŚ\\ "i at:r -40 000 a kr()J. kon
systorz 12 000 marek. 

Gniezno. ..Lech·' pisz e : l~ozchodzi się po 
rnicście pogłoska, że nasz starożytny kośció! 
św. Jana ma nam być zabrany i liC\ ...:ele łuter
sl\ie zamieniony . 

Gniewkowo. Pewnemit gospodarzowi skra
dziono 180 ·mr.. które otrzyma l za kro\n~. Zlo
dziela poch\\·ycono, Je..:z pieniądze te już by! 
przepaści l. 

\V nicdzielę \\ nocy mieliśmy tu śron i mróz 
lubo dzieri byl' bardzo piękny. 

Gąsawa. ,.Po!ackenfresser... Do .. Dzien. 
Kuj." pisz'! z Oąsa\\ y: ,.\V pa[JSh\ ie ,.spra\\·ie
tlliwośc i i bojaźni oożej" zostai Polak od niem
ea żywcem obgryziony. J4 bm. \\- hotelu p. l(o
\\ -alika pospierał się l!iemiec August Schn1idt l 

Polakiem Luka zem ~olit'1skim. Po krórkiej \\Y

mianie s.iów ją! niemiec Polaka (Jr7epraszac 1 

przy slowach ,.nie gniewaj się" obi'-11 go za szy
iG. by go niby pocalo\\ ać i llgnrzJ Solir'1skiemu 
ca!~l doln<-1 wargt;. tak. ~c nw cale. dziqs/a \\ ida(: 
bylo. Nieborak teraz ani pić ani jeść nie mcżc, 
a o robocie ani myśl i . gdyż ból zimna nic znosi. 

f-3iada nam Polakom. gd:r nas już nicrncy 
public7nie ży\\ ·cem obg-ryzaj .:t i pożeraj~l. bo tej 
wargi zJ.raz szukano. a nie znaleziono. '' ięc pra
wdopcdobnie jak mu ugryzł. wk ją też zaraz po!
kn(.lt. I dziwić się tu, że niemiec jest takomy na 
ziemiG polskt.L k iedy 011 i cialo Polaka pożera ... 
Za prav. dę rę.:zę". 

Ze śJązka czyli Starej Polski. 
Lauralmta. ..O los Slaski' ' pi ~ze: Pan dr. 

StQślicki i kolponc r p. Dymarczyk zostali ska
zani każdy na .3D mr. kary. CentrO\\-cy i inni 
przc:ci\\"llicy ludu polskiego postarali się o to, że 
lud polski przed \\ yborami nie m6gl otrzymać 
sali na zebranie. Chodzilo im o to. ażeby nie do
puścić do tego. by kanuydat na redO\\ y, p. dr. 
Stęślicki, 7wy~ięży!. \\"obec tego Z\\ ola l pan 
D.rma rczrk clo sichk k i lkadzi •..:siąt os6h. pomi~
dzy innyllli pana clr. SrQślkkicgo na pogad:wk.ę . 
:Jżcb:r rnt > żtw ·ię było \\ zajemnie P C>rozumie~. 
Dm,·icd~iał się o km po! icyallt i doniós{ połi
c.ri. która tę poufną p ogadankę. uznata za niedo
zwolone zebranie i tak pana dr. Sręślickiego, ja
ko i p. Dymarczyka skaza la każdego n J. 30 ma
rek kary. Pan o\\ -ie ci c d\1 obli si~ do s~du -
ale b~z skmku. 

Racib-órz. Za udział \\ sJ.skiej loreryi. kró
ra \\' państwie pruskiem jest zakazan'l, sta\\ -ać 
będzie przed s4dem cały zereg osób. także i 
z r~aciborza. Z.:. sko11fiskc wanr..::h książek ko
lektor:.! Br~inera c!owiectziala się policya naZ\\"isk 
tvch osób. którym ię zach.:iato zakazanych o
\~ ·ocćw. Na \Vroda \v . am przypada lSO takich 
wiliO\ ·aJców'. 

Wiadomości ze świata. 
z ;\liemi~c. Izba karna ,,. Hamburgu skazała 

socyalistę \Vabersky'ego, redaktora ".tia.mb. 
Echo". gazery sccyalistycznc.i. na 3 ll11CSlące 
więzienia za obrazę majestatu. Obr~zy dopa
trzono się w \\·ierszu "Venezolanisch-Dcut
sches··. Prokurator Ż<."l,dat pięciu miesięcy. 

z Rosyi. Ze Skiernicwic donosZ~\. że car z 
carO\\ 'l przejeżdżali tamże, znajdując się '" po
dróży do Darmsztad11. 

Rosyanie mgujq niemcÓ\\' za pomocą koto
nizacyi. Dziennik rosyjski wychodzqcy :v RY
dze powiada, że jest konieczność kolomzewa
nta I~dsyanami kraju Nadbaltyckiego! zaleca w• 
tym \\ · zględzie jako wzór, pruską politykę kolo
nizacyjną \\ \V. Ks. Pozna(lskiem! 

z francyi. Adrnirat Nlarćchal .Po:zedl n.a 
od s ta \\'kę. Po\\"Gdem było \\ ystąpreme ad~~
rała Nlarćchala \\' listach pisywanych d~ .n1lm
sua Pclletana. ,,. których odma\\ iał mmJstro: 
\\ ' i mat-ynarki pra \\ ·a do pewnych zarządzen 
wojskowych. Pensyę admirała zm~i ejszono na 
cl\\·ie piąte i zakazano mu noszc111a mun.dur~. 
Sprawa bywa obszernie oma \daną \\ dztenm
kach paryskich. 

Z różnych stron. 
Essen. ,\\ lejarni Kntppa ulegl pewien ro

botllik oparzeniu. Umieszczono go \\' Jazare~ie. 
Borbeck Córka górnika O. przy uhcy 

Knappcnsrr. przyjęla stanowisko w Kolonii już 
od 15 sierpnia. Dotychczas jednakże tamdotąd 
11ie przybyła; zachodzi oba \\·a. że stała się ofia
r<-\ handlarzy dzie\\ cząt. 

Bonn. \\" pobliżu gmachn pocztowego skra
dziono dwa kołowce. Jeden z okradzionych 
\vidzial .leszcze z/odzicja czmychającego na ko
iowcu. gonU go, ale na próżno. Musiał' przesta-
11~1Ć zmęczony. \V tem zobaczył znajomego s?
bie kupca który przejeżdżał na samochoQlle 
(automobilu). Prędko go PO\\ iadom~( i zac~ę~a 
się goni t\\ a. Samodwdmu dopędztł złodzie J a. 
na kołowcu i przytrzymał go. 

W l(asslu obraduJe 75 kong-res lekatzr i 
przyroduikó\v · niemiechkich. Napływ m:zon:rch 
zagranicznych jest nadzwyczajny. Pierwsz}? 
,,·yklacl mial p roi. Ladcnburg z vV reda\\ ia o 
~",pływie na11h: przyrodniczych na pojęcie Ś\\"ia
ta. z dziedziny eksperymentalnej psychologii 
obrat sobie interesujący telllat mówca prof. Zie
hcn z Utrechtu, na posiedzeniach zaś sekcyjnych 
orna\\ i ano ~ pra ''"G gruźliczą i hygienę zębów \V 

szkolach i \\ ojsktt. 
Berlin. Przed \\ yższym wojskowym są

dem \\ Berlinie toczył się sensacyjny proces 
o karowa11ie żotnierzy przeci\vko podoficerowi 
RFeitenbadlO\\ i z -t pułku gwardyi piechoty. 
Oskarzony do pu.ści/ się ,,·ykroczer'I \\- 1500 \\'Y
padkach w tem 300 ciężkich. S.kazr~no go na 
lat \\ · ięzi en i a i d2gradacyG. Poprzednia instan
cya za\\ yro.J.~0\1 - ala 3 i pól roku więzienia i de
gradac:rQ. 

Ostałnie wiadomości. 
B i e t i~ h e i m. Tlitai w~ bra11o bnrmjstrzem so

cyałistę Schmi-dta. Uzysł\ał on 36, jego przeciwnik, 
centro\viec, t~ lko 29 "losów. 

O ar m - t a d t. Car ros~ iski z carowa orn cór
kauli pn~ .b} t tu dotąd. ludność witała życzliwie. 

_,t e d r o l a n. Personał f1a kolei póJnocnej gro
zi strejki-em. 

B i a ? o 1 r ó d. Świeżo w~ 'brane"o posła Bełto
wicza zastrzelono w ~ocy, ze zemsty. jak twierdzą 
krewni. 

f' e 1.. Sułtan marol,<1f1ski doriósł konsulatom, 
abv, dopóki si·ę on na wyprawie wojennej znajduje. 
wszvsc:r o-bcokrajowcy opuściłi fez i udali się do 
T~nger~t. 

f\olo śpiewu •• M011i11szkoH w łliilłen 

nhchoJ7i ',\' nit'd7.ick dJ1i :1 .. ł pa i. dzier11ika r. b. l. ro
('7i'k~ S\\'t'Z i l ism i ct l i ~t. Tn\' '31'7.\' St\\·a. które (•debra
h· z~o ;· p szeni~t. lub t!l<1 bra!·--tl 1liresów nic odehraTy, 
PiH:Jszamy u~r1.cjmie, aby nas raczy!y odwiedzić: 
7.a.onl'>7.amy td \\·szystkich Rodaków oraz "Rodaczkt 
z Hilllen i okolicy. C.l. ŻChi· raczr!i swoiJ ot"lccPością 
;1 v.sz z aszczrcić. Pro.;rr:11n rocznic\' następujacy: Od/ 
godz. 5 koncert. przeplatanY z~ :piev.'em i deldama
C\'ollli. O godz. 8 rozpocznie sic teatr p. t.: .. Kultur
nik... Zab;wa olibędzie się u p. Jenessen przy uiicy 
\Vanner Str. Serdecznie zapraszamy wsz\·stkich 'Ro-
cła kó\\: na nasz~ uroczystość. Z a r z a d. 

Uwaf;!a. O godz. 1·~ 12 przed poL odbędzie się ze
br::~ nie miesięczne. na które ka7.dy czlonek winien się 
stawić, ~dyż przyjJa \Va.żne sprawy pod obrady. 
Czfonkowie. którzy zale~ają dlużej jak 3 miesi(lce ze 
swemi składkami miesięcznemi, proszę. żeb:r się z 
nich każdy uiścit. bo będa uznani jako niecz.fonkowie.-
0 jak najlicznieJszy udzial prosi 
. Kokoszcwski, sekretarz. 



Towarz~rstwo św. Antoniego w t~ąr;"·~.; :.·=-= ~-~ 
Donosi się niniejszem, iż wszelkie l~'W ?Qt1~c~ą.qe; 1 

.naszego towarzystwa, p rosimy na d sy l·ać .. •łW; .: ;Fęqe 
przewodniczącego: Michał Depa, Laar, ci(;ą~sś:i:St.to\ą9.' 

. , Z a r;z, ą.,({,~· 

Tow. polsko-lmt. św. Szczepana w Rauxel 
obchodzi dnia 4 października 12-tą rocznicę swe~o ist-, 
nienia, na którą się wszystkich Rodą:~~ ~~;;·. ~(cł~czki ~ 
z R.auxet i okolicy uprzejmie zapraszal: Za ba w a r<.Yl

pocznie się o godz. 4 po pol. Pcrz::i'aef zaba\vy Test· 
następujący: J) Przywitanie g-ości. :?lkonc.ert, '.3) .o-~ 
degranie teatru pod tyt.: .. Koszyk k\\-iatQ\'v'', 4} t?-~ 
niec. A teraz szanowni f(oclacy i Rr.Jd<:tczl~i .o<,lzyw.a
my się do was, abyście raczyli nas· ~\\·ą. 'bl~ecnośct.ą 
zasz~~ycić i do u~iększ~llia naszej .. z;~b:a~y\· ·. si_ę przr-: 
czymc. Szanownt Brac1a! me chodzc1e Bo zaclnych: 
tak zwanych festynach, ale raczej idZ.tie tam, gdzie r 
nam przez "\\'iarusa Polskie~o" jest wskazana pol
ska zabawa, a tę urządza Tow. uolsko-kat. f,),v; Szcze
pana w Rauxel, a nie poża.fujecie tego, pmJte\\; aż: bę- . 
dzie piękny teatr tu '" tej olwlicy pn raz pierwSZ:\' . 
odegrany. Sztuka owa jest nadzwycz<lj .coś ,pięknego.· 
O jak najliczniejszy udzial uprasza ··.Z:' -r ·z ą c.l. · 

U w a g: a : Zebranie odbędzie się o godz. 3 po 
polud.niu. Przeto uprasza się wszystkic!J członków· 
przybyć na ztbranie, także, ab.:r się wszyscy jak je
den mąż stawili na naszą urocz:;·sto-ść. Czlonków, 
którzy zalegają ze sldad.ką miesięczną dJużej 
jak 3 miesięczne, proszę, aby się poprzednio z swych 
zaleg!ych składek uiścili, ~dyż w przeci\vnym razie 
placą przy kasie jak goście. AmatorÓ\\ i amatorl\i, 
którzy odgrywają teatr, uprasza się, aby się stawili 
o ~odz. 2 po pot ua sali zwykłych posiectzer1. 

r'r. Wysocki, przewodn . 
. -------·-·~---~--· --··· --- ---

Tow. polsko-katolickle św. Józefa w WHhelmburg 
donosi S\vym cz.tonkom i wszystkim Rodakom za
mieszkatym w Wilhelr:nsbur~u i okolicy, iż \\. niedzie
lę 4 paź.dziernika obchodzi nasze tow. 8 rocznicę po
święcenia sztandaru na sali p. Stiiben, R.eiherstieg- 8. 
Foczątek o g-odz. 4 po poL Urocz3~stość urozmaiconą 
będzie przez deklamacye, kulanie krę.gli, strzelanie 
o nag-rod.y i teatr pod. tyt.: "Dwóch głuchych''. \\· stę
pne po bardzo umiarkowanych cenach. O liczny u
dzial Szan. Rodaków i Rodaczki z Wilhelmsburga i 
okolicy uprasza Z a. rząd. 

Baczność parafianie JanktJwa Zalesnego. 
Kochani parafianie! JaJ· wam wśzystkim wia

domo, odby.fo s1ę w niedzielę 13 · rześnia \V Laar ze
branie, ale niestety, tak ma.Io się zebraro, choć nasza 
parafia tak~ wielka jest. Proszę was kochani parafia 
nie z calego serca, abyście dolożyli też tych starań 
i abyśmy mo~li tę pamiątkę dla naszej parafii spra
wić. Tak samo prosimy tych wszystkich, którzy z 

, jakiej ważnej przyczyny do nas przybyć nie mogli , 
;.ażeby zgfosili się listownie do nżej podpisanego· ko 
łi1ifetu, który by zaś chciał swój datek ofarować, mo 
że g-o także nadesiać na ręce komitetu. Szczerze 
was po,zdrawiamy. . 
Franciszek Wojciechowski, Bruckhausen Grij.n~tr. n~. 
17. Piotr Skrzypczak, Bruckhausen, AlbrecbJstr. nr. 
3. Adam Michalski, Meider ich, Leopoldstr. nr. 13. 
J an Liebchen, Laar, Feldstr. nr. 18. Andrzej Cieciot· 
k a . Laar , Peldstr. 18. Teofil Marek, Bruckhausen, 

Griinstr. 28. 
T owarzystwo św. Marcińa w Kirchlinde 

obchodzi w uiedzielę 27 września 13 rocznicę swego 
Istnienia, na którą zapraszamy wszystkie Towarzy
s twa z okolicy, które zaproszenia odebraly, oraz za
praszamy także Rodaków z Kirchlinde i okolicy. 
Uroczystość odbędzie się na sali pana Schuhmachera, 
a polączona będzie ze śpiewem, deklamacyami, tea
trem p. t.: "Blażek opętany·•. Koncert wykona ka-

. ;pela p. Musielaka z l(astropu. Uroczystoś~ odbę -
4zie się w zamkniętem kólku. O ikzny udzial prosi 

Z ar z ą d. 
------------·-----------------------

Towarzystwo ~imn . • ,Sokół" w l.aar 
donosi wszystkim Rodakom w Laar i oko-licy. lZ w 
niedzielę, dnia 27 września urządza zabawę poJączo
ną z tatkem d.la odchodzących do wojska. Początek 
o godz. 4 po południu na sali p. \Vittenkiimpera w 
Laar ul. cesarska. Upraszamy tak samo wszystkie 
towarzystwa polskie, szczeg-ólnie sokole, aby nas od-
wiedzi!Y_:_2_ liczny _ud~}_a~p~os!_ Wy d z i al. __ 

ł(oło śpiewaków .,Słow ik" w Horstha usen 
donosi wszystkim rodakom z liorsthausen oraz z ca
lej okolicy, iż w n iedzielę, dnia ?.7 września obchodzi 
drugą rocznicę swego istnienia nJ sali p. Lobek'a. Po
czątek o go.clz. 4 po poL Będzie koncert, śpiewy, na
stępnie o ~odz. 6 teatr; b~dą dwie sztuki grane pod 
tyt.: "Adam i ·bva•· oraz .. Kominiarz i młynarz' ', po 
teatrze taniec. Koła, które zaproszenia odebrały 
oraz te, które dla braku adres(hv nie zostały zapro
.szone, zapraszamy uprzejmie. Wstęp dla członków 
Kól śpie\\'ackich 50 fen., . dla ~ości przed cz.asem 75 
fen., prz.'{ kasie 1 markę. Zatem prosim:y z poprze
dnieg-o zakupu kart, g-dzie tako\VY można od c:z:.lon
ków Kora nasze~o nabyć. Upraszamy sz2n. Rcxia
ków, aby nas raczrli liczme od\viedzieć Cześć pol-
skiej pieśni ! Z a r z ą d. 

Wiec w Steele. 
Wiec ,.Zjcdrwczcnia zawodowego"· odbędzie się 

w niedzielę dnia ?.7 września o ~odzinie 4 na sali p. 
Bamann w ry11ku. Ponieważ będą rozmaite sprawy 
robocze oraz tyczące się or~anizacyi omawiane, za
tym uprasza si~ rodaków, aby licznie na wiec przy-
!?_yli. "Złednoczenie zawodowe polskie.' ' 

. !(afo śpie ·u •. Hafka"' ·w Kastropie 
donosi swym czlonkom i Rodakom \V Kastropie i o
kolicy, iż w niedzielę dnia 4 października obchodzimy 
5 rocznicę swegG istnienia u p. Szultebekra, róg dwor
cowej ulicy, na którą \\ szystkich czlonkó\v i gości z 
Kastropu i okc!icy jak najuprzejmiej zapraszamy. 
Także i czJonkÓ\\. innych towarzystw, które nas ze
chq odwiedzić, jak !lajchętniej zapraszamy. Pro
gram zaba\\. :l': l) NI. owa powitalna i \vspólny śpie\v. 

.. z__) Koncert kapeli p. J. Nwsielaka. .3. ~piewy Kola 
~iewu "I-iałka .. na cztery glosy. 4) Deklamacy e i 

h.~pie,w)·. O godz. 7 talliec. Czlonków liiewypłatnych 
uważa się za nieczJonków. O jak najliczniejszy udzial 
w naszei uroczystości uprasza Z ar z ą d. 

Początek o godzinie 5 po pofudniu. 
~~~--' ------- ---------------
~~""*4,..-~fb.~~~ ... ,.~~ 
.~,..._~ ..... ...:."!f\~ ..... ~- .... ~ 
N Szn.nownvm R.otlnkom oznnjmi.am, iż od l - go 

~ 
pażdziernl~a.. • m.l>j imere> będzie <ię zn•jdowoł 

~ pn;y U!ICy 

.~ :~ Gnei~enaustr fi nr l[ 9. ,, 
~

:q Z&ł'az px·zy ~lacu l<"'ryder·-yko" skit~Ju, 
"' bhSk•• kła!<!ZłOI'U, 
Y. j Po1ecam na wesoła, t.:hrzciny; imieniny it.d. 

~ 
uroezystośc:i, }JOI!!Ik.ie lvinł.f, rniody, Jla• 

~ Je'*''~i. łltOdbipittY. i-oniałd, ronty, , 
~ a~ alii~ oraz nnjno1v:-zy n:.p•''j potl nazwą ~ór- ~:\..: 

~1 :agik•, który jest tani i bardzo dobry na żołąil.ek. ~'J 
r: ~· 1 Kwaśniewski w Bqcnnm ~ 
~ ~ jedyny llllrto ... vny skład pol"kich eyf![:r. papie- ~ '.4 r. l\ l SÓW win i ·wódek w 'V e::;tfalii i ~ adrenii. ~ 

J~~ ~~~~~~~ 
~ ...... ~.. 'A"- ~~~~~~~ 

Szan. Publiczności polskiej w Wanne okolicy 
donosze, iż osiecUi-tern się jako 

krawiec . polski. 
Polecam się do wykonywania ubral1, paletotów, 

spodni. podlug miary pod gwc:.rancyą za do.bre leże
nie. Proszę szan. Publiczność o popa!"cie mego przed
siębtorstwa. Z wysokim szacunkiem 

lD:yonizy \Varszczyński, 
krawiec polski w "Wanne, uL \Vilhelmstr. nr. 6. 

··· ···•••t•••••+• 
Powiększenie interesu! 

Szanownym .Rodakom na obczyźnie donoszę ni
niejszem, iż powię~:szając me przedsiębiorstwo, otwo
rzytern 

skład i warsztat krawiecki, 
zaopatrując go we \'\'lelki wybór materyj jesiennych 
i zimowych na ubranie, paletoty, spodnie itd. 

\Vszystko wykonywam pod gwarancyą za dobre 
leżenie po cenach umiarkowanych. Ktoby pragna: 
mieć ubranie, niech mi doniesie na karcie korespon
dencyjnej, a przybędę z próbkami~ aby wziąć miarę . 

Apolinary Wojczvński, 
Gelsenkirch en, ul. Vereinsstr. 19. 

··············~·· Rodakom w Bottropie i okolicy 
d.onosz~. że znowu tego roku jak inne lata mam wiel
ki zapas 

dobrych z iemniaków 
wszelkiego gatunku po najumiarkowaliszych cenach 
na sprzedaź i odstawiam takowe furmanką aż do 
domu. 

Zarazem polecam mój sklad towarów kolonial
nych, dobrych \Vin i cygar. 

Liczę na laskawe poparcie i pozostaję 
Z szacunkiem 

Jerzy Kłósok, Bo.ttrop, Ring HL nr. 6. 

aocooooo,ooooooooooooooooloooooooog 
8 Nąsza k a sa płaci od złożonych ~ 
o , • o 
g, ~ oszczędnosc1 : o 
8 bez wzglęJu na stopę procentową Banku rzeszy 8 
O nadal 4 1i 2°/0 za kwarta.lnem, a 6 1,1 2°10 za półrocz- O 
O nem wypowiedzeniem. · 8 
8 Kto ma u nas d~:>.poz;,'t złożony, a kupi gTunt 2 8 od ua.s, ternu wyplaca kaPą, nasZJa dE>poz~·ta nawet O 
0 bez wypowłedy,enill. g 
o Ad re~: 

0 g Bank Par'celacyjny o g Posen Viktoriastr. nr. 12. S 
8ooOOOOOOOlOOOOOOOOOOOOOOOOi000000g 

Ubrania 

~ dla rezerwistów .. , a 
polecam 

po· tanich cenach i ~lł- ~)- -ł' * * * znany(·h dobrych odrobieniach. 
Komitet wycieczek lałowych ---=no=no;;;;;;sz:;;;;.ę_ ~~~~oŚ~tj~sienne -_ -·. 

w Bochum• . Już nad.-szly 

w niedziele. dnia 27 września o godz. 2 po pol. W .. lh ~· Gerbsch Nast. 
wycieczka do o~rodu p. \Valbur~a w łiofstede, ulica .l. 
Bismarckst r. O liczny udział Rodaków z rodzinami Herne, B.ahnhotstr. nr. ~~n. 

Dobrze od dłuższego czasu zaprD\.\ adzon 
interes k rawiec ki, 

z dobrymi i stalymi O·dbiorcami i wszystkimi P()rząa 
ka mi jako maszynę. stó.l itd. w prowincyi nadreńskiei 
gdzie przeważnie Polacy zamieszkuią, jest od zara 
lub później pod bardzo korzystnymi warunkami d 
sprzedania. Ktoby z Roclakó\v miar chęć tako'''Y ku 
pić i dale.i pro\vadzić, może się głosić czyU zapyta~ 
do __ E~.~p~dj~~Yi..:.~~~~~~~-o-~~~i~go_::__:~~_c:~um . -·------ ----------1 Bank Przemysłowców l 
- w Poznaniu ' 
• lH'Zy:jmuje ~1epozyta i!!Hł :J. m r •. pocz~w~zy i -
li płact ocl dnw. wp:laty do dm~ odb1~ru p1en1ędzy • 

Jl za k\vartalnem wypowwch:emem 40fo 
tl za łi tygodniO\Yem ,, B1

•1oj0 

za natychmiastowem żądaniem 0° 0 

fil Fund. rc~:er. wynos.v,ą nu. 2·•8:87n,(58 ' 
fti!W ·01 · ł "ł ? 9 :-"- u·,... r,,.., • rr.a .( z1a y cz on. ~, ,, - ,u.);),,::d::iD,v '· Jł 

• Opróc:t~ tego odpowiadają członkowie Bank1~ t' 
~~ depozytaryns%orn sumą gwamncyjną w 'lvy.soko-

=~~;;;·~~;;.~~~--~~. 
BACZNOśC ! 

Donoszę szai1. Publiczności z Brambauet i ,okoli 
cy, 1ż objąłem skład obuwia :;· ~ , 
od p. Józefa Nowaka w Brambauer przy Colonii ce 
chy .,Minister Achenbach" i od dnia 2-4 wrześif ri'lz 
pocznę sprzedawać. fvlam na skladzie obuwie:.~blę'&]i' 
damskie, dla chłopców i dla dzied, od skromn-egt) d 
najwyk,vintniejszego w największym wyborz.e. Tak 
że obmvie podług , miary i wszelkie reper:acy~ Qęd~ 
\\·vkonywal dobrze, prędko i tanio. Staraniem· mo 
jem będzie, aby Szan. Publicznośc rzetelnie óbsi'uź}ć 
Przeto pro,szę szan. Rodaków w Brambauer i oleili 
cy, aby mnie poparli w moim przedsiębiorstwie. 

Z wysokim szacunkiem 
STANISŁAW LA WICI(! 

w Brambauer przy Colonii. 
Dobrze od dluższego czasu zaprowadzony · 

Palla:~ł Macieja" 
Wido·wisko famastyczno-alegoryczne w 5-ciu od 

slonach ze śpiewami i tańcami opracował Józef Cho 
ciszewski. Cena z przesyłką 1,60 mr. "Palka Made-1 
ja" opracowane jest wiernie podlug podań lud:owych 
zachodzą na\\Tet nieraz doslowne ustępy z . gminn~'ct 
powieści. Można widzieć w tym ludowym dramacie: 
taniec zbójecki z toporami, walkę aniola z czartem c 
duszę Madeja. szopkę krakowską, taniec leśnych ru 
salek itd. Rozrze·wniającą jest scena, gdy siwy bis" 
kup blogoslawi Madeja pod jabXonią ze zlocisterm 
jablkami. "Palkę Madeja'· należałoby także odgry· 
wać po większych wsiach, aby sprawić ludowi. roz 
rywkę i zachęcić do cnoty. Zamawiać pod adre~enL 
J. Chociszewsłd, Gniezno-Gnesen. 

~ Panienka -.. 
,25 lat licząca, z dobrego domu, z maiąteczkiem 200 
marek i \\ryprawą paszlaby chętnie za mąż. Reflek 
tanci ale tylko Polacy niechaj się raczą zglosić .d 
ekspedycyi ,,\Viarusa Polskieg-o" nr. 100. Urzędmcl 
mają pierwszet1stwo. 

· Bacz ność! l 
;\lój w pobliżu Gostynia polożony grunt, 24 mor· 

gi w~ącznie 1 morgi Xąki i rYz morgi średniego laskt1 

mam zamiar .pod bardzo korzystnemi w. anmlml 
sprzedać. Ziemia średnia. Wplata 3000 marek. 

\V a c ł a w D a b i ń s k i, fiostyń~ ----- ... - .. -- --- - --~--

2 czela~zi . 20 d•• 3CJ 
kraw1eCk1ch b t "'k , 

majdzie od ZU.l':l.Z stałe ~a- ro o Ul ow 
trudnienie. na pracę akordową z 'dohrl 

Jan Gawron, płatą Jwsy,nknje 

mistrz krawiecki, Rt' kl.- Szy mo 11 .l ę draszczyk~l 
Brucb, naprzeciw kościo -

ła. katolickiego. \Vesterholt p ~teele.:R~ 

Kwit do zapisywania 
" Wiat•usa Polskiego'*r 

Postbestellungs-Formular. 
kh hestelle hiennit bei dem Kaiserlichen 

Postamt ein Exemplar de r Zeitung ., WiatliP 
Polski"' a ns Boc.hum (Zeitungspreis1iste 128) fOl 
das IV. Quartal 1903 und zahle an AbonneJ,neni 
und Bes1eUgeJd 1!92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben, be· 
scheinigt 

••••• • ł d. 1903. 

1 uprasza się, srdyż będą różne nadzwyczajne rozrywki ===== Tylko 1 piętro. ===== 
· :~:m~n:ie~w:~::s:t,~r:n:ę:żc:n~_~rz:n~J~· ~d:z:ie~~~i · ______ ~VV~y~d~z~i~a~l. ____________________________________________ ~~~--------==~---=~~~~-:~~-------~ 

Za drnk, xut.kła.d i redakcyo odpowie.dmahly .Antom :Bx·ejski w Bocbnm. - Nakładem i aeionkami Wydawnictwa "Wiarusa Polskiego~' w Boebn::lll 



• 
bd1łenne pismo ludowe dla Polak6w na obczyźnie, poświęcone spra\\rom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

1/J'Ik•~zl codziannie 1 WYI•tkiem dni pośwhlttcznycb Za inseraty placi się za miejsce rzadka drobn_ego druk~ 
15 fen .• a za ogloszenia zamieszczone przed _mse_ratamt 
4 Ofen. Kto często ogJasza, otrzyma odpow1edm opust 
czyli rabat. Za tlemaczenie z ebcych język_ów na pol~ 
ski nic się nie placi. - Listy do redakcyt, Drukarm 
i Księgarni należy oplacić i podać w nich doklad_ny 
·adres piszącego. Rekopisów się nie zwraca. Na~w1~ 
korespondentów bez ich upoważnienia nie wskaZUJe stę. 

:' Ił ••it.tklam religijnym p. t.: .. Nauka Katolicka" z ty
ac•aUdtrn spolecznym p. t.: .. Glos górników i butni
Nw•j, oraz pisemkiem litertekiem p, t .•• Zwierciadle" 
ftaldJlata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
1.111. 50 fen., a z. odnoszenjem do domu l mr. 9Z fen. 
lWłt.Ut Polskiu zapisany jest w cennika pocztowYm 

pod znakiem .. t połniscb" nr., 128. 

Módl się i pracuj ! 

Bochum (Westfalia),, ~lorek 29-go września 1903. Bo~ l3. 
Redakcya, Drukarnia Księgarnia znajduje się p1·zy ulicy Ma.lthese:rstrasse nr. 17 na dole. - Adres: "vViarus Polski", Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie azlecl swe 
6wie, czytać l pisać po polsku l Nie 

fest Polakiem, kto potomstwu swemu 
Jdemezyć się JłOZWOii! 

% wypadków dnia. 
Minister wojny przeciw socyalistom. 
Przeciw socyalistycznej propagandzie w 

~mnii wystąpił nowy pruski minister wojny 
rv • .Einem. "Reichsanzeiger" ogłasza następujące 
rozporządzenie: Podaje się ponownie do ogól
nej wiadomości, że podoficerom i żołnierzom 
fest zakazane: l) udział w stowarzyszeniach, 
zabawach, uroczystościach i składkach bez o
trzymanego pozwolenia. 2) Objawianie przeko-

~) nań _socya:listyczn~c~, al~ . rewolucyjnych, u-
czym-one tak, aby mm mogh Je dostrzedz; zwJa-

1 

-szcza wykrzyki, · śpie\vy, lub podobne manife
stacye. 3) Posiadanie i rozpowszechnianie pism 

· rewolucyjnych albn socyali·stycznych, wnosze
Qle ich dv koszar, albo innych lokali służbo\vych. 
Każdy, kto należy do 'WX)jska i jest w służbie 
czynnej, ma obowiązek natychmiast donieść w 

, .drodze służbowej, gdyby spostrzegl w kosza
rach albo w innym lokalu służbowym pisma re
wołucyjne lub socyalistyczne. Te: zakazy i roz
kazy odnoszą się także do żołnierzy, powoła-

~ nych na ćw.i'czenia' i zebrania k~ontrolne., z.resz
tą znajdujących się na urlopie, którzy aż do pu
szczenia na urlop i po koniec zgromadzenia kon-
1rolnego podlegają przepisOIJ;l kodeksu karnego 
WQjskowego. 

Czy to możliwe? 
Z Pieniążkowa piszą do "Pielgrzyma": "Tu

te:isza szkoła ludowa od- dawna przepelniona. 
Na. ł20 'dzi.eci jest tylko jeden nauczyciel, który 
Pr.~z. tego pełni urząd organisty przy kdściele, 
~QI któ.rego "ni~cej jak 3000 dusz ~leży. Rejen
cya; :ltw1dzyńska, pragnąc jako tako z.aradzić nie-. 
dogodnościom, już, od dwóch lat p'rowadzi ukła
dy na \\rszystkie strony, by now-ą dwuk1asową 

~: szkolę wybudować, lub przy starej szkole nową 
1,1 drugą 'klas~ urządzić z osob~ym1 nauc~yciefem: 
~l Układy te Jednak dbtąd! do zadrtego me dopro-
, \Vadzily celu, gdyż wszystko tu się rozbiJa o 
sprawę pientężną. Dla tego ostatecznie zgodzo

r n(} się na to. by drugą klasę urządzić u któreg-o 
z mieszka(JCów Pieniążko\va. Oczywiście, że 

lr nie Pierwszyby to byl \\rypadek tego rodzaju, ale 
natmńiast jest rzeczą wprost n.iezrozumialą. że 

~ 'WYbrano sobie tutejszego karczmarza (? !), któ-
1 ry, P<J\viększając gościniec, ma w nim (? !) u

hil ł"lqd~ić i klasę i mieszkanie dla ~r.ugiegą nau-
c.zyctela. ·• 

' Proces o polski napis. 
Przed sądem ławniczym, w GJb.yi,cach sta~ 

Wał w ubiegły piątek · wyd~wca .,.Iskry·', pan 
Joachim Sołtys. Oskarżony umiescil nad loka
łern "Iskry" polski napis ze swojem nazwiskiem. 

1 
M'ładza POlicyjna wezwała go, aby umieścił tam 
~e napis po niemiecku, a gdy pan Sołtys tego 

~ · tu~ uczynił, na1ożooo na niego karę wysoko
ŚCI 9 marek. Przeciwko temu wniesl pan SoJ
ł:vs. _Protest do sądu, który go też uwolni l od wi
tły I zniósł karę policyjną. Obro11ca oskarżone
to StaWił wniosek o poniesienie kosztów- obrony 

.- ~z kasę państwową, sąd jednakże wniosek 
~n odrzucil. 

Germanizatosrkie wieczorki rodzinne za pienią
dze. 

Główny nauczyciel p. Lompa i kilku innych 
kierowników szkól w bytomskim powiecie na 
Górnym Sląskn otrzymało po 50 marek z kasy 
rejencyi za to, że urządzają z dobrym skutkiem 
wieczorki rodzinne. Tak donosi bytom,ski "An
zeiger". Może dojdzie jeszcze do tego, że re
jencya będzie płacHa za udział w wieczorku ro
deinnym. 

Za zbie·ranie składek. 
Redaktor "Górnoślązaka", pan Jan Ko,val

czyk, otrzymał od policyi nakaz zapłacenia kary 
20 marek za zbieranie składek w Józeio\vcu. 
Założył apelacy.ę i twierdził, że robotnicy sami 
do niego przychodzili i składki mu wręczali. Po
li'cyanci twierdzili inaczej, mianowice, że zbie
rał, chodząc od jednego do drugieg-o.. Sąd ła
wniczy odrzucił apelacyę, podwyższył karę na 
30 marek i nalożyl na niego koszta przegranego 
procesu. 

Z Turcyi. 
Porta zapewnia, że mobiJizacyą dwi'lch dy

wizyi redyrów z Azyl Mniejszej nie zamierza 
przygotowań wojennych, lecz te dywiz-ye mają 
slużyć za rezerwę w razie, gdyby Macedończy
cy \V obwodzie kreso\vym chcieli przed·sięwziąć 
większą akcyę. Według telegramów k~nsular
nych Iskibn w obwodzie monastyrskiJ.TI poa 
Kalain odbyla się . większa walka z bandami, 
p,rzyczenl poległo 76 powstmic6w a 8 wzięto. w 
niewulę. Oprócz tego zabrano. 12 karabinów·, 1 

4 bomby, 2 naboje dynamitowe i aparaty ele- , 
ktryczne. Z wojska tureckiego poległ'o 4 żołnie
rzy i jeden oficer a 10 żołnierzy jest rannyctl. 
Według doniesie11 tureckich z. Monastyru polę
glo w Presbei 20 powstaikaw z dwoma prz~' 
wódzcami a 8 powstaf1ców zraniono; w Grano
szu w obwodzie Kastoria polegfo 3 po.wstal1ców 
a 4 zraniono; w Rescn aresztowano 13 po
wstańców; w powi:ede florina poddało się 42 
powsta1ków. 

Związek niemców przeciw socyałistom. 
Jak wiadomo, starają się o połączenie '\\-SZY

stkich partyj PDlitycznych, aby wspólnem1 nie
mieckierui silami zwalczać socyalizm w Niem
czech. Projekt natrafil: na opór po szczególnycH 
partyj politycznych a i najzacieklejsi przeciwni
cy socyalizmu nie obiecali sobie z takiego zwią
zku wiele. Dotychczas ,,Post'' ty}ko apostołu
je za takim· związkiem. Zwakza ją ,,Deutschc 
Tagesztg. '' wywodząc, że poszczególne partye 
powinny bez utraty swych odmiennych przeko
na/l potitycznych zwalczać socyalizm, nie pO
trzebując się łączyć w oscbny zw1ązek. Niechaj 
gorliwi'ej i intenzlrwniej oświeca się rzeszę ludu 
w Niemczech a bojaź(J tchórzli\va ł lenhva dla 
wspólpracow·nictwa politycznego niechaj znik
nie. Glównie się powinni niem'Cy zaią.ć te1Tu 
masami ludu nie1nie.ckicgo, które nie przyjęły je
szcze zasad socyalizmu. 

Na stanowisko takie godzi się także libe
ralna ,.Dorim. Ztg. ''; zaznacza ona, że polityka 
przemocy i praw wyjątkowych okazała sfę 
mylną .• 

Niedługo a i wobec Polaków zaczną gazet}~ 
. liberalne to samo. pisać widząc) że hakatyzm, 

który z lona liberalizmu niem,łeckiego: wysz-e.dl 
jako i wszelkie plody jego jak komłsya koloni ... 
zacyjna itd. Poł'aków tylko pobudziły do gorJi ... 
weg'O .opon,I i sarnowiedzy politycznej. 

Cholera w Chinach. 
W Peitang, niedaleko wlasności: niemieckiej 

Taku grasuje morO\\ce powietrze i cholera. Ogól
na liczba zmarłych wynosi za ostatnie dwa mie
siące 2000 osób. 

\Vydalaflie niemców z Rosyi. 
Byłego urzędnika sądu Lungeniusa z Aabo, 

niemca, wydalono z Rosyi. 

Dobra wrzesińskie· majoratem! 
"Dzien. Pozn." od'biera z źródła, jak powia

da ,,nie\\'ątpliw 1ie najpewniejszego" wiadomO<Ść, 
że. majątek wrzesiński zamieniony zostanie na 
ordYnacyę. Odnośny wniosek i statut, opraco
wany przez jednegn z najzręczniejszych pra
wników, podany już został do zatwi·erdzenia są
dowi nadziemiańskiemu w Poznaniu. 

W sprawie tej pisze "Dziennik Berliński": 
,,\Vobec tej pocieszającej w-iadomDści dzi
wić się trzeba, zkąd brały się wiadomnści, już 
od roku· kursujące \V prasie pozna(Iskiej o "wiel-
1kiem niebezpieczeństwie, grożąceru jednemu z 
największych majątków w pDwiecie wrzesiń
skim i' zkąd wiad'Omość, jak się na szczęście 
okazalo, fałszywa, o dojściu do skutku układów 
z komisyą kolonizacyjną w tak pozytywnej for
mie kursowała między publicznością podczas 
ostatniegQ procesu gnieźnie6skiego? Warto b-y: 
to stwierdzić." 

Przyszła podróż. 

... BerliJ1skie to\varzystwo dla badania szyb'-
kości pociągów kolei elektrycznej zarządziło 
proJiy na 'vojskowej kolei żelaznej między: Ma
rienieide a Zosen. Obecni byli ~rzytem: dr. 
Schulz, prezes głównego urzędu kolejowego; w1 
Rzeszy nieme.ickiej; Konrad lacharia e., tajny 
wyższy radca budowniczy; .M.isa11i z. głównego 
urzędu kole.io\v·ego w Rzeszy niemieckiej, tajny 
radca budQwniczy profesor dr. Ulbricht z Dre
zna, dyrektOrzy wojskowej kolei żelaznej i 
czlonko\yic ... PQrnienionego towarzystwa~ Mak
symalna s~ybkqść, jaką osiągnięto, ·wynosila 175 
kilometrów· na godzinę. 

Co się d:zieie na Węgrzech? 

Z Budapesztu donoszą: Minister honwedów 
zezw:olil wszystkim kadetom, którzy nie chcieli 
podczas demonstracyj \V Pięciokościolach śpie-.. 
wać hymnu austryackiego na cześć cesarza i z· 
tego po\\ ·cdu ich z<..: zakładu wojskowego wyda-· 
lono, na 'nowy wstęp. 

Jest to: korzyścią osi~gniQt<l przez \V Q gr ów 
z powodu łwrdt'go sta\vicnia sit; \Y'Obec króla 
\n~gierskiego, który im tlomaczyl. że ,,- ann.ii 
mowy niemje~kiej na \vęgierską zmienić nie mo
źna. 



Serbami a Maced01kzykami niema bowiem żad
nej. 

Dwuletnia slużba w0jskowa w Aust.ryL 
Sejm au tryacki uchwalił rozpu 'dć ,,trzy-. 

letnich" do domu o rok prędzej. 

francya ulepsza wojsko! 
Organ u rzędowy francuski ogłasza rozpo

rządzenie, wedlug którego na. tąpi reorganiza
cya kolonialnej piechoty i artyleryi. 

Jeżeli francya coś ulepsza \\ swym woj ku. 
to i rz<{d niemiecki że:tdać będzie nowych sum na 
"\\nojsko l'tdowe lnb też na marynarkę. 

Telegran1y. 
L o n d y n. Dziennlki donoszą, że arcybi

skup Westminsten1, msgr. Burne wyjechat do 
Paryża, aby zająć się ureguJowaniem sprawy 
anglieiskiego kolegium katolickiego. Bislmp z 
Nortbampton, piszą dalej gazety. pozwoiił Domi
nikankom założyć pensyonai żeński. 

M a d a g a ska r. Odkryto na wyspie Ma
dagaskar- bogate pokłady piasku złotego. Za
rząd wyspy, francuski, postara się u rządu, aby 
koncesyi na wykorzystanie min złotych udzieło
no Francuzom. 

Nowy proces w sprawie wrzesińskiej. 
Mowa proknnit.ora. 

Ramami procesu tego są narodowo-politJ'
czne stosunki prowincyi poznai1skiej. Perspek
tywę obrazu tworzy sprawa wrzesir1ska. na dru
gim planie \\·idzimy ttt\Yorzcnie i działalność ko
mitetu, a plan pienFszy zajmuje to, co oskarżeni 
uczynili i co było treścią rozpraw ostatnich. 

Oskarżeni są ·o tem przekonani, że Pia ec:k~ 
i Bednaro\\ 'czowa pepełnily czyny karygodne. 
Wyrok na nie i innych vVrześniakó\Y ogłoszony 
spowodO\\ał wzburzenie i \rspó!czLtcie. '0,1 
skutek tego obfide poptynęiy na skazan:vch 
składki i utworzyły siQ komitety \\Tzesi(Jsl~i i 
poznański; stały one \\' ścisłym Z\\'iązku; kom. 
pozn. zbiera! i administro\Ya! zebranemi pienię
dzmi, wrzes. je rozdziela{. Lecz granice ich 
czynności nie były ściśle oznaczone. 

Składkowano nie wyt~tcznie na wrzcsiii
skich skaza{Jców. dawano pieni<1dze na rozmaite · 
cele i w tej myśli działał też komitet. Lecz 
wszelkie datki sktadano, że tak powiem. do jed
nego garnka i podfug '' la nego uznania je roz
dzielano. 

Po pierwsze da \\·ano picni,ldze na szkod);, 
spowodowane sprawą \\'rzesit'lską. głównie na 
utrzymanie rodzin, których żywiciele odsiady
wać mieli kary. U normo\\ ano zapomqgi 1~a 
100 mr. za miesiąc więzienia i prócz tego lQ mr. 
na każde dziecko. Pierwszy ten użytek zebra,. 
nych funduszy nie miałby wielkiego zna~z~nia, 
gdyby nie chciano wyrówny\\ ać \\sparciem na·-· 
fożonych kar, \\' niektóryd1 '' ypadkach było to 
nawet więcej niż wyrównaniem. Krok dalej po
stąpi·ono, ptacąc \Yikaryuszo\\'i Laskowskiemu 
200 mr. na koszta wyłożone \\ procesie wrzesi(l
skim. vVspomagano dalej gimnazyastów gnieź
nie!iskich relegowanych i ukaranych Sqdownie 
za należenie d'o tajnych Z\\ iązkĆ>\\, zuaczne SU
my przeznaczono na gimnazyast(hv· tomr1skich, 
na n:tode pokolenie, koszta proceso\Ye i obrony

1 

wspierano obywateli \\ rzc, it'1skich. aby im u
miOżliwić po yłanie dzieci do innych szkół. Już 
ten punkt graniczy z prawem karnem · cienka 
tylko, słabą ściana oddziela go od tego.' 

Co do Gadzil1skiej i syna jej to mam wiel
kie podejrzenie, że płacono za nich kary pienięż
ne. Płacono dalej z pe\\· n ością kary pieniężne 
~a ludzi, którzy się odznaczali dzialalnościL1 po
l!tyczną. Na tej drodze mu, iano dojść do czy
nów karygodnych. do nieZ\\'ażania na granice 
prawne. 

W ten sposób doszło do tego, że dano Pia
seckiej i BednarO\\'iczowej pieniędzy, aby illl 
umożliwić ucieczkę; potem udzielano im pomo
cy materyalnej, aby i~ za granicą utrzymać 
mogly. Czy zamiary komitetu odniosl\'' kutck 
lub nie, czy na krótki lub dłllgi czas z;sqdzone 
kary ~chylono, to nk wchodzi w rachubę. 

P1asecką skazano za rozmaite prze tęp twtll.r
na _więzienie; po odrzuceniu t\ ... \\ izyi \Yniosła 
~sb~ o uł~skawienie, o której nleprżyjęciw do.:::. 
Wiedztala s1ę 26 maja. Dziet't potem odebr~~ 
~pozew do sta'\vienia się we więzi~nht; 3._· ·li-' 
ctekta, 29 telegrafo\\ ala ze L\\"0\\ a. · . ·:: 

Twierdzi, że z zamiarem uckc7.Jki przed--ni-

W l A R U.S P O L !H( l. 

kiem się nie zwierzyła. Poczyniła trzy zezna
nia, lecz każde różni ię od drugiego. Z pier
\\ zego to jest jedymc prawdą, że uciekla. Nie
prawdą jest. że zamiar ucieczki pO\\ ziQła sama. 
\Yieiu ją do tego namawiało: Amerykanin, 
jaka· pani i pan z Rosyi. Niepra\\ dziwem 
je t. że wyjechała koleją z \V rześ.ni. że mąż 
o niczcm nie wiedział. Kłamstwem jest. że nie 
widziała Janickiego. 

Czy komitet byl \\ spra\\ ę tę \\ mięszany1 
nie przypuszczaJem do ~zasu rozpra,,· sądo
wych. Teraz pokazało sit;, że leżało to w jego 
interesie; Piasecka byia niezmiernie natarczywą 
\\' ogóle w Ś\\·ictlc rozpra :\. ostatnich prysł z 
jej ·czola nimbus ch\\·aiy. Chęć poz.bycia się jej 
by ta m·oty\\ em do jej usunięcia. Czemu posła
no ją do Austryi? - v\ ' celach agitacyjnych. 
Gdyby sąd pruski zażądat jej wydania, powsta
łoby ,,.e L\\ owi e \\ ielkie wzburzenie w razie 
,,·ydania; ,,. przeciwnym razie poniósłby rząd 
pru ·ki klęskę, którą chciano \\ · ykorzystać. 

Ze p. Kościelski był w czasie jej ucieczki w 
\Varsza\\ ie, przez to nie zmienia się postać rze
czy. Pan KDścielski jest zręcznym politykiem, 
z daleko idącymi planami; mogło m n się w tym 
\Yypaclku udać doskonale pociągnięcie. Komitet 
wicdziat o czcmś, \\ ynika to z faktu, że do 
n ego udano się o pożyczkę hypotecznc1. Jury
stycznie jest to zaiedno, czy pomagał, czy wie
dzial. \V. przekonaniu, że Piasecka uciec chce 
za granicę. dano jej 300 mr. 23 maja, 25 jeszcze 
raz taką sarną sumę, do tego 1S mr. Myśl o po
dróży wkradła się na\\ et do ksi~tżki kasowej, w 
której napisano "na lekarstwo i podróż". z tych 
wypłat wnioskuję, że wiedziano o zamiarze u
cieczki. 

\Viadomość o przybyciu Piaseckiej do Lwo
'' a rozniosła ~ ęi przez nadeiście depeszy, przez 
dzienniki, jak G01ka i inne: mimo to pos~ano jej 
7 czen,·ca 2000 mr. a l 1900 mr. 

Bednarowiczo\\ a skazaną została na rok 
więzienia; na wolnej stopie oczekiwała kary. 
Przez Zakopane i Krakó\\. udała się do Lwowa 
gdzie się obecnie znajduje. Twierdzenie, że wy~ 
jecha/a nie w zamiarze ucieczki. lecz do dokto
ra. jest niepra ,,·dzhYem. Nie jest ona tak za
możncl. aby pojechać mogła do karpackiej stacyi 
kliu1arycznej, Zakopanego, równie cudnej, jak 
drogięj. Po kuracyi mogla była powrócić do 
dziś dnia tego nic uczyniła. \rVszelkie unie~vin
nienia unie\\ ażnily słO\\ a jej listu: "Ody nic 
dostanę pieniędzy, to powrócę". Jednak do
s tata, \\ postaci męża, 1200 mr. i prócz tego 1800 
mr: pożyczki, wpisanej na imię nadleśniczego 
dóbr milosławskich p. Skoracze\\"Skiego. 

U ważarn za s t\\ ierdzonc, że dopomagano 
jej, wiedząc, że uchyliła się od kary. Twicrdze
qie Dskarżonych, że o niczem nie wiedzieli, jest 
odparte. 

T\Yierdzono, że Piasecka opierając się na 
pra\\·ie cy\\ ilnem. pieniędzy żądać nie może. 
Jest to mylnem. Mialaby pra\\·o do picniQdzy, 
gdyb~- składki miały tylko jeden cel, gdyby wy
l<{czme przeznaczone były na skazalków wrze
sii1skich. Lecz komitet mial cele rozmaite, fun
dusz llt\\·orzyt się 11a cele narodowo-polityczne 
a pra\\·o mialaby nieograniczona liczba ludzi: 
Tak daleko nic sięga pra\\ o cy,,·iine. 

Lecz przypuściwszy na\\·et. źe Piasecka 
miataby pra \\·o do tych pieniędzy, to jednak nic 
P?\\·inna ich była dostać. bo wykroczyła prze
CI\\' pra\YU karnemu; tem samem unieważnia się 
pra\\ o CY\\·iJne. 

Nicprawdą jest. że Piasecka nie potrzebo
wala pomocy, będąc we L ,,·owi e. Świadczą 
o tcm listy d.r. Michalewskiego i Popławskiego. 
Z~ pa~ L wo.wJan ostygtb:r po bliższem zarozna
n~u 1~ z mą; a wtenczas nie miataby utrzyma
n~a. Z re ztą nie ma to \Ypły\\ u na zmniejs.ze
n~c !.;:arygodn?ści. Pc\\ nem jest, że posytaiąc 
PlenJttdze udztelano jej środk{)\\ . na utrzymanie i 
nmożli\\· iano jej pobyr za granic~t. 

Spra\Ya Piaseckiego stoi \\' związku ze 
spra\\ ·ą \\ · rzesi(tską. RazszerzeJ ·on fotol)'rafic 
skazanych vVrześniaków, PO\\·iedzicć możi~a ja
ko .. wizerunki męczenników" i skazano go za 
to 11~ karę pieniężn'l ll7.3S rm. z dołączonego 
d{) J1s~u zasta\\ ienia kosztów wynika jasno, że 

_oclno L oskarżeni Ś\\ iadomie dali mu pieniędzy 
'na Z~J?lace~1ie kar.r. Celem kary pieniężnej je·st 
zmnieJszeme ma.i~ltku skazanego, komitet cel ten 
Zl105ił. 

·· .. Dopomaganie ·Piaseckiej i Bednaro·\\ iczo-. 
wej U\~ ażam zu iednę czynność, tak samD kilko·~ 

1razo\Ye wspan.:ie. Udział oskarżonych jest 

\Vprawdzie rozny cel mimo to wspólny. § 157 
pozwala na karę pieniężną; lecz co do zastoso... 
wania tej kary mam tę \\ ątpliwość, że może Z().. 

stać znowu zaptaconą z zebranego funduszu. 
Wynikłaby z tego spra\\·a bez ko6ca. Ivluszę ~a 
więc wnieść o karę więzienną, uwzglQdniając t6 
mniejszy lub większy współudział. I 

WnDSZę: Dr. Niegole\VSki 2 tygodnie. w(}.. ki 
liriski 2 tygodnie, Chociszc\\·ski 3 dni, prałat Sty. 
che! l tydziet'J, Kościelski (dusza Komitetu) 4 ty. 
godnie, Beym 2 tyg. i l tydzień, razem 17 dni, 
Ziotecki 2 tyg. i 3 tyg. razem l miesiąc, Win. 
nicki 2 tyg. i tydz., razem 17 dni. Grochowski 2 ~ 
t godnie, Lutomski l tydzieó i l tydz., razem 10 ··y 
dni, Nowakowski S dni i 5 dni, razem 1 tydzień, ~ 
fiaszkiewicz S dni i 5 dni, razem l tydzień, ks. 
Labędzki S dni 1 Janicki 2 tygodnie. 

Teraz udziela przewodniczący głosu obroń.. a 
com; pierwszy przemawia radca spra\\' iedliw<J.. 
ści p. Lenzmann. \V pięknej, dwugodzinnej mo.. a 
wic zbija wywody prokuratora, tak, że caly 
gmach jego sztucznego oskarżenia rozsypuje się 
w gruzy. ,,Panowie sędziowie! nie kierujcie się 
\VZględami politycznymi, a będziecie musieli · u~ 
wolnić oskarżonych od winy i kary!" . 

Przew.: Zape\Yniam pana, że jako sędzio- sz 
wie nie kierujemy się względami politycznymi; ·k 
nie ogłosimy \\·yroku politycznego za lub prze- ta 
ci w Polakom. zz 

Następnie zabiera glos mec. p. R.omocki: "[ ,g 
ja jestem zdania, że sąd musi uwolnić oskarżo
nych". 1Vlowa jego treściwa zawiera krytyke ~r 
formy oskarżenia ze stanowiska jurystycz·neg6. ~~ 
D\va fakta zna strona oskarżająca: że komitet 1 

istniał i że Piasecka i Bednarowiczowa ucie- lTI. 

Idy. Związek tych dwóch danych polega na fan. 
tazyi. lpo 

Mec. Dziembo\\·ski rozbiera w S\\-ej rzeczo-
wej, a mimo to pięknej mowie pytanie, czy ska- o 
zanym pieniądze prawnie się należały. '1 

Mec. p. Tomaszkiewicz. obrońca Janickie- P 
go, wykazuje, że postępowanie dowodowe nie m 
wykazało żadnej \Yiny ze strony jego klienta. ,go 

Po krótkiej odprawie p. prokuratora, zabie- ID 
rają z oskarżonych glos pp. Woli{Jski. Stycheł -:t 
Kościelski i vVinnicki. 

Smutny obrazek koszarowy. 
Sensacyjny proces odbył siQ przed wyż

szym sądem \\. Berlinie przeciw podoficerowi 
Dreidenbachowi, oskarżonemu o nielndzkie ka
towanie żofnierzy, które jednego z nich, flilda, 
doprowadzilo do samobójst\,·a. Pierwszy pro- c 
ce~ przeciw Breidenb~chowi o~byl się 10 sier.l!e 
pma przed sądem woJskowym 1 \v· nim skaza-l 
nym zostal za katowanie podwładnych w 1500 :~ 
przypadkach na 3 lata 6 miesięcy więzienia i de- 1 
gradacyę. Tak oskarżyciel jak oskarżony nie 
byli zadowoleni z' \\·yroku, który pierwszemu cz 
wydawal się za lagodny. drugiemu za ostrr. re 
Proces \\ ięc wytoczono przed wyższym sądem m 
wojskowym, który skazal Breidenbacha za 15 . 
bardzo ciężkich i przeszło l 000 średnich i łżei
szych przypadkach katowania żołnierzy na· k 
lat więzienia i degradacyę. Zeznania świadków 
ukazują straszny obraz cierpie11 i katuszy fizy-

1
1 

cznych i moralnych jakie biedni rekruci przebyć u 
musieli. Bicie pięścią po głowie i h\·arzy, tak 
że !<re\\- puszczała się im ustami i nosem. ude· 
rzenia w szczęki, katowanie rzemienną dyscy .. 
pliną i rozmaitemi t\vardemi przedmiotami, ~YlY 
na porzątku dziennym. Nie darowal oskarżonY 
żadnemu z rekrutów, z których jeden, jaR sam t 
z~znaje, odebrał w przeciągu kilka miesięcy od \~ 
mego 60 uderze(I w twarz pięścią, inny 'okolo iu 
1~0 razy ?Yt ';- tym czasie katowany. Szcze~ n 
golą Za\\-Ziętośc pałał B. do rekruta Iiilla, bardtó K 

dobrodusznego i inteligentnego, zdaniem · znttjo· !li 
mych jego, młodziet1ca. Systematyczncm z'n.ę- ,.... 
caniem się nad nim dopro,wadził go do takiei? i~ 
stallit ntoralncg. o przyg~1iębi?nia, że, jak· r~~~tl~zi 
do przyJaciela. ld<{c ullcanH, \vpatry\\·at sH~ W k 
szyby okien ,,·ystawowych, aby dojrzeć t\\ar,z ni 
swoją, i nic mogąc znieść dtużej ciągłego kato
\\ ·ania, zastrzelił się. Słusznie wywodził prokura : 
to.r,· że znQc.anie się we ,,·ojsku nad podwładnY· ~ 
m1 zachodzt bardzo często, takie jednakże , sY· , · 
stematycz~e i brutalne katowanie, które w sktt· nz 
tkach swo1ch pochlonęto na\\ ·et m l ode życie lu· 
dzkie, jest '' ypadkiem odosobni-onym, budzącym . 
rozglos daleko po za granicami Niemiec i musi :a 
być suro~·o karanem. · Prokurator wyraża dalej ~ 
zdumienie nad rem, że \ryższa · \\ ladza wojsko· 
wa nie wiedziała o ciężkich znęcaniach się· nad 

7 

żołnierzami. trwająceroi cale lO miesięcy. 



~ Polskie 
: spółki· zarobkowe i gospodarcze. 
r. Latoś odby\va się w Ostrowie ,,_. "Domu 
ę ~atolickhn" sejmik związku naszych spót~k. na 

tórY przybyło liczne grono naszych delegatów 
polskieg·o: Pomorza, z Księstvva i Sląska Poi-

kiego. 
Salka upiększona zielenią, ustawioną około 

(otu patronacl<;:iego i po bokach salki. Mija go
~ . zina siódma g\var robi się na sali. 
1- Dźwięk dz\Yonka ucisza gwar. Glos zabiera 
~ ~·dr. Szóstako\:·ski, prezes. ra.dy .nadzo~·c!ei ·ka
rO "Y pożyczkoweJ w Ostrowre 1 w1ta gosct przy
~~ ~yłych z bliska i z daleka. 
• Mó\:vca cieszy się z poważnej liczby delega-

ów i gości, dziękuje im w szczerych slo\Yach 
,., a ich przyjazd do Ostrowa i życzy im szczęścia 

powodzenia w prowadzić się mających obra
ach nad ustaleniem i polepszeniem warunków 
bytu , Spółek, a tern samem i naszeg·o społeczet1-

l

stwp:.. . · 
ę Uczestnicy dziękują mówcy rzęsisterui o-
,. ~laska lil i. 

1 Ksiądz patron \Vawrzynia:k dziękuje za 
15zczere,i. serdeczne p-owitanie p. dr. Szóstako,,,- _ 

; ·skiemu. - lVlimowolnie przypomina sobie po\Yi
tanie z}azdów spó-łek niemieckich, które uskute
cznia przez. osobno w tym celu wydelegowane

[ ,go reprezentai?ta. 
Nam - mówi - serdeczne powitanie. re-

fę rprezentantów spółek miejscoWych musi \VYStar
·~ZY~ i. wystarcza, a praca nasza nie: ustępuje w 

t .niczem pracy spółek, cieszących się względa
- mi i op.iek({ rządu. 
_ Nas tępuje zagajenie sejmiku i nai·ada co d'o 

~
orządku obrad oraz wy.bór różnych komisyi. 

Z ważniejszych pn.nktó\Vl porządku obrad 
_ odnoszę sprawę cz.eków. Referat o czekach 

[

vyglosit p. dr. Kusztelan. Do komlsyi zaprasza 
_ Patmnat większe spó.J'ki, dla których sprawa ta 
e może s tać się żywotną, między innemi Byd

oszcz,· Zbąszy11, Chełmno, Czersk, Oda(Isk, 
_ 1Drudziądz, l'v'togilno, Pleszew, Ostró\Y, Inowro

daw, Gniezno, Śrem, Sr:oda i Poznaf1. 
Marszałkiem sejmiku wybrano ks. radcę 

~toiżykiewicza, a jego zastępc<:J, p. dra Liko'\V"' 
skieg.o z Pleszewa. 

\Vieczorem reprezentowanych jest 58 Spó
- ek, z kc6rych ·większa ilość przesrała po d\Yócll, 

rzech lub nawet czterech delegatów. 
_ Zebranie plenarne ks. radca JVl.ojżykie\vicz 
· 'Oilwuje o godz. k\vadrans na 9. Następuje pra-' . _ 1"a w komisyach, z których trzy zaczynają S\\"0-
_,ie obrady, a mianowicie w sprawie: 
_ l) Traktowania 'kredytu w: Spólkach na pod-

stawie materyalnej l moralnej; taksacya weksli 
; _ i ich podkładek. 
e 2) Czy cz.tarnkowie zarządu i rady nadzor
u czej mogą każdego cz8.su ustąoić? i \ \ spra\\·ie 
. regulaminu dla .zarządu, rady nadzorczej i ko

misyi w Spółkach. 
5 3) \V sprawie emerytury cztonków zarządu 
• urzędników SpóJki i równoczesnego- czlnn-
8 kost\va w kilku SpóJkach. 
r .ł\Qmisye QoWOCe SWej pracy przed{ożą \Ye

- dlug porządku obrad w plenum w formie rez.o
ć 1ucyi, ·nad któremi toczyć ię będzie dyskusya. 

i 

,. . Ziemi~ polskie. 
Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. 

Y . }~~~w. Proces przeciw "Pielgrzymowi" 
to~~yt, się dnia 24 b. m. przed s~dem lawniczym 

0 ;v. Tsz~wie. Prokurator skarży .! o "grober un·
• lug", n1ianowicie o rzekome zaniepokojenie lud
'·· noś~i.. Sąd uznal ów grober Unfug" i za\\-"fD-

"' t·, ,., .J 

~ · ?Wf1! 60 marek kary albo 6 dni więzienia i po
~ ~~e~ięn.ie kosztów. Zasądzony z..ałożyl apelacyę. 

":'hoclztJo o to. że ,.Pielgrzym" w. nr. 88 donió·sL 
l ·l~ Pa.11 . \Vilczewski skazany zostat na karę \nę-
t1JH1~ :za to, że nie móg{ zezna \Vać po niemiec
~· (, ~ąd orzekL że p. \V. skazano za to, iż tenże 

01 ~ ~ł~~ial zez.nawać po niemiecku. 
! Gdat1sk. Robotnicy M. Oar1ski i J. Richert 

- ~· O~~mi poklócili się z handlarzem Tuch!iflskim. 
~ , · .z.bt.egt do S\vego w p-obliżU' po-lożonego m1e
_ . 2~cuua, lecz O. i R. pobiegli za nim. Gdy zaś 
- na . wezvvanie Tuchliilskiego nie chcieli odejść, 

.""ztąt tenże dubeltówkę i postrzeli{ I(. \V ramię, 
i ;a G. zranił c.lężko w· brzuch. 
ł lubawa. Tutejszy bank ludowy naby1 na 
- !Ubhaście za 13000 m. posiadlość_ Kołodziejskie

. o: w -LewaMzi·e. 

W l AR U S P O t S 1C l. 

ł(oron.owo. "Osnnarkenzulage·· do taje 29 
nauczycieli i to 23 z 10 latami slużby po 200 mr .. 
a 6 z 5 letnią służb~ po 120 m r. licząc od l kwie-. 
tnia b. r. 

PclpHn. l( s. \\·ikarr Jan Za rem ba przenie
siony z Chelmonia do Zakrzewa. 

Nowemiasto. I(oziJ{lczęto niedawno odno
wienie \Ve\Y'nętrzne kościola w No\\-emmieście 
nad Dnvęcą od kaplicy Dział:s.-ńskicgo, woje\YO
dy chelmir1skiego i starosty bratyat'1skiego, zbu
dowanej przed dwusrn lary. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Poznań. \Vybory do izby rzemieślniczej 

przyniosły nam dotkliwą klęskę. Prawie \Ye 

wszystkich okręgach przeszli niemcy; na 15 
członków wybran,o tylko dwóch Polaków. Do 
\\."ydziałn czeladniczego zaś przeszedl tylko· je
den Polak. podcza gdy da\\ niej \viększość byla 
nasza. 

Pn1ewy. Dom leśniczego z \Vielkiego Ga
ju spłoną{ \v" niedz.ielę po południu. Inwentarz 
zdotano uratować. 

\Volsztyn. Miernika katastro\vego p. Ta
barskiego przesiedlono ,.w interesie slużby" do 
Kolonii, gdzie p. T. sta\\ ·ić .ię musi l paździer
nika. 

Łabiszyn. vVe \Yt-orek \\"ieczorem \Yybuchł 
tu ogromny pożar, i to pałily się budynki go
spodarcze posiedzicielki. Madovv. Dzięki pręd
kiej działalności tutejszej straży ogniowej zapo
bieżuno · wielkiemu pożaro\Yi, gdyż cała ulica 
byia zagroż·ona. 

Gniezno. No\\'y ciekawy proces toczył się 

przed tutejszą izbą karną. Na lawie o.s ·karźo
nych zasiadły panie: dr. Ulatowska, panna 01-
sze\\·ska, panna Powidzka, panna Oąsieniecka, 

p. Jerzykiewiczó\vna, p. Smielcka, p. Szubertó
wna i p. K:ostallczakÓ\\·na. Panie te należą do 
zorzqdu to\\~arzystwa .. Samopomocy żer1skieL 
nauko\:\~ej", które to tO\\-arzystwo uz.na?a policya 
za polityczne, gdyż zarząd nie zgodził się. na to , 
by na· żądanie policyi \'\ · ręczyć jej ustawy w ję

zyku niemieckim. Zebrania odbywały się \\' 
prywatnych mieszkaniach czlonkćJ\\- pod dozo
rem policyi. - Sąd wnióst skargę przeci\\·ku 
oskarżonym paniom za przestąpienie praw o sto
warzyszeniach z 11 marca r. 1850. - Sąd !a""ni
czy w Gnieźnie U\volnll oskarżone panie 11 
czenvca na postawie zezna11 komisarza Pro~h
manna, który po\dedział. że na zebraniach tych 
jedna z pań miała Z\\·ykle odczyt treści naukO
,\-ej lub historyczneJ. Przeciwko ternu \Yyroko.
\\"i założył prokurator apelacyą. 

Ujście. \Ve wtorek spad! robotnik Orott z 1\<.1 
fadowanego sianein \Yoza tak nieslcześli~vvie. iż zia
rna? kręgi. Śmierć nC~. stąpi!a na miejscu. - W środę 
po południu wybuchł pożar na podwórzu kowala Le
wil'lskiego. Remiza, jak też część stajni i knźni splo
uęb. 

Ze ślązka czyli Star·ej Polski. 
\'Vrocław. Tajny radzca niemiecki I-lohn

hordt za pisa t caly s \\-ój \Ycale znaczny majątek 
na cele zal e-żenia na Śląsku wychowa w czego 
zaldadu, któryby posiada/ charakter niemiecki. 

Cłrwalowice, v\- Rybnickiem. Nieszczęście 
poniósł tutejszy budnik koleio'vvy Singer. który 

· cierpiq,c na gwatto\v-ny ·ból zębów, wzi~ł trochę 
kreozotu na bolący z<.tb. a następnie usmtł. przy
czem pra\Ydopodobnie po!knąf trucizn\.i. Skutek 
był ten, że ciężko zachormya/ ·\\ - śród· objawÓ\\-. 
otrucia. tak że u·zeba go byto odwieść do laza
retu, i nie ma nadziei utrzymania go przy życiu. 

Chorz.ów. Trup robotnika Pietrka. który 
przed tygodniem uropil się w stawie na zwali
skach, wyp!ynąt obecnie na powierzchnię wody 

od \1 ieziono go· do lazaretu. 

Z innych dziełnir. Polski. 
\Varszawa.. Dnia ,24 bm. rano zapełnił się 

publ icznością koś....:iól św. Karola Bororneusza 
na Powązkach. gdzie u katafalku. zdobnego \\' 
podobizny mistrza, zalegly li....:zne \\ ie1ice, mię
dzy t~lrrl'i \Yspaniate od \\ .arszawskie Towarzy
stwa zachęty sztuk pięknych, To\\-arzystwa ar
tystycznego, od wielbicieli talentu zmarlego i 
s reb ·ny od miasta K rakn\'\·a. 

\V presbyteryum zajęta mie.isce rodzina mi
strza, de.legat ratiły mia ta Krakowa dr. Ouzikie
\Vicz, delegacye Towarzystw artystycznych i. 
liczni prze.dsta\\·-iciele ś w1ata litera ~kiego. artY-·. 
stycznego i dziennikarskiego. Mszę 7..re'l.łobną 

.. A tenci zszedł z żywota, \Vszemu narodo
\Yi pamiątkę śmierci wej na przykład zosta .... 
\V i wszy'·. 
· Przykiad to byl chrześcianina, artysty i o
bywatela, który Siemiradzki stwierdził tak ży. 
~iem calem, jak i śmiercią. Jako artysta najdo
skonalszego stylu. kochal i czci !sztukę dla iei 
wyższych idealó\\', a nie dla sztuki samej, tak 

. uzna\vał, że i człowiek nie dla siebie samego ży
je, ale spełnić ma wyższe przeznaczenie. Więc 
sztukę, której służyt jako ,,niebios posłańce", 
szerzyl milość piękna. światŁo nauld i silę na
dziei, którą wydobywszy z odległej' wielkiej e
poki męczeństwa chrześcian, odt\\r,orzyt \V nie
śmiertelnych swych .. Pnchodniach Nerona", W! 

myśl księgi Eccl.: "In manu artificum opera 
laudabun tur". 

Arcydziełem tern przemówił do całego . 
śświata chrześciaflskiego, to też ks. Stolarczyk, 
wi1ając go na czele górali zakopatiskich, kazno
dzieją go nazwat polskim. Wierny on był za
sadzie św. Augustyna, iż artysta winien trzy 
względy mieć przed oczyma: naturę, umieię
tność i pożytek. Naturę niech pochwyci talen
tem, umiejętność niech zdobędzie nauką, pożyteli 
niech oceni z ·owoców-. 

Parniętal też, że szmka, aczkolwiek nazy
wana wysfanką niebios, nie jest gwiazdą przy
świecaj~c~ z oddali. ale promieniem słotica, któ
ry budzi życie. To też św. Jan w objawieniu 
swo]em jako ostatni wyraz rozgromu symholi
cznego Babil·onu, zapowiada: ,.et artifex omnis, 
omnis artis in te non invenietnr". Iio·łd więc 
składamy adystom· nietylko dla ich dzieł, ale i 
dla tego dowod1u naszej żywotności. 

Tak dziś glośne hasło: ,.sztuka dla sztuki'' 
nłe spaczył idealów. \Vielkiego artysty, który nie 
zapomniało przestrogi św. Tomasza, iż "sztuka, 
której ludzie mają użyć na zle i na dobre, nie 
iesf ' Sztuką godiwą". W sztuce dc:1żył on za 
\\i" sżelkiemi idea./ami. które budzą moc, stwier
dzają ży\votność, niecą nadz.ieje.. To też zwłoki . 
jego składając na miejscu ,,zasłużonych" chce
my st\vierdzić iż istotnie ,,pamięć jego śmieret 
jest \\ -aszemu narodowi przykładem", jak słu
żyć należy Bogu, krajowi i sztuce. 

Wezwaniem do żarliwej modlitwy za spokói 
dpszy zmarłego zakoticzyl wymowny kazno
clizieja swe przemówienie, poczem: z, d'uchowień
~wetn ·na czele mszył caly orszak do grobu 
JUiradzkiego. 

Tet na przygotowanej już trumnie z~ożono 
\rie1ice, a prezes warsz. Tow. zachęty sztuk pię
knych \\- kilku słowach przemówiJ, oddając pro
dhy misuza pod opiekę d·elegata krak·owskiego~ 
Śpiewy pożegnalne ,.Lutni" zabrzmiały. 
~ Trumna, zlo 'ż:ona do czarnej skrzyni, odwie-

. ~ioną będzie na stacyę towarow<:J kolei war
slz a:\, ' sko-\~·· iede(Jskiej, zkąd zwłoki odejdą dziś· 
kur'ye kim pociągiem na miejsce \Viecznego spo-
C. ZY'nktt do Krako\Ya". 

Wiadomości %2 świata. 
Z \-Vęgier. Z Budapesztu donoszą: K:omi

sya parlamentowa skazała posłów R.igo i Len
gyel z.a zacho\ranie się podczas ostatnich obrad 
na przeproszenie izby. 

Ze Szwajcaryi. Ad'wokat Naine z Chaux
de-foncls, socyalista, wzbraniał' się stawić do 
wojska na ostatnie ćwiczenia i mane\vra. Ska
zano go przeto na 3 lata \\ięzienia, degradacyę, · 
utratę praw honorowych przez rok i \Vszelkie. 
koszta procesu. 

Z Austryi. Cesarz austryacki i car rosyjski: 
polo\\-ać będ't l, 2 i 3 pażd<ziernika w Górnej 
Styryi. \V ich Ś\\ · itach będą ministrowie spraw 
zagranicznych. Dla ich bezpieczeństwa Dsobi- · 
stego zarz~dznno różne środki, zwłaszcza ze 
\\ -zględu na cara. chociaż tamtejsze okolice są 
bezpieczne; liczna żandarmerya już teraz obsa
d'Zib. '' ażne miejsca. Mosty i drogi dokładnie 
zbadano. PodobtTO niebezpi,eczJli anarchiści z· 
\Vioch nagle gdzieś wyjechali. 

Ostałnie wiadomości. 

przed \\"ielkim o-łtarzem odprawił \Y asyście ks .. · 
rektor \Vróblewski wśród śpiewów ,.Lutni", po- ·, 
czem przemÓ\\-ił z ambony v~rymowny kazno
dzieja ks. kanonika Zygmunt Che.łrnicki na tem~t . 
wyj~tk~l z H księgi Machabcuszów: 

U u ~· w a r,, Teatr letni i sąsiednia 20rzełnia 

~spjrHusu. z wi.elkiemi zapasami spaliły się doszczętnie. i , T r e p o r t. \V niedzielę wieczorem szalała okro
'~ p·na: burz.a,. · \\' , mieście uderzył 2rom 20 razy. Tram
f"~Jlk u-stął, druty .f elektryczne zlutowane. Ulice pod 
J wqdą . . Sr.koda . wielka. Z łudzi nikt nie uległ zranie-
;ni.u. · 

l · .. s.m·y r n . a~ · zaszedł wypadek dżumy. 



Jeszcze teraz 
upisać można na każdej poczcie i u listowych 

u\\Jiarusa Polskiego" 
2 trzema bezpłatnymi dodatkami. 

Prenumerata za 

"Wiarusa Pols~iego" 
2 trzema bezpłatnymi dodatkami tj.: ,.Nauk~ 
l{atolicką", "Głosem górników i hutników", 
oraz "Zwierciadłem'\ wynosi na kwartał, tj. na 
październik, listopad i grudzień 

tylko l mr. 50 fen., 
a z odnoszeniem do domu 42 fen. więcej, czyli 
-razem 1,92 mr. 

W przyszlym kwartale otrzyma każdy abo
nent "Wiarusa Polskiego" zupełnie bezpłatnie 
razem z gazetą 2 piękne dodatki: l) Obraz Oj~a 
św. Piusa X. 2) Kantyczki, czyli zbiór pieśni na 
Boże Narodzenie. 

Ktoby pragnąl, abyśmy "\Viarusa PGllskie
go" pasylali rodzicom, krewnym lub znajomym 
do Polski, lub gdzieindziej, niech nadeśle 1.93 
mr. i dokładny adres, a gazetę poczcie prze
każemy. Prosimy uczynić to iak najrychlej, gdyi 
przez późne przekazanie gazety powstają nie
porządki! 

Z róinych stron. 
Bochum. Pomiędzy Essen a Steele zderzyly się 

dwa pociągi towarowe. Kilka wozów u!eglo strza
skaniu. 

Gelsenkirchen. W Gelsenkirchen-Bulmke osunę
la się lawa piasku na bawiące się dzieci. Jedno po
nioslo śmierć, a dwa inne ulegly zranieniu. 

l(ray. Mlodoletni górnik Jan Pielgrz~"mowski za
klul nożem, jak donoszą gazety niemieckie, swego oj
ca mieszkającego przy ulicy Miihlenstr. Zlo~zyflcę 
aresztowano. Tak ciężkiej zbrodni mial się dopuścić 
bez wielkit.,go powodu. 

Hombruch. Górnik Mennes postradał w kopalni 
życie. Osunęfy się na niego kamienie. 

Sterkrade. Podpalono tu plebanię. Kaplan tu
tejszy o maloby nie zginąl w plamieniach, bo ledwie 
kilka minut jak zdolal z palącego się domu uiść, tenże 
się zawali!. Sprawców dotychczas nie wykryto. 

Kilonia. Pewnego szeregowca aresztowano za to, 
że wszedl do lokalu zakazanego, gdzie przebywali so
cyaliści. Aby latwiei zbiedz, kopnąl podoficera w 
brzuch i opieral się czynnie patrolo·wi wojskowemu. 
Za to go skazal sąd wojenny 18 dywizyj na pięć lat 
więzienia i wykluczenie z armii. Tak- dodają gazety 
niemieckie - gdyby ten szeregowiec byl kadetem i 
zasztyletowal szeregowca .... 

Holsterbausen. Dwaj bracia H. 7 i 9 Jat liczący, 
skradli gościnnemu Abendrotowi 100 marek. Za pie
niądze tę kupili sobie lakoci i błyskotek. 

Berlin. Przed tutejszą izbą karną stawali reda
ktorzy "Vorwartsu" Leid i Kaliski, oskarżeni o obra
zę majestatu i o grubą swawolę. Choclzilo mianowi
cie o artykuf umieszczony w nr. 190 .,Vorwartsu" a 
zatytutowany: .,Wyspa cesarska"; w artykule tym 
fwierdzil "Vorwarts", ie istnieje zamiar zakupienia 
wyspy Pichelswerder i zbudowanie na niej ufortyfi
kowanego zamku, mającego s.htżyć za schronienie ce
sarzowi i jego rodzinie. \Viadomości tej zaprzeczy
la cala prasa niemiecka, nazywając ją bajką, "Vor
warts•· przecież obstawał stanowczo za jej wiarogo
dnością, wskazując zarazem na marszalka dworu v. 
Trotha i architekta Ebharda, odnowiciela ruiny łioh
konigsburg. jako na osobistości, mogące w tei sprawie 
dać najlepsze wyjaśnienia. Marszalek dworu Trotha 
wytoczy( organowi socyalistycznemu proces o ohra
zę, a prokuratorya dopatrzyla słę w twierdzeniach 

Vorwiirtsu•· obrazy majestatu. Proces odroczono, 
gdyż na wniosek obrony mają być powolani jeszcze 
różni świadkowie odwodowi. Glównym obrOJ'icą jest 
adwokat Liebknecht, syn zmarlego socyalistycznego 
przywódzcy i posła. 

Rozmaitości. 
Nie zakładaj się, nie przegrasz. Na przed

mieściu św. Antoniego w Paryżu zabawiło się 
grono mfodych Judzi niższego stanu w szynku. 
Niejaki Raticr zaczął twierdzić, iż bieganie bQSO 
jest da·leko tmdniejszem, niż \\-szyscy sądz:.1. 
Przyszlo do zaktadu. Ugodzono się co do od
leg!ości, wszyscy ściągnGli buty i rozpoczęla się 
gonitwa. Piel\vszy Ratier zaczął kuleć i przy
stanął. Gdy wszyscy już zniknęli mu z oczu, 
odzyskał nagle wla<Izę w nogach; pobiegł z po
wrotem po pozostawione buty i zniknąl bez 
śladu. Bosi wyścigowcy wygrali zaklad, o któ
ry nie było się u kogo upominać a przegrali buty 
'których nigdy już nie obaczą. 

~*****_.~ł---*-** W dniu godnych imienin szanownemu kumotrowi 
MJcbałowi Barasowi 

w Diimpten życzę zdrowia, szczęścia i blog-oslawi-eń
stwa &>żego, i wolam: sza11. kumotr Michal Ba ras 
w Diimpten niech żyje, aż się echo po Diłmpten od-
bije. A. I. T. i A. z St. 

~--*-**~~****-* 

Bractwo Różańca św. Połek w \Vatten5cheid 
don0si swym siostrom, i ż \Y środę. dnia 3(1 wrze'nia 
rano o g-odz. ' odbędzie si ę Msza św. Ha intencyę 
Bractwa. Dalej donosi ię siostrom oraz \Vszystkim 
Rodaczkomi Rodakom. i ż przez cały miesiąc pa
ździernik będz i e się odpn~wiać Różaniec św. w ka· 
źdą niedzielę po polud niu o godz. 3r/2. Uprasza się 
przeto wszrstkie siostry i wszystkich Rodaków, 

· ażeb)' na różanie~ jak najliczniej przybywali. 
Przeloźona. 

Szanownym przyjaciołom 
Michałowi Markowskiemu i Michałowi Dudzie 

'' (Jerthc, oraz 
Michałowi Młyńskiemu, do czasu \Y Rohlinghausen 
składamy w dniu ich imienin serdeczne życzenia zdro
wia, szcz~ścia i \nzelkiej pomyślności, oraz fortuny 
a po śmierci \\" niebie ztote.i korony, a zaś Michałowi 
Dudzie choć by jeszcze te.( iesieni, przy boku ladnej 
żony, a gdy się jakie weselsko skojaży, to się moża i 
szczę' ci e zdarz~· . że nas zaprosinami na wesele ob
darzy. \V korku wykrzyku.iemy: Nasi Michalowie 
niech źyją! aż się echo od Rohlinghausen do Gerthe 
odbije. Tego wam życzą \\·asi .życzli\vi przyjaciele 

A. T. 

~~~~~m~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~m 

.- zanownemu Panu 
Michałowi Markowskiemu 

w Gerthe skladamy \\- dniu godnych imienin 29 wrze
śnia nasze najszczersze żrczenia, zdrowia i wszelkieJ 
pomyślności a w kol1cu nieba i wola m: Pan Markow
ski niech żyje! aż się echo glosu mojego po całej 
Gerthe odbije. .M. K ....... . 

m~ii~~m~H~~~H~~~~~~.~ 

~m~~~~m~~~~~~~~~~ 
Towarzystwo św. Jana EwanR. w Hiilfen 

zasyła szan. przewodniczącemu panu 
Michałowi Woitkov.-·iakowi 

w dniu imienin najserdeczni.ejsze życzenia. Jak te 
kwiaty w pięknej wiośnie, niech nadzieia w tonie ro
śnie. O czem serce twoje marzy, Bóg ·najwyższy cię 
obdarzy. Laską S\Voią \vszystko sprawi, abyś dożyl 
~lug;ich lat i bez trosk i patrzal w świat. Tego ci 
zyczą A. Sz. T. P. Fr. Mty. 

~~m~~~~m~~~~~~-~ 

~~--.-****~~-*~* Szano\vnemu Panu 
Michałowi LenR"owskiemu 

\\' l(aternberg. W dniu godnych imienin 29 wrzesma 
zasyłamy serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia i 
blogoslawier1st\\-a Bożego. Piwko twoje nam dobrze 
smak~ie, liakatysta \vszędzie Polaka bojkotuje, Więc 
p:aw1 ~olacy od S\,·ego kupują, A na wlasną skórę 
bicza ł1łe krępują. Nasz potski piwiarz niech żyje! 

·'''· Ał • _,,,_ w. N. M. B. 

~*~~~*~**-******* 
~-~~~~~~~~~~m~~ 

Naszemu szano\n1emu czlonkowi 
.Józefowi Wiczakowi 

i jego narzeczonej pannie 
Agnieszce Formanowskiej, 

sklada Kolo śpie\vu "Cecylia" z Herne w dniu ś lubu 
(dnia 29 bm.) jak najserdeczniejsze życzenja i na 
cześć mJodej puy wznosi K.oJo śp i ev.:-u trzykrotny 
toast: Mloda para niech żyje! Ni-ech żyje! Niech żyje! 
aż się echo z łierne do Polski odbije. 

K.ol o śpiewu ,.Cecylia·• w Jierne. 

m~~~~~~~~~~~~ m~~~ 

--••m•-•-~mm-••-m Szanownemu przewodniczącemu Towarzystwa 
św. \Valentego w \Van ne 

panu Michał·owi Pietrowskiemu 
w dniu jego imienin za yla Towarzystwo naJserde
czniejsze życzenia zdrowia i P<Jwodzeuia dobrego na 
ziemi chleba, a po śmierci niebieskiej korony. Tego ci 
życzą czlonko"'·ie. Tow. św. \\ zlente~o w Wanne. 

~~~~11~~tlt~~-~~ltti~ 

Baczno,ść! B ruch! 
~zan. Polkom w Brudm polecam się jako prakty

czna 

akuszerka, 
usluga rzetelna. Pro zę o poparcie w moim przedsi ę
biorstwie. Z szacunl<iem 

Leokadya Ławf.cka, akuszerka. 
Bruch, Wilhelmstr. róg Forelstr. 

Rodakom \\' Bottropie i okolicy 
:ionoszę, że znowu tego roku jak inne lata mam wiel
ki zapas 

dobrych ziemniaków 
wszelkiego gatunku po najumiarkowańszych cenach 
na sprzedaż i odstawiam takowe furmanką aż do 
domu. 

Zarazem polecam mój sklad towarów lwłoniaJ
oycb, dobrych win i cygar. 

L.iczę na laskawe poparcie i pozostaje 
Z szacunkiem 

Jerzy l(łósok, Bottrop, Ring III. n.r. 6. 

Baczność parafłanie Jankowa ZatesneRe. 
Kochani parafianie! Jak wam wszystkim w

1 
domo, odbylo się w niedzielę 13 września w Laar z~ 
branie, ale niestety, tak mato się zebralo, choć nas~ 
parafia tak wielka jest. Proszę was kochani Parafia 
nie z całego serca, abyście dolożyli też tych star 
i abyśmy mogli tę pamiątkę dla naszej parafii SPra 
wić. Tak sarno prosimy tych wszystkich, którz1 
jakiej ważnej przyczyny do nas przybyć nie m~ 
ażeby zgłosili się listO\.vnie do nżej podpisanego k( 
mitetu, który by zaś chciał S\Vói datek ofarować, rnr 
że go także nadesłać na ręce komitetu. Szczer; 
was pozdra\viamy. 
franciszeł( \Vojciechowski, Bruckhausen Griinstr. nr 
li. Piotr Skrzypczak, Bruckhausen, Ałbrechtstr. nr 
3. Adam ~1.icbalski, .Meiderich, Leopoldstr. nr. 1 
.Jan Liebcb.en, Laar, Feldstr. nr. 18. Andrzej Ciecior 
ka, Laar, Feldstr. 18. Teoiil Marek, Bruckhause~ 

GrUnstr. 28. 

Szanownym Rodakom oznajmiam, iż od l-go 
października mój interes będzie się znajdował 
przy ulicy 

Gneisenaustr. nr, 9., 
zaraz przy placu Fryder·ykou•§kie-m, ' 

blisku· kla.!!iztoru. 
Polecam na wesoła, chrzciny, imieniny itd. 

nroczystości , pol~kie wina, miody, na• 
lewki, ~JOdbipifty, łtoniald, rumy, 
ataki, oraz najnowszy napój pod nazw~ ;ór;. 
nik, który jest tani i bardzo dobry na żołądek. , 

lg. Kwaśniewski w Boehum 
jedyny lmrtowny skład polskich cygar, papie

rosów win i wódek w vVe.stfa.1ii i Nadrenii. 

Ubrania 

m-s:- dla rezerwistów 
polecam 

po tanich cenach i ~~ * -łł 
~~ '* znanych dobrych odro bieniac~ 

Donoszę także, iż wszelkie 

- nowośei jesienne ==--
Już nadeszły. 

Wilh. Gerbsch Nast. 
Herne, Bahnhofstr. nr. u!l. === Tylko 1 piętro. === 

..- Panienka ~ 
25 lat licząca, z dobrego domu, z mająteczkiem 2 
marek i wyprawą poszłaby chętnie za mąż. Reflek· 
tanci ale tylko Polacy niechaj się raczą zglosić de 
ekspedycyi "Wiarusa Polskiego" nr. lOC. Urzędnicy 
mają pierwszeństwo. 

prawne~ 
w Herne 

znajduje się naprzeciw ober z y pana 
:M e i n h ar d a, róg ulicy Bahnhof· 
i Bec ~ strasse. 

Zdolnego 

zast~pc~ 
na wysoki\ prowizyę po
szuku.ie 

J. Smodlibowski 
fa.bryka cygar 

w 1łl l lo s la ll'i o. 

robotników 1 
na pracę akordow~ z'dob 
płatą poszukuje 

Hzymo11 .1 ~ draszczyk 
W esterholt p St.eele-Rubr 

Postbestellungs-Formu.lar. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserlichel 

Postamt ein .Exemplar der Zeitung "Wiartłl 
Polskł" aus Bachum (Zeitungspreisliste 128) ftll 
das IV. Quartal 1903 und zahle an Abonnemeaf 
·und BestellgeJd 1,92,Mk. 
~Js 
je o 
::m f 
.g lO~ 
;Q)? 
~ .... -~." ~ 
::• 

Obige 1,92 Mk. erha!ten, zu . haben1 bt" 
sche.inigt 

• • • • • • • • • • , d. 1903 . 



• 
odlłenne pismo ludowe dla Polak6w na obczyźnie, poświęcone sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

IWrtłltlld co4ziennie z WYJ•tkłem dni pohvl•ttcznych 
1 ••••tkł•m relildJnyrn p. t: .. Nauka Katolicka .. z ty
IMtlkłtm IPOle.cznym p. t.: ,.Glos 26rników i hutni.. "~~t oraz pisemkiem litecackiem p, t ... Zwierciadło" 
Pf&lliJlata kwartalna na poczcie i u listowYch wynosi 
1 JIJ. &O ftn., a z odnoszeniem do domu l mr. 92 ten. 
..JVMint Polskł" upisany }tst w cennika pocztowym 

Za i.nseratv placi się za miejsce rządka drob11ego druku 
15 ien., a ia o~loszenia zamieszczone przed inseratami 
4 Ofen. Kto często o~lasza, otrzyma odpowiedni opust 
c:zyli rabat. Za tramaczenie z obcych języków na pol
!ki JJic się nie placi. - Listy do redakcyi. Drukarni 
i Ksie~arni naleźy opłacić i podać w nich dokladny 
adres piszącego. Rekopisów się nie zwraca. Nazwi~k 
korespondentów bez ich upoważnienia nie wskazuje s1e. vod znakltm .. t połnłscbu nr. 128. 

lfrr. 224. Bochum (Westfalia), środa 30-go września 1903. BolE 13. 
R.edakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy ulicy ł1Ialthe8erstrasse nr. ) 7 na dole. - Adres: "\-Viarus Polski" ~ Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie rzleei swe 
~. czytać i pisać po polsku! Nie 

t Polakiem, . kto potomstwu swemu 
llłemczyć si~ pozwoli! 

Jeszcze teraz 
upisać można na kaźdej poczcie i. u listowych 

"Wiarusa Polskicgo" 
a. trzema bezpłatnymi dodatkami. 

Prenumerata za 

"Wiarusa Polskiego" 
1 trzema bezplatnymi dodatkami tj.: "Nau~ 
atolicką", "Głosem górników l hutników", 

oraz "Zwierciad.łem", wynosi na kwanal, ti. na 
taździernik, listopad i grudzień 

tylko l mr. 50 fell., 
1 z odnoszeniem do domu 42 fen. wi~cej, czyli 
razem 1,92 mr. 

\V przyszłym kw attale otrzyma każdy ano... 
ment "Wiarusa Polskiego" zupełnie bezpłatole 
razem z gazetą 2 piękne dodatki: 1) Obraz Ojca 
w. Piusa X. 2) Kantyczki, czyli zbiór pieśni na 
Boże Narodzenie. 

Ktoby pragnąl, abyśmy "\Viarusa Pe»lskie-
10" posylali rodzicom, krewnym lub znajomym 
.., Polski, lub gdzieindziei, niech nadeśle l ,9a 
mr. i dokładny adres, a gazet~ poczcie prze

aiemy. Prosimy uczynić to jak najrychlej, gdyż 
Przez późne przekazanie gazety powstają nie
porządki! 

----~-----~---------
Z wypadków dnia. 

Niby "grober Unfug". 
Przed sądem lawniczym w Tarnowskich Gó

rach stawał jako oskarżony niejarki Kurzok z 
Nakla, który wzbraniał się mó\vić po niemiecku, 
twierdząc, że nie umie. Obecny jakiś dozorca 
Więzienny i drugi oskarżony Pniok z. Nakła ze
znaJi, że l(urzok po niemiecku umie mó\\lić, tyl
o nie chce. Na podstawie tych dwóch zeznan, 
skazał sąd l(11 rzoka na trzy dni więzienia, d-o 
którego natychmiast go odprowadzono. 

Przyjaźń polsko-rosyjska i gazety niemieckie. 
W berliflskim ,.Tag" hrabia Ryszard Pfe11 

'Opisuje stauowisko iakic wobec Polakó\V zajęta 
osya, która dla siebie wykorzystuje rozgory
zenie Polaków na Prusakóv.· zrodzone przez 
antypo.l3ką politykę pruską. Hrabia Pieil obja-

1 

śnia stanowisko Rosy i wobec nas ze znajomo
ścią ~zet:zy, przyczcm kladzie karb \\~iny za nie
~ZPleczeJ1stwo ugody polsko-rosyjskiej na bar
kJ hakatyzmu. 

Centrowa ,.Koln. Vołksztg.'~ PQdchwytuje 
Zdania hr. Pfeila, rozszerza je i oburza się na 
~akatystów, przy czem objaśnić powinniśmy, 
2~ czyni to z obawy o sprawę swej niemieckiej 
0JC~Yzny. "lle jest, wola, że Polacy powiedzieć 
Sobte muszą, iż nawet Rosya '\VObec nich jest la-

' 0<lniejszą, niż Prusy. To jest szkodliwem; in. 
t~resa przeciwników popierać, to nigdy jesz,cze 

Ie uchodziło .za rozumną politykę.'' 
Ma też "Kć:Hn. Volksztg.'' ~·szelką oba~-~ 

przed pansla\Yistami których nazy\\·a ,.pansla
vistische RattcnHinger··. Idea połączenia się 
Sło\·dan. bez mraty odrębności narodowej m
zumie się, mogłaby pańSt\.\ u pruskiemu wielce 
zaszkodzić. 

Zdrowo na tan rzeczy patrz<1ca centrowa 
· gazeta ma rzeczy\\ iście ze S\\ ego narodowo nie

mieckiegO" stanO\\' iska \\·szelki e po\v ody karcić 
hakatyzm pruski· nie z przyjaźni do Polaków, 
lecz dla zapobieżenia ka,tastrofy, jaką pa!'1stwu 
niemieckiemu zgoto\\'ać może z winy hakaty
stó\v pruskich przyjaźri polsko--rosyjska. 

Z tego stanowiska patrzeć należy na .,przy
jaźń" naczeln:r·ch gazet centrowych i tych kil
ku przych~~Inych Folakom posló\.v cemrowyc.h. 

Ich ,,przyjaźfl" ku nam ma posłużyć za klin 
do rozbicia ugody dwóch w Slo\v ial1szczyznie 
bądź a:o bądź bratnich plemion, które polączone, · 
mogą zahuczeć niby m lot na ko\\ a dl e. 

Rosya wydala niemców! 
Z łlelsingfors we finlandyi donoszą: Bur

mistrza Jerzego l(i.ihleielta z Lovizy, urzędnika 
sądo\vego \\liktora furnjehna i dra Meoviusa 
z Helsingfors wydalono na rozkaz rządu ro yj
skit;go z finlanay·. 

Telegramy. 
B i a l o g r ó d. Pogłoska, jakoby królobój

cy serbscy skradJi lub sp()niewierali zwłoki kró
la Aleksandra i Dragi jest zmyślona. Również 
zmyślone, że to dowodzili oskarżeru oficerowie 
załog!i z Niżu. l\hrśmy. pisząc o tern, zaraz o 
prawdziwości p:o'"'"'ątpiewali. Pogfoskę rozsiaty 
gazety niemieckie rrajp,ierw. 

S re d e c. \V niedzielę przed południem od
prawiono w kościołach stolicy bułgarskiej na
bÓżeństwo żałobne za poległych z ręki tureckiej 
Macedończyków. Po nabożeńshvie urządzjł po
chód przez ulice Średca piętnastotysięczny or
szak Macedończykó'" .. 

Sprawa 
Tow. Samopomocy naukowej żeńskiej 

przed sądem ziemiafts.ldm ' · Gnieźnie. 

Jeszcze nie minęlo wrażenie, spowodowa
ne piędodnio\q·m procesem przcd\\·ko komite
towi poznaf)skiemu i \\ rzcsil1 kiemu, których 
zacni i _ zls·..:hc u,; czk•JlkC•\\ i t o b\\ iniLni bJ li u 
spow'OdO'\\ anie i ulat\\ ienic: ucit·czki Piaseck~ej i 
BednarO\\ iczc~\\ e:j do (]alicyi a na\\ e:: t o rzekomą 
intrygę poróżnienia G\\ óch par'JSt \\ ~ <1Siednich, 
gdy dzie(l p(r;~niej zahtć mnsia!y ia\n~ oskarżo
nych na 'Ze panie.. ~ to.iącc na czek naszLgfJ To
\\ arz~·st':s. a Sarnopomocy żeńskiej. 

Zarzucono bo\\ iem Zarząclov.- i, iż na "LZ

wanie poHcyi nic prZLdl'ożył usta\\ i pisu 
członków \\' .!ęzyku niemieckim oraz. że nic 
chciał dostarczyć \\ ładzy policyjnej żądanych 
informacyj. 

Spra'\\ a ta, roztrząsana już dawniej \V S~l
dzie la"·niczym. sko1kzyla siG wtenczas uwul
nreniem ubżafO\\ aJl}'Lh par1 Od \1:SzcJkie.i \\ iny j 

kary, panie\\ aż ~<tć przyszedt do przekonania, 
iż stowarzy zenie to nic zajmuje się spra 'ami 
pubłicznemi ani t i nie wplywa na spra\\·y pu
błiczne a za tm n!e putrzebuje poJicyi w ogóle 
przedkladr ć ~wy ch 11- ta w oraz udzielać i l! f-or
macyj. 

W·skuiek pela ·yj prckura1ora od.byl .ję na-

stępnie proces przed sądem ziemiańskim, który 
jednakże, pragnąc dokladniej poznać cele i dą
żności to\\ arzystwa. odroczy! termin i postano
'\Yil '' ysłuchać jeszcze jednego świadka \V oso
bie czcig. ks. prob. Piotrowicza. \V termł.nie 
tym, który właśnie przypadł na dzisiejszy dzień, 
musialy nasze panie ponownie zająć ławę oskar
żonych, by się usprawiedliwić z czynionych im 
zarzutów. 

Dopiero o godz. 6 wieczorem rozpoczęły się 
sądy nad paniami, skladającemi Zarząd Towa
rzyst\Ya Samopomocy. \:Vszystkie obżałowane 
były obecne i to pp. drowa Marya Ulatowska, 

.. Marcela Po\\~idzka, Felicya Gosieniecka, Marya 
Olszewska, Marya Sm,ielecka, Marya Jerzykie
wiczówna, Zofia l(onstańczakówna i Helena 
Szubertó\\'na. 

Po przeczytaniu wyrokó\V zapadłych na .da
wniejszych terminach sądowych, oskarżone, w·e
zwane przez przewodniczącego sądu p. Man
thcy·a. odpierały stanowczo zarzuty im· czynfo... 
ne. l\1ianowicie p. drowa Ulatowska jako prze
wodnicząca towarzystwa, naiwięcej przesluchi
\\-ane, jędrne i rozumne dawał'a odpowiedzi~ 
odpierailtc z\vlaszcza za rzut, jakoby stowarzy
szenie, zajmujące się literackiemi czynoościami 
a przcde\vsz.ystkiem pielęgnowaniem języka oj
czystego miało być tern samem polityczne łub 
też \\ plywalo na sprawy publicznego zNacze
nia. 

Na zapytanie zaś przewodniczącego, dla 
czego tO\\ arzystwo nie przyjmo\\ało takie nie-· 
mek do swego grona, które przedeż także chę
tnie pragnęt'yby poznać dzieje i piękne piśmien
nict\\ o polskie, odrzekia, iż w-ątpi bardzo, aby 
niemka którakol\,·iek zechdala \VStąpić do To
warzystwa polskiego i poddać się jt: #o obowiąz
kom m(nJ.. ienia poprawnie po polsku i wygla-
zanh rozpra\\ w języku polskim a zresztą gdy

by uawct to\\ arzystwo przyjęło jcdnę lub drugą 
nicmkQ, to w·laśnie naraziłoby się na powsze
clme krzyki i zarzuty ze trony niemieckiej, że 
przeciąga do siebie niemki. aby je \V towarzy
twie polonizować. Chcąc więc temu zapobied2; 

i nic śchwać na siebie niepotrzebnie podejrze(t, 
po, tano\\·iono ksztalci0 się między sobą w języ
ku polskim, który w szkolach żadnego nie do
znaje U\\ zglęJnienia a \\ życiu codziennem w 
naszych tronach koniecznie jest potrzebnym .. 

Co si<; zaś tycz~· niel!dzicleni8 informacyj na 
żądauiŁ '' ładzy p~Jlicyjm:L lu z· rzut t~n jest nie
uzasadnioJJ~. Polic:ra za\\ s ze dostav.. a!a odno
śne \\ iadomośd. Jedynie \\tedy nie czda się p. 
Ulata\\ ska zob-O\\ i~1zamt do przyjmO\\ ania Vle
z\, ar1 od policyi, gcl~r komisarz pol'icr:iny mjmo 
\\ ystnSO\\ a11t:~n d<1r'1 :tanc,\\ czego OŚ\\ iadczenia 
prz:rs) ł<H za\\ szc listy pod fa!szy\\'Yin adresem: 
.. Frau Dr. Y. l.;laW\\ ski:· Listy takie odsyłała p. 
Clc.ttll\'v~ka regularnie nieot\\ ieraue z powrotem 
polkyi, ponk~\\ 'aż ni..: tl\\·zg-lęcfnioll{) jej Żqdania, 
~drc._ O\\ ania listćm prawdzi\vem n~~zwiskiem U
latO\\ ska. P. Ula tO\\ ska stanowczo Dświadcz.y
~a, że ma prm\ o i <~00\\ iązek m\·ażania na to, 
aby \\-lRdz~l policyjna .iej naz\\ iska t~ie faiszowa
la, do czego polfcyi g ;l ieź.nier1s.kiej żadne prawo 
nie prz~ stugu.ie. tu n nmit..i, kżeH \\ladze celne 
w Poznaniu jtj nazwisko dobrze pisać umieją. 
Jeżdi jednak \\·ladz~ \V Pru iech nc.z ·is.ko J)()l
skie Ż(.J]skit dobrze pisać mnie, dla czegoż tedy 
nic umie drug-a \\ ładz'". tego samego uczynić, 
zwłC!szcza. jeżeli ~ię ZI.ajdtr.ic w TI"!~'cie tern sa-

.mem \:·v' którtw ·O~ karż>O a od ryh~ la·l n~.ieszka? 



vVina cięży zatem jedynie na uporze \Yła- · 

dzy policyjnej, która uni ·~m{)żebniła oskarżonej 
dawanie informacyj, ponieważ z powodu nie
przyjmowania listów z falszyw'ym adresem os
karżona nie mogła wiedzieć, czego od niej 
chciano. 

P. Powidzka jako też inne oskarżone panie 
również oświadczyły, że towarzystwo było li
terackie na podobie(Istwo licznych niemieckich 
"Lese u. Oesellschaftskranzchen'· i nie zajmo
wało się nigdy spl'a\\·ami pubUcznemi ani te;'~ 
braniach, wspomina.ly o stosunkach obecnie \V 

t,wiala tylko przewodnic;ząca i jej zastępczyni, 
p. M. Pow'id'zka. ' 

Pierwszy świadek, ks. prob. Pi.Otrowicz ze
znaje, iż byl tylko na pierwszem zebraniu ohe.,. 
.cny, zwołanem odezwą. którą także podpisał. 
celem utworzenia rzeczonego towarzystwa. Po
·siedzenie· to zagaił krótką przemową, zachęca
jąc do ćwiczefl tlStnych i piśmiennych \\n języku 

;polskim i do pielęgnowania nauk i wiedzy, któ
re · każdemu cztowiekov.ri są. potrzebne, .leżeli 
iChce dlobrze w spóteczeństwie zajmować stano
~visko i \V swej p·racy zawodo-~wej uzyskać pt
wne poważanie. 

Drugi świadek. komisarz policyjny, p. Pech
mann w ZCZ1 1aniu swcm podaje, iż .x .. czynności 
;fo.\varzystwa odniósł wrażenie, jakoby towarzy
·StW10 było ' r.Ddzajem szkoły, w której .odczyta- . 
~ni i wykładami z historyi i· literatury polskiej 
starano się pod'nieść i w-zmocnić uczucie .naro- ' 
down-polskie~. Na zapytanie . przewodniczącego, : 
cz:em .to wrażenie uzasadnia, . odpowiada Ś\\ ~ia- ; 
dek Pechmann, iż uważa tm\'arzyst\vo Sam-op.o.- · 
·mocy .naukowej za to\varzystwo · polityczne~ .o
: pi-erając · się· 11a. treści artykułu· ·zamieszczonego 
w .,Lechu" z powodu zawiązania słę tO\'i7arz;y
s.twa, ·gdzie . była wzmianl.;:a;. iż towarzystwo ta-

·: lkie w· dzLieiszych smutnych czasach i zarnie-
. srt:art.ych ·stosunków ( ver.\Vi rrtcn . Verh~iltnissen} ; 
'iest dla P·olaków potrzebnen.t. . Następnie ;wyk la- 1 

·dy prelegentów, wygłoszone na publicz·11ych ·ze- i 
· hrańskich, wspomnla·ły D ·Stosunk-ach ·obecnie \V : 
.Prowincyi panujących, wreszde przyjmo,,·ano : 
·,do towai·z.ystwa jedynie Po.•lki ·/ a: tem samem ! 
zwznaczonn różnice naroddwościowe. · 

P. d-i··owa Ułatovvska zaznacza, iż pu·blkzne ! 
.~~~b~~anie, u~·.t;·f:tc4all{) .Tow;;tq:ystwo jędyq.ie ce•em · 

:~a~ij,eni~ .~wei kasy przez .. pobi~. raFie ·wstępnego, 
.~bY. zy~kać f.undusz odpolńdedni . na. zaku]}no 
łs~if!.że.~ t Pr>łacapie lokahi., Z).1':ykłę zaś .. czynnq

;·s~i .spełnia to~varzysh,·o tylko n~_:. swyc.h z.wY
cżajnych tygodniowych posiedzeniach w scl
,s(~m. ;gronie swych czl·onkó\v. ·Za,' .wy.kiady · z.aś 
.~ ... odc~yty .nproszonych pretcgentó'"~·· tQ\Yąrzy,
stwo nie może przyjmować odpowie~Tzi?łności 
.tern .plJni~j, że, .:Qwe. odq:yty poprz.edtiio . żadnej 
cę}:Jżl):ry. ze·.strony tow'arzy.stwą nie pr:iechodzą. 

• ·., '·

1po· .. przeshichaniu Ś\viadk6w . przema\\riał 
·J)r.O'kurątor:, który \\-' koiicu '\rni6sł. .o mitozenie 
k.'~rj?pilen\ęinej 30 nir. na p. Q-r .. o_wą l)lato\\ :sk.ą, 
i 'poi· 15; m r. t1a każdą inną z pa!l ·zarzą~lu: . 

. Po dzielnej obronie p. ad\\ okata Kar1}itlskie
. g·6', ... IUóry "wniós1 o uwolnieri!e, · v\~ydaJ · S€14 po 
' godJz·~I).nej Iiaradzit Wyrok': SkazUjący p. · d~'rową 
((J.l'afd\vsk.:(iih.'zaptaccnie· ·zo··n1ar'ck l<at:y, ·:octrnd
\śłHe·,.4 dni ··aresżtu, a · reszfę . parr :ż z·a~·ząd{i .laid"ą 
··:ria '"15· maTek · khry odnośnie 3';-tfni ·a,reszh1 .. · · 

':: :; :;:·auołr łotyolto~estonski. : ., 
·,.;::· .. : ·' · ··· · ·· " 'e .Finl;nłdli.' 

· : ?·.'·0 · · ustę·po\vaniu ni~mcŻyzi~Y z· Ftn1anCiY.i 'pi
·szą; do · ;,Lecha" z l(y'gi: · · 
· · .·· . ;,Zh1ed wie · zarnknię·to ' t utai,· zain.icyQ~\.· a~:Y 
. .Przed'. h'zehia: dzi·e:siątkami lat . okres iwifii(a'cy 1 

polttyczno-narodowej z r~sż.tą · Rcśyi; a już · ży
wioł :niemleeki zlamany,· pozba\\ Iony swej '-prze
'\V~agir ·w. życiu mlejscow·em, tdeg1' całkowicie, u
:legl ·bez: wicłkjego oporu. Niem ty· nadhattycc·y, 
·silni· pod: .\\:zględ'cnr spoleczrfo-ekoi1.orriictri)111, 
lecz :liczebnie nadzwyczaj sl'abL 1;obili początko

. \V!di\ ·· dużo·. hałasu. aby \\ '·. ko(1cu·, .. ·ptźekoi1a:wszy 
s.ię ~o swóieJ- 'lJ.l'emocy, z \\ ··iększ't prakt:Ycz.nosch1, i 

jak honcrern,. · uledz __:_ jcJ.k się ·wyraża · .. oglęćlnie 
·prasa rosyjśka - ,,reorganizacy}· u:nifikaC'yjnej'·. 
·..,...,;; Je~ na: z· .-prżyczyn nahv;a:2niejsi:Ycn tej .tat\'n)~ 
ści z·wycięstwa rządu rosyjskiego nad ·źy\\~·d-

·lem",,który przez tyle \V'iekó-\v zajm-owat,\ tyró 
·kraju dom1nujące stanowisko:. · nawet WÓ\\-cza.s, 
kiedy ziemie nadbaHjrckie znajdovvaly się pod 
.:r.ótnyrrii; ·~ o'bcYrrii i1iemcom ... ·rząchinii/; b'yta n!e
':ohię'C:::k'fr:·tucliló·sd mie.js ·~o\t~eJ; lcrie\,"Sko'.:~.:Sro.~-
ski~J ... .... ~t)ta\vdziwych a1'ltrichfon6'\\'· '·· (ttithitC.ó\\r) 
łn·aiu.: .. 'l' .. · . • · · ·• · ·. ; · · .• : · . · .• ) :: ·./,;)J~ : ·~. :: , 

, , • •• l l. : l ,; .: ;"i .: . \ : \,':' ····: ' ;'"l : 
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Rząd rosyjski swą polityką przyspieszył kach w obowiązkach. Mimo, że Balbierz jest i 
tylko proces emancypacyjny ludności miejsca- żonaty, zawiązał się m-iędzy nimi stosunek mi .. 
wei, która odl czasLl z~amania prz~wagl żywiocu tosny, o co postarała się podobno Piotrowska. I< 
niemieckiego zaczęta \\" przyspieszonym temp re Zona, dowiedzi3Jwszy się () tern. usUowała sto.. ·c 
zdobywać należile sobie stanowisko. W tych o~ sunkowi przeszkodzić. W niedzielę 8 marca 11 
statni·ch czasach miasta i miasteczka, mające zniknęli Balbierz i Piotrowska, a dnia następne. 
da\\·niei \\ygląd niemiecki zaczęły przyb.ierać go znalazly dz.iewczynę dzieci szkolne w pobli-
charakter rodzimy, łorewsko-estnl'1ski. Po\vsta, żu f(Gmornik nieży\vą, leżącą w ro\vie. Obduk. 
ły w nich' łntewsko-csw11skie banki i kasy o- cya zwłok wykazała, że Piotrowska· została ·U· 

szczędnościowo-pożyczkower bardzo v\ 'iiele nie- duszoną. Byla V(· innym stanie. Podej .rzenie z 
ruchomośCi rniejskich ptzesz~o w ręce Łotyszów pad.fo zaraz na Balbierza, którego też aresztG-
i Es t ów; \V \\ olnych za wodach. w handlu i prze- wano i umieszczono w \vięzieniu najpierw śrem. ś 
myśle. oraz \Y innych sierach życia miejscO\\"ego skiem, a później poznar'tskiem. Z pierv.:s.zego 
zajęli .·oni wybitne tniejsce, w·ypierając ze sta- próbowal uciec. w, .drugiem chciał się obwiesie t 
no\dsk niemców,. da\vnych sarnodzierców kraj L!. jednakże tam i' tu bez skutku. Założono mu kai~ 
~ Liczba 'dzienników i czasopism w językach danki. Wprowadzono go z niemi na salę sąd:O. 
lotew,sbm i estoflskim ogromnie wros.fa, a nie- wą, ale zdjęto ·mu je, rnjmo protestu proklH:atoret. s 
które z nich mają tak pokaźną liczbę czytelni- . . r~roces. potrwa prawdopod?bnic 3 :dni, . Po. 

1 
ków. o jakiej ani: się śniło najbardziej rozpo.- wołano) 50 sw:iadkó\V . . Balbierza badają przy 
\\lszechnio!nyrrl· ·tutejs.zyri1 dziennikom. niemie- pomocy, ttornacza, twierdzi bowiem, że po nie. 
ckim. Dosyć po\\ · iedzieć. że w zupełnie prawie miecku nie Uii1ie. \V pokoju, przeznacz.onym dla

1 

... 

niemri:eckim Dorpacie przechrzconym na Juriew, świactkó\v, siedzi żona z · dzieckiem. Płacząc 
wychodzą d'\va dzienniki estoitsh:ie.. zapewnia, że · mąż jej )'est nie.w·iimy. 11 

Zarią,d .miejski \yyruknąA się z t:ąk niemcóv:r 'Smigiet Krowa gospodarza' Karola· Schulza .t 
z· niesłyc.hap·ą szybkością.· Oprócz kilk11 1niast \V Robacz.ynie ' ocieliła się i po'rodzila ciel~ z. 
portowych i paru większych położo'nyćh \v głę- dwoma normalnre razwinieterni gtowaiTiL Krowa 
bi. kraju, zarŻąd .Przesz.cd! całkowicie \\" ręf,:e i cielę są zupełnie zdro\ve. · , 
krajowcó\\". Dla . scharakteryzowania tyc~ o~ · Stęszewo~ Rendania kasy szkólnej · z Do-
gromnych skutków działalności łote\v-sko-estqn- pie\vca, p. Koniecznego·, ·napadło, gdy po\vracał 
. skieL wystarcza powiedzieć, że w samej R:_v;d'ze, z miyr1a do dorriu, 5 nieznanych opryszkó\v·: Je.

1 
rtajwJęl(śzem mieście.\\". calym kraju, gdzi.e ży- den. zatrzymał· konia, a drugi rzucił się z kijernl :· 
wioł niemiecki jest ąajsilniejszym. Łotysze n'i'e- z'la S\\rą ofiarę .. :podczas gd'y inni strzelali z· re-
tylko podj{ili \\ ;alkę o udziaf w zarządzie miej- \Vohver6w1 szczęścien1 bez skutku . . Koniedny 
skitn z nie1rlcami, Jecz byliby ich niechybm~ pot h wyci! tęgi drąg sosnowy, który mial na wo- · 
zwycię.ż'yli; gdyby nie ta bkoiiczndść , że"stari u- ' żi·e i- prŻeci-wnika swego przywitał ·tak eńergi. ·· 
rzędnicz:Y rosyjski. zaniepokojotlY ·. rósnącą sa.: czr1ie, że ten""· jednej chwili 'zwinął się · pod ;kola . 
moV\~i·e.dz~(.Jl ·at~odową i -spolecznq ·szero·kiej ma- Dnlgieg{) odparly konie, ·które · \vystrastone 
sy łoiewskiej, staną! zbiorowo(?) po stronie sti:zalami·,jor\va.Jy się iak -' szal'O.ne . i w · dzikim 
J1.i~tnców i · dopomógł hn \v' .ch,\·iE . ·decydującej p·ęcfz'ie pobie~ły ku ·ctomco\vi. Tylko ·szybkości 
do . ż\,:·ycię'stlń'a . .. Op~movi'anie za.1~Ządó\v w Pb,- · s'\voiC:h·· w·iernych kobyłek z.awdzięcza . l(onie· . 

: żós'tałych grnili'ach miejsk,ich prŻez rdzenrią lud- ' czny, że ta 'niebezpieczna . awantura . skolkiyla 
nosć ·kraju, fest już tylko tzećzą czasu. A \vięc się na strachu. · 
o'statecżn'ie tylko dvv~ory pozos(aną·· niemcom, · z . Obornikj; · Kilkti robotnrkó\\' U\Vięzio11o tu ·· 
których Żacz'ynają jednak z\\rolna ~stępować· ,· . a · w środę. jako podejrzanych . D , 1i1orderstw:o. Ro· 
wyriosi~ się .. do ' swe i wiełkiei ·ojczyzny, skąd botnik 'Jarony zatn.idniony prz.y 'kopaniu żwiru 
·pdybyli .tirz'ed sześciu · mr1iej \\ i·ęcej \Yiekami''. · zn~kl nagle 27 lipca \V nocy. \V kilka dni potem 

. Jeżeli 'tlibylczji' mieszl<ailcy. Finlandyi·, tak . \.\;yciągnięto z \Varty pod Sto b nicą topielca, w 
u'bodŻ}' \\~ Jit'eratunt rodzimą p'oradzi'li' wbie z . k'tóty'th''' pozh"ar1Q. owego ·zag1nio'nego ··robotnika. ' 
nt'etnćarnK to iesf ~ ich prze\.vagą w zarządzerilu i 're niż ' rbższerzyta się ·tu pogłoska; że Ja:r·otiy·rtie 
ki~aiu> to ' dalszy . to z ·licznych. dowo.clów,· ' "że . pl·zez przypadek śrniei·ć poniósł. . Z<istał óri ra
"niemczenie" oczekiwanych przez niemców ko- czej · przez · l·obotników. · :Fct6I;ży również · przy 
rzyśti nie··przyno~i; owszem \\;zmogło · ruch tu- · żwirze pr'aco\\rali, wrzuoońY do \Vany, poprze· 
bylccn\i FirHaridyi, z czem, jak~ wynika z k:o.re- dTllio jednak albo go zabito albo też pozba\viono 
spo-i1d~Iicyl ;;Lećho\vej"' i ·rząd roSyjski, Ż 'innej pi·zytomności. ' Jakaś dziewczyna miała podsłY· 
strony rad' z ustępowania niemców z ·sadyb ·szec sł.O\v--a ·;.teraz·już utonął": · Sledzt\vo·wyka· 
przed"'--sz6sdu · ·wi·ekami Z'dobytyclr, liczyć 'Stę ztiie; źe rriorde:rstwo· jest pra\vck)podobnem.' · · 
musi. NFemc.Z'et!ię Polakiów tak sarno się nie : lrio\vrócła.w ~ Miasto niialo przegrać proce 
uda. z dr. Miilh~.to\vą o gazó\vnią. ·. M'iasto będzU~ mu 

··z ·Prus· Zachodnich, · Warmii i" Mazur. 
., . ' ! ,; . . ... . '. · · . ' ' •. • . . ; · ... ' 

Lisewo pod T(:zewern .. Dnia 23. hm. ks. bi.
sk.up, "'·armhlsk.i .D d \\ ·iedzi~ ·w ....:zasie swej .podró- ; 
ży. w,i_zytacYinei takż.e ·tu rejszy kościół . fHialny i · 
.egzaminował ,dzieci. ·.Z Lisewa udaJ się. ks. bi
skup do Mąte\\- , gdzie - się urodziła i wychowala ' 
tak Z\\-ana .Dorota ż M<ne,\·,. która r. .1394 \F roz- : 
gtosie ś.więtości mnada w ~eli . przy tumie kwi- , 
dży,·;skim . . ,. · ... ·· · · : · ·. , · . · 
· ··· ;.._ ):~rąsy~ )\' ; .. o}\ol(q~ , Qzie1panó\v odkr~r~o ; 
przedhistorycŻny gi·ób . z uniami, których wydo
byto 9 i kilka naczyf1 brortz.o\\.·ych. 
.. :: .. Liązbark .. · .2ou morg(n,: dą·breJ zięmi '? -~u
dynkarriJ lub też pojedyńcze parcele nad półtoreJ 

.godziny Lidzb.arka. są , cd niemea .. do. mibycia. 
')~~'1le.ktfl11~l ; TTlOgą, si~ . iniorrt10\l. ·ać. 'w Bank!f. i· : 

· Ze Złotowskiego. Parobek Baran: z Kl.uko- . 
\\·a ~padł;. z woza tak nieszczę~iiwie, Ile . wskutek . 
tf;:gą _zm~r-L Osierocit żo1ię i kilkoro .d.zi~ci. 

· .. z . Wi~l. Ks. .Pożitańskiego~ . · 
. :· .· _P~.~~:ait:., l~lia.nowanen~u L mansyo11a.~·z~1n i · 
wlkaryuszc;m. w. Zh<{szyniu ks. Zal€sldemu z · 
Krat'osZ~"na P0•\1:iel:ZGnO z~razem admińistrac;yę ' 
pr\}~bC-!StW3 ~bć.lSZ.YilS"~ie;go Od l pą.ździernjka· r. ; 
b. Na .. w.ikary<:ltY powotąno od l paźdŻ.iernika : 
r·. b.': ks.' kiaro.wicza·., \v*aryusza z Rog_oż11ą, .do : 
Siedl.ca ,dekąnatu zbąsZY,JlSkie.go, a ks .. Wiliti- ' 
·:skiego_', \v .iJq1r:v.us~a i Si~dh;:a. na II. · '~ ·ikaryusz~ : 
do Rogoźn.a. ,.. . . . . . . . . . . . . : 
. · .. :.·.·.~)?rZ:~d sąde~'l P,riy~)~g.fych w P~miniu ; 

. r~zp.~zą~. ~~ę. 'pppc.es · prz.e·~h~~:ko . p(tro~)(O;\Yi, J ó- : 
~~fo~~t l~~~bi .. eq;.o;\\,~i .o ... ~ą.lłlon;łqw.~plę.. 19:-:letniej : 
:R9~t:tl.i.i :P~{)t·rqw~l~~ei.:· .. QJ~oje. byli:' W: I(>QlT\Q.J:.lJ-1- ; 

siato W~7pł~cić i80 tyś. inr. ooszkodo\rania. 
~ · ·Szamotuły~ W· vVicrzchacze\vie. nderzyit k<J' 
kopytem robotnika w gtdwę tak. że na miejsc 
by!' tn1pem, ' 

· 1\rntosz.yn. (Przesiedlenie .: Pola,ka m'zędni 
ka). ! Od' .1 października przesiedlono parła · Ste :· 
fana S!i·wińskiego, tutejszego sekretarza . póczt 
wego d~Prankfurtn nad Menem .. Pan.śliwińsk 
jest. pr'a;,··aopodcbnie naj starszym·· pomiędzy :ro 
dakami kolegami, mając już 33 Iata stużby.po l 
sobą.; · ptzedtem by l zawiado\vcą urzędir' pociłO.: 
J\Vego. " ·' ·MHos.fa.\viu .· · Jest .. . on godiwyn1 ·i· su 
młen:nym ; urzędnikiem, nie, mięs.za:t · się :w· ·żad 
sprawy p.oli.ty-czne,. a potnim·o to -miano· go cf'ęs 
w !(}(')dejrzeniu; jakoby:bylbra.f·udzia.f \'\"' pe,\rn 
-fo\varzystwie polski·em .. : Ponieważ żorta · p. śli 
\VIi.flSkiego:: pnsiada · handel · blaWatÓW, : je•st ; n'!ą, 
zniew;olonym udać się sam. na. miejsce ·mu ~przei . 
zna~zone;' nie chcąc się pozbyć·· handlu;- którl 
podobno dosyć· dobrze pr·os·peruje. : · .: · ' ·l 
..' :: fiłówna. Przcstrze11 dfa·'·DO\Y·C] .}ifiir. k·OkiO' 
~rej·z:.Gfówny - dc Skokó\\' ' całkierh. · 'jtt'z \\·yrtlie 
t:·zonn. \Vrótcc rozpocznic·się praca w: ziemi.' 
·.· ' ; ,.Poznait:. '. RoZ\\ ·iązanie. niemieckiegO· zebra 
nia.; , .! \V. lokalu-Taube:ta ·pi·z}' uliey. Zv\·ier.z:ynlec 
kiej- ·octbyio sję . zebranie · sto\\'arŻysze·n:tai;łti~ . 
.rni'€ckich ' .pomt;cnikó\\' . hancUow'ych. · .. ·o~;radf 
byty ,.bti :rzH\.v:c:,.wywiążata ·się bUatyka .a .. jednegl 
z ucz.e-striikó\\1' tak ' dężk{) po:rani·o:no;:.że m1.rsiad 
go odwieźć do lazai·etu. O godzinie 2 · ·\v·:rtocl 
.ze.brauie zostało . ro·z\viązafłe; .. :. ,t, . . .. .. ' 

.. ... ~~ :_ ·Sj~*lla czyli : . s~e; 'Pols~~-.;. .. : ... .'1 
·· r .. Wrocła:w •. Na ,zebranh.I Jnęż.ó~N zaufania··paj 
.tyj_ ,e:entrqwei· na $ląsku · zakomunikowano, :źe: 
pr.~y~zły\;:lł.· \\:yboralCh .d't} . . fzb~r. ~deputo.wal'ł~~ 1 

sejm'U ,...p,1lsJ\'ie'go : ka~·dydować ·.b~<;lą : n~ · -$tą~ .. 
CiórnNn.l.: ~'·: · Kluczborl~u .. Qleśni·e: .;hr;.''. Ba1łettred. 



W f I R U l P o c ! ~l • 
... 
;.t i kand'y.dat ~omprom'iS?WY Prittwitz ~kons.J, 
i~ w opolu: ma}Or Szmula 1 Nadbył, w Raciborzu: 
t J(s • . prob. Stanka i sołtys Galda, \\. l(oźlu-Glub
~ t zycach: Bolik, Gorke i Klose, w Prudniku-Nie
a modlinde: -hr. Praschma i Strzoda, w Nisie-Grot
:- kawie: Iiubrich i K.s. Stull. 

Gliwice. ·· Czytamy \V "Oł.osie ~ląskim": 

gier, ale także w ostatnich sku tkach mogtyby 
narazić całość krajów mojej świętej korony. Z 
drugiej stron~: nie sprzeciwiam się urzeczy\\-i
stnieniu tych. wynikających z mego upo"\\a.żnie
nia królewskiego zarządzeń, które moje rządy 
w ostatnim czas~e zapowiedz iały w sejmie. Two
rzą, one wraz z punktami, panu przezemnie o
znaczonemi. granicę, po za k tórą \\·ejść nie mo-

Ostatni~ wiadomości. 
N o w y J o r k. Posiąg pospieszny linii S<Juthern• 

Ra1tway podczas przejazdu po moście w Danville we 
Wirginii wyskoczył z toru i wpadł do głębi. Kierow· 
nik pociągu, palacz i siedmiu urzędników pocztowycłt 
poniosło śmierć, z· pasażerów uległo wielu zranieniu. 
z tych kUku ciężko. · 

flakatystyczny "Neues Oleiwitzer Intelligenz
blatt", pisze: "\Ve wtorek przed poludniem 
znaLeziono we'\vnątrz .. murów szkoły siódme.t 

.. prZY żwirówce tarnogórs. plakat, na którym mte 
,- · ścil się biaJy orzeł w czerwonem polu z polskin1 
p napisem: "! eszcz~ ~ols~a ~i e zginęla !" Pod 
~' tern stal n~p1s w ~~en:Iecklm _Jęz:yku; ~,K?chane 
• dzieci! N1e uczcie s1ę po memtecku 1. me slu

.chaide swych nauczycieli! Uczcle slę , po pol
sku, bo to jest rzeczą najg~ówniejszą . Wyrazy 
po· polsku" były pisane Nterami wielkierui i 
~odpadaiącemi." 

- Trzecia re\vizya w ciągu siedm~u tyg-o
.dni odbyla się ---:-- jak pisze "Oórnoślązak" - 23-

. 1 go b. m. w redakcyi "Iskry" i pomieszkaniu 
pana Sołtysa .w Gliwicach. ' Czter~ch po1icyan
,tów przejrzało wszystkie książki, brosz1iry, r'y-
·ciny, pi.sma, itp . . W .pomjeszkaniu badano lóżka, 
piece, stoły, bieliznę i ubrania w szafach, odsta
wiono sprzęty, • wysuwario szufladki. Nie pomi
ni~to strychl:l i piwnicy. Podpytywano o jakie
goś mfodzieilca z vVrodawia. Pewnego gościa, 
p. S., wypytyYvano, co tam ma d'o czynienia, a 
:gdy pani ·s. ska-rci.Jai za to policyanta, to tenże 

.
1 

·żąd2J, by :do niego mów·i-ła po nierriie-cku .. . Cho-
' dzi o jakieś zakazane pono dzieło ,,Par~yzantka .. 
i tajemne jakieś . statuty. Oczywiście nk· me 

·~wleziono. " -

. ·_przypęminamy ·:. 
. lllaszym ży.czliwym c:żytełnikom i zwolennikom~ że 
·numer ten jest ostatnim w przedostatnim kwart~łe. 
Upraszamy wszystkich nam życzHwych· '· Rodaków, 
aby przy zmianie kwartału nie tytko sami' zapisali ·so
. :Oie "Wiarusa Polskiego", lecz skłonili także innych, 
:zwlaszcza nieczytających pi.sma prawdziwie polskie· 
go, a tych niestety jest jeszcze wielu, do zaabonow~
nia naszej gazety. ,,Wiarus Polski'' jest pismem jedy
nie na obczyźnie prawdziwie polskim, współczuje z 

· dolą ludu, broni jego praw i wskazuje l{odako;m na 
;obczyźnie drogi. któremi jako Potacy stąpać winni. 

Wiarusi na obczyźnie. zapisujcie sobie jedyną na 
o.bczyźnie gazetę połską! 

' Przedpiatę na "Wiarusa Polskiego" zobowiązana 
poczta przyjąć każdego czasu. 

\\»'i·a:dom~•ci ze świata~ · ·--
z Au~tro-\Vęgięr.. Pismo odręc·zn~ ~rola 

·węgierski.egó: FranclszK.a Jó~efa, .•. )vystosQ>warie 
··-do hr. Khuen · Iiedervar•yego, brz·mi j~k. nastę-
puje: . . . . l , . 

"KOchany hrabio Khuen Hcd.ervarv! 
Oioo\\''51\ie moje serce-napelnio:ne jest .gtębo

kim smutki~m z po\q)du godnych ubolew·ania 
:·stosunków, które \V moich kochanych \VęgrzecH 
skazują już :ad miesięcy życie polityczne na bel
płodność, zagrażającą : już dzia:taniu machi11y 

. państwowej ; Gdy \V' 'r. 1867 mhedzy krajanu 
-mojej korony \Yęgierskiej z jednej strony, a kró
·Iestwami i krajami, reprezentowanerui vv radzie 
l).(tńst\va z dlrugiej strony, ustano\vione zostały 

żna. , · 
Mój naród \\-ęg i erski od cza u zawarcia u

gó:dy uczynit . olbrzymie postępy. Z zadośću
czynieniem widziałem ten rado ny roz\Vój; wi
dzia~em w nim nowy dowód mądrości owego 
dziela, które po\vstało przez wzajemne zau'fanie 
korony i naro-du. Tak ma być i tak też ma po
zostać na przyszłość. Łaska Opatrzności Bo
skiej ochraniara nasze życie konstytucyjne do
tychczas od każdego po\v'ażnego \VStrząśnienra. 

P e t e r s b u r g. Donoszą, że minister wojny 
l(uropatkłn, bawiący na urlopie, nie powrócił na swe· 
stanowisko. Czy się· poda do uwolnienia, czy go car. 
zwolni trudno dociec. Podobno zostanie zarządcą: 
1\aukazu. Jego następcę wymieniają jenerała Bobry-
kowa. · · 

H a m b u r g. Parostatek ,.Emma" zatonął w po
bliżu Drontheim. jedna osoba załogi postra<lała w 
.toni życie. 

OD. RE·DA K C YI. 
Da Oberstyrum. Prosimy donieść o .~tórej go

dzinie wiec .ma się odbyć. 

Tylko trzeŹ\\"..<fŚĆ i rozwaga narodu, dokladne Towarzystwo św. Barbary w Herten 
rozpatrzenie wszystkich wchodzących w grt; odbędzie swe walne zebranie w niedzielę 4 paździer-
w.ielkich interesów może nas . także w . przysz~o- nika o godz. 4 po potudni u. Rewizorawie kasy winni 
ści uchronić od \vsz.elkich doŚ\\-iadczeil. Jest się stawić o godz. 10 przed południem. Porządek na-

stępujący: l) sprawozdanie ·Z kasy, 2) obór zarządu. 
więc rh·o.(m obowiązkiem królewskim zwTócić u- Czlonkowie, którzy zalegają ze skiadkami nie mają 
\\-agę nan)du; . żę hi także śc iŚle trzymam się n- prawa do g.fosowania. muszą przed czasem zaplacić 
g.ody. ·Mam przekonanie, że duch, . który stwo- podfug porządku dz;ie'!1nego. Czlonkowie " 'inni wszy-
rzyl to dzieło, także ctzhiaj jeszcze · ż:y j e w da\\-- ~~Y wziąć udiial. co fest wielce pożądanym. 
:nej sile w um:ysla~h narodu . · · · Z a: rząd. 

Ufam rozTropnośc i pań sk iej , ż e pal1 \\·yjąśm · · ~·~*~~~~*~~~>*~*~~~ 
ustawodawstwo ·mpich, · tak blisko stojąe;yth ' JTI1 ' . T.owarzystWo' '· ś~, Stanisława B. ~ MarxJoh 
w ęg· i er, rr.t·o]e .· z.arniarv· ·o.ico-vvskie. z.· e ·!Ja· rt .. znaJ- ria dzfefr; św. Micha.la · (29 wrześ.nia) winszuje zdrowia 

" ~ sz częścia i b.łogost:hvień .. stvva św. swemu pt:ze~vodni-
dzi~ szczęśliwe \VYiśc ie z· polożeni a tą.k niebez- .. · czącemu 
jJieczn.ego dla k'!~aj u r tnnna r•.;hi i . w 'te'm :prze·· . . ~: MfchaloW:i .Stnektale i \VSZ'ystkiin Micbałoio, 
ŚW)~dcz.en1 ,u tdec~'do\vałem się PO\\: i e.rzyć ' parni l\tórzi' . są w •:tcl\:\ra,rzystwie Ś\Y. s ·tanislawa w· ,;Marx-
pono<vvni:e . i.tn\rorzen ie' gabinetu, o czem· paha \1- lnh. T ego życ~:y ·~~ ' · · Z a .r z: ą d. 
iafączonetń p~śrriie o:d rę ..::z n em zawiadamiam." 3='Y~;::x~~*f*1~~~*'f~~"'~~>*~~~~ 

'z Niemiec. ·· fV,\inLter spraw wewnętrznych w· ·r 'k. Ob . 
\\·ystososv'fl.! ókóln\k. ·.cto wladz policyjnych, za- . lec pos l w erstyr,um . 
pytując o i ch . :zcta.nł e. co do ustanowienia kobiel. odhędzie się na życzenie R.odaków z O berstyrurn w 
któr.~mb-.:: ._ ·PO\_. ~: i erzono tranSI}OI't aresztantek cto Pi edzielę dnia 4 pa ździernika na sali p. Wolberga, ul .. 

..1 Miihlheimer Str. 6-t Na wiecu ma zostać za.tożony 
więzienia. · · . . . protest przeciw żądaniu ks. proboszcza Bergmanna, 
. ·Z JRosyi/: lir~ : L~onowi Tołstojowi. gto·śne- . · ,, abyśm:r się wyrzekli czytania "\Viarusa Pols!<;jego" .. 

tmi pisarzowi ros·5rjskiemu. zakazano, podobno · Prócz tego omawiane będzie poJożenie Polaków na 
obczyźnie. O liczny udział Rodaków z Obersty rum 

przebywać w tvloskwie , jak donosi francusk1 i okolicy uprasza "Związek Polaków" .. 
,.Temps". Dzi-enniki rosyjskie nic o tem nie pi-
szą. Wiec Zjednoczenia w Kray. 

Z fran<:yi. Prz:nq)dca narodowców· i wy- \Viec "Zjednoczenia zawodowego" odbędzie si~ 
dawca ich organu w Paryżu "La Patrie'·, kapitan w niedzielę 4 pai dzlernika o godz. 11~ przed pofu-
rezenvy :Emil Massard, stara się udowodnić w c1.niem na sali P .Dinder. Omawiane będą sprawy ro-

bocze i knapszaftu oraz inne tyczące się organizącyi 
obszernej rozprawi e, że sila wojenna francyt za\Yoclowych. o liczny udziaf Rodaków uprasza. 
przez zaprowadzenie nO\Yej amunicyi została ,.Zjednoczenie za.wod,owę polskie". 
pod \\ ·ojoną. Ładunki piechoty francuskiej prze
wyższają niemieckie pociski swą doniosłością i 
celnością. vViększą dawkę prochu i prze:dłużenie 
kuli dało się zaprowadzić nie zmieniając maga
zynu u karabinów, przez co, co najmniej na 4 
lata nierów:nie w:yżej stoi piechota .francuska cd 
ni emieckie-L k.tóra: na zaprowactzefł{ę octpow·iect
ni:ch. z'mian. co :i1·aimniei' wvmtw:ala6>\,r ··son niWo, ~ 

· nÓ\Y ft:~nkÓw~ ·: . .' ·.
1 

· . ~ · ·._ · "" : • . .. : ·:~· ·' · • 

:Z l~laroko.: Sultano.\\<;1 J11a roka(Jski~mu · i10 
. : \~· 1eq'zie s 1ę_ \{'' ::osrami tn _czas.tc. sz:cz~p. tsulÓ\\·< 
, k~· r.zystając z: n.ieobech:o' d n:Ji nisfra: .. \\r:ojny ,~.· u· 
. · . b'ózię pod :Tes'l pobił ria · g tb\\i ę wojsko: rzqclm\ :·~ 
,) pqeciąl Jączność z f.eż:cr:n .· · Sultai1 wysłar .o{l~ 
. siec-4 . równocześnie ·naka.zal wszystkim oh:co

··• kraj-owcom zamieszkałym w fezie. aby opttŚcili 
·:miasto i udali się do Tangeru. Polożenie monar-

chy bardzo jest kryt_,·czn e .. miano,d.::ie dla bra
ku żywnoścL której cena \V Fez je do nieby\\-a-
1ei doszła \vysokośc i . 

~~~~~~~m~~~m~~~~~ 
· Powinszowanie. 

Kochanemu bratu , rrn 
M i c h a ł o w i L a p a w i ę '· ~--, . < \ 

we \Vannc zasyX~·RlY w 'dniu 29 WI'Ze.Ś"nia 'hłk najser
deczniejsze Ż~'czeri~a. Przy dzisiejszym dni.it radości., 
który Twenf;fmieniem sfynie, życzymy· niećhaf w ob
fitości sto lat ~·życHi' Twego spłynie'; Jąk·te ~-'ottiszki w· 

; powietrzu i i·,s·bki ,-we wodzie, tak, 'źyj 'kochanY:· bracie 
. ~ radości i swób cł9zi~. Życzymy ci takżę fe go. \Vszy

.• stkicgo,';;co t:y·lkr·~ z~ ·.czeniem serca: twoj go. •. Pl'agnie
, my. ah_it się · _na~:Ze.~ · spetnily życzenia, i· żebyśmy osię-
gpęl' i k6ronę ·-_.zl?~n\denia, tam przed Stwórcy paszega 

· troll ern~·j·:z.ąż)·waJ c;-hwaiy ze swo\in Patrpnęm. Teraz 
P.o t: rzrk-roć .iv-y,l}!'Z'ykujem~·: Niech· kochany· b·rat źyie~ 
a~ musWJ.ta ' z "komaiem z mot:za· wqdy ni~· .\.V:ypiJ.e, a ty 
rrms;zkn."):lij P.S' ·woli. '·niech kochany bra.ciszek . żyje da 
boskiej \\'o! i. Tego :·ci tyczymy Lpo ·9J9.990 \V)-krzy
l~uj emy !.~ niech h · je! ·Tego ci życz<t krew·ni f:f. i Ag. 
~· M. L. A. tL Fr. H. .· . ·, .: . .', 

~~~~~~~~-~~~~~~m~ -- -·-----·--- ·------------

:· środki wspólnej obrony, wynikającej z sankc:y1 · 
Pragnlatycznej w § 11 art. 12 zaznaczono, że Z fÓ.ŹU\'Ch SftOn. 

Pomoonik kupiecki, 
25 lat liczący szuka od l listopada br. miejsca w 
hard!u kolonialnem. Lask. oferty uprasza się pod 
Ht. S. S. 14 post la'i?;ernd Wan:ne II. sprawy, tv.czącę się jednolitego prowadzenta, Lengerich. Na linii kolejowej w reutobu rskim le-

.kie:rownic.twa i \Ve\vnęti;znej orgarilzacyi arrnrf . sie· \VYK't)<!'e'il ·s!ę ·pod4~: 'Z"osolJ·· nlkt .tile ... 'Ufezt 'irlf.: 
nicniu. 

- ~J>ó:lnej mają być mnie powierzone. Jak każ- 1\\a~debur,g. Dziewcz .. ~ Elizę Hasselo'\vn" z Ha-
, ..łerniQ· • • · 'l d t · b = " "' Szanownym Rodakom upraszam o doniesienie mi 

• "- b ·' czasu czuwarem scrs e na ern, aze Y ZO·- noweru, ponvan~ przez cerre.nów. znalez.iono ·. w bu:.. bo · · · · · · J., ·• gdzie się '~naidt.Cie kowa.t franciszek Bednarowic2!.-
Wiązan.ia, objęte na: podstawh~~ .. tej tt'stawy;' by-. dzie. cygaltski ej "f' B~hrensdnrL Cy~anar ares:z;towa- , h:tó-ry ma . nraco\.\'ać prawdopodobnie w Gelsenkir-

W'a.{y spefniaąe, uciciv~~ie i sumienni~., tak · też · . 110• ·: . · · .· ' · ,. · :. · ·· ! ·· · · .:: ·· . ·"chert. Proszę ó;~dO"kladJ1y ~ adres. ;·_.· 
~estem zdecy' dow.any' n·a . ttttzymanie. -przysfu~u-. ·. Hamme.' \V Pf~f1i elizia .tek :rano- spotkato 'todzicó\V . ,. rr. Słoma.;. Kr~rwi_ ec ·.,W ' Laar. Schulstr.'. 24. 

~ Bl)n~ze)-; 1)\'" ' :)vjelkie · n it;szez ę s:. ;i e.' ·łch . ,dwutc'trti~t dzic- . 
:łącego . mi ·:pr'a\ra i hiem1ruszon·e pi·zekazać . je· .. ckwbJ\vilo · się PP ·.n n~,; ,.- , oozósra'vdone niest.etv samo ·'1_:: .. •··. :_·:·:.8· a·:.P ... .. :·:·Z·· n·. 'o·. s'·c··~ .. ~ t•e~krucJ···:. ·,·:···,!:. :_~· o!Uio·im na~ę:J)oorŃ~ ., . . · . . · . snbi~ : .tr :.rnrw.aj ·t1adi:d diaj ;:J,cy• · bCirtl ctziecl.;tt'·ob:ie :ilo- ·. . • \ } ~ . 

Gdy-' se,irt1:. \\ ; ęgie;rski · uzna l te.: n} oj e prawa;· _;!i. ·· !]1zieck~ko zKa \:\
1
:iekt:ioilc!·; żyj~ce j~sz.cze do~}e<.:ząJcy. ..:.· .. · . . ·: . ::: . : ~- · ::: ; :: .. . . '. , ··.: 

~chcia~l prz'e-z. ... to_·. n'iePdk. o :_utrz"uma'ć .. \.\_.rie.lk._ó-mo ... ·car-· - ~, :em.'e> a e ·ę · ~ot: n iczego '"ołY~rta . :· v':''"·• .:~tó.rca: · · · , 
..1 ..1 .70 tc.tnie?.:o. :ueHtó\1/tmo pocN;if'iy\\·aJ[!c go ~p podpa- . . . / .c )Vi:ełlii W~bór kt~łerków~ szczotki do . butów 

·stwowe stano.\\·[sko 'monarchii, ai'e także zapi!~ . . . lenie.. . ~· ;. . ,· ' -~, .- ; ~ ~ · ' ·:. :7 ' : : \ . : . j:.; r'ie~zy ·i ~siystkie, ' ińtte' rreczy' .iQfri~line re--
·wnić su~:· i ~be:Ż·piecte(!~two _ \vlas1ie(~j-czyz~t., i . ·: · ·ł(.ąt~ru,berg;~ ... \V~ ~ppatrli :.ZfJll\'erelrir• wp~dl .~.·.·.-_-ritto·· ·_in_ po b·=:.:_ar_;;~_:_ ~P .. nl_·s.~kic_ h :_ c~_.na:b~7.-.:~.- .~ ·'. , '

1
! 

W!ł'asneg() ·naro·d~: \V łaśnie dla te.go nie·mogle!n ·. rn:1sz:y~i's:ta:· \\' ~b~r prz~z rłl e'osrrożno śl i:lo.' . .g'tębi · · . ... - ' 
.:zgodzi-ć s i ę~·-na .'Żarząd-ienia, które w ostatnich. :i post~ad~t~_żyd~. .. . ·: · . · · - ~~ _::· ~~e~WIS~J! 
'SWoich nas:~ęp-s t\\·ach : prowadz:{ do oslabieriia .Heidełb.erg. S~d wo]sko•\\"Y skazał czterech 
·obu paitst\v~ monarchii· ,które mogtyby narazić •grcnfH!:Yerów z i lO pułku tm cię:ż,ki ·e. kary z~ Qła rezerwistów zr.obiłem wyjątkowe ceny. 
'00ebranq ·od molch sławnych przodków spuśct- bunt i-' sporiie'ńieranie przełożonych. .Jednego Opra'wiam obrazy we wlasnem warsztacie prę;.. 
· znę na niebezpieczeflSt\\>"0 upadku. skazano na dziesięć lat \\-' i ęzi enia i. \\'Vkluczenie dko, ładnie i tanio. 

~ Nie mógłem więc zgodzić się na spetnienie z armii, d\v<óch innych na sześć lat. -ostatniego Ksi•garnfa pOJSka 
1 .-·ządań, dążących do takiego przeksztalcęnia wy- .na trzy lata i dZ iewięć miesięcy. Gazety n\e- 'C 

; ~óbowwanych już instytucyj, że nie tylko ni.e. od- mitceki e : poróvłnu·ią wy uk -ten z wyrokiem \V .-: Fr. jbzQ.(Q.Ski. •. ~ . _Herne~ BabnbQ[$,ij-. SZ. 
n:~oWia<latyby i.nteresom moich kochanych Wę- spra\\o i e Hiissenera. ~zeciw Nowej ulicy. 

--- ·-- .. .. .. -Poszukiwanie. 



Kto Polall. •• to· Polak ! 
Michalek Szulc jest uczniem szkółki ludowej 

1\V G ... na Górnym Sląsku. Zeszłego roku, w 
Recie nastał tam nowy nauczyciel, odznaczony 
g>rze~ wlad'ze pruskie za wielką gorliwość. Na 
trzeci dziet1 po jego przybyciu do szkoły, .M.icha
~ek który zwykle uczył się dobrze i chętnie, 
iWrÓdl \V poludnie d(:l' dumu z zapuchnięterui od 
płaczu O'Czyma. 

- Co ci to, Michaś? zrobileś co? - pyta go 
matka. 

- Nie! - odpowiada Michaś, który nigdy 
:nie kłamie - ale dostalem złe klasy ·i mam 
_przyjść siedzieć w· niedzielę ... 

- Jakże to, za co? 
Michaś wY,dobył sw'Oje' książki i zeszyty z 

torebki i powstrz.ymując gwałtem cisnące mu 
się jeszcze. do oczu łzy, kładzie wszystko przed 
m·atką: 

- Po·wied'zial, że nie umiem pisać ... że i1ic 
me umiem .... kiedy nie umiem nawet bez btędu 
podpisać swego naz\\niska... - mówi zdlawi<>.
!llym przez ża.l głosem, pokazując wszędzie na 
okładzinach książek i zeszytów nazwisko 
Szulc, czerwonym ołówkiem grubo poprawione 
na Schulz. 

- Michaś! przecie Szulc jesteś, jak ojciec 
twój i d'ziadek! nie mogłeś to pow:iedzieć? \vola 
matka prawie groźnie. 

- Powiedziałem - i za to będę siedział! 
:On mówi, że t{} się po niemiecku pisze inaczej i 
iże. on mi poka.że, co to jest robić mu jakieś uwa-
1gi! 

- Czekaj, Michaś! nie płacz; nauczyciel 
nowy, n1>oże nie wie doprawdy jak się ty nazy
"\\-'asz. Nie bój się; pójdzie ojciec do szko!y i 
-wytłomaczy - i tkliwa dtoó matczyna g!adzi 
plowy \Vlos i mokre policzki malca - ale na 
• czoło tej polskiej matki wybiegl'a zmarszczka 
bolesnej zr.d'umy i zakłopotania, bo wie ona, że 
uajsprawiedliwsza, naiprostsza, najjaś.niejsza 
spra·wa staje się ciężką, trudną i zawilą, gdy to 
pod rządem. pruskim sprawa samoobrony Poła
ka przeciw jakiemukolwiek gwałtowi przemocy. 
Nietylko o złe klasy i niesłuszną karę grożącą 
!Michasiowi zatrwożyła się matka, ale o wszyst
kie klepoty i prześladowania, na które cala ro
dzina narazić się mogla, stając w obronie swe"go 
tliCZciwego, po pradziadach przyjętego nazwiska, 
którego przecie tak skośla,w·ić sobie nie dadzą! 

Słuszne były obawy SzuJoowej: nie wystar
ozylo bynajmniej, że sam ojciec Michasia, znany 
w miasteczku majster rymarski, zaniósl do szko
~Y metrykę syna i swoją, w dowód, że tak a nie 
inaczej na·zwisko ich się pisze. 

Pan "Szulmeister" dowodzil uparcie, że to 
tylko powtarzający się, w skutek braku wy
ksztalceni'a, błąd ortograficzny w piso:wni i że 
iuż ostateczna pora usunąć tę rażącą omyłkę, 
która dotychczas tylko przez przeoczenie poz-o-

- ...sta\vian<> i w szkolnych kataJ:.ogach i na szyl
dzie rzemieślniczym ojca N\ichasia, - a gdy 
przyszla O\Va niedziela, ,,v którei .Michałek miat 
odsiadywać swoją karę, oczy\viście ani mowy 
anie było o tern, aby ją daro\v·ano! 

Siedzieć ·mial po polu(iniLt, \V czasie gdy 
'\Vszyscy koledzy l\orzystaiąc ze ślicznej czer
wco\vej pogody, wybierali się do lasu, to z: wę
dką nad rzeczkę, to do kąpieli. Ivlatka chcąc mu 
czemś v;ynagrodzić tę przykrość, wzięła go' za
!az po rannej Mszy Ś\v'. do ogrodu, który Dzia
dunio Michałka miał za miejską rogatką. Micha
~ek nadzwyczaj tam )ubil chodzić, bO kochany 
Dziadunio tak był dobrym dla \\·nuków, iak nll
rno swoich lat lubit z nimi żartować, jakby by! 
ich równo\vieśnikiem, a ogród był prześliczny, 
pełen wa·rzyw i ·kwiatów - w domu zaś kilkoro 
dzieci wujka Ant-oniego, który mieszkal z 
Dziaduniem, to najmilsi towarzysze zaba\v .Mi
-chałka. 

Dziś, po drodze do rogatki/ przyłą~zyto się 
do Michatka jeszcze kilku spotkanych żakó\v. 
którzy wiedzieli o czekającej go po ' poludniu ko
z ie i wspótczuli z jego }ose.m - nawet malu·tkie 
Hatłdzia i Jagula, straganiarki z rogu ulicy, za
slyszaly co-ś o tern. choć jeszcz.e nie chodzHy do 
szko!y, i teraz, \Vidz4c taką groma<lkę chłoJXÓ'\V 
od-prowadzającą .Michasia do ogrod'u dziadunia, 
p,odreptaly za nimi i zatrzymały si-ę u furtki z 
paluszkiem w buzi. 

Dziadunio \\daśnie przechadzał s.i ę sam 
między grządkami v:a rzy\\1 ; uj rza\V"SZY u furtki 
1akie towarzystwo, z uśmiechem otworzył fur
tkę .na oścież i wszystkich zaprosił do środka. 

Z wuikowemi dziećmi spora to byla groma
dka. 

Chlopcy rozbiegli się zar~z po ścieżkach.. 
ale Dziadunio skinieniem zgromadził znów 
·wszystkich kolo siebie i ukazując im jedną z 
grządek, okrytą bujnym, zielonym liściem zapy
taJ ich czy wiedzą co to takiego? 

- Ogórki, ogórki! zawo.łali chłopcy. 
- A' z czegoż to one wyrosly? 
- A z nasienia. 
- Z jakiego nasienia? 
- Przecie z ogórkowego- takie maią żół-

tawe, płaskie, podiużne ziarneczka. 
Po\viedzcież mi dzieci, a gdybym ja tu byl 

zasiał groch, czyby także z niego wyrosty ogór
ki? 

Przyzwyczajone do żartów d'Ziadunia dzie
ci \ves·olo się ro-zśmiały - nawet najmniejs.ze, 
Jagula, śmiała w,raz z innemi, a chłopcy na wy
przódki wołali: 

- Jakżeby? t z grochu prz.eci.e zawsze tyl
ko groch wyrośnie. 

-No, a spojrzcie tu na to drzewo wiśniowe 
- co to za. witka u jego stóp wybujała? , 

- \Visienka, mała wisienka ~ osądziły 
wszystkie dzieci. 

- Ale -dla czego wyros.la? zapytał Dzia-
dunio. 

Malcy chwilę milczeli, ale W11et jeden ze 
starszych chłopców oświadczy l: Ja wiem! to 
mtłody pęd od bil się z korzenia tej starej wiśni; 
ja to już u nas widział. 

- Tak po\t.iadasz.? a on! przekonajcie się 
chlopcy; rozkopcie ziemię aż do korzenia. 

Uradowani, że mają jakąś robotę, chłopcy 
pochwycili Inotyki l łopatki i w· mgnieniu oka 
odsłonili korze(t starego drzewa, z którego się 
odbila młoda latorośl. 

- Iia, n•o - wiśnia! przekonaliśmy się do
\vodnie że wiśnia - nśmiecllm1ł się Dziadunio . 
- Ale może przecie który z was gdzie \v'idzia1. 
że z korzenia wiśni \Vyros!·a grusza ·albo topola? 
~ Iia, ha, ha! - śmiali się chlupcy - to 

przecie być nie może! 
- Jak nie może, to nie może! ja nie twier

dzę inaczej. A za czem ty tam, Jerzyk, patrzysz 
w tym krzaku agrestu? 

- Bo tu proszę pana, jest gniazdeczko! śli
czne gniazdeczko! musi być czyżyka, wlaś.nie 
matka przyniosła jeść mlodym i dobrzem się 
przypi.urzyl, że to czyżyk. 

- Tak, tak! - pot\vierdził z powagą Dzia
dunio - to gniazdko czyżyka - właśnie wczo
raj w·ykluly się z jaj cztery jaskółczęta ... 

(Dokończenie nastat>O. 

~****~*********-** Kochanemu szwagrowi 
Michal·owi Łapawie 

w \Vanne zasylamy w dniu godnych Imienin 2:9 wrze
śnia jak najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęś-cia 
błogoslawieństwa Bożego, życia dl"ugiego, a po śmier
ci zba\vienia duszne;ro. Ach jaki luby ten niebios 
szwagra, szczęścia cherubów wieniec na cię wk~ada. 
\.V dziękiem seraia rozjaśnia! twe czolo, i ucho pie
ści piosenką wesolą. Sluchaj kochany szwagrze, 
treści twe pienia, tak mik słówko jak chwile marze
nia. Ach śpiew to boski patrz uledal w chmury, je
szcze cię skrzydlem błogosławi z góry. Tegi ci ży
czem:r, i po trzykroć wykrzykujemy: Michal Z:....a
pawa niech żyje! aż się glos z Wanne do ojczystych 
stron odbije.' Tego ci życzą kachający Cię szwagro-
wie ;\t. St. Gierlach. 

***************~* Za inseraty i reklamy redakcya wobec publiczności 
nie odpowiada. 

Wiec w Duis'burgu~-
odbędzie się w niedzielę,. dnia _4 października .n godz . 
%5 w lokalu pani .H.oltschneider, Bequinengasse 7. Po 
rządek dzienny: l) Nauka o wyborach do sejmu Pru 
skiego (Brejski), 2) Związki zawodowe (Sosiński) 
3) Frymarka ziemią (Szlopiński}. 4). Rozmaitości' 
Ponieważ wiec ten b~dzie te~o :odzaj~, 
pierwszy, przeto mprasza się Rodakow . me tyl.l 
ku z Duisburga, lecz z całej okolicy okręgu WYbor. 
czeg:o, aby się jak najliczniej z.gromadzili~ Prócz wy. 
mienionych wyżej będzie jeszcze więcej mówców llt 
zamieisc.owych. Na pokrycie kosztów wstę{}ne lO fen, 

Przewodniczący komitetu :wyb. na pow. Duisburg, 

Tow. polsko-kat. św. Szczepana w Rauxel _... 
obchodzi dnia 4 października 12-tą rocznicę swego ist. 
nienia, na którą się 'vs-zystkich Rodaków i Rodaczk' .-
z Rauxel i okolicy uprzejmie zaprasza. Zabawa roz.~ 
pocznie się o g:odz. 4 po poL Porządek zabawy iest' 
następujący: l) Przywitanie gości, 2)~o~ce,~t, 3) O··\ 
de granie teatru pod tyt.: "l(oszyk kw1a;tow , 4) ta. 
niec. A teraz szano,vni Rodacy i Rodaczki odzy 
my się do was, abyście i·aczyli nas swą 
zaszczycić i do upiększenia naszej zabawy się przy. 
czynić. Szanowni Bracia! nie chodźcie po żadnyc~ 
tak zwanych festynach, ale raczej idźcie tam, gdz\e 
nam przez "Wiarusa Polskiego" jest wskazana 
ska zabawa, a tę urz.ądza :r~\:'· ~olsko-kat. ś_w. S~cze. 1 
pana w Rauxel, a me pozaluJecte tego, pome:waz bę. 
dzie piękny teatr tu w tej okolicy po raz pierwszy 
odegrany. Sztuka owa jest nadz\vyczaj coś pięknego, 
O jak uajliczniejszy udzial uprasza Z a r z ą d. 1 

U w a g a : Zebranie odbędzie się o godz. 3 pc 
południu. PrzetQ: uprasza się wszystkich czlonkó\1 
przybyć na zebranie, także, aby się wszyscy jak je. · 
den mąż stawili na naszą uroczystość . . Czlonków 

- którzy zalegają ze skladką miesięczną dluże 
jak 3 miesięczne, prosz-ę, aby się · poprzednio z swych 
zaleglych skladek uiścili. gdyż w przeciwnym · razi1 
placą. przy kasie jak goś'cie. Amatorów i arn~··tf\rL,i! ·'7,nl 

którzy odgrywają teatr, uprasza się, aby się sta 
o godz. 2 po pol. na sali zwyklych posiedzeń. 

:Fr; Wysocki, przewodn. 

Towarzystwo św . .Jana w Misburgu 
donosi szan. czlonkom i wszystkim Rodakom w 
burgu i okolicy~ iż w niedzielę, dnia 11 paździ 
obchodzi swą zabawę jesienną. palączoną z t.,. .. ., t,..,,~l · nn 

amatorskim i tall.cem. Początek o godz. 06 
rem. Sąsiednie tow., któreby chcialy nas od 
serdecznie zapraszamy. ·wstępne dla czlonków i 
c)·ch 3D fenygów, taniec dla czlonków 50 fen., 
obcych l markę. Członkowie, którzy zalegają 
skł'adką miesięczną, więcej jak 4 miesiące, powinni 
z tego uiścić, w przeciwnym razie nie będą za 
ków uważani. Cztonkowie winni się w oznaki tow 
zaopatrzeć. O liczny udzial serdecznie prosimy. 

Zarząd_._. ----------------------------------
Na sp~zedaż: 

1) Gospodarstwo na ·Przedmieściu pod PrzemeJJ·
tem o kolo 40 mórg, w tern ląki z torfem bez żniw· 1 

Inwentarza, budynki w dobrym stanie. 
2) 4 gospodarstwa w l(ursdorfie· pod Wschową_ 

kościól i szkoia w miejscu, z tych jedno okolo 17C 
mór~ dobrej ziemi z ląkami, care żniwo, 20 sztuk bY· 
dla. 4 konie i kompletny inwentarz martwy prZl 
wp..facie 5- 6000 talarów. - Inne od 70-30 mórg 
ziemi dobrej z ląkami, budynki w części nowe. p, 

Bank parcelacyjny E. G. m. b. ti. 
Przement - Priment. 

·~--------··------~ Baczność! 
Polecam jako niezrównanie tanie i silne napel· 

niające białe pierze skubane (bez trzonków) z kwa 
pem iunt 2,50, 3,00 i 3,50 mr. Białe pierze nieskulJan 

z k\1,-·apcm funt 2,50, 3,00 i 3,50 mr. Biały czssll 
kwap iunt 4,50, 5,00 i 5,50 mr. 

. L. P'ieczka, Beuthen O. S. 

-----·---·---------------·--··------·· ----k· .. --···-·· 

M~ K:SIĘGABNIA ~~ 
... \\1 lłł.I·nsa P~~l~kłt•go"" 

poleca w iełki wybór książek do nabożeństwa l 
do czytania, wiązarków, powinszowań itd. 

--------------~-------------------------------·····--·=·--·- ••• 
: Olbrzymia W)7przedaż! T~l lko kr~tki rztts! Jł 

>: ubrań, paletoi~;;yiPCOdn i, żakietów łł 
X !!! n iedowierzaj'\CO ta11_io !!! 
- Jedyna orz) stna sposobaose zakupna dla .l!ftidego! 

~ twlko Friedrichstr. 17, narożnik ulicy 
... Rottstr. 

··-· ···--=-··----Za druk, nakład 1 redakcyę odpowied.złaln)' A'lto.ni Brejsld w }j.ochum. - Nakb.dem i C1'.cionkami 'Wydp·wtdcrwa » Wizorv~,. Po.ls.k.iego•• w B<.rhu:m 
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~;~~~ Mowa mecenasa Romockiego 
~z~; ;wYJJOWiedziana podczas procesu wrzesińskiego 
pol. w Gnieźnie. 
;c~:: Po wycze·rpujących a \vymownych wywo-
'łszy .Qach radcy sprawied1liwości i członka parla
tego men.tu p. Lenzmanna mogę się streścić krótko. 
j d. Momenta . polityczne tego procesu także odpo
.kt\\ wiednio już scharakteryzowanemi zostaly, o
' ie· graniczam się więc do strony praw·nej, \vTacajq~ 
ków dO' tamtych tylko o tyle, o ile one posłużyły za 
fużt fundament, bez ·którego prokuratorya \V znacz
~:~· ·nej części nie był~by wo.góle zdolną oskarżenia 
orki 2budować. Mianowicie co do kwestyi świado
awil~-mego jakoby wysłania Piaseckiej i Bednarowt-
1 czej przez Komitet za grailicę, aby je uchylić od 
.!2:.. tary. I tu muszę przedewszystkiem wystąpić 
M. przeciwko· twierdzeniu pana prokuratora, że do
·ni~ piero w ciągu rozprawy sądo.wej dosz.edł do 
trem przekonania, że ucieczka ta z góry przez oskar
:czo żonych orządz.oną została; toż już w akcie o
dz~ ·skarżenia czytamy, gdy mowa o tern~ że Piasec-
~1; ka jechała przez Milosfaw, \\ryraźne a pełne 

zt znaczenia zdanie: nMiłosla\v jest siedzibą p. 
ti Si( ł(ościelskiego !" Fakta służące za filary tego 
~on· oskarżenia są jedynie te sloiWa: 
ow· l) Piasecka i Bednarowiczowa brały oa 
d. l(omHetu zapomogi. 
- .. ·-~ 2) Prasecka i Bednarowiczowa uciekły za 

granicę. 
Po za tem widzę tylko dowolne przypu

~;J·· ~zą;enia p. prokuratora, między temi dwoma tt ... 
larami brak wiązadła, brak absolutnie dowodu, 

:JWą, że ł(om~tet wiedział o zamiarze ucieczki, że na 
~~( ucieczkę w·laśnie dal potrzebne środki. I dziw1ę 

pri; 'Się przecie, że prokuratorya do ·mniemanych 
nór~· swych dowodów nie dołączy la jeszcze zeznań 

p. komisarza policyi Henscha, które tak znako
.mite zrobiły wrażenie i opo\YiedzianegOI nam 

- Przez pana landrata Massenbacha opowiadania 
,_ biednej kobieciny, że za nią stoi dwóch króli. . 

Oczywiście monarchowie austryacki i wło-
ski i oto trójprzymierze w niebezpieczellstwie! 

tpeł· Udeczka Piaseckiej miala posłużyć jako 
:wa środek agitacyjny? Toż to dla tego celu lepiej
Jan by bylo i korzystniej, gdyby Piasecka byla 
rsh zmarla w więzi.eniu jako m~czennica spra:wy, -

to byłoby najlepszym środkiem agitacyjnym. 
Wobec braku jakichkol\\lick dowodów, . 

,, Przeciwdowodów zgolaby nie potrzeba. Ale 
· :mamy ich nadto. Piasecka sama zeznała, że u 
tPl zamiarze ucieczki jej nikt naprzód nie wiedzia~. 
' J)Otwierdza to Wojciechowska i Raiewiczowa. 
' :A list dr. Mi·chalewskiego, który \vyraża S'\Ve 

:a ~~~ziwienie .. z przyjazdu PiaseckieJ i zaP.~tuje do,.. 
Ptero I(omttet, co z tym fantem· począc ( . · 

-- Na tle S\vych twlerdz.ei1 mógłby p. prokura-
t~:. o~nuć romaus, pud typlic-m np. "Rozbicil.: 
trO:!?rzymierza przez Piasecką", ale nie wystar-
ZaJą one, by uzasadnić oskarżenie. · 

Dalej · oskarżenie upatruje \V,ykroczcnie 
~rzeci\vko § 257 kodeksu karnego w wysla,niH 
lUi za granicą przebywającym zbiegłym pienię
·dzy. ByŁoby to zupelne "novum" w judykatu
~rz~, miano\vicie posiaw.ienie teoryi, że ktokol
~tek zbiegłemu skazanemu. posyta ,.1 pie11iądzc. 
chociażby nawet temu prawnie się należące, 
llod?ada pod wspomniany . paragraf. Przyczem · 

ł 
~erdzam jeszcze, że Prusy były:. uprawniOJle 
;dąć ·Wydani,a zbiegl:ych, jak nam: tn poświad

zyJ P. nadp.rokurator Uh de i jak ·to, wypływa z 
traktatu z r. 1834. ' . . . . . 

~ 
. - Tu następują dłuższe wywody· ściśle pra

'Wniczę,_ wy~azują~ z historyi . r9~wo.iu .§· 257 z 
U~Ykatury, Z sprze.ćzności, kt6raby · się wy:wią
ac. musiałct pomiędzy ·wyrokami sqdó\v ·cywil- · 
Ych, ·zmuszonych na skargę zbiegi ego .. skazać 

_.." ~~:t~~:Y~Sz.a na: "'·-yda~ię .. należący~h się zbi~
·-

1
• Piemędzy, ·podczas · kiedy rownocześnre 

d ;karny miałby zakazywać i karać z~ ·.po:shr- . 
l ·' 1:\..; 

szeństwo \vyroko\\ i sądu cywilnego, na mocy 
przykładów· \Vreszcie i braku odpowiedniego 
paragrafu, któryby orzekr, że majątek zbiega 
ma przepadać na rzecz sukcesorów czy też pań
stwa, że taka nowa teorya absolutnie nie da się 
skonstruo\vać. -

Na. koniec dodaję, że nie ma to być, jak mi 
to już raz zarzucono, admonicyą dla sądu , któ
remu przepisów stawiać nie mam prawa, ale o
brazem tylko, że, o ile proces karny zwykło się 
przyrówny\vać do walki pomiędzy oskarżonymi 
a prokuratoryą, podczas kiedy ponad walczący
mi stoi sąd, bezstronny w S\\rym \vyroku, to nie 
tych walk krwa\vych wspomnienie, które naro
dy obyd\va, dziś tu reprezenwwane, przeciwko 
sobie toczyły, chciałbym \\·ywofać, tylko chęt
niej stare wspomnienie \Valki, w której wspólnie 
ramię o ramię, staliśmy przeciwko wspólnemu a 
srogiemu wrogowi w imię cy\vilizacyi , religii i 
sprawiedliwości, niegdyś pod Lignicą. 

I my tutaj wspólnie \valczymy w imię spra
wiedliwości, której zwycięstwa jestem pewlllym. 

Powtórny proees laura.bucki. 
1 ak wiadomo, izba karna w-ydala już wyrok 

na 66 oskarżonych za rozruchy laurahuckie. 
Przed sądem przysięglych stawa jeszcze ośmiu · 
oska~rżonych. Oskarżyciel zaTzuca im przewo
dzenie w· rozruchach, pobicie osób, splądrowa
nie lub zniszcienie rzeczy. Oskarżonych jest 
ośmiu, nazy\vają się: Juliusz Gojny, Grajcarek, 
Mrozek i Weiss z Laurahuty, Mikołaj Burczyk 
z Glauben·shiltte ( ?), Jan Kott z Lattrahuty, ł(ar
mus i Fabian ze Siemiano\vic. Gojny i Grajca
rek oskarżeni są, że przewodzili rozruchom, 
Gojny mial· jeszcze pobić kilka osób i popsuć 
sprz.ęty. 

Przebieg procesu będzie ciekawy, zw1a
szcza zajd2ie pytanie, czy w danym razie sę
d1ziowie przysięgli odmówią fagodzących oko ... 
liczności. 

Wiece w GalicJi. 
Tak zwane .,\vkce parafialne" polskiej lud

ności w Ga1icyi wschodniej odbyly się w ostat
nich czasach w dwu miejscowościach: w Ole
sku, w powiecie zloczowskim, i .w Busku, w po
wiecie kamioneckim. O przebiegu tych \Vicców 
donosimy za · pismami codziennemi. 

Wiec w Olesku Z\Voł'alo bardzo ruchliwe · zlo
czowskie "Polskie To\varzystwo narodow e". 
Przewodniczyi temu wieco\vi p. \:Yladyslaw 
Gniewosz. Na wniosek ks. Sztyraka ze Złoeza
wa powziął w~iec następujące uch\vafy: 

l. Zebrani na wiecu parafialnym w Ole.sku 
Polacy domagają się od Towarzystwa. narooo
wego, a:by całą silą parło do budo\vy kościołów 
i kaplic. 

2. \Vice "yraża ży12zcuie. aby c(tła luunoś...: 
czula się polską i mowę polską pie! ęgno-\\ ara 
wszędzie .. 

Na wniosek zaś p. Stępienia , prviesora 
gimn. ·ze Złoczowa , zapadfa trzecia u~hwe.la 
rej t'rcśCi: 

.. .My Polacy, zebrani na \\·iec.u w Olesku, 
protestuj(.111)" przeciwko fałszom, jakk rozsic
\Vają publicznie agitatorzy i ksiGia rusi!"tscy 
(których podl>urzajq, niemcy), i przeciw g\\Cł i 
toni, jakich si<; CYHi dó 'pusz~zają, a daniagarny się 
od ,·dadzy, by falszom iirzez nkh r(jzsie\van-ym 

·.i ·gwaHOJil :kres poJoiy!a. ·· · 
W cz\vanej \\reszcie rezolucyi uprasza 

wiec Kolo T{)warzyst\\ a 's'z.koly . !udo\ 'Cj . (} za
kladanfe cz:rtefii w tarnte.iszd okolicy. 
' Wiecowi w.- Bush.ti, na . który zebratu ię 

·przeszto· tysiąc ·uczcstnikó\v przc\vodrriczyl ks. 
Aktyl. Wiec ten zaprotestował prZeciw nal.~' 
i\.'ariiu ludnośCi obrządku ladfiskiego Rusinami 
ośwłaą-c:'i.ając~ że. ta ludność uważał'a' s i ę z·a\vsz~ 
i uważa z.a ·po~Ską -i póżostanie \viern(}. swej ··na~ 
rodowości ... Procz· tego wyrazil wiCe · ten żąda-

nie, aby w szkołach ludO\Yych zaprowadzono 
naukę rolnictwa, a przynajmniej w jednej na kil .. 
ka szkó.t 

Alkohol u dzieci. 
S!abo lub wcale jeszcze nie rozwi'nięta ellu

sza dziecka, lgnie do tego, kto jej daje pożywie
nie i cale utrzymanie, ten też w oczach dziecka 
1na· naiwiGkszą wartość a więc i wpływ najwię
kszy. Szkoła w oczach dziecka nie ma takiej 
wartości, ni·e mo~e więc mieć, a nawet choćby 
tylko morzyć o wywieraniu na mł'ode umy:s;y 
i dusze takiego wpływu, jaki rodzina wywiera 
bez żadnego ze swej strony wysiłku. 

\V oczach dziecka jest to, co rabi'ą ojciec i 
matka zawsze najlepsze, bo d1ziecko ma: kh za 
dosknnalość, tak pod' \\ ·zględ ·em ducha jak i sity 
fizycznej. · 

Wiemy, że potrawy jadane niegdyś we wie
ku dziecięcym najlepiej smakują, nawet w póź
niejszych latach, choćby one mniej W!Ybred;ne 
byly. Dlatego dziecko pamięta smak jadJa czy 
wooki i z przyjemnością odtworzyć go, później 
na języku pragnie. 

Przyslowie "czem skorupka za mlodu na
siąknie, tem1 na starość trąci" - najlepiej o tern 
świadczy, że z wychowankiem trzeba· postęp~ 
wać ba·rdzo oględnie i usilnie dbać o, to, by; ta 
mlooa skorupka nasiąkała tylko tern, co jest mo
ralnie dobre, .a usu\vać troskliwie wszystko oo 
złe. 

Najwięcej przyzwyczaja się dziecko dOi pi' ... 
cia, jeśli choć po troszku, ale często kosztuje 
trunków. 

Wtenczas przechodzi to w pragnienie, a na-· 
stępnie w nalóg, trudny do wykorzenienia. 
Smak trunku, choć \Vstrętny dla nieprzywy
kłych do niego, smakuje dziecku, które wid'r4c 
z jakiem upodobaniem rodzice piją, z ith rąk g~, 
otrzymuje i kosztuje. 

To jest zarodek zfego i przyczyna pociągu 
do picia trunków. ob.iawiająca się na-\vet u rolo
dzieży szknlnej. 

Nie poiTl()że tu nauka, nie }Xlmogą uwagi do
brych ludzi lub księdza o szkodli\vo-śri trunków 
skoral one smakują już dziecku. Dztecko takie: 
posiane po trunek nie ,,..--ytrzyma, by nie skoszto;... 
~·a f o go w bramie, czy na ulicy, zanim p'rzynde-
sre d'o domu. · 

Wp.fywanic 'vięc na dzieci, na mlodzież. 
• którą sami rodzice d'o trunków, do piwa i wódki 
przyzwyczajają, na nic się nie przyda, i dlatego 
wszystkie pc:nvolane do tego czynniki powinny 
się starać o to, by stosownie wplywać najpilerW 
na rodziców. 

A, któż kst J)<1wolanym do wspóldziafania 
przeciw pr-zyz\vyczajaniu dzieci do używania 
trunkó\v, . a więc do wpfywania na rod,zicffiv? 
O~po"·i cdź 112· ter krótka: \Vszy. cy bez wyjątku, 
h w rym d·ro~ą .k sr przyszłość naszej OjczyZtlly. 
Przedc\\ ·szysrkkm działa~ powinien Kościół a 
nast<,:~m ie t.o·\\·e rz:rstwa wstrzcmi ęźli\\'Dści' . i 
wszyscy dobrzy Poła·~y. · 

. . Rnzumni ro<IzLce sami też \Vtedzieć po\VIin
m, ze tmnck, kt6ry spro'\XICldza przewrót w ciele 
doros!q~~o czto,vieka. tem więcej i tern siłniej 
~ zkvdzi-6 mnsi dt>likarne:.mn organi.zmowP dzie-

. ck a. Dosy6 jest mieć trochę roz.sądku i sum~e
n~a: ab_Y zr?zumi~..: , jaką ciężką zbrod'ni~ popeł
nil.~Ją C!, ktorzy 1ę do picia " ·yskoko\\)'ch trun
kmv P1rzez maiolemich przyczyniają. 

. Ptl·lscy rod'zice! chrm1cic dzieci polskie wa
~ze i cudze prz.e gorzałk ą, tym najgorszymi ha-
katystą! . . . 

. · · Rodacy! .... : 
. · <;z:~~cie Już ~pi~ałi ~'V farusa PoJskieato•• na. 4-ty 
kw~ł 1 c;,;yście ziednaPi mu ooWl•cłJ abonentów? 
~Ję,żel~ .ieszc:z.e nie to prc>Simy was usłł.ufe abyśc~ . .,.... 
·tychmaast to &J~C:z:yniłi, a przysłuży sie b-ardzo . spra
wie C>Światy mtstej tu. n~ ooc:zym;e. 



Nowy proces w sprawie wrzesińskiej. 
Oświadcz.en~ p.ana józeła Kośclełskiego z 1\1ito

s?awia. 
Mój osobisty honor wymaga odemnie odpo~ 

wied'zi na u\vagi pana prokuratora. 
Nie jestem pra\>: nikiem i dla te"gp natural

!llie trudno mi wydać sąd o pra\\rach ł przyw'ile
jach prokuratora. Wolno mem zdaniem proku
rafurowi wytoczyć mi skargę. ale nie \\;olno mu 
mnie osobiście \V dotkliwy sposób obrażać. 
Twie.rdzienia jego za,wierają ciężką obrazę dla 
mnie, miano"\vicie -vv siowach: ,.kary pieniężne 
:zaplaconoby prawdopodobnie z funduszu wrze
siflskiego". \,Yprawdzie na skutek poczynio
nych mu uwag ograniczył to później na niektó
rych członkach Komitetu: ja solidaryzuję się z 
:wszystkim moTmi wspótoskarżonymi i sądzę, 
·że, jeżeli· pr,okurator choćby o jednym z nas byl 
przypuszcza.!, że tych pieniędzy przeznaczonych 
dla biednych wdów i sierót. użyje na pokrycie 
kary pieniężnej, gdyby to przypuszczaJ choćby 
o jednym jedynym, bytoby to obrazą dla nas 
wszystkich. \Vszedłs-zy na tę salę. wierzytem, 
że to fomm powinno samo bronić każdego cz.lo
wieka jak·o oskarżonego przed takiemi dotkli
wemi o'braz.ami. 

Drugą obrazę znajduję w następujących sto
"\'\~'ach prokuratora: 

,,Członkowie Komite tu przeczą wprawdzie, 
jakoby nie byl.i wiedzieli o zamiarze owych ko
hiet rato:w·ania się ucieczką, ale ja im nie w-ie
rzę". 

M. p., czy ja wyglądam na człowieka. który 
chciałby się wyłgać? Nikt nie ma prawa mó
wić, że byłbym zdolny powiedzieć n-ieprawdę. 
Już ćwierć wieku należę do ciala prawod:a\vcze
go państwa i ktoś śmie o mnie powiedzieć. że ja 
rrnógrbym komu innemu pieniądz. wyciągać z kie
szeni?! .. ?rzeciw takiemu zarzutowi protestuję 
z jak największą stanowczością. 

Tak na stanow'isku mojem ogólno-Iudzkiem 
jak i w ciągu mej d!ugiej działalności polltycznej 
kiero\Va.tem się jak największą sumiennością i 
skrupulatnością jako człowiek i jako P·Olityk i 
.pokony\valem przeciwiei1stwa życia. 

Nikt nie może o mnie powiedzieć, żebym 
'kiedy łasi! się dla pozyskania łaski z góry lub 
polowal na popularność z doJu, w calem mojem 
:pOstępowaniu klerowalem się względem na do
,bro publiczne, pozostałem sobie wierny i mam 
·prawo żądać dla siebie absolutnej wiarogodno-
ści. 

Cokolwiekbądź się stanie. jestem p rzeko- · 
nany o tern, że szczegótne stosunki, jakie tu pa
mtią, wpływają do pewnego stopnia na poglądy 
prokuratoryi. Muszę tylko zau\v·ażyć. że ani 
ja_, ani moi rodacy stosunków tych ani nie wy
tworzyliśmy ani nie zaostrzyliśmy. Cokol\viek
bądź może i ma mnie spotkać, zni,osę to. jako 
czło-wiek i Polak z równowagą umysłu, ponie
waż ·wiem i ponieważ mi mówi sum1e..nie. że nie 
popclni.tem W\.:ale karygodnego czynu. 

Nie pozwolę się powstrzymać cd tego, żeby 
ocierać łzy, gdy je ujrzę ·na twarzy bliźniego. 

Jeszcze j·ectna uwaga: v\'ielce szanm-v~ny pan 
·radca sprawiedliwości Lenzmam1 zwrócił tu u
wagę, że przez nowe wybory frakcya polska 
stara· się radykalniejszą, nad czem on ubołe\Ya, 
bo wolałby by1 obl;Dwać z da\-v-niejszymi posła
mi. 

Stwierdzam, że pan radca Lenzmam1 s .ło- · 
wa: te wypowiedzial z własnego popędu, a nie 
czasem inspirowany przezemnie. a takie spra
-wy uważam za rlasze inte·rna. o których mó\\-ić 
mogę tylko z mymi rodakami. 

Oświadczenie księdza prałata Stychła: 

M. P. \V dalszym przebiegu ninieiszej roz
prawy poruszono tu różne szcze..góty, któreby mi 
wJaśdwie ku własnej obronie \YYś\\·jetJić nałe
żafo. Uważam atoli za zbyteczne, wdawać szę 
obecnie w szczegóty i pomijam to. 

Po.nie\V3Ż jednak chce opuścić tę salę dzi
siaj z podnie-sioną g l ową bez \\ ·zgłędu na rezUL
tat, przeto. niechaj mi \Volno będzie oświadczy'C, 
co następuje: 

M. P. Nie..\VZruszonem pozostało przekona
nie moie. że przez prace: w Komitecie siużykm 
dobrej sprawie. 

Jestem nietylko pewien. że współdzia.fasqc 
z. kolegami moimi w spełnianiu szlachetnych za~ 
dań Kornitetu, czyniłem to, co w interesie po
szkodowanych -. przez sprawę wrzesif1ską ofiar 
było konie{;znem i pożądanem, lecz takż<;!, ze 
popełniłe-m coś, czegp prawo zabronić nie mote 
:i C(} się je.mu nie sprze-ciwia. 

Odczuwam wewnętrze zadowiOłenie. te 

spiesząc z pomocą tym. którzy z szlachetnych 
pobudek dzia.fając. dostali się w ucisk i prześła
do"~v\"anie. pe.lnilem dobry uczynek bo gł·odnycn 
nakarmić. nagich przyodziać. strapionych p-d. 
cieszać - to zaiste uczynek dobry. 

Może ktoś t\\rierdzić, ale nie potrafi wyka
zać. że \\ ·artość moralna tych dobrych uczyn
ków obniża się przez bo, iż je spe.fnia Polak, 
czfcmek polskiego Komitetu w interesie polskich 
w-spótbraci, którzy potrzebują współczucia i 
czynnej pomocy. 

Z pmtokólów. które się dosta·1Y do rąk o
skarżyciela. niczego nie zdołano w szczegó
łach \\:ykazać, coby się sprzeciwia-to prawu i 
bylo karygodnem. 

Sumienie nwje spokojne, bo czyste, niechże 
teraz trybunat czyni, co do niego należy. 

Z mowy adwokata Lenzmanna 
podajemy co najważniejsze ustępy. 

P. L enzmann mówił: 
Pochodzę z . zachodu (z Westfalii), jestem 

ewangielikiem i dla tego nie przyszedtem tutaJ 
jako po lityczny, narodo\vopolityczny. Jako fa
natyczny. jako (}Qlski agitator, tylko jako czlo
wiek. który stoi na gruncie prawa. Dla mnie ma 
beZ\\-arunkowo znaczenie zasada: ,.Justitia fun
damentum regnorum'' (SprmviedH\YOŚĆ jest poel
stawą pańS(\Y). i gdzie .,Justitia" (sprawiedli
wość) rnusi zwyciężyć. vdedy stoimy na stano
wisku prawa. 

Cóż bowiem istnieje wyższego nad sprawie
dliwość? .,Polityczne·' sądy w tym sensie, ze 
na sędziego oddzialywują powody poliryczne, 
są dla mnie w Prusach rzeczą niepojętą, ponie
waż ·nie ma nk potworniejszego na to, jak gdy 
się mężowi,_ któremu powierzorHi jest waga spra
\Viedliwości, coś innego do ręki podaje, aniżeli 
wagę prawa. Istnieją -coprawda także "polity
czne" ·oskarżenia; prokuratorya ma oczywiście 
w niektórych razach inne obowiązki względem 
państwa, aniżeli nasi sędziowie. Ponieważ ja 
tutaj przema·wiam jako. obrotica. a nie jako po

· łityk, przeto korzystam z rezultatów·, których 
wypośrodkowanie zaJę1o. prawie trzy cZ\varte 
części calych r-ozpraw. 

One mają o tyle znaczenie. o ile można się 
tu po.\\~otać na tłomaczenie paragrafu 157; dal
szego znaczenia nie mają. 

Jeżeli rolodzież polska myśli o swej przy
szłości' i zbiera pieniądze na cele. narodowe, to 
może to być pa1"1stwu nieprzyjemnem, ale wszy
stkie· te różne cele są tu dla nas obojętne; wla
dz.y pat1stwowej one nle zmniejszają i karze nie 
podlegają. 

vVed~ug mego pojmowania sprawy chodziło 
tu o złagodzenie skutków wymienionych kar. 
Jasnem jest, że oskarżeni byli w tern pomocne
mi. ale pomoc ta i'c.h nie miała na celu uńicest
wienia pra\va pańshYa do \vymierzania kary. 
Aby można ich (za tę pomoc) ukarać, trzebaby 
udowodnić. że istotnie do tego celu dąiyli; nie 
wystarcza tu . t\\"ierdzenie. że te skutki mogły 
nastąpić i że oskarżeni mogli przypuszczać. iż 
one nastąp-ią. ,.Dolus eve.mualis·' jest przytem 
paragrafie \Vylduczony. 

U paragrafu tego jest absolutnie koniecz
nem. że trzeba mieć wręcz bezpośredni zamiar 
uchylenia kogoś od kary. a nie tylko złagodzenia 
jej. \V usta wie rzeszy z dnia 18 maja 1892 po
wiedziano dalej, że nie wystarcza sama m~rśl, iż 
skutek ten mógłby nast(lpić. tytko, że o ukaraniu 
wtedy może być mowa, jeżeli udzielający po
mGcy (zasądzonemu) ma \\~yraźny zamiar cel 
ten osiągnąć. 

1Vlości panovde, zamiar osiągnięcia tego celu 
by.! przy rozpędzeniu zbierania skladek \vyklu
czohy, bo przecież nikt nie mógl myśleć o tern, 
żeby je później użyć na to, aby zasądzeni mogu 
się uchylić od kary i do innych krajów wywę
dro\vać. Pa11 pierwszy prokurator u\vaża co
prawda już i to za niedozwol-one- i ubole'\\1a, że 
usta -.\·y rzeszy 11ie dozwalają mu już za to wy
mierzać kary. l'A. p., Jabym się nie ośmielił w 
ten ~ p-o-sób wyrażać się o \\ ·yro.kacll najwyż
szego trybunału rz'-szy. Prokurator ubolewa, 
ż.c usta•Na -ca uniemożliwia ukarauie ginmazya
st6w. ponieważ znieskmern zostało przez nie 
prawo zaswso\vania tu § l09. Tego zaś ustawo-. 
dawca nie chcial. Czyż można mówić o .. chw·iej
nej granicy prawa", jeżeli wszystkie ustaw·o
da·WC7...c czyuniki prawoda\,·czc (\V Prusach \1.--ięc 
takie i izba panów) nie wyklnczaJąc na\\·et ko
rony - wydają to pra\\'O, które ma się ob.owią
zek \Vykcmy\vać, ą nie .,ubole\\-ać" nad niem?! 

O tem, żeby przy zakładaniu Komitetu kto 
by:t m.ht zamiar uchylić kogoś od kary, nie ma 
WICale mo:vly, przede\vszystkiem brak tu objek-

trwnego \\"Yszczególnieni~ oso~y., która p.ien~ 
dze zbierała, wypłacała 1 komttety utworzył~ 

Dla sprawiedliwie myślącego, prostego, rno. 
rainie czującego czlow·ie,ka. istnieje wielka ro~ 
nica, stać na gruncie prawa i wykonywania lu 
lekce,·vażenia prawa. Na: tern polega wielki błą 
ca.fej dedukcyi prokuratora, że on operuje tylk 
domysłami bez możności przytoczenia do\v 
dó\v na nie, ze ·opierając się na czczych przyPU. 
szczeniach, o:bciąża szereg osób, 31 nie zadaje 
bie - co prawda płonnego - trudu prz.ytocze 
nia fa:któw. 

Jakiem prawem powiada o Kościels-kim, t 
on jest duszą mchu polskiego? Wiem tylko, t 
on utrzymuje stosunki z bardzo wyso,ką,, prze, 
zemnie także bardzo sz3lnowaną osobistości~ 
któraby z nim nie utrzymywała tych stosu~ 
ków ,gdyby mogła przypuszczać, że on wykra 
cza" przechv pra\vom. Wiem, że p. Kościel 
przy swej różnostronnej działalności rzeczYWt 
ście móglby reflektować na to, co w nim odkry 
\V a prokurator bez jakichkolwiek dowodów 
na podstawie prostych przypuszczeń. \Vystą 
pienie prokuratora; jest istotnie dowodem, że si 
zawsze rzecz uchw-yd subiektywnie, gdyż si 
chce czego dowodzić. l to jest zarzut, jaki · 
czynię prokunitoryi. a mianowicie, że zamił~ 
zważalana powagę oskrżonych. Uważam pam 
Kościeiskiego za inteligentneg·o cz!owieka; zn~ 
lem go d'a\\rniej, znam go teraz. Gdyby zaś rma. 
lo być prawdą, s·o proklll'raior przypuszcza, Żl 
on taką agitacyę uprawia,. to byłby chyba bar 
dzo niemądrym człOlwiekiem! Za daleka men 
zdaniem dedukcya, że czl!onkowie Komitetu pie
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niądze zebrane wyslali do Austryi w nadziei, ij 
Austrya odmówi ich wydamia, jak to wywod 
prokurator, wzbudzać mog:~aby chyba zdziwie 
nie, że o tern nie pomyślano wcześniej. 

Przypuszczenie takie ze strony prokura 
ryi nie ma: żadnej realnej p:{)dstawy i jest tylk 
wytworem pewnego politycznego uprzedzeni 

Czyż jest bowiem wzbronionem, pładć 
kogoś kary? Ja już walczyłem przez lat 20 z 
tern, aby nieszczęśliwe ofiary fałszywych wy 
kó\V (Justizo.pfer) wynagradzane byly z fundn1 
szy państwowych, i gdy prawodawcy ze wzgl~ 
dów finansowych - i innych, nad którerui t 
taj abszernie nie będę się rozwtQdził - wnios 
takie odrzuciły, zdecydowalem się, urządz 
składki, aby wyrównać niesprawiedliwość. BJ 
lem bardzo zdziwiony, że się tu przedwcz 
gorączkowano nad tem, iż adwokat obraża 
\vagę swego stanu, jeżeli płaci karę za zasąd~ 
nego. Ależ czynią to często także sędzio · 
przysięgli. I ja, który miałem zaszczyt być s 
dzią pruskim - bylem już także i prokuratore 
- zapłaciłem w podobnych wypadkach za n! 
jednego biedaka markę kary. Może i to, WJ 
chodząc z podobnego zalożenia:, nazwie si·ę o 
rem przeciw wladzy pa.ilstwowej? 
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Już nam serca żywiej biją, 
Niech Sokoli polscy żyją! 

Czołem, czole m \Vam! 

Raz., dwa! R.az, dwa! 
Serce dumą drga -
idzie zastłtP dzielny, śmia ty, 
Jakby zdobYć iniat ś'viat cały, 

Witaj, witaj nam~ 

Ach tak, ach tak! 
Sokół dzielny ptak 
Czy pod słoitce, czy to w chmur~, 
Skrzydla jego rwą się w górę 

Przez błękitny szlak. 

Ach, tak! ach, tak! 
Sokół wierny ptak -
Nie odstąpi swego gniazda 
Choćby jasnych l5sów Z\'Viazda 

SćmHa zloty blask. 

Ach tak, ach tak! 
Sokół pdlski ptak 
Wiec polskiemu Sokołowi, 
Wszyscy z serca rzec goto\vi: 

Czołem dn1hu nasz! 

Pow:nstowanłe dla mamusi. 

Wiełkieby życzenia 
Dzisiaj sit: przytłały, 
Lecz nie umiem wielkich, 
Bo sam jestem maJy. 

Co tobie ·winszować 
.Mateczko kochana, 
Myślalem już o tem, 
Myślałem' od rana. 

Nic nie ·wymyśliłem. 
Ołówka moja pusta; · 
Ale pełne serce, 
Choć nieprawne usta. 

Niech cię Bóg ohdarzy 
Powodzeniem, zd'rowiem, 
Jak tylko wyrosnę 
Lepiej to opo\viem. 

Dziś i to chciej przyjąć 
Przez wzgląd dla mych latek, 
.Jako lepszych życzełl, 
Na przyszłość zadatek. 

Po:wakacyach. 

Ptaszki ciągną za morze 
M Y WHI.I~amy do szkoły -

Im, szczęść drogę, o · Boże 
Nam blogoshw mozoly! 

Krajq ziemię już pługi 
Przyszłym żniwom pod ziarno -
Rok przed nami tak dlugi 
Niechże przyjdzie nie marno! 

Niech nas w roznm i cnoty 
Każdy dzionek wzbogaca -
Niech nam niesie plon zloty 
I zabawa i praca. 

Bo nam pilno róść \V sily! 
\V innych krajach niech dzieci 
Gdy chcą; trwonią czas miły; 
Lecz nam inny cel świeci: 

My już wiemy od m.lodu 
Ze Ojczyzna w niewoli, 
I, że siła narodu 
l(iedyś z pęt ją wyzwoli. 

A ten naród z nas przecie, 
Z polskie1 dziatwy wyrośnie! 
O tem każde wie dziecię 
\'(ięc pracuje radośnie! 

Wrzesieńil 
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Jeszcze słonko przygrzewa 
Jeszcze kwiaty się ntienią -
A już w duszy C'OŚ śpiewa, 
Cnś zawodzi jesienią. 

. -! .... ·- -4 

Coś z:1.snuwa. by mgłami, 
Ja'sną ziemi pozłDtę - · 
Coś nadpły\va echami 
Budzącymi tęsknotę. 

Coś się skarży, coś żali, 
Coś w pierś bije w pokorze -
Coś zanika w oddali 
Co już wrócić nie może ... 

Chociaż słonko przygrzewa, 
Chociaż zorze się mienią, 
Lecz już w duszy coś śpiewa, 
Coś zaWL'dzi jesienią! 
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Pieśni Sokole. 

l. 
Ospały i gnuśny, zgrzybiały ten świat, 
Na nowe on życia koleje 
Z wygodnej pościeli nie dźwiga się rad 
I duch i cialo \V nim mdleje. 

tlej bracia· Sokoly, dodajmy mu sił, 
By ruchu zapragnął, by powstal i żyl! 

\V niemocy, senności i cialo i duch, 
Napróżno się dźwiga i łamie, 
Tam tylko potężnym i twórczym jest ruch, 
Odzie wola - silne ma ramię. 

Iiej bracia, kto ptakiem przelecieć chce świat, 
Niech !Skrzydła sokole od młodych ma lat! 

Więc razem, ochoczo, w daleki ten lot 
Sposobić nam skrzydła dla ducha, 
Nie zlamie nas tucza, nie strwoży nas grzmot, 
Gdy woli siła posłucha. 

tlej bracia, kto ptakiem p.rzelecieć chce świat , 
Niech skrzydła sokole od młodych ma lat! 

II. 
BrJcia Sokoly! Nabierzmy ducha! 
Niech siła n nas się wzmaga, 
Niech przeciwności idą mimo ucha, 
Inaczej dla nas zagłada. 

Niech zgoda bratnia spocznie w tej dłoni! 
Gdzie cimlo hartu nabiera! 
Niechaj niewieściuch wygodę goni 
Wzgardę niech za to odbiera. 

łiej bracie! niechaj wzrok Twój Sokoli! 
Dobiega myśli narodu. 
Niechaj jak piorun niezgoda, zwali 
I zatknie szta.ndar prze\vodu. 

A Pan Bóg widząc zgodne S\Ve dzieci, 
Udzieli swe.go ramienia, 
I \\. gruzach legną \v-szystkie rozterki, 
Niezgoda złego przyczyna. -

III. 
Sokół nasz znak, 
To jedyny ptak! 

Kozły, zwroty i wywroty, 
To nasz cel, to zdrowie daje, 
Kto chętny do tej roboty, 
Niechaj z nami w szereg staje! 

Sokół nasz znak, 
To jedyny ptak! 

Sokół nasz znak, 
To jedyny ptak! 

My duchem iub wiekiem młodzi, 
Nam o czerstwe zdrowie chodzi, 
Ręka w rękę, hej! do koła. 
Dalej naprzód do Sokoła ! 

Sokół nasz znak, 
To jedyny ptak! 

Sokół nasz znak, 
To jedyny ptak! 

Czy kto prosty, czy kto krzywy, 
Czy życia dlugiego chciwy, 
Niech z nami gimnastykuje, 
To pewnie nie zachoruJe. 

Sokól nasz znak, 
To jedyny ptak! 

Sokól nasz znak, 
To jedyny ptak! 

Wzmacniaj mlode siły bracie 
A gdy starość przyjdzie na cię, 
Tn poznasz, że gimnastyka 
Lepsza niż doktór, apteka. 

Sokół nasz znak, 
To jedyny ptak! 
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Sokól 1iasz znak, 
To jedyny ptak! 

Niema w sokole różnicy 
~tudenci czy rzemieślnicy, 
Lekarze, profesorowie, 
Czeladnic-y czy maistrnwie. 

Sokól nasz znak, 
To jedyny ptak! 

IV. 
W pochód drużyno sokola wraz 
Szeregirem plyń, a naprzód dąż! 
Pobndki głos wskaże czas 
Jak jeden stawaj mąż! 

Ideą, en tak łączy nas 
Serc naszych bije dzwon 
A gdy popisu przyjdzie rzas 
Obfity uirzym plon! 

V. 
Hej kto zabawę lubi i ruch. '· 

. Niech spieszy \V sokole ko.ło 
BD każdy Sokół to clnvat .i zuch . 
Lubi s.ię bawić wesoło. .· · 

· \Vięc gdy d t_w·ska pokryje czoło 
I smutek w sercu cię.ży jak głaz 
Spie z wtedy bracie w sokole ·koło 
·A w,~zystkie smutki pierzchną wraz. 

Szczery serdeczny każdy tu druh 
Wes64a pieśń swobodnie brzmi 
Przyjazny, ciepły wieje tu duch · 
I o lepszej przyszłości dusza śni. 

Ody n1iły bracie wśród teg·o świata 
Za.znasz. nieszcz.ęsnej doli złej 
vV Sokole .znajdziesz szczerego brata 
Po~iechę znajdziesz dla duszy twej! 

Ot:Izie zdrowe ciało tam silny duch 
Nie tatwo złamiesz tarri wołę 
Precż więc z gnuśnością, życie i ruch 
Niechaj panują . w tern kole. 

Tez się za mlodu, wzmacniaj swe ciało 
I trt1d sokoli rad z nami dz-iel 
A burzom życia ·czolo staw śmiało 
To nasze haslo, to nasz cel. · 

VI.. 
Ody, sokoly, daj~ie mi skrzydła, 
O razy i · popioły, .ziemia mi zbrzydła, 
J abym chcial w górze pohnlać z wami 
J tam na górze żyć z piorunami. · 

Tu mi jak w trumnie świat niewesoiy,
Spuśćcie się do mnie orły, sokoly, 
Choć duszę weźcie na swoje loty 
I mnie zanieście w marzeń kraj zloty. 

Na n~iebios pro.gu między gwiazdami, 
Jabym tam Bogu modlił się z wami, 
A tu żalobą pokryte do-ły, 
\\leźcie mię z s-obą, orły, sokoły. 

VII. 
Hej latawce, hej sokoly, dro-ga nie daleka * 

Tam wypoczniem· z przyjacioły, tam radość nas 
czeka * Czeka matka, dumkę goni, wypłakała 
.oczy, * Hej sokoły! prędżej do niej, bo serce 
wyskoczy. · 

l ty dzwonku, m6j skowronku! i ty tę
sknisz: pewnie, * Ze tak dź\vięczysz, że tak ję
czysz, że tak płaczesz rzewnie. * Och, jam takie 
żegnał matkę, znam te jęki ·wieszcze * Dziś po= 
witam, dziś mateczkę kochaną popies?.cze. 

Dzwonek jęczy, znowu słyszę szwn Dnie
prowej fali, * Tar.n· mnie matka uko-łysze, he-j so
koły dalej! * Ileiże wichrem orle d1ied, hulai 
krw·i stepowa! * O już widzę krzyż1 co Ś\\· ieci 
na barkach l(iJo\va. 

Hejii 

Gra mi PQlsko, gra, 
W duszy piosnka twa, 
Dawną nutą z jasnycll dni, 
O których me serce śni. 

tlej gra! 

Gra majowy t-on! ~ 
Odrodzenia dzwon, 
Bije raźno i wesolo, 
Głoszą miłość, zgodę w kolo. 

łiej gra! · 

Gra mi.' kosy d:b\\.'ięk, 
Ostrych: sierpów brzęk l , 

. w zno~l:ąem żniwie, na zagonie, 
Lącząc :' z sobą bratnie dl\Jni~. 

'tlej gra! 

A ojczysty znak, 
Srebrnopióry ptak, 
Na purpurze w górę leci, 
Na ·.bój .wiodąc wierne dzieci. 

tlej · W' ·bój! 

R.wie się dlusza w Ś\Viat.! 
. Do wieśnia~zych · chat,· 

-~· 

By tam· nucić o woinośd, 
W sercach roztlić żar milDści. 

tlej w lot! 

. \Vtedy pierzchnie noc, 
Bo \V lnd'zie ie·st nmc, 
Co. rozprószy precz ciemności, 
Ody roznieci żar miłości. 

Hei moc! 

. Śpij d zleci no. śpij r 

Nad kole.bką twą, . 
Mały synku móL 
Białe duchy mkną 
Jak gołębi rój. 

Sieją piór swych blask, 
W twoje ciche sny -
\V róż.bę życia _iask, 
Pamięć nieba dni. 

·Spij w-ięc synku, śpiJ! 
Jasne- oczka zmróż i 
O aniołkach śniL 
O krainie róż. · 

Niby z kłe.bka nić, 
\Vysnui iłoty sen -
I . nie przestań śnić 
Aż nadejdZie dzień. 

A gdy ranne świty, 
Zbudzą ptaszków ról, 
Ocknijże się i ty, 
Mały ptaszku mój. 

Ocknij się w · zaranie, 
Wesoły i zdró\\r. 
l d:o ·mnie, kochanie, 
Swym uśmi-echem mów! 

--
Słuchajcie! \Varlo . słuchać: \ j 

Aż ślinka wam napłynie... ""~) 
Siadami pójdziem. /bajki ·;z: 

Heri, w dał, ku Cnd .Krainie~· 

Tam trosce wstęp· wzbroniony, 
Co u nas życie skraca, 

Tam zabroniona także 
Najlżejsza naw·et praca. 

Miast męczyć dzieci szko1ą1 
Sok cisną z wiedzy drzewa; 

I sok. ten w młode głóv.rkr 
Poprostu, kto chce, .wlewa._ 

Cukierki, ci;łstka,: torty, · . . .. _ 
Jak śiri·tecfe letą wsz~;dzie,-

\Vystarczy ręką · s.i~-gnąć, · . 
A każdy mieć je będzie: . . 

Na d·rze-wach żadne Hścle. 
Nie \\rschocfzą ?: pęc~y ż Wiosn~:"t 

Bez przerwy bowiem na nich · 
Owoce same rosną. 

I jakie ·to owoce! 
Pierniki i andruty, · · 

Szyneczki i kiełbaski, · 
Ma·gazyn cacek si1ty . .. 

Na każdym kroku ·dii-\Vy .. ~ 
_ .l(to·żyw, co Ghce _bierze ... 

\Vszystkiego rna po uszy -.. 
I człek i \vszelkie zwierzę. 

Z sadza\vki leżą r.yby, .. 
I chwaląc smak swój prosią: 

- "Niech nas kto zje· .łaskawie). 
Oddamy się: z ro~kolszą !'' · · 

Pieczone mkną, nadziane, . 
Prosięta hurmą c~lą, 

\Vystarczy wziąć widelec 
I nót i krajać śmiało . 

Z kurkami jcs.zcze lepiej! 
Surowych szukaj z. śV.·ię.cą, . 

. SmażDne żaś bez prośby, 
· Do gęby same lecą. · 

• 
. Nie zliczyć wszystkich dziwó:.;.v .... 

Jednego brak jedynie: 
Nie"Znane ludziom szczęście 

W sarnotile i fe-j krainie. 

Mieszkańcom jej nie staje 
Ptasiego chyba mlel,<'a:, 

A przecie, kto potrafi, 
Czem predzeJ precz · ucie~a~: 

,, 

\ . ·:_· 

. .7: 
' ; -~ 

.· { ~-: 

. Przeklina tf: óbfitość, ~. · ·· .. : -: -. -
T t; łatwość 11.-iesłychaną; .:_. 

Za~drosci krajom irt.nym, · 
· Gdzie · darmo nic · -nie· dano: · 

t ' 

A czemu? Odgadnie de? 
Widocznie rzecz prawdziwa, 

- Ze . tylko to ma. wartość, 

... 
Co trndem się zdobY\'va! 

-.----
R.az·, dwa! Raz, dwa l -.

. Już pobudką : tra-
. . r _., ~-

. ____ ., 

.· '"- r . 

~ - -. . -.: ! 

. ' . 

'"'v ... _. 

·-~~; . ':. ~; 
. ~_;~ 
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łeclJłenne pismo lnd.owe dla Polakbw na obczyźnie, p·oś,vięcone sprawom narodo\vym, politycznym i zarobkowym. 

Wf'ldllizl toczliiinit z W'Y)ltk:łtm dni poJwilttcnycb 
1••1Atltiem relildinym p, t.: .. Nauka l(atoJlcka" z ty
.utłałkiem IPOltcznym p. t.: .. Glos ~e6rników l hutni
Mw11, cuz piaemkiem łiterack:lem p. t. .. Zwferciadlo" 
l'lllllfJiata kwartaln1t na poczci~ i u listov;ycb wYnosi 
i' •· 10 ftn., A :z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen. 
...WbiT.II Połak!" zapisany Jeat w ctnnikt poczto·wym 

~od znakltm .. t polnlsch" nr. 128. 

Z• inseraty placi sie za mieisce rządka drobne~o druku 
15 fen., a za o~loszenia zamieszczone przed inseratami 
4 (rien. Kto często ogłasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli r2bat. Za tlomaczenie z obcych języków 11a pol
!ki nic si!; nie placi. - Listy do redakcyi, Drukarni 
i .J(sieil:arni należy oplacić i podać w nich dokladny 
~dres pisz<:~ce~o. Rekopisów się nie zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ich upoważnienia nie wskazuje się. 

Bochum (\V estfalia), scboia 3-g,o października 1903. Rola: l3. 
Redakcya, Drukarnia Księgarnia znajduje się przy ulicy Ma.ltheserstra.s~e nr. 17 na dole. - Adres: "\\.,..i~tru5 Polski•·, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie azleci swe 
-a6wió, czytać i pisać po polsku! Nie 
Jjelt Polakiem, kto potomstwu swemu 
ałemezyć się pozwoli ! 

. Z wypadków dnia. 
Bunt w armH węgierskiej. 

Trzysta żołnierzy węgierskich ,osadzono we 
więzieniu za bunt i nieposŁuszeństwo wobec 
:władzy. 2oJnierze węgierscy odmawiają po
'Siuszeństwa głównie oficerom niemieckim. 

Bankructwo banku niemieckiego. 
Batnk liahn i Schmidt w Itzehoe oglosil u

paijłość. Obaj wlaściciele banku zbiegli. Prze
·ciwko Schmidtowi, jak donosi "Itz. Na ch r." sta
wil pewien obY\vatel wniosek o ukaranie za. 
;wyludzenie 2000 marek. 

Organ wszechniemiecki nie dowierza katołicłdm 
urzędnikom pruskim! 

W r.zechniemiecka ,,I~heii .-\VestfZtg." 7Ta'-
1iością po\7\llitała krok centrowców poznańskich 
-niezad<nvolonych z, opieki duchownej. Zwyż 
.podana gazeta sądzi, że cała niezawisła narodo
W(}I-nierni'ecka prasa d'omagać się z nią będzie, 
·aby centro\vcy vv~ Polsce doszli do "swych 
;Praw~" Jednakże nie godzi się na żądanie ich, 
aby rząd zechciał w nasze strony więcej urzęd
dlików katolików zeslać. Organ wszechnie·mie
cld twierdzL, że .to stać się nie może, bo katolicy 
urzędnicy nie okazali zręczności w ,,podtrzymy
iWaniu" niemczyzny, ba narwet są tajnymi lub ja
i\Vn,ymi poplecznikami sprawy polskiej! 

Jasne tu jak na dloni, że wszechniemiecki 
organ chce na sza·chow·nicy politycznej dwa zrę
czne pociągnięcia razem uczynić. Z jednej stro
ny chce utrzymać system luteranizowania u nas 
w Poisce a z drugiej strony denuncyacya katoli
cki'Ch urzędników' pruskich o sympatye polskie 
ma spotęgować w pruskich urzędnikach katoli
ckiego wyznąnia j tak już wlelk'l dO'zę hakatyz
mu. 

Wybory do sejmu pruskiego! 
Wybory postów do se,jmu odbędą się, jak 

:wiadvmo, 20 listopa'(!a; głosowanie na wybor
ców (\va1man6w) 12 listopada. 

PraK.vO do wyboru ma każdy pruski obyw::t
tel, który skOJic.z:rł 24 lata, posiada honorowe 
Prawa obywatelskie i nie pobiera wsparcia z 
kas ubogi-ch. Każdy wybiera tam, gdzie przem.ie
szkal co najmniej pół J"'.ku. 

Ojciec św. zasyła błogosławieitstwo postom 
polskim we \Viedniu. 

Donoszą Z.' Wiednia. że Ojciec Ś\L prze.slal 
Poslom polskim w Wiedniu blogosła\\ icf1stwo. 
Pos.łowie polscy przesłali przedtern Ojcu św. 
adres \vitając go na trenie papieskim. 

Telegramy. 
. B er l i n. Komis~ra rumuńskich oficerów artyle

ryJ wybrała się p-od dowództwem jenerała l(oandy 
ddo. Niemczech, aby zbadać najnowsze postępy w dzie

ZIDie artyleryi. 
.L i P s Ie. Donoszą. że sąd rzeszy jest sprawami 

rew1zyjnemi zasypywany. Ure2ulowaniem zająć się 
ma Parlament w najpierwszej sesyi. 

L o n dyn. "Times" donosi z Tokio, źe .JaJWnia, 
dioci~ż zawsze gotowa, nie gotuje się do ·wojny, jak 
llłYlme w Europie twierdzono. 

B ar c e l o n a. Porożenie w Katołonii po.~orszo
ne. Rząd natożyt cenwrę na wiadomości telegrafi
czne. 

r?olacy na obczyinit. 
Polacy w parafii Bitterfeld a tamteisze ducho

wieństwo. 

Zamieściliśmy.za ,.Dzien. Beri.'' list ks. Ocr
wina z Binerfeldu. Na tenże odpowiadają para
fianie jego w d\\·óch korespondencyach w 
"Dzien. Beri:' Je dna z korespondencyj brzmi 
tak: 

Sandersdori, dnia 25. 9. 03. 
Szano\vna Redakcyo! 

Proszę o umieszczenie w lamach "Dzien. 
Ber l." następującej korespondencyi. 

\Vyczytałem w nr. 216 "Dz. Beri." list na
szego kapłana ks. Oerwina, wystóso\vany do 
czytelnika .,Dzien. Beri.'' (mec. \Volińskiego. 
Red.). List ks. O. mnie i wieln Polaków do naj
wyższego stopnia oburzył. K.s. O. podaje w nim 
nas?:e pr_zewinienia a n S\\ o.ich milc7.y! 

Aby społeczd1stwo nasze nie myślało, iż 
wina jest po naszej stronie, podaję do wiadomo
ści i pod sqd naszym rodakom. co następuje: 

Oto jak się przedstawia działalność księdza 
G. \V zeszłym rokn zebrał się ludek polski jak 
zawsze przed nabożei1stwem, aby śpie\Yać pie
śni nalJ.oine, bo niemcy mają prawo śpiewać 

swoje podczas nahożer1stwa, choć ich tu bardzo 
mało. Aż tu naraz wychodzi ks. O. z koniesyo
nalu i zabrania nam śpiewać. Polacy nie śpie
wali kilka tygodni. Później ks. G. zakaz cofnął; 
to był kw:k pierwszy. 

Dalej zachęcał ks. G. rodzic(>w, aby dla 
swoich dziatek polskich zapisali niemieck<.t ga
zetę, to jest "Die Christliche familie". \Vzywal 
nas do tego \V k,ościele z ambony! Doros1ych 
wz·ywar. żeby nie (Zytali "\Viarnsa Pol." ni 
,,Pracy". 

Następnie założone tu zostało TO\\iarzyst w o 
p. t. .. Polnischer Ivliinllcr Verein'' przez naszych 
księży. Prezesem czynnem jest ks. Sch~Her. 
Towarzyst\\.D to stara się odma \\ ·iać członld>w 
od naszych TO\\ arzysL\V. .,Polnischer .1\Hi.nner 
Verein" jest na\\ skroś niemiecki. Ks. G. życzy 
sobie i dąż:; do tego, 2L:by tu jcclnu tylko TO\\·a
rzystwo i to niemieckie istnia1o. żeb~'śmy nasze 
TO\\ arzyst\\ a ruZ\\ i<l:~:ali, ~ ... ~Zl<UH.Iary i picni::t
dze podaro\\ ali niemconL To się jednak nig-dy 
nic stauie. 

Niedaleko 13incrieldu znajduje ię fabryka 
chemiczna, w której 11 rzc.1d dyn:ktora piastuje 
niemiec katolik p. Vurspacll. Ttlllll ro dyrekto
rowi ks. O. PD\\ iedziaL aby nit przy.irnu\\ nJ do 
pracy żadnego Polaka. który nic. należy do !10-

wo· założonego TO\\'arzystwa. Polak, który '' 
fabryce chce d'Dstać pracę, musi siG okazal~ kar
tą legitymacyjn~l i gazetct tcg"CJŻ nO\\ t:go TO\\ n.
rzystwa. Gazct<t q jest ,.l(ollotnik'', \\ydaw-any 
przez ,.Germanię .. bcrlir'Isk~l. .Takie postępow~~
nie ks. G. oburzyło PolakÓ\\ wre i ·zych. · ... . .... 

Ody ks. G. zwoła! O\\ c zcbn-.n:e. o krórcm 
w liście S\\ )'111 donosi, Tu\\ arzyst\\ a nasze, za
nim poszły na to zebranie, rozm(i\\ iiy się IJO!Jrię
dzy sobą i wybrały delegaLa ,,. osobie p. Szy~z
kowiaka z TO\\. ,.Sobieski". dobrze \\·!adaj<tct
go językiem niemieckim. Kiedy ks. G. ot \·orz-rl 
zgromadzenie i ozna.:miL że przybędzie k ... b": 
skup i Ż'-ldal, żebyśmy z chorąg\\ iami \,'Y-t<Wili 

na przywitanie, poprosił o glos p .Ignacy Szysz
k.t>\\ i ak i mu\\ ił n·miej \Yięcej tak: Vv'iel. ks. wi
kary, jeżcli nie będzie przywrócony spokój i 
zgoda, która dawniej panowała, dalej dopóki to 
Towarzystwo germanizacyjne nie będzie rnz
wiązane, jeżeli ks. O. nie zaprzestanie obchodzić 
ię z na.rni jako z katolikami II klasy, i jeżeli Po

laków nie będą znów przyjmować do fabryk, to 
nie będziemy brać udziału z choqgw'iam.i! Pan 
Szyszkowiak po\\ iedzial, że ks. O. to sprawił, 
iż wiec polski policya rozwiązała. !vlówca za
biera! po trzy razy głos, lecz nigdy nie mógl do
kot1cz·yć, ho mu z niemieckiej strony przeszka
dzano, tak iżcśmy miejsca ustąpili niemcom. 

Co do sprawy ogł•oszenia naszego, to było 
tiQ tak, że jeden kapłan odpra\vial mszę św., a 
drugi chodził po d\\ orze i ździerał ogłoszenia i 
rzuca! na ziemię, chociaż tablicę do ogi..osze!l ·na
szych spra\\ if ks. Dtiveł. 

\Vięc nie clzi\\, że Polacy oburzali. "Czyn
nie" się jednak nie odgrażali, to nieprawda! 

\V pien\SZe święto Zielonych Swiątek po 
tem zajściu ogłosił ks. SchiHer z ambony po pol
sku, iż 4 'I O\\ arzystwa 1 to Tow. św. ,.Barba ... 
ry'', .,Sobieskiego", św. "Franciszka" i ,.Serca 
Jezusowegc'· nie są katolickie, tylko heretyckie 
i svcyalno-demokratyczne, wzywa l Polaków, 
żeby dQ nich nie przystępowali i zmówi! 3 Oj
cze nasz i 3 Zdrowaś .Marya za te Towarzy
stwa, bo zbłądziły! 

Ks. O. pisze, iż Towarzyst\va nie prosiły go 
o pozwolenie na śpiev.: polski. Tymczasem nam 
wcale nie było wiadomcm, że ks. G. przyjedzie 
w sobotę z podróży. Ks. Sch. tego nam nie po
\\-iedziaL i tu znów nie pra'\\-da, bo w ową nie
dzielę rano jeszcze przed mszą )Oszło dwóch 
naszych prezesów do zakryslyi i prosili o po
zwolenie na wystąpienie z c.horqgwiami podczas 
mszy św. K.s. Sch. i teraz jeszcze powie<lzial 
nam, że śpie\\-ać nam \\·oln<O. Odnośne więc 
t\\ ierdzenic l\s. (J. nie zgadza się z pra\Ydą. 

Stanęliśmy \\ iQc okola organ i śpiewalimy. 
Organy jednak milczały, - bo to był śpic\v pol
"ki. Co się tyczy modlit\\ y, tośmy tak odpc
wiadaii, jak umiemy, a '' iQc po polsku a dziatki 
(!) t:vłko pu niemiecku cdpow'iad'a!y, ch()ciaż 
mają polskich rodziców. Oprócz nich żadnego 
niemea w kościele nie bylo. Dla kogo więc 
mówi! tę modli t\ \, ch~·ba sam dla siebie i tych 
;j~·Ht• dL.:<-~tcl\. l\ <:tumie i!iam, iż ks. Sch. mnie ~
ma\\ic.ć modlit\\ ę IY> polsku. 

Llalcj ks. O er\\· i11 pisze, że prZY\\ ·ódzcy "ra
dykalnego·· ruLhu i prasa nasza pragną go wy
nt~{J\\ a~·. -\ni m~·: ani prasa na zn. tego nie pra
gniemy, 2.k ż~!damy· st~mO\\ czo, aby się z nami 
obdwdzono rak .. iak z ni...:mcami karolikami a ni~ 
j('.k z k2w!ikam 'U >lasy. 

T0 1.'0 \". pismach poL kich o księdzu O. pi
sarw t·fJ jest ~Z(ZUT pr2.\\ da, ani sio\-. a tam nie 
dodaric. bu cdyby H.J nie było pra\\ d'l· da\vno-' 
by .iuż i~s. U. tego i ('\\ego do odpo\\ iedzialno
ści był p JWn!a! 

]\\ y 1c-.t~że IJ·~~o~r. nic !X .. dbLirzamy. Każdy 

prawy Pvlc.k odczn~ :1!Ż dc.wno to •. dobre serce" 
ks. O. na S\vn)c_i sL<'>:zc.. 2e nawet male dziatki 
nicw;nnt tracą zat,Ic:.n;~ do niego, to któż temu 
v. inier~ :· Czy Zl10\\ u ci .. r2.dykalni" przy
\HłdZLY'? 

l i za Vieltbnq;o k_. Di.i ~e la: poprzednika 
ks. Oerwi et. by!o m:!:11 iep;ej, o nim prasa ~:ois:t·a 
i1ie pi~Cl.la. o E. e :nicda co pi~ać o nim zlecr-. 



A teraz do was. wiarusy, trzymajmy się ko
ścioła. ale nie dajmy się zgermanizować, a oso
blhvie dziatki nasze! 

Za słowa prawdy w tej korespondencyj rę-
czę słowem hon-oru. Za\\~zięt}'· f. 

Zaburzenia w Laurahucie przed 
sądem przysięgłych. 

6) Oskarż. Kot. Był w Sz;opienicach i po
w :racaJ przez Sadzawkę do dornu. Przeczy, ja
'kohy rzuca{ kamieniami na żandarma Beckena 
'v chwili uwolnienia aresztanta. 

7) Oskarż. Karnus. Byt oko~o godz~ k\.\"a
drans na 8 przed lokalem Ludwiga, wlidziat ze
brany trUtm, pocz.em poszedł na zebranie. Wi
dzial, jak ares·i'tmvano nieznajomego czl'owleka, 
lecz: nie pomagał przy jego uwolnieniu. Był 
prz:y'l tern, jak lud zabral sikawkę. widział, jak 
ktoś . Ulderzy~ strażaka łiajdę pochodnią w g{O'wę, 
leCZi on tego nie uczyniL 

8) Oskarż. Fabian. Widział zburzenie si
ikarwkL i biegł z tf'umem do stawu. Q.ojny sie
dział na sikawce. Nie wie, kto \\ · rzuc.ił sikawkę 
do sad'za:\vki, slyszat, jak Gojny woJaf: chodźcie 
teraz do oberży hutniczcL aby wybić szyby. a 
potem Wizywa-ł Uum do pójścia na pr·obostwo i 
do urz.ędu hutnicz.eg.o. Oskarż. przyznaje, że 

nl!n,iej więcej- 5 kamieniami 'WYbił około 10 szyb 
·W o:berż·Y hutniczej i jednę sz;ybę vv urzędzie 
hutniczym, na probostwie szyb nie wybi_ja1. 

Osk. Gojny t\vierdzi, że to wlaśnie f'abian 
!\Vlzy.waJ' tłum do ataku na oberżę hutniczą, na 
·PI101bo,stw'OI i na u-rząd hutniczy. 

Osk \Vei-ss starwia: wniosek, aby Ja na Cza
plę zawe:z:\va-no na świadka. który go widział 
stojącego spoko~n~e na stronie w chwili areszto
wania niezna~·omego człO\\'ieka. Sąd zgadza się 
t11a to. 

O godz. trzy k\Yadranse na l skoflczylo ~ię 
.przesłuchiwanie {)Skarżonych, a po odczytaniu 
prtokóló\\~ z dochodzenia śledczego nastąpiła o 
go-dzinie kwadrans na 2 pauza do godz. pót 3. 

Po pauz.ie mzpoczęto się przestuchiwa:Hie 
śWJia<lkóv~' . 

1) Swiadek żandarm Beckert zeznaje, iżl 
Zatpisat z oskarŻ;on ych vV ei·ssa i Bu rczyka' ja-· 
:kio tych, którz.y na, wezwanie nie opnuścili lo
kalu. Burczyk należał nadto do tych, którzy po
ml()gli odbić ares.zta,nta z rąk urzędnil<Ó\V. Zre
sztą opo-wiada o zaburzeniach tak, jak zezna
wal w pr·ocesie przed izbą karną. 

W tłumie Iiozpoz.nał oskarŻ;onego Burczyka 
w chwi·Ji, gdy tenże uchwycił aresztanta' za rękę 
i wryrywa'ł go ·z, rąk urzędnikóvv; świadek ude
rzył go pałaszem przez rękę. \Vi'dzial dalej Graj
carka i- Gojnego w tlumie przed urzędem hutni
czym, lecz nie wie, czy rzucali kamieniami. -
Świadek Ze!!prz.ecza, jakoby B li rczyk ofiarowal 
mu się na ś·wiadka i dlatego Z·ostal za•pisa·ny. 

2) Świadek sierżant policyjny Krilger. Po
z.naje z całą stanowczością ·Oskarżonego Goine
go, jako jednego z tych, którzy usilowali U\\·ol
nić 8Jresz.trunta. Oojuy \\·,o{a.f z drugie mi: nie 
dajci·e go. Widział też w t-łumie oskarżonego 
Mnozka. Przy sikawce w'idziai oskarżonych 
Kamusa i Burczyka. 

3) Ś\viadek żandarm Kiihnast. Był na placu 
prze:d lokalem. Lud\viga i widział oskarżo.nego 

Gojnego stojącego \V aknie . . Swiadek otrzymat 
:kamieni·em w g~of\vę i to tak siln-ie, że gdyby 
cheJ"m nie był tak silny;m, to kamie11 latwo byłby 

~mu roz·wali? głowę. Slyszat od drugich, że 
Weiss miał rz·ucać kamieniami. Gojnego w·i
dzia..f przy aresz:tande, lecz tenże podał mn na 
zapytanie fałszywe nazwisko. 

4) Swiadek sierżant policyjny Richter. Byl 
na placu przed lokalem Ludw1iga. Rozpoznał z 
całą stano\vczością w lokalu Ludwiga oskarż.o
nrych Oojnę i Weisa. Obaj starali się także u
wolnić a-resztanta z rąk urzędników. Gojny wo
ta!: tego nie: rnożemy pozw;oJić zamykać. Także 
Burczyk by.t w ttumie. Gojny zbliżył się do 
świadka! z. remi slo·w'Y: Ty g!upi chtopie, co t.r 
chcesz. z twoim nabdo·wanym rewolwerem? 
Ja byten11 podo.ficere'm, a ty jesteś \\·yrzuconym 

·niedołęgą. 

5) Świadek sierżartt policyjny Duda widzia.l 
w pohHżu aresztanta oskarż·onego Weissa, któ
ry ·mimo. wezvVIanla żandarma Kiihnasta nie 
chciał się od<l:alić. vVidz.ia.f potem Gojnego sie
dzą~ego na sikawce. 

6) Świadek wachtnistrz policytny Poltin ze
znaj·e, że jednym z głównych krzyi'(,ac7,Ó\Y był 

W l A R U 5 P O L ! [ l. 

Oniny. Przez. olkna \\·olat do \\'nętrza sali: Nie 
pozwólcie się wyrzucić! 

7) Śvdadek sierżant policyjny Wonczol. \Vi
dz'ia.t Mr.ozka . .jak na placu hutniczym podniósł 
l<:amief1 { rzuci! na urzędnikÓt'\\". Przed urzędem 
hutniczym w~dzia1 nadchodzący Hum z Gojnym 
na czele. Ten ostatni wołał: Ty, picrunie! 

Oskarż. Mrozek przeczy. jakoby rzucał ka
mieniami. 

8) Świadek amtowy Schroter. Zeznaje, 
jak w procesie przed izbą karną. Nikogo nie po
znał \\~ tłumie, s.iyszat tylko od urzędników, że 
Gojny i \Veiss naiwrięcej do·kazy\\·ali. 

Na zapytanie adw. Seydy, czy przeczuwa!, 
że przyjdzie do zaburzei1, odpovviedział twi-er: 
dząco, bo przy podobnem zebraniu wydarzyły 
się rozruchy w Oli\vicach. Na dalsze .pytanie, 
cz,emu nie zakazał- zebrania, odpowiada świa
dek, że nie U\vażał się za uprawniQnego do tego. 

9) S\\lialdek brandmistrz Drobłg. Wid!ział 
O.ojnego. stojącego w. oknie Ludwiga i krzyczą
cego :.niech żyje Kolianty! później siedząceg{) na 
sikawce, a także wjdział go na probostwie. 

10) Swiadek strażak Kratochwil " 'idzial w 
·sali' VVei-ssa, wymachującego rękoma \\1 PO'Wie
trzu. 

11) S:wiadek b!ldO\\·niczy Klausnitzer. Byl 
w u rz.ędzie hutni'czym i objaśnia o uszkodzeniu 
sika w ki. 

12) Św-iadek ks. prob. Schwieder zeznaje 
ja:k w procesic prz.ecl izbą karną. Za stłuczone 
szyby zaplaciJ szklar.zo\Yi 54 rnr., razem mial 
przeszto 60 mr. szkody. 

O godz. 6 i pól koniec poniedziałkowych 
rozpra\,-. 

Program centrowców wobec nas. 
Niemie-ckie stronnict\\·o centrum ogłosiło 

odez\\ ę \qrborczą \,- której jasno i dobitnie ja
wi swój program polityczny wobec nas następu
jącemi slowy: 

.. Samo się przez się mz.umie, że współoby
\v·ateli naszych języka polskiego uważamy za 
zobowi.ązanych do poczuwania się do przynale
żności do państwa pruskiego i do odpychania od 
siebie \Yszelkich dążHości t. zw. wielkopolskich, 
zmierzających ku oder\\"aniu częsc1 pruskich 
krajó\\._ od całości pa11srwowej. Natomiast żą
damy także od urzędu, aby religii, języka ojczy
stego. obyczajów i narodowi właściwych Z·\V'Y
czajó\Y S\-'1-oich polskich poddanych ni-e naruszaJ 
a szczególnie, aby by{ wobec nich w każdym 
\\-~z·ględzie sprawied'liwym. 

Jesteśmy goto\Yi na t. Z\\· . kresach wscho
dnich utrzymywać i \VSpierać niemczyznę, 
gdzie i o ile jest zagrożoną. bez naruszenia p.o
\\ 1yższych zasad; \\. rÓ\\-nej mierze wszelatko je
steśmy zobo\yiązani do zwalczania wszystkich 
Śr·o·dkÓ\\ " , które z temi zasadami szczególnie z 
zasadą sprawiedii\\'ości i rÓ\\ ·ności wszystkich 
Prusaków \\ ·{)bec prawa stoją w sprzeczności, 
tem \rięccj. że jesteśmy przekonani a doświad
czenie w·ykaza!o. że takie ś;·odki nie osiągają 
celu. lecz tylko dalsze zaostrzenie przeci
\\·ie(lstw na szkodę pa(Jstwa wywoiuią." 

Tyle odnośny ustęp odezwy centrowej o 
nas. Uderza 1w· tej -odeZ\\·ie to. że na \VZÓr gazeL 
hakatysrycznych jesl tam mowa ·O oderwanJu 
części pruskich krajów· od calości paflst\voweJ, 
o goto,, ··ości na ,,t. zw. kresach wschodnich" u
trzymy\\·ania i \\·spieramia niemczyzny, o odpy
chaniu t. zw. dążności wielkopolskiooh i o "wszy
stkich Prusakach'-. 

,,Gazeta Toruńska" tak omawia odnośny u
stęp odezwy centrowej: 

.. 0 nas Polakach \\" odezwie również nie za
pomniano; za pien\·1szy obo·wiązek poczytują 

sobie panQ\\ i e centrO\\·cy skarcić nas za t. z. 
.. \\ · ielh:opolską agitacyę", \\. którą panowie cen
trO\\ ·c.r tak ś\, ięcie \\ ierzą jak i hakatyści. Nam 
obałamuconym prz ·ypominają \\ · ięc obowiązek 

p ruskiego poddai'lSt\\·a i karc<-1 za myśl straszną 
- bro(l Rożc - odern·ania ziem polskich od 
pat'lsn,-a pruskiego. Zrcszt.Q chcą \VSpaniaJo
myśJnie nam zosta\1: i ć używanie języka polskie
go i oprócz tego śmialo stawiaj ą żąda·nie do rzq
du, aby nam nie odbierano zwyczajów naszych! 
Za tę śmiałość wobec rz~1du przyrzekają mu, że 
porÓ\\·no z innymi pracować będą nad \vzmoc
nieniem niemczyzny \1;· ziemiach polskich byle 
ry!ko t)rzyte.m nie rozdraźniać Polaków, bo takie 
rozdrażnienie mogl-o·bY pa(Istwu pruskiemu 
wyjść na niezdmwi~. 

\V koń~u odez-wy powiedziano, że postów 
do cjmu pru kiego· oczekują dęż.kie zadania, ale 

posłowie centrowi gotowi z poświęceniem podiąC 
się spełnienia tych zadań, byle tylko wyborcy 
na nich glosowali. 

Widać z tej odezwy wyraźnie jak centrum 
zakrada się do kurnika, \\. którym wietrzy łaski 
rządowe." 

Część pism liberalnych omawiając odezwę 
tę wyraża się o o\vym ustępie z przekąsem luh 
niedowierzaniem, jednakże już nie posądzają 
centrowców· o br4k patr-y~otyzmu niemieckiego 
co znaczy tyle, to rozumiemy. co hakatyzmu. 

To systematyczne, ciągłe zarzucanie partył 
centrof\\rej od czasÓ\\" Windhorsta aż do pory 
dzisiejszej braku patryotyzrilu przez pisma 
wsz,echniemieckie• do.prowadzilo do zasadni
czych zmian wobec nas. Jeżeli jakiś pisarz zga-

. nit partyę centrową na\\·et za dyplomatycznie 
użyte słowa obrony wobec szykan antYI)Olskich 
zarzu,cając całej .pa:rtyi brak poczucia niemiec
kiego, to i najpo\vażniejszc o-rgany centrowe ru
szały się z bólu. jak żaba. którą Jowisz 
strącił ze stok&\\" Olimpu "" mrowisko... "Co 
my nie dobrzy niemcy, my, my?" wołano, rzu
cając się niemal w lwn.wul'Syach a niedlugo uj
rzaty światlo dzienne artykuły. wykazujące li
czne zdobycze partyi centrowej wśród 
Polaków dla niemczyzny. Obrażona du
ma centrowców odchylała wtenczas zaslonę S·lo
dyc.zy politycznej tych 1\atolikóV\' L klasy. Mo
gliśmy widzieć wtenczas perspektywę dąże.f1 ·do
\v~ódzców centrowych: zespolenie Polakó\v w 
sposób cichy i .fagodny z niemczyzną, co im z: 
jedn-ej strony zdawato się ułatwia jedne wyzna
nie z· nami a po. drugiej hakatyzm sam, który na~, 
przynajmniej naszych strachaHów p·olitycznych, 
mimo'chodem par{ cło obozu centroweg·o. 

Z jednej strony czuliśmy bat hakatyzma 
wszyscy, z drugiej strony niestety tylko pewna 
liczba ·widziała {)twarte ramiona krzyżackie cen
tro-wców: sprawa nasza grzęzła \V bagnie sym
patyj dla tych naszych ,,jedynych" przyjaciół, 

którzy zawsze czegoś Dd nas ż4dali 
Do teg·o \\/ swej "dobroci'' centro-wcy po

mnożyli szereg pism - drukowanych po polsku. 
Na Warmii założono ,,Warmiaka" na ZvYalczanie 
"Gazety Olszty6skiej", na Sląsku istnieje ,,Gaze
ta Katolicka" a \Ve \Vestfalii powstat na złama
nie ,:~,-plyvv-u ,.\Viarusa Polskiego" - nieprze
bierający w marny.ch środkach i bladze ,.Prze
wodnik ·na obczyźnie". Trójka ta strzeże inte
reSÓ\\11 centrowych pod firmą po-lską. 

Trójka ta podszywa się pod nazwę polską i 
jako g::LZeta "polska" z·awsze będzie wywoty
wata spo-ry gazeciarskie. Polega to na grunto
wnej znal.orności naszego ludu, ·który spory ga
zeciarskie chętnie czyta ale też g orli wie gani, 
a nle są to odosobnione wypadki, że zaczyna 
czytać pisma ohce. 

A dowó-d na ostatnie twierdzenie? - Od
kąd "Przew'Odnik na obczyźnie" zacząl wycho
dzić, i ganić .,\Viarusa Polskiego", odtąd west
falskie pisma centr-o·\\-c ostatniej doby strzegą . 
się obrażać uczucia' polskie. 

Ludu JJ'Olski, ocknij się i wobec, tego krzy
żackiego usitku! 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. 

Gdańsk. Słynny antysemita h r. Piickler, 
który obecnie odsiaduje karę forteczną w Wisto
ujściu za: wyzw·anic prokuratora na pojedynek~ 
ma ·widocznie w fortecy dobre czasy, gdyż pod· 
czas uroczystości przy odsłonięcin pomnika 
Wilhelma- I w Odal1skll wziął on udział w ofi
cyalnym obiedzie, a po takowym nocował swo· 
bodnie w· hotelu .,Danziger liof". Według re
gulamimt fortcczneg"~o, więźniom wyc.hodzić wol
no najwyżej na 5 godzin i to za urlopem. Pan 
hrabia \\-idocznie mato się o to troszczy. 

\V tej samej fortecy odsiadywa.r karę ś. P· 
Józef Ignacy Kraszewski, który bodaj cieszył 
się podobne.rni \\"Z.giędami. gdyż mocno tam zar
wał na zdrowiu. 

Gn1dz.iądz. Echo z procesó\\' politycznych 
p. Kuterskiego, które, jak \\·iadomo, toczyły się 
w przesz1ym tygodniu \\ ' Orudziądz.u, lecz o· 
statecznie odroczonemi zostaly, dotarto i do ga
zet niemieckkh. lviianowicie podare wo1nomY
ś·lna wroda:\\·ska ,.Breslauer Morgen-Zeitung'~ 
kilka zna.~niennych momentów z dotychczaso
wego przebiegu procesów. \\l:spomniarna gaze
ta pisze \\" nurnerze 449: ,.Trzy polityczne pro ... 
cesy prz.eci\\~ko p. Kulerski-emu, posłowi i wY
Clawcy "Gazety Grudz-iądzkiej", o ,,zohydzanie. 
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Hąe , ądzeJ1 paflystwowych oraz podburzanie do 
rcy r:.aJtóv/', zosta!Y odroczone.. \Vysz~zególnłe-

. wart następuJący moment: Na \\ -mosek pro~ 
ta "k '"dk' · · U'm ratoryi za wezwano ]arO S\Vla OW p1ęcm U-

~Ski ~ni drukarsldch "Gazety Gmdziądzkiej·'. Pier-
"szego zapytuje prze\vlodlnicz(łcy, kto iest auto

wę 1m inkryminowanego artykułu. Obrońca, ad
lub kat pan Mielcarzewicz z Torunia, protestnie 
aict ze;ciwko stawieniu takiego pytania i WnDsi o 
~go ~strzygrlięcie sądu, czy pytanie w tej formie 

że być stawi,anem. Prokurator uważa pyta
tył ie to za upra·wni,one, albowiem państwo ma in
l'ry ~res w tern, aby winnego wypośrodkować. O
ma 1rońca odpiera, iż uznaje on taki interes pań
ni- ~ 1va, je'd'nakże twierdzi, że nie jest rzeczą sądu, 
ra- ozpatrującego wlaśnie poszczególną spra'wę, 
nie !magać prokuratoryi w ewentualnern postępo
reb aniru wypośrodkowania winnego. Zdaniem o
!c- 01ky pytanie t·o może być tyl~o posta\\·ionem 
:-n- następującem brzm·ieniu: ,,czw l(ulerski jest 
isz torem artykułu?" Po cfłuższeJ na:·ratizie sąd 
::o ~sta:no~vił stawić . pytanie w . pie1:w·otnem 
:u- 'rzmienm. Przcwodmczący ponawia w1ęc swo
"i- F pytanie do ucznia drukarskiego, kto jest auto
li- 1em owego artykułu. Świadek Ddpo\\ iada, ze 
ód ~ ·ie d.obrze, ·kt.o nim jest, jednah:że nie paw'ie te
.u- to, gdyż był.oby to niehonorO\YO zdradzać ta
o- lemnicę redakcyjną. Pomimo, iż przewodniczą
o- cy zwraca uwagę świadko\vi na smutne skutki 
o- lego odmaw1iania świadect\\·a, pozostaje on przy 
w ~\vojem, że wydanie autora byłoby czynem nie-
z ~ono.rowym. Tak samo i drudzy uczni-o\\·ie 

a- drukarscy nie chcą zeznawa(:. Tu prokurator 
t~, ~rnosi o 100 marek kary na każdego ze ś\dad
:h, Mw. Obro!Ica U\\"aża karę, która zmusza njeja-

ko świadkó\v" do zdrady tajemnic redakcyjnych, 
m rprost za niemoralną. Sąd przychylll się do 

1a miosku prokuratora." 

n- Dzielni to terminatorzy, insi, nJż byty za
n- rząd,.;a dnd<:arni "Gazety Orudzi<.1dzkiej", pan 
)ł, eon Trzebi!'1ski, zecer ,,Tremonii·' czy ,,Prze-

\Wdnika", który na obczyźnie rozpov,· iadał, że 
n- yl rok przy "Oaz. Orudz:' posiada manuskryp
u. ~a przywtaszczone i może gazety polskie kom
ie utromitować. 

e- Nowe. Jakiś czeladnik blachnierski. skradt
ł- zy maistro\\-i swemu, który go z pracy zwolnił. 
e- 100 01L. a swcmH towarzyszowi nadto kape
c- l usz, ttdekt. Majster ściga t go na kole i dości
e- gnąt \\ ' Onrdziąd'zu na rynku ZbożO\\"Ytn, ale 

zela<inik wziął nogi za pas i ucield. 

i Szczytno. Kupiec Henryk N. ztąd skazany 
r- zostat przez izbę karną na G miesięcy '' ięzienia. 
>- N. potrzebo\.va.l pieniędzy i kazał sobie dać od 
l- jPosiedzicicla !~· .z. Dużych . Szymanów _we~s~l 
ti, 

1
na 20 rnr. PozmeJ dop1sat Jeszcze zero 1 pusctt 

ta weksel na 200 mr. \\' kurs. N. przyznat się do 
\viny. 

1- Chehnża. \V pobliskiem "Scehof·· zniszczy1 
}- · ogień doszc.z.ętnie wielk~l stomą krytą stodolę 
t- 1 i~ll~az z cal'em tegorocznem żniwem. Ogie.fi prze
ą 1 mosl się następnie na są,J iedni chlew i zn·iszczyl 

1 g? również. \V plomieniacli zginęła jedna świ
r. ma. Pożar zostai prawdo'podobnie pod{oże:ny. 

Kowałewo. Maszyniście panu Fr. RnkO\\
:: skiemu wpad! od!amek żelaza tak nicszczęśli\\ ' ic: 

\'1 .oko, że wyp1'ynęfo. 

l Z Wie~. Ks. Poznańskiego. 
Poznań. S. p. Kazimierz Koszutski. Oto ., k 

l 
za nrkzy{ żyą·ot doczesny ś. p. Kazi·micrz Ku-
szutski, redaktor "Ziemia.nina". Zanim zdclniej-

' J 

ze pióro skreśli obszerniejszy życiorys· p.ra\\"e-
a. go męża tego, podamy o nim choć krórk~t 

\~zmiankę. Ś. p. Kazimierz Koszutski urodzit 
lę 1836 r. z ojca Franciszka, byłego dziedzica 

• ~óbr Ryczy\\ olskich, radzcy ziemst\\ 'a kredy
- torw·egD i matki Michałiny, córki MaksyrniNana 
1 ~ M_lkkieg-c. putkownika wojsk polskich i N\~vryi z 

hr · Moszczy1Jskicłl. Szkoly ukof1czyl \\ Trze
. tnesznie; na WJi\\'ersytccic sluchat na!lk przyra
f 1

1 

d_:onych, p{;.żniej poś\vręcit się zawo-do\\"i ~olni
. <:,,emu. f(o-k 1863 powola-i go na role b1t\vy, 

gdzie się odznaczał męstwem i niezwykl~l cd
\: ··~g·ą. Na·srępnie osiediil się w Królestwie PC'ł

: tnem, ale \\·krótce zostaf przez rz'!d rosyj, ki 
• 1 \~Y'~ o~~' · . Vv J_-óci t porem do P_o~n~1_1ia. i w aż 
. do sweJ Sl1llercr przez lat trzydz"Jesc.J 1 klika byl 

red:a:kto.rcm ,,Ziemiani11a". 

_Janówi.ec. Drogerzysta pan Ziętek kazał 
Obie \v' ubiegłą niedzielę wyr\\·ać ząb. \Vsku

;e~ t_ego ~astąpi?o zatrucie krwi, a prZY\\10-tany 
· eka1 z, \Wdz.ąc grożące niebezpi·eczerlstwo, za

,gą.dził natychmiasto\\:e prze\\·iczienłe p. Z. do 
lt1lezna do Betesdy, g·dzie umart. 

l 

\'Vołsztyn. Pan Tahcrski.urzędnik przy tu
tejszym katastrze, zpstał prze~iedlony do Kolonii 
w interesie stużby. Pan Taborski ośmielit się 
jako PolaJk ożenić z Polką i bywać " - polskich 
towarzysrwach i przez to zastużyt na wygna
nie. 

Poznań. ..Gorliwy'· jakiś policyant kryml
nalny areszto.wat- piszą •. P. N. Nachr." w so
botę w· nocy aktorkę z nie.mieckiego Teatru. po
wracaj({C4 z próby do domu i nie chciał jej ''"Y
puścić, na\vet gdy kapelmistrz z tegoż teatru 
ująt się za nią, lecz aresztował również kapel
mfistrza. Dopiero na odwachu sprawa się w-y
jcuśnila. lecz poszkodowani na czci osobistej ar
tyści wysiali zażalenie na pc·licyanta gdyż are
sztowanie WY\Voła!o zbiegowisko i niezbyt 
przyjemne Ltwagi. 

- Po trzyd1linwej rozpra\vie przed tutejS:zym 
sądem prz.ysięgtych, sl.:ończyt się w sobotę po 
południu proces przeci\\-kO parobkowi Józefowi 
Baibierzo\vi z Komornik o zamord<3wanie 19-let
niej Rozalii Piotro\vskiel. zktórą utrzymywał 
niedozwolony stosunek, będąc żonatym i ojcem 
trojga dz.iatek. Rozpra\\-a wykazata. że Pio
trowska rod względem moralnym nie byla nic 
wana już od 15 roku życia. Aż do ostatniej 
chwili wypieraJ się Balbierz zbrodni, za którą je
dnak przema\V'ialy licz11e poszlaki. Sędzio\vie 
przysięgli uznali Balbierza \\innym zbrodni. Na 
podstawie tego \\ erdyktu trybunai skaza./ go na 
śmierć. 

Ze ślązka czyli Starej Połski. 
Gliwice. \V ,.Głosie Sląskinl"' czytamy: 

"Gazeta Katolicka'" pisze. że .. Oros Sl~1ski" zo
srai za,kazany przez ks. kardynata Kcppa. Jest 
to nowe csz.czersh\-0, rzucone przez organ cen~ 
trowy na .. Glos Ślćlski'·. ,-\ ponieważ tych o-
szczerstw· mamy już dosyć ponie\\· aż i u nas 
cierpli\\·oś6 się wyczerpała i dtużej oszczc rstw 
taikich znosić nie myślimy, dla tego jesteśmy 
zmuszenri .. Uaize.tę Katolid;;_r· zaskarżyć, żebr 
przed S~J.dem wyjaśnila. gdzie i kiedy ks. 1<ar
dynal Kopp zakaza-l ,.Głosu Śląskiego". Nie lu
btrny chodzić do s4dÓ\\- pru kich. a·le w obec 
nowego oszczerstwa, rzuconego przez .. Gazetc 
Katolicką·' na. pismo nasze. nie ma n.a to innej 
rady.~· 

"GaJzeta Katolicka.. jest jak .. Przewodnik 
na obczyźnie" pismem centrowem. dnrkowancm 
po polsku, ujadającem na gazety rzeczy\\ ·iście 
polskie i prowadzące nieuŚ\\ "'iadomionych je
szcz:e lndzi do obozu centro\vego. 

Wiadomości ze świala. 
Z Niemiec. Jak niedawno dyrekcye koleio

we w Bydgo-szczy i Króle\\-~u. tak teraz i dy
rekcya kolejerwa w Gdal1skn przyp01uniata u
rzędnikom k'olej c:wym znnnr ckólnik ministc
ryalny z dnia 12 k\\-ietnia lo98 o obc\\'iązkach 
ur-zĘ:dnikÓ\\- \V dzielnic8.ch z rnieszan~ luclności<-1. 
Oda{Jsk8J dyrekcya kolejo"·a podniosła przyte1n 
mianowicie przepis, zakazujqcy urzędnikom bra
nia udziału \\ . polskich przedsiębiorst\Yach cko
ncrmicznych. np. \\' ban'kach itp. 

Z \Vęgi:e.r. łir. Khuen jest prezesem mini
str6w1 węgierskich i nlemcem z pochodzenia. Na 
astatniem pesiedzeniu sejmu \\ ęgicrskiego hala
SO\\~ali poslo\\ ie i bili pulpitami. \Vołano do 
Khnena:: ,.Idź pan do cyrku, tam pa(Jskie mie}-
ce"', ,.PowinieJl pan grać rolę gtupiego Augu

sta'·, ,.Jesteś pan pajacem. niegodnym parlamen
tu'·. Pose! Gabanyi 'v\ olał do Riga: ,.Daj mu 
(Khuencwi) w t\\ arz". Nlinister honwedów \\
Koloszvar}·. oba wiajqc. si ę . aby tego weZ\\·ania 
ni·e wykonano, stan<i/ obok K:huena. A gdy po 
ch\\·ili· Khuen zaczął mówić, \YOiano: ,.Czy 
chcesz pan. aby pana rzc-2zrwiś ·-::lc \\ ypoliczko
warlO'· '? 

Nie\\ iellq \\ · ię ·.: powag<), cieszy się \\'Śró·cl 
1\bdziarÓ\\" min:ster krńlewsk i . który, jak "~a
dornc. teraz poda/ się dn uwolnienia. 

Z Transwal-u. \Vśród burÓ\\" panuje g1·ód. 
ponie .. v·ai latoś pola nie obrodził\.·. T~Z<!d angiel
-ki nwsi rodziny burski e ŻY\\ ić-. 

Z różnych stron. 
• Es·sel'l. Zona pe\Ylle~o robotnika fabrycznego z 

Essen-\\. poszb z trzy1...mirn dzie\\-częciem \V odwie
uziy do kre\1/llj"Ch, mieszkaj~crch w Borbeck. Tam 
dzie\\:czę wpadio do kot!a \'l'rzącej \rody i ule~lo tak 
ci~żki~mu oparzeniu, że uas tepnej nocy zmadn. 

BuscJthausen. Br:.1l;. tu górników. I(opalnia 
.,Neumubt'· buduje 50 ttO"vVYdt domÓ\\, każdY dla · 
cztercc' t rod.zin. h:tóre j.:;.szcze \\ g-rud ttiu br. - za.ią..: 

maja lokatorzy. - Tak świeże. niewyschnięte mie-
szkania sa bardzo niezdrowe. . 

ł(upfef"dreb. Domostwo górnika Efi1inga zgorzała 
doszczętnie. . 

Bottrop. Dom mieszkalny i stajnia górnika Lau
fermanna zgorzała doszczętnie. 

Scbwelm. Pier\\·szy w Niemczech pies połic~'iny., 
Casar, które~o w urząd wprowadzono przed póHora 
rokiem, skotkzyl marnie. Rozszarpar S?;o wóz kolei 
elekt rycz n ej. 

Hontrop. Tutejszy pastor ewangielicki miar iść 
do wojska. Kilku obywateli podaro prośbę do cesarza 
o U\\·ołnienie. Nic nie pomoglo, pastor dźwigać musi 
karabin. 

Oberhausen. Cieka·we widowisko miała publi
czność podczas ostatniego targu. Kilka straganiarek 
pobiło się, przyczem warzywo i owoce rzucano so
bie o g!owy. 

- - C:.zczęście przy nieszczęściu miar pewien de
karz. który spadł z dachu pewnego domu przy ulicy· 
Elsestr. Z cah-m rozmachem wpadr do kotla smol
nego; na szczę-ście srnola już byla ostygfa. Wys;r,edl 
za tern z kotła mocno smołą powalany, lecz zresztą 
cało. 

Wanne. Hamowniczemu Bogelowi obciął paro
wóz podczas przesu\\-ania wagonów ramię. 

Erte. Górnikowi Czapce skradziono z domu ze
garek. W podejrzeniu jest pewien domokrążny han
dlarz. 

Hoistede. Hajer Gr. z Riemke uleg.ł w kopalni: 
.. Konstantirr' zlamaniu uda. Umieszczono go w le
czuicy g-ómiczej. 

Berlin. Z kaplicy cesarza Fryderyka skradli do
tl-chczas nie wvktTci zlodzieje kilkanaście sprzętów 
l(ościelnych. · · 

Misburg. \V sobotę wieczorem poktuto się 
kilku robotników nożami. Jednego z nich zakłu
to na śmierć. 

Frank1urt n. i'r\. Policv8. zaaresztowata dwócłt 
farszerzy monet, przydtw~·ciwszy ich na gorącym 
uc;r,ynku we \Ytasn.rm \\ arsztacie. 

Ostałnie wiadomośc:i. 
M a g d e b u r ~- Są.d wojskowy skazał podporu

cznika Lobela z 4 batalionu Trenów na 14 dni aresztu 
za sponiewieranie żołnierzy. 

B e r 1 i n. \V sr.rawie strejku metalowców dono
szą: 30 września wieczorem zwolniono 4500 robotni
ków z pracy, 2100 oprócz tych strejkuje. Podług 
sprawozdania pracodawców 900 robotników metaJo- . 
wych nie ma pracy. 

B e r l i u. Miasto Chica~o zaprosiło księcia Hen
ryka na obchód jubileuszowy. 1\si<";że Henryk wolał 
telegraficznie złożyć życzenia. 

li a m b u r ~- \V porcie zderzyły się parostatki 
t~KrLiger" z .. Bliicherem". Ostatni zatonął. Maszy
nista "BWchera" utonął, reszta załogi uratowana. 

R i o d e .J a n e i r o. Ubiegłe~o ty1Z:odnia zmar
ło 13 osób na dżumę. 

Baczność! Czołem! ·.~ 
Towarzystwo 1Zimtl ••• Sokół" w Wanne · · 

cłonosi )·l)ctakom we \\· annc, iż \\ ' niedzielę 4 paździer
ntl\a obchod;r,i 2-gą rocznicę swego istnienia sokole
~~, 1w sali p. Marzyny. Początek zabawy o S2:0dz. 6 
Wieczorem. Będa n<~jprzód marsze sokole ze śpie
\Yem, dalej Ć\\ ·iczenia łaskami, ćwiczenia na sprzę
ta~h. dv.le.i_ nastc.].piq piramidy olbrzymie przy lx· n~al
sklem ()gn1u, 8 \\. ko!1cu zabawa z tal1cami. Uprasza 
się \1-szystkich druhów ćwicZ8q·ch, ażeb\· zechcieli 
do szeregu stanać. jak jeden mnż. bo nie -na próżno 
zwierny się so!korenl, a v:ięc pokażmy, że duch sokoli 
mocny. Zaprasza1n~· uprzejmie życzliw} h nam Ro .. 
dal\ ów. <1 by 7.echcicli s w~ obecnościa nas zaszczycić, 
a przyp8. trzyć się lotu sokolemu, jak potrafią swo
jc~o cluc:!Ja l ci3.to krzepić w gin!Jiastrce. 

Zarząd. 
Uwaga. Zebranie odbędzie się o godz. 5 po pol. 

Czlonknwit:'. ktr'Jr;r,y zale~:a.ia ze sktadkami rniesięcz
nemi ...,, - ięcej jak 3 miesiące, uprasza się, ahy zechcieli: 
się na zebraniu uiścić, \\ ' danym razie placą wstęp ja
Iw goście. 

. Zapraszarnr młodzież i starszych, którzy miłują 
gtnwastykę i chętuie chcą popierać .. Sokota·', aby ze
chcieli do naszego gniazda się pr;r,yiączyć i dDli się 
z~pisnć l'a cztonków. Hej! ramię do ramia! 

C zolem! Bara!lski. prezes. 

t(oto śriewu .,tlada" ·w Wanne 
donosi szan. C7:lonkom, iż zebranie. które się nie od
byto 20 \nzcśnia rb. z powodu, iż byto poiskie na
ho%er'!Shl·o. odbędzie się \\' uiedzielę dnia -ł P3.Żd?;er
nika po pol. i zarazem będa ci cztonkowie pożądani. 
którzy z2legają ze skladk;ą miesięczną. ażeby się tak
że s ta\\ i li. R.od.acy, którzy mają chęć przystapić do 
twszeg-o Kota. a szczeg-ólnie ci mlodziet'tc\'. którz\T 
prnnó~ili od \\·ojska. niech także prz:rbęda. ~- podamj.· 
sobie ,,·szyscy dtot"t bratersk::t. Zarzad. 

Uwaga. Zarazem zapraszamy s;r,an. przem:r-
sfowcó'.,. raszych. cżehy· także przybyli. bo będą wa
żne sprawy do za!a.twienia. co się tyczy naszego l(o
ła. O liczne i punktualne stawienie się uprasza 

Cześć polskieJ pieśni! Z a r :r, ą d. 

Towarzystwo św. \Valente~o w Horde 
oznajmia \\ szystkim cztonkom, iż w niedzielę l l r.a
ź d.ziemiha po pr,l. o g-odz. 4 odbęiJ.zic sie kwartalne . 
posiedzenie to1varzystwa. Porzqdek: l) O brachu
n e~;: ka~y. 2l Spra\Yozdanie kasy. .=n Przyjmo·wanie 
c7.lonko\Y. 4) Rozmaite wnioski. 5) Obrady wed1ug 
Z8 ba\\ y. Powinnością jest każdego, być obecnem. 

Zarzad. 
Uwag~. Posiedze1:ie zarzadu odbędzie się · o godz. 

2r.~ ' n::~ ktore. wszystkich cztonków zarządu i rewizo
rn:v kasy mtl~ zapraszamy. O jak naJliczniejszy u--
dz!af ser leczn1e prosi J:m Parzybok, przew. 



Nabożeństwo polskie. 
L a a r J'{}d Ruhrort. 

Ksiądz polski sluchać będzie spowiedzi 'więtej 
w sobotę po po.!. i w niedzielę 3 i 4 października. 

E i ck e J. 
\V sobotę, dnia 3 paźdz. przybędzie ksiądz polski 

sluchać spowiedzi. \V niedzielę 4 paźdz. będzie po 
poludniu nabożeństwo polskie. 

Bractwo Różańcowe Polek w Bochrun. 
W przyszły wtorek, dnia 6 października przy

stępuje Bractwo nasze wspólnie do Komunii św. i to 
rano. w kościele św. Józefa. Sposobność do spowie

·dzi św. jest w poniedzialek ·po poludniu w kościele 
·Jdas~~~_nen.::.:_9_}!~~~.Y_t:_dzial szan._?ióstr się _ upras~a. 

Towarzystwo gimn •• ,Sokół" w Herne 
-d.onosi swvm członkom oraz .Rodakom. iż w niedzielę 
4 paź.d.zici:nika jest posiedzenie· w katolickiero domu 
czeladzi o godz. 3%. Zapraszamy wszystkich czlon
ków 01raz .Rodaków. Goście mile widziani. Czolem! 

\V y d z i a l. 
. ------··.- ~· ~ ··~---

Towarzystwo św. Barbary w Herten 
odbędzie swe \Valne zebranie w niedzielę 4 paździer
nika o F:Odz. 4 po pol"udniu. Rewizorowe kasy \vmni 
się stawić o g;odz. 10 przed p"o .łudniem~ Porządek na
stępujący: l) sprawozdanie z kasy, 2) obór zarządu. 
Czlonkowie, którzy zaleg-ają ze sldadkami iJie u<1ją 
prawa do głosowania, muszą przed czasem zapl"acić 
podlug porzc~dku dziennego. Cz!onkowie \Vinni wszy
·~CY wziąć udzial~ co i es t wielce :pożądanym. 

( · ·. i · Z a r z ad . 

I( oJ o śpiewu .,Cecylia",' ,V. ·. Neumiihl 
donosi wszystkim Rodakom w Neumiihl i okolicy, iż 
w dniu 4 października urządzamy zabawę po.ląc~oną 
z pożegnaniem rekrutów, na którą wszystkich Roda
lków i .Rodaczki uprzejmie zapraszamy. Zaba\va od
będzie się na sali p. f r. Eh ring, przy ulicy · fiskusstr. 
Foczątek o godz. 4 po po!. Zarząd. 

Uwaga. Lekcya śpiewu odbędzie się o g,01dż: 2h 
~~eść_ P?_ls~~!.~L pi_~ś_ni! _____ ? ?- r :? Cl. d. 

Towarzystwo św. Jana z MaHy w \Vetter 
donosi swym czlonkom i \VSzystkim Rodalw·m w 

· \Vetter i okolicy, iż w sobotę o godz. 4 po pot przy
będzie do nas ksiądz polski i będzie s.l'uchal spowiedzi 
św. w sobotę wieczorem i w niedzielę tak dlugo póld 
wszystkich .Rodaków nie wysfucha. \V niedzielę po 
poludniu o godz. 4 nabożeństwo polskie z kazaniem. 

Z ar z ą d. 

Bractwo Róźall.ca św,. Połek w Castrop 
donosi swym siostrom, iż przez cafy październik co 
niedzielę będzie na.bożcflstwo Ró.żańco\ve odprawiane 
w kaplicy. 'V\T niedzielę 4 października , będzie Róża
niec w kościele parafialnym z. powadu, iż· mamy księ
dza polskiego. Zmijanie tajemnic odbędzie się na dru
gą niedzielę w kaplicy. O jak najliczniejszy udzial w 
.nabożeństwie uprasza się Przelożona. 

Towarzystwo gi,mn. HSokóf U" w Oberhausen. 
Niniejszym oznajmiam wszystkim d.ruhom gniazda 

naszego, że w niedzielę dnia 4 października odbędzie 
się na sali posiedzeń u p. 'vVehRa nadzwyczHjne waine 
zebranie o godz. 4 po pot, na które szan. druhów u
;przejmie zapraszam. Czofem! 
, St. Urbaniak, przewodn. 
.,;t Uwaga. Zarząd winien się stawić o godz. 3 po 

])o dniu.·------
Towarzystwo św. Wojciecha w Hochfarmark 

donosi S'.vym czlonkom i wszystkim Rodakom za
mieszkatym w liochlarmark j okolicy, iż w niedzielę 
dnia 11 paidzier. obchodzi T ow. 3-cią rocznicę swego 
istniena na sali p. vVe!Jnera w łiodllarmark-Stucken
busch. Porządek urocz:-;: stości: l) Od ~odz. · Z do 04 · 
-przyjmowanie Towarzystw. 2) O g-odz. -4· wymarsz 
do kościara na polskie naboż.e.!lstwo. 3} Po powrocie 
z kościola powitanie Towarzystw i gości przeż miej
scowego przewodniczącego. 4) Deldamac:ye i różne 
śpiewy. 5) O godz. 0 9 będzie ode~rany teatr_ p. t.: 
.,Kominiarz i mtynarz". Bratnie Towarzyst\Va. które 
od nas zaproszenia odcbrah', tak2;e i te, któfe qJa bni
ku adresów zanros7er1 nie odebra!y, prosim~< ażeby 
przybyly z chorągwiami i pąrlasz;am). . Zaznaczamv 
iż przyjazd koleją, dogodny na .dw.QrJ~&e :1v.. 8ruchu u·o 
minut do lokalu). Spodziewamy się. iż tak szan. Tm\·. 
~ak i wszyscy nam ż~:czLiwi Roda-cy 11!łS S\Vą obecno-
-ścią z:aszczycić raczą. . · · · Z a r z ą d. 

U w a g a. Miesięczne zebranie Tow. odbędzie się 
'v niedzielę dnia 11 paździe•Tdk"a zaraz po· nabożell
~twie. O licr-ny udziar czlonków się upi·asza, gdyż 
są ważne sprawy do zatat\vienia. 

-----~------·--·--·-----·J\1.. \Vujek, sekretarz. 
Koto' śpiewu "Lyra" vr Oberhau.sen. 

vV niedzielę dnia ..J. pa./clzicrnika przed poL o 
J!odz. l r odbędzie się lel'iq·a śpiewu pod kierowni
ctwem p. Jana Szulca. Cz{onkowie winni si<;> wszysc',' 

· stawić. Po lekcyi zebranie, na którem przyjdą waż
ne sprawy pod obrad)' . Uprasr,a. się, aby ani jednego 
z cz%onków nie brakowalo. Goście· mile \vidziani. 
~eść polskiej pieśni. Zarząd. 

Wiec Zjednoczenia \V Krav. 
Wiec "Zjednoczenia zawodowego" odbędzie si~ 

w niedzielę 4 października o godz. 110 przed pclu
'dniem na sali 1J .Dinder. Omawiane będą sprawy ro
bocze i knapszaftu oraz inne tyczące się organizacyj 
zawodowych. O liczny udzial Rodaków uprasza 

"Zjednoczenie zawodowe polskie" . 

Towarzystwe św. AntCtniegc w laar 
podaje do wiadomości szan. Rodakom, iż w sobo~t~, 
drtia 3 październil\a jest sposobność do spowiedzi św. 

·Od godz. %5 po poludniu, aż do poniedzialku. W nie-
dzielę po pol. od g-odz. +-5 jest polskie nabożeftstwo 
z kazaniem. Zatem prosimy o liczny udzial w nabu-
źełlstwie polskierrJ. . 

U w a g a : Członkowie Tow. św. AntonieRo w 
Laar przystępują y,·spólnie do Komunii św. o godz. 7 
rano w niedzielę z oznaczkami. Uprasza się wszy
stkich czlonków, aby się jak najliczniej stawili. 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. Stanisława !(ostki w Caternbergu 
dof!101Si .wszystkim członkom, iż w niedzielę, dnia 4 
października po pot. o godz. 3 odbędzie s.i ę na sali p. 
Linhofer?- ·walne :zebranie. O punktualny i liczny u-
dzial uprasza się. Z a r z ą d. 

Towarzystwo glmn. .,Sokót" w Mengede. 
\V niedzielę, dnia 4 październilm odbędzie się ze

branie na sali pana Koke o godz. ~4 po poludniu. O 
liczny udział uprasza się druhów, gdyż będą 'vażne 
sprawy do zaiatwienia. Goście mile widziani. 

Czolem! Wydzial. 

Kolo śpi'cwu. .. S<lrneski" w Herten 
donosi swym cztonkom i Rodakom, iż w niedziele 4 
października użądzamy zabawę, połączoną z koncer
tem i taf:tcem. Początek o godz. 4. Członkowie za
legający z składką miesięczną dlużej jak J miesiące, 
\Vinni się przedtem z te.go uiścić. Zabawa odbędzie 
się na sa!i p, Brinkmann. O liczny udzial prosi 

Z ar z ą d. 

l(ofo śpiewu .,,\toniuszko•' w HiWen 
1bchodzi \V niedzielę dnia 4 października r. b. L ro
..:znicę swego istnienia. Towarzystwa, które o<iebra
ly zaproszenia, lub dla braku adresów nie odebrały , 
upraszamy uprzejmie, aby nas racz:rly od·wiedzi ć. 
Zapraszamy też wszystkich Rodaków oraz Rodaczki 
z IiUłlen i okolicy, aźeby raczyli swoją obecnością 
nasz zaszczycić. Program roczniq' następuJący: Od 
godz. 5 koncert, przeplatany ze śpiewem i deklama
~yami. O godz. 8 rozpocznie się teatr p. t.: ,.Kultur
nik". Zabawa odbędzie się u p. Jenessen przy ulicy 
Wanner Str. Serdecznie zapraszamy wszystkich Ro-

• daków na naszą uroczystość. Z a r z ą d. 
Uwaga. O godz. 1·~ 1:2 przed pol. odbędzie się ze

branie miesięczne, na które każdy czlonek winien. si~ 
stawić. gdyż przyjdą ważne sprawy pod obrady. 
Członkowie, l<tórzy zalega.ią dJużei jak 3 miesiące ze 
S\Vemi składkami miesięcznemi, proszę. żeby się 2 

nich każdy ·uiścil, bo będą uzna.ni jako nieczlonkowie. 
O jak najliczniejszy udzial prosi 

Kokoszewski, sekretarz. 
·----~----

.1\olo śpiewu .,liiałkau w l(astropie 
donosi swym czlonkom i .Rodakom w Kastropie i o
kolicy, iż w niedzielę dnia 4! października obchodzimy 
5 rocznicę swego istnienia u p. Szultebekra, róg dwor
::owej ulicy. na którą wszystkich czlonków i gości z 
Kastropu i okolicy jak naJuprzejmiej zapraszamy. 
Także i czl'onków innych tow::).rzyst\v, które nas ze
chcą odwiedzić, jak najchętniej zap raszamy. Pro
gram zabawy: 1) Mowa powitalna i wspólny śpiew. 
2) Koncert kapeli p, J. Musie!aka. 3. Spiewy Kola 
śpieVJil "łialka'· na cztery gł·osy. 4) Deklamacye i 
§pie\\ry. O godz. 7 taniec. Czlonków niewypłatnych 
uważa się za nieczlonków. O jak nailiczniejszy udzial 
w naszej uroczystości uprasza Z a r z ą d. 
.. _!._oczątel~~~-~~~~-~-po _?Olu~-~i-~--·-----

Towa.tzysh'\'0. św .. 4Joizego 'W Cottenhttr~u 
donosi swym czlonkom i wszystkim Rodakom i Ro
daczkom, iż dnia 4 października obchodzimy \V zam
kniętem kólku zabawę rekrucKą, po!'ączoną z dekla
macyami i mową poże~nalną dla mlodzieży wstępują
cej w szereg-i wo.iskowe. a '"" końcu taniec. Cz.lonko
wie wyplami naszego towarzystw-a ma}ą wstęp wol
ny. Cz!onkowie niewyo~atni mogą wprzód swe mie
sięczne zaplacić, a będą mieli \\' Stęp wolny. Ktoby 
chciai z nieczłonków udział brać w zabaw·ie. musi się 
\Vprzód dać wpisać za cz.łunka. w prz.eci"wnym ra~ie 
udzialu brać nie może . Czlolfowie winni ie stawić 
w czapkach i oznakach. \V razie polskiego nabożc·.l'l
st\va zaba\Ya rozpoczn.ie się .dopiero po polskiem na-
boże!Jstwie. O liczn:y udz i ał prosi Z a r z ą d. 

Wiec w Do.isbnrgu 
odbędzie się \V niedzielę, dnia 4 pa;'~dziernika o godz. 
3-i s w lokalu pani Iioltsclmeider, Bequinengasse 7. Po
rządek dzienny: l) Nauka o wyborach do sejmu pru
skiego (B rejski ). 2) Związki zawodowe ( Sosiński}, 
3) frymarka ziemią (Szdopiński). 4 ) Rozmaitości. 
Ponieważ wiec ten będzie tego rodzaiu 
pienvszy, przerc- uprasza s i ę Rodaków nie tyJ
lm z Duisburg-a, lecz z calej okolicy okręgu wybGr
.:zego. aby się jah: najliczniej zgromadzili. l"rócz wy
mienionych wyże.i bęćzie jeszcze wi~ce3 mówców po 
zamiejscowych. ;.,·a pokrycie kosztów w tepne 10 fen . 

Przewr·dnicz<-,CY komitetu wyt~. na pow. Duisburg. 

Wiec pol "ki "T Oberst.yru m 
odbędzie się na życzenie Rodaków z Oberstyrum w 
niedzielę dnia 4 października na sali p. Wolberg-a, ul. 
Mtihlheimer Str. 64. Na wiecu ma zostać założony 
protest przeciw żądaniu ·ks. proboszcza Bergmanna, 
abyśmy ., się \Vyrzekli czytania .,\Viarusa Polskieg-o". 
Prócz tego omawiane · będzie polożeni e Polaków na 
obczyźnie. O liczny udzial Rodaków z Oberstyrum 
i okolicy uprasza .,Związek Polakówu. 

~~~~~~~~~~~i{~~}i.-~ 
Szano\vnemu sekretarzowi Towarzystwa 

Rocha 
panu ~~ardnowi Błocho~'i 

oraz jego narzeczonej 
pannie Maryannie Mazurkiewicz , 

sklada Towarzystwo \V dzieli. 4 października ser 
czne życzenia zdrowia, szczęścia, dobreRO pow 
nia i bJ'ogosJ"a\:vierl.shva Bożego. Mloda para ru 

żyje! To\v. św. Rocha w Oi.isseldO" 

~~~~m~~~~~~~~~~~ł 
Szan. Publiczności polskiej w vVa.nne 

donoszę, iż osiedliłem się jako 

krawiec polski. 
Polecam się do wykonywania ubrall., paletot~ 

spodni, pod!ug miary pod gwarancyą za dobre l~ 
nie. Proszę szan. Pub.liczność o poparcie me~o Prza 
siębiorstwa. Z wvsokim szacunkiem 1 

Dyonłzy W arszczyńskJ, 
krawiec polski w Wanne, ul. \Ąlilhelmstr. nr.~ 

Biuro polskie w Berne. 
znajduje się przy ulicy 

Fried••ichstr. nr111 5. 

~i~;~ie~;~~ki~do ;;o -~;Dei 
znajduje się p,rzy ulicy 

KarEsłr. nr. 2a. 
Ot\varte jest przed południem . 

ŁABUŃSI(I. 

Rodakom w Bottrop1e i okolicy 
donoszę, że znowu tego roku jak inne lata mam 
ki zapas 

dobrych ziemniaków 
wszelkiego gatunku po najumiarkowańszych 
na sprzedaż i odstawiam takowe furmanką 
domu . 

Zarazem polecam mój sklad towarów 
uych, dobrych win i cygar. 

Liczę na łaskawe poparcie i pozostaję 
Z szacunkiem 

Jerzy Któsok, Bottrop, R.ing IH. nr. 6. 

Szanownym "Rodakom 
we Witte-n i oko·łicy do!loszę Jak najuprzejmiei, ii 
dniem 1 października otwieram 

p ·nł~ką pl«~karn~tę 
we V\litten, przy ul. Są d o w ej (Oerichtsstr. 
Staraniem mo.iem będzie, szan. R.oc!aków 

żyć jak najrzetelniej. Na życzenie każdego 
wiam towar do domu. O laska we poparcie 

. Rodaków prosi z szacunkiem 
Ignacy JOemczak. 

·-·---·--·--·- ł'fł.&ler'.!" ł l Gdzie . l kupuje · się dobrze a tanio 
• to-u'a1·y di·og:eryJne, :t'ą.t•by, OJl3" 
Jl trze.llłia cltirur~·iczne, mydł-a, . 
lj '~'ina itd. ittl. 
Ił w d rogeryi 

,_ Otto Sandkiihłer Kastępca 
• "· łasć. .ll'lln Magdołyń!d.d 
li "\V llet•ten, przy ul. Kaiserst~, 44. 

•lł•łlfiMJiftlJIIIIIJIIIMII 

2 pomocników KOŁTUN 
krawieckich 

na stałll! pracQ i dobrą za

Aby gruntownie 
~ię na zawsZ-e tego n 
j enmego gościa, P"J•Q,r?:u•"ri'U Zad . n • o •• i ł k. W i e c . "' Weitmar 11 płat(\ przyjmie od zaraz z bral;:iem krwi i . Zlerzawlenle rDal ~ t \V niedzielę, dnia 4 października o er. odz. %.5 od- Ludwik Fengier apetyt.u,appotltaej:ar" • 't "' W anne~ ul . Ka.rtJlowa. 2a. .,.. /lU 

We wtorek, dnia 6 paździ~rnil\a b. r. po poludniu będzie się wiec ... Zjednoczenia zawodo:wego" na sal i S ' kt 
o godz. 4 mają zostać gruma i ląki forellego, polorżo- p .. 1 i ederha~;en1am!'a \larktstr. 8, okolo dworca. 0 - Ró• k .. "k~ lllyczyns 

.. ne przy ulicy Forellstr., w oberzy p. Dtickera w mawiane b~dc; sprawy robocze i organizacyi zawo- zne tną,z "l .z Nowego ()Jeuenbtu·g 
• Recklinghausen-Brucl1, na kilka lat wydzie-rźawkme. ddwei. Liczny udział l~odakó\V z okolicy pożądany. pGleca Księgarnia ,: ~A'iar. na ż-yczenie dobry i 

Ad.minis1racya Foreile;;ro. · · · · .. l;edrwc-zenie zawodowe polskie". Polsk." w B-·f'hr·m. wodny środek• 
----------------------------------------~-------------------------------------------~ 



• ! ledlłenne pismo ludowe dla Polak6w na obczyźnie, poświęcone sprawom narodowym, politycznym i zarobko"·ym. 

lfpłlllbl coizitl!nłc z wy}~atkiem dni poświlttcznych 
'Jf ~tłlałłd•m nJisdJnym p, t.: .. Nauka Katolicka,. z ty
.. llklem apclecznym p. t.: .,Glos 26rnik6w l hatni
"""· oraz pisemkiem literackłem p, t ... Zwterciadlo" 
fl ... plata kwartalna na poczcie l a listowYch wYnosi 
1 III· 10 fen., a :z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen. 
..lillłll Połtki" zapisany Jest w cenniki pocztowym 

p~ul znakiem ,.t pointach" nr. 128 . 

Módl się l pracuj l 

Z1 inseraty placi się za miejsce rządka drobnego druku 
15 fen.-... a.z.a ogloszenia zamieszczone przed inseratami 
-4 Ofen. Kto cz-;_~to oglasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za t:omaczenie z obcych języków na pol
ski nic się nie placi. - Listy do redakcyi, Drukarni 
i Księgarni należy oplacić i podać w nich dekladny 
adres piszącego. Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
korespond.entów bez ich upoważnienia nie wskazuje się. 

. 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e Nr- ,22S. Bochum (Westfalia), niedziela 4-go października 1903. :Rok 1·3. 
'-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Redakcya, Drukarnia Księgarnia znajduje się pr~?:Y ulicy Malthesei·strasse nr. 17 na dole. - Adres: "\Viarus Polski", Bochum. 

1el Rodzice polscy! Uczcie azleci swe 
M6wie, czyta6 i pisa6 po polsku! Nie 
fest Polakiem, kto . potomstwu swemu 
llłemezy6 się JlOzwoli! I. 
~.e~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Z wypadków dnia. 
o 
t! Nowy Ballestrem. 

Partya centrowa postawiła jako kandydata 
nru poslcu cLo sejmu pru·skiego Wi okręgu wybor
czym Klucz:borek-Olesno hr. Gustawa Balie

,, strema, syna hr. Ballestre'ma w Plaw'JtiOIWcach. 

L owe pismo centrowe drukowane po polsku. 
', Dotychczas uraczyli centrowcy Polaków 
• trzema pismami drukowanerui po polsku: "War
r. miaktiem.'', który WOhl]e. z ,,Gazetą Olsztyńską", 
rt ~ "Przewoldnikiem na obczyźnie", który obrzuca 
- ~ błotem.Ludl polski' tutejszy, naszą władzę wybor-

czą i nasze: pismo, oraz "Gazetą Katolicką", 
:J która się ma uporać z; "radykałrrym•i" Polakami 

.._ a Górnynv Sląsku. Snać, .vobec ostatnich 
'Zmian na Górnym ·Siąsku jedna taka gazeta nie 

·.v ~ ) wy~tarcza, kiedy zakladają drugą. Ze 31ąska 
1 'vL donoszą: 

Ks. dr. Stephan, redaktor centrowej "Oaze-
.ty Katolickiej" w l(ról. Iiucie, zacznie od l li

;e.na~stopada r. b. wydawać w l(atowicach nowe pr
az smo pod! tytułem: "Katolicka GaJZ·eta Ludl()wa". 
!oni. Wszystkie zwyż wymienione pisma strzegą 

interesów centrowych pod finną polską, podszy
wają się pod imię Polaka, obrzucają błotem naj

; Pierw pasterzy narodowych, aby poten~ latwiej 
~b~lo Z'dtawić całą trzodę, a gdy wszystkie trudy 

1n1e z(!ad'zą się na nic, Iźą cały ·ogól polski. 
i. ii Chytrzejsi, nJ.ż hakatyścL 

Telegramy. 
5~~~ B er l i n. "Preussische Korespondenz" do
ods nosi, że w mowie tronowej przy otwarciu sejmu 

sz ruskiego będzie wzmianka o projekcie kanało
k "Ym. Projekt kanałowy i regulacya Odry 
~zyjdą niebawem po otwarciu sejmu pod obra-

B i a ł o g r ó d. Król serbski polecił jenera
owi Gruiczowi utworzenie nowego gabinetu mi
'sterstwa. 

D B er l i n. W czwartek wieczorem powsta· 
. rozruchy na placu Netrelbecka. Z policyan

•· ow drwiono. Tłum rozpędzono z użyciem bro-

'· siecznej. 
l G l i w i c e. Firma S. Steins wdowa, tartak, 
~łosiła upadłość. KierownJk tartaku, Aleksan

r Steins, zbiegł. Długi niepokryte wynoszą 
000 marek. 
. B Y t o m. Palą się lasy hrabiego Tłełe-
1nklera z Pokitwic. Lasy te mają 163 hekta

J' w obszaru. 
__...H W i e d e ń. "N. Fr. Presse" donosi, że na
r~ .ęPCa nuncyusza T aliano zostanie msgr. Gra
l .1 ,,~lto Pignateli. 
po~bl' • B er l i n. "Nord. Allg. Ztg." pisze: Pary
ieprz; kJ ,,Temps" rozniósł, że cesarz Wilhelm napisał 
~~~~~;t~czas posiedzenia kongresu przyjaciół mię-

Ynarodowego pokoju w Rounen napisał na rę-
• e ~· Monako, jednego z honorowych przewo

ski ikow, że tylko wi:edza doprowadzić może do 
g WP·~1Wszechnego rozbrojenia. Wiadomość ta jest 
. niell SZYWa, 

f?olacv na obczyźnie. 
To i owo z Altenessen. 

Piszą nam: Szano\\ n ej f-(edakcyi .,Wiarusa 
Polskiegot', organO\Yi naszemn donoszę uprzej
mne,oraz Rodakom, a mianQwicie mlod'zi'eży pol
skiej w naszej ok,olicy zamieszkałej, iż niektórzy 
Rodacy chcą zalożyć towarzystwo "Sokołów". 
To z pew1nością każdy Polak z radością powita. 
Młodzież będ'zi'e miaia \\ lasne towarzyst\vo. Dla 
tego odno,szę się do was Rodacy, nama\via~jc ie 
mtodzież do wstępu w to\\ arzystwa, polskie. Za
pisujcie s.ię do gniazda sokolskiego, aby nasz 
"Sokół" był Hczny. A tera:z szan. czytelnicy 
,,Wiarusa Polskiego'' sko!lczył się trzeci kwar
ta!, trzebaJ znórw po~nyśleć o odnowieniu przed
płaty na' pismo nasze, które \Vśród wsze'lkkh 
gromów ,obelg i prześladvwa{J, idzie drogą pro
stą i polską, \\''Śród wszelkiej hakaty i blatów 
~1iemi'eckich, a nawet i tak zwanych p·olskich 
,,Przewod1ników", którzy tylko są grabarzami i 
kopią grób naszej sprawie. Nasz "\Viarus'~ stoi 
twa·rdot i broni nas szczerze. Dla tego wotam 
do was \ 1iar.:u Ó\'· \ ok' li 'Y :Altenessen, trzyw 
majmy się obur<{CZ .,\:Viarusa Polskiego" i pitsm 
\V'iernie: polski.ch, i jakżeście na astatniem w.iecu 
dali dow:ód, że. stoicie '' icrnie przy nasz.ej pol
ski'ej ·wladzy i, ~organie naszym pamiętajmy i 

·dziś o nim, gdzie się pra\\·ie całe piekło z przy
sięgło, aby go w~ytę pić! To tem wierniej po-win
niśmy stać przy nim. i nietylko sami go zapisac, 
ale i drugich zachęcać lub im zapisać. A \Vięc 
do agitacyi po domach, bo ambony nie mamy, 
jaJk nasi przeci\vnicy. liubiarz. 

Polacy w Paryżu. 
(Akt uroczysty w szkole l!(łrodowej polsk. w Paryżu}. 

Co roku na kOI1cu lipca tub na pocz4tku sierpnia 
zbiera się w szkole grono osób interesu.iąc:;,·ch się ży
ciem polskiem w Paryżu, dla pr7.;yjęcia udzialu w Ak
cie urocz.) stym i dla wysłuchania sprawozdania za 
rok ubiegły. Urocz.rstość aczkolwiek skromna· po
siada jednak dla nas niemate znaczenie: emigrautom, 
którzy przez Szkotę przechodzili przypomina lata 
dawne. czasowo znajdującym się w Paryżu daje obraz 
jednego z przejawów życia emigrac:ri stalej; daje 
możność zaznajomiellia się z Instytucya, która tak 
ważną rolę w historyi emigracyi paryskie.i ode12;rala. 

Mając pod ręka oficyalne sprawozdanie (I), po
staramy się zdać sprawę z tegorocznego popisu. Jak 
zwykle odbył się on pod przc\\·octnict\\ em prezesa 
Radv Szkolnei. dre'l Ksawercr.ro 0<11~70t.\'ślde{!o. 

Po ki·L';lkiu~: przcnu':\\ iL11i11 pp. Cin!ęzowskiego i 
Gasztowtta, zabrat glos dr. Węclwwski, br. \Vyjc;i
dżając na tałe do kraju, pożegn ć uczniÓ\\ i dać im 
na przyszłość raJ kilka: 

Pamiętajcie o tem. - - mówi! d r. \V ęckowski, że 
pośród obcego jesteście llaroc!u. że patrz~~ na Was 
obcy, że jesteście tutCJ.i przedstawicielami ca!c;:o W&
sze~!O na rodu, re wedtug \\as i uczynków \Vasz.)·ch · 
naród cały S<Jdzić będą. 

A jeśli o tem pamictać będziecie, to jestem prze
świadczon'i·, że życie Wasze b~dzic życiem dla Pnlski. 
że będziecie ki g-odnymi s:vnami, a zarazem godn:rmi 
wuukami \Vaszych pr0.oicc'rw . 

Tak jak oni byli zdoln\·mi do na.iwyższeRo po
święcenia. do porzuceni[l dla Polski wsz:rstkicgo co 
mieli najdroższego i do ohania dobrowolneg-o wygna
nia, - t8.k i \Vy bądźcie gotowi do porzucenia te.i tu
tai prz~rbranc.i Ojczyzn.\'. Ob~· vięc kicd~·ś ziścilo ię 
gorące pragnienie pranie<'1w \Vaszych, iż wnulm\\ ie 
ich oglądać będą o_icz;yznę swoją!'' 

Po dr. Węckowskim przemawiał francuz. p. pro
fesor Chassaing - wielki przyjaciel Polaków. l 'ic
stety z powodu braku mie.isca podać tyll.;o możemv 
wyjątki z przemówienia JJ. Chassaing. -

Prof. Chassaing mówil szczerze, bez sadzenia się 
na słowa i wyrażenia, które szumnie brzmią, a nic 
nie znaczCi; mówil skąd datuje przyjaź Ił jego do Poi-

ski i Polaków i mówi! jak mile ma wspomnienia o 
stosunkach, jak i e go w życiu z Polakami lączyky; 
mówir ze znajomości<! rzeczy o wielkości kultury wo
góle, literatury polskieJ w szczególności. 

Długie lata zastanawial się nad tern, dlaczego na
ród tak wielki upadł': odpowiedzi historyków uie za
spakaialy go bynajmniej. 

.,Dzisiaj d.opiem jestem zdania, że Polska stara s1ę 
ofiarą wlasnych zalet rycerskich. Prawość, tak 
rzadka w stosunku między jednostkami, jest jeszcze 
rzadszą między narodami. \Vdzięczność- cnota wy
chwalana często, ale uciążliwa dla jednostki, staje się 
jakto mówią obłędem u narodów. Tak przynajmniej 
zrozumial"y ją narody, które Polska niejednokrotnie 
obronila od wroga, które zabezpieczafa od. jego naj
ścia. Dawne Vae victis, które dzisiaj staro się zasadą 
Bismarcka: ,.Sila przed prawem·' - pomaga nam do 
zrozumienia wielu bolesnych przejść w historyi Pol
ski." 

.,Drog-ie dzieci, znakomitych macie prznL~hć·w; 
między \Vami znajdują się ludzie wielkiej warto5ci, 
którzy vVam dają przykfad odwagi. cierpliwo.ki i' 
przywiązania do wspólzicmków. Do \Vas należy na
śladowanie tych tradycyj prawości, od\vagi i milości 
dla kraju. A kto wie co przyszłość dla \Vas zacho
wuje··. 

Dalej zabral glos dyrektor szkoty p. Alfred Bu
dzyński, w celu złożenia sprawozdania za rok ubie
~Jy. Dowiadujemy się, że na poczutku roku szkolne
~o 190213 uczniów w Szk! Ie h1· i· .16 (2. internów i 8 
eksternów) z czego w klasie vm - 10, w vn - 13, 
w kollegiurn Chaptal -- 7, w liceum Concordet - 4, 
w szkole sztuk dekoracyjnych l, przygotowiający się 
do konserwatoryurn l. 

W przeciągu roku jeden z uczniów z.fożyl pier
wszą polowę literackieg-o bakalaureatu, feden otrzy
mał· świadectwo z uko1kzenia nauk początko\Vych 
(certiiicat d'etudcs primaires). 

\V przemówieniu swajem zwrócil dyrektor uwa
gę rodziców na. to, ab:y odda\vali dzieci możliwie 
wcześ11ie do szkol"v: szkola przyjmuje dzieci od lat 8; 
aby korzystać jak należy. trzeba zacząć wcześnie. 
Mówir o metodach stosowanych w szkole, o jej orga
nizacvi. 

.;co się nas. Polaków, dotyczy, zakm ..;zyl p. Bu
dzyl1ski, to wielkie środki sł'użcnia sprawie narodo
wej, t:;,·mczasem nam nie dopisują. Z powodu braku 
t~'ch właśnie środków, uciekać się musimy do drob
niejszych śrcdków wykszta.fcenia. }{tóre vvypelniają 
dusze uczuciem. rozum wspomnieniami namdowemL 
Czy nie .icst wlaściwem. abyśmy uży-wali wszelkich 
środków. zdolnych do utrwalenia w naszej \.Vyobraźni 
wsoomnie!'1 te~o kraju ukochanego i nieszczęśliwego, 
które~o najmtodsi z nas jeszcze nie widzieli, a ci co 
w moim znajdują się weku widzieć pragną, kraju, któ
rego ci co go znają, zapomnieć nie mn~ą: 

O za tym kra.iem, 
Jakb-r za rajem 
Codziełl wzdycham i płaczę; 
I nie będę szczęśliwy 
Aż te lasy, te niwy 
Jeszcze raz choć obaczę.'' 

Do tego sprawozd<luia Llodana w broszurze 
szczególowo opracowany stan finansowy szkoJy za 
rok zaprzeszly. 

Na zakończenie uroczystości. p:ze,platanei chó
ralnym śpiewem i deklamacyą dziatwy szkolnej, p. 
Oyhowski · odczytał listę nagrodzoJlych i odznaczo
nych. 

• 
1 a.iwięce.r nar: ród r•trzym:Jii uczninwie: Pujkis, 

Budz\'(Jski. Marceli. Zembrzuski. Jędrzejowski (Li
ceum Condorcet i Kol!cgium Chaptal), Różycki, Plu
ci(Iski P<ł\ ref. Plucil1ski Karol. Ziemiali ki :Edward, 
BudzyJ1ski Andrzej w samej szkole. 

Odrodzenie narodo\ve Górnego 
Sląsk;r 

Zgoda na Górnym ~~ląsku je~ t 12zynem d~ 
konanym, Oto najradośniejsza \\ ·iadom'Óść. W 
ponioe•d'zi~lek po potudniu rozniosły telegranny 
wiadomoś~ P·O świecie, że w Bytomiu nastąpiło 
na posiedzeniu wsp61nem ścisie poJączenie się 
obyd'wu towarzystw, ,~towarzystwa ludowego" 
do którego z.eszJej ~oooty przystąpi! pan Napi'e
ralski, \ 'ystąpi\\'·szy z komitetu centrowego i 



,,Polskiego Towarzyst\\·a \Vyborczego". ,,Kur. 
p,ozn." odebrał up i s przebiegu tego dla stosun
ków na Sk1sku nadzwyczaj ważnego posicdze .. 
nia, z którego się dc\Yiadujemy, że ,,Tow. ludo
:wę," się ro1związalo, a ra1czej zlało się z "TO'\\. 
Wyborczem·' w jedno ciało politycz,ne, z które
gol pow.staje "Komitet centralny dla Górnego 
śląska/'. Do tego Komitetu dostarcza "TO\\·. 
iWybnrcze'· 10 członków i prezesa a "TO\\·. lu
dt()lwe" lO czl,c·nkó\v. 'vV skład teg.o Komitetu 
:-wchodzi wit:tc 21 członków. Redaktorzy wszy
stkkh trzech organów głównych, a więc "Gło
su Śląskiego", "Oórnoślązaka" i "ł(atolika" bę
dą mieli w nowym .Komrtecie głos doradczy. Z 
każdego pisma będze mial w nim głos jeden re
daktor. 

Centrum \\ obec takiego obrotu sprawy stoi 
hezTadne i na razie oniemiało. Gaz.ety centro
:we za~ęły na raz.ie stanowisko referuJące. 'vVrG
darwska centrowa "Schles. Volksztg." i ,,Ger
mania" dc1noszą pokrótce o dokonanych faktach 
t. j. o wystąpieniu z komi'tetów cemmwych pp. 
Na·pieralskiegol i ks. SkowrońskiegOl i oświwd'
cze.niu ,,Oaz. Op.'·, że nigdy nie miała pretensyi 
uchodzenia za pismo centrowe: Centrowa "Gel
senk·irchener Ztg." bardziej wychyliła się z kor
ca. Pis.mo takie robi m\ agi p·o zaznaczenin 
zmia,ny na Gó11nym Śląsku: "Zmia1na kieru111ku 
"Katolika" wskazuje ponownie, iż o·ptymistycz
na ocena ruchu polskiego nie je:st na mieisc'u. 
Prawie tarksamo cie1kawem jak zwrot ,,Katolika" 
j.eSit rad:osne powita~n1ie CZY'nu tego przez .,Kl!
lfYerta Poz:na1J·skieg•o". Po "l(uryerze" wielu lu
dzi spodzie\valo się czegoś inneg•o. Dla centrum 
pozostaje wobec radykalnego polanizmu jedna 
<tf;oga: zaufanie w siły własne i stanowczość!" 

Rzeczywiśoie "l(uryer Po.z,nański" w naj
wyższym stopniu zawiódł oczekiwan:ia centrow
ców. Ale przy ciąglej zmianie redlakcyi nie 
powinna zmiana keru·nku tak zadziw,iać nawet 
- centrowców. Pismo, które ·nas na obczyźnie 
Ca!fą silą pado do Z\YiciZku z cemPowcami, bez 
za'strzeżeil, dz.iś nawet przycina "Dzie,nnikowi 
Bo·z.n. ", który \\IObec sprawy górno·śląskiej za
ią! sta•nowis.ko wyczekvjące. Czyni to tak: 

"Dzienn1ik Pozn." d'o dziś jeszcze nie wlerzy 
\\Tle :\ViaJdlomość ·O fakcie po!aczenia się partyj 
górnośląskich! Tymczasem wiadom'Ość ta do
szla już wszędzie, a dzisiaj zamieszcza ją "P'i'ei
. grz.ym" pelplii1ski, wychodzący trzy razy w tY
goldniu. .M.·oże więc i z cz.asem dotrze ona do 
"Dz1ien111ika", a1 wtedy pismo to jak zawsze bę
tlizie nrag{'ot dodać S\\ ·ą z; natną uwagę: t,l'vlyśmy 
to. już dat\\ 1no pierwsi przewidzieli." 

Co do centrowców to rozumie1my nie
my ból kh, oJ bezsi'lna zemsta ra
czej nas bawi, niż trwoży. ,J~ache ist sliss" po
:\V\iedzą sobie pewnie westfalscy katolicy I lda:sy, 
a nam pOZID'S.ta!łal radiość, że polityka ugodorwa 
je:sz.cz.e bard'ziej we \Vestfalii, niż na SląsJm 
·skręciła kark. 

Palf1 Napiemiski okazal \\·iele odwa·gi. Od
wag:i, mówimy, bo nie za'straszył go "list paster
ski" ks. ka·rdynała Ko1wa. 

.MC'że teraz uprości się ducho\v•nYm germa
nizatorom naJ Sląs.ku robota, iż wszystkie gazety 
poLkie zaczn<{ \\ yklinać jako' heretyckie. 

Wybory na Górnym Slasku a cen
tro\\ cy, 

Zjazd centr()lwych mężów zaufania odbyl 
się we \V rod a \Y'iu. Ce:nuowcy po~h \valili się, 
że spra\va ich \\·e wszystkich okręga.-..::h wybor
czych stoi bardzo dobrze. 

Ogl1oszono już kandysdató\\- na posłów do 
se'jmu. Kandydatami są: 

Na W rocła\\.: rektor szko·IY elementa•rnej 
Zieschke; 

na Szczygtó\Y -S\Yidn.ic~: 1-::s. dziekan Iioh
eisel; 

na fmnkenstein-Mlin ter'berg: mistrz komi
!ni·a.rski Metzner i· hr. Scrachwitz; 

nw Klu~zbork-O!esno: hr. Gus ta\\. Bal! e
strem (syn IJ r. Dailestrema w PiawniO\\·ica.:h); 

na Opoie: major Szmula i radz...:a .. <-1dowy 
N~dbyl; . 

na Prudruik-N!emcdlin: hr. Praschma. i \da-
ściciel dóbr .:3trzoda; • 

na Nysę-Orotków: go p9darz liubrich i k . 
p11ob. Stuk. 

"vV rirmych o·kręgach. jak pisze "Górnośl. ", 
~entrowcy dotychcza ~ nie odważyli się jeszcze 
postawić \.vych kandydatów, miano\\ ioic nie u
.C~YJniH tego w tych oi'ręgach, ~dzie ruch polski 
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z.naczne już paczynit \\ ylomy \\" ich szeregach." 
Być może, że centwwcy \\ ierzą w PO\\ rót 

pwrtyi ,,Katolika'· albo oglą·dają się za takimi 
kandydatami, którzyby zdołali ruch narod'OWiO
polski para!iżO\\'ać. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. 

Chełmno. Ks. Sze\VS z Sarno\va, który w 
wyjechał do K.rólc\Yca, aby tam siuchać prote
stanckiej teologii, opuścił uni\\·ersytet, .iak pisze 
,,Lech", i udaJ się do l(adowy.chwarów (Rywa{
du), gdzie na pokucie przepędz. i wyzuac?ony 
czas, a potem tnów· odda się służbie Kościola. 

Gdańsli. Dod·atki do pensyj urzędniczych, 
zwane "Ostmarkenzulage", wypła.::aj 1 nau~zy
cielom i urzędnikom \\ Prusach Zachodnrch. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Gniezno. ł(s. \\ ikaryuszowi Zale\\-skiemu 

z Krotoszyna, powierzono a'dmłnistracyę probo
stwa zbąs.zy(Jskiego ed l października. -Na wi
karyaty powo·lano ks. l(laro\Yicza, wikaryusza 
z Rogoźna do Siedlca w dekanacie zbąsz.y(Jskim, 
a ks. \Viliiliskiego ze Siedlc.:a dD· l(ogoźna. 

- Sierżaun Kubi(lski \\ Gnieżnie zmic.nii 
S\Voje nazwisko za pozwoleniem władzy na nie
mieckie .. Kugler''; z dwóch S\V•oich milon zaś 
"Juhusz Ignacy'' zatrzymał tylko pierwsze, a 
drugiego zaniechał. 

Śrem. Dzierżawcy probost\Ya \\" Gogole
wie spaliły się 3 stog-i zboża. 

Poznań. Strasz:ne nicszczęście wydarzyło' 
się na rorcie trzecim \\' 0ł(J\\'l1iC. Skutkiem Za
łamania się rusztO\\·ania, spadło pięciu zatrudnio
nych ramie robotników z dość znacznej \l.··yso
kosci i odnieśli ciężkie uszkodzenia. Przewie
ziono ich d'o zakładLl dyakonisek. 

- 2ebrak pewien, oburzony, że w składzie 
pieczywa pwz.y ulicy Kramars!\,iej otrzyma-l tyl
ko 2 fenygi, \vypolict.ko·wał sprzeda:waczkę i u
ciekt Nie zdołano go dotąd wyśled'zić. 

Gniezno. Tyfns szerzy się coraz bardziej 
pomiędzy, tutejszą załogą \Yojsko\, ą; po\v1iada
ją, że okoJc 100 os(~b z.apadło na tę straszliwą 
chorobę. 

Przechylewo. Przcstro·gą clla ty::h, którym 
to \\. ojczystych stronach nie s111akuje perka ze 
solą, a których ciągną za morze "złote góry". 
niech będzi·e następui<{cy \.\ ·ypadek. Robotnik 
łiinz tuzt<{d sprzedaJ wszystko co miał, aby tyl
ko módz się dostać do Ameryki. Ody przybył 
z żoną i trzema córkami do iiamburga, lekar~. 

· okrętowy nie chciał go przyjąć. bo li. miał cho
re oczy. Zona z córkami pojechały wpra\vdzie 
do ,,zł·otodajnej" Ameryki, a liinz musiał wrócić 
do· Prz.echyle\\"a. Zmiana \\ jegn pol.ożeniu jest 
ta. że dawniej coś posiadał. a dzisiaj biedak nie 
ma: nic. 

Poznaf1. O procesic komitetu '\\ rzcsi11skic
go pisze "Poseucr Neueste Nachrichten 41 w feje
etcnie p. t.: ,,PosencT Sonntagsplauderei": 
.,Bardzo ciemne są niekiedy 'drogi "'·ysokiej 
zwierzchności; i dzis jeszcze, cztery dni po o
glosze.niu wyroku. nie utrliał ni·kt tego. odkryć, 
czemu interes pai1St\\ a \\ ·yrnagal inscenizowania 
przed izbą karną \\ . Gnieźnie tak Z\\ ancgo "pro
cesu o u.tatwicnie ucieczki"' i wy s ta wie.nia tam
tejszego~ rcprczelltanta w~ad'zy oskarżającej bez
bronnego na pociski chytrego nadre(1czyka 
Lenzmanua, oraz potGinego \\ mo·\\·ie pa11a na 
zamku 1nitoslawskim. Na dobitek zaraz przy 
rozpoczęciu procesu zaszedl przykry wypadek 
z robact\\ em, przy którym każdy mąż patryo
tycznie usposobiony mógl tylko ubole\\ ·ać nad 
tem, że nic był obecny nasz dowcipny minister 
ró~nict\\ a; on bo\\ iem utopitby zapewne spiesz
nie \\ kanale (..Lausekanał") t~·c:h fatalnych go
ści, t~Jlrzy bez '' eZ\\ ?.'llia znaleźli s:ę na la\\ ic 
oskar~~onycl1. Teraz fiskus pruski penosi bar
dzG zna~:zne kc;szLa procesowe, 1~ cdczas gdy o 
!\orzyści nie. można 11lĆ1\\ · ić. Pyic·by może tepiei, 
gdyby rej l'i:CS?to\\ ncj spra\\ ic \\TZcsi(lskiej na
resz-::ie dano z u pclny J~okój, a troszczono się ra
c?.cj c. tę spra\u~. że śremski sąd nkn~gO\\'Y ka
zaj pozna1Lkiemu kupcO\\ i zaplacić talara za to, 
iJ: en imię dłużnika \\ck lO\\ ego nap\ ·al słusznie 
,,Jan'' (po polsku). 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Huta Laury. Straszne nieszczęście ,,, ko

palni Laurahu~~kej zdarzylo się w sobotę rano. 
(Jdy \\ sobotę górn-icy przybyli do pracy, jeden 
z nich spostrz.egl dym, doniósł o tem natych-

miast nadgórnikowi a ten sztygarowi. vV sku .. oa' 
tek tego nakazano robotnikom, aby czemprę~ jęt: 
dZiej wyjeżdżali. Ponieważ jednak pravvie 
·wszyscy rozeszli się już do przodków, dla tego rd 
,~,-ysłano po nich, aby ich odwołać od pracy. bn: 
Tymczasem dym mz.szerzył się szybko po ko. ku 
palni, w skutek czego wi.elu robotni•ków stra. żac 
cilo przytomność. Zarządca kopalni, p. Sandig' só' 
z·jechał z urzędnlikami i robotnikami, aby rat~ 
wać zagrożonych utratą życ.ia. Przywałano te .. su~ 
lefoni'cznie z szybów Knoffa, kopalni l~ichtera \V1C 

Ś\vieży.ch robo:tników z aparatami, które pozwa- sz' 
łają oddychać w dymie, z sztuczną tamą, tY 
gHną i innemi materya!ami i wspólnerui siłami w:~ 
zabrano się do ratunku i do zatamowania o~nia, .szt 
który tymczasem z powodu wybuchu gazów po. na1 
wstat Cztery raz,y nastąpił wybuch gazów, pn 
i pożar szerzył' się coraz .dalej, tcm więcej, że zal 
miejsce nieszczęściw w głębokości 140 metrów mi 
znajdowało się w pobliżu wybranych pokładów, ~ 
gdzie z·wykte wiele. gaz.Óiw się tv\norzy i wyda
bywa, pomimo, że są wszędzie ta!my. Tam się 
pali to drzewo, którem zabudo~wamo chodniki~j 
Hakatystyczna ,,Katowicerka" jesz.cze dokładnie ~~ 
przyczyny niesz•częścia nie wie, a jednak iui , 
posądza nobotnikÓ\\·, że jed'en z nich umyślnie, m, 
lnb lekkom.yślnie. za1palil swoją lampą stare drze- ~~ 
wo. Takie posądzanie jest- jak pisze "Katolik'' i~ 
- ntie tylko .nie słuszne, ale wprost potworne, no 
bezczelne ze strony gazety, która często swoje· m 
wia'domości ·otrzymuje od pracodawców lub u- pc 
rzęd'ników. Tern samem prawem możnaby 
twierdzić, że na miejscu nieszczęśc~'a nie było z 
'\Vsz,ystko tak urządzone, jakby sobie tego ży- pr 
cz,yć należało. O i'le można było clowiedz1ieć oc 
się w nicdzielę po południu w• Laurahucie, leżało tn 
\\" tamtejszym lwzarecie kna:pszafto\vym 41 po- w 
parzonych i uszkodz·onych na zdro'\viu przez 
trujące gazy, oprócz tego trzej nieszczęśliwi 

zmarli: \Vyłeżałek, ~ona ty, który pozosta\\ia w 
d\voje dzieci, Segiert i Oleś. Zarząd'zcę Sandi- \V 

ga nie zdołano wydobyć, lecz trzebba go byto pc 
zamurować w raz. z innym nieszczęśli\\·ym, któ- ni 
ry ma się nazywać Sicdlaczek Pła•cz i narze-

0
, 

kanie rodz.in dotkniętych nieszcz,ęściem był l ~\~ 
\\"iclki. Kobiety i dzieci stały przed l~opalnią, la 
przed lazaretem i spoglądały na te mury, w \\ 
których miał się zja.wić ukochany ojciec, mąż, 

brat, czy żywy, czy uma·riy, pokaleczony, czy bl 
zdrowy . 

Pszczyna. O niebywa-łem Z~dradze'lliu ta-
iemnbcy redakcyjnej przez sta.wetny organ księ· 
iy ger~anizator(:~v ,.Gazetę Katolicką", donoszą l h 
do "Dzwn. Pozn. : c1 

"Gazeta Katolicka" zamieściła w zeszłym \1 

tyg·odniu }corespondencyę z \Voli pad' Pszczyną, n 
piętnującą! •stósunki w tutejszej gminie. Pisarz te 
gmitny na rozkaz, wójta wystósowa,! d·o re.dakcyi o' 
,,Gazety Katolickiej'· pismo z żąd1a1niem nazwisk n; 
korespondentów, a redaktor tejże gazety ni etyl- d, 
ko, że wyda t nazwiska lwrespondentó:vv, lecz P 
na\vet sam osobiście przyjecha·ł do Woli i ręko- \\ 
pis korcspcndcncyi cdidat pisarzowi gminnemu, k 
aby się mógl przekonać kto korespondcncyę pi- \\ 
s~. p 

Fakt ten 1najlepiej charakteryzuje ten .,blat" j. 
katolicki i stosunki śląskie, gdyż ja·k wiado~rno, \\ 
żaden i.nny redaktor na\vet pod grozą w.ięz.ienia ż1 

n e \\~C~~c~.:~;~-is~;~~l1~~:~o;~~~·;t~r.:~~· S\vego czasu l~ 
dono~ily gazety, na~i4gał właścicieli rozmait~ch b 
hoteh DO' małych m1asta•ch, \\ yludzając od mch · 
pożycz:ki za pomocą wysyłania JistÓ'w. rzekomo tL 
z pieniędzmi, w których rzeczy\\·iście był tylko rt 
papier, - przytrzymano w tych dniach we Wro- n 
cła wiu. - Nabroi\\ sz.y z.tego w Po:z.na!Iskielll, 4 

udał on się na Sląsk, gdzie bobrował pod na:z\\·1· '' 
skicm Dieskau z Poz.nania. Jest to nazwisko n 
przybrane, gdyż \\. Pc.znaniu· żadnego Dieskaua Ł 
nie znają. 
========~==========::::::: Si u: 

o Wiadomości z~ •wiata. 
N 

.. Sl 
Z iemiec. Strejk siużby omnibusoweJ ''. o. 

Berlinie. Akcyjne Towarzysrwo omnibusóv·: 'i. ,, 
Berlinie \\·yda!o następuj~1C~l ode Z:\\ ę do dawne~ \\ 
.swej sl'u7,by: ,,Spowodowani liczncmi prośtJ.al111 p, 
oddalonych z, powodu strejku furmanó,,·, szafne· k 
rćw i stajennych o przyjęcie ich na nowo do słtJ- c: 
żby, donosimy, że. jesteśmy gotowi uczynić to h: 
\\ ten sposób. że ludzi, l<;;tórzy służyli u nas prze· \1 
szlo lat 10 przyjmiemy napowrót natychmiast, lc 
tych zaś, którzy sl'nżyli przeszło lat 5, tylko 0 

ile oka1że się tego potrze'ba. Odnośni ludzie po- c 
\\ inui się ząmeldb\\ ać do ty-::h bi·ur, \\ ' którYC~ 



<lawn!ici służyli. Służba, która obecnie jest za
jęta, poZiostanie w. m[ejscu." 

Na zebraniu strejkujących zostaJo 6000 ma
rek roZ'dzi'ekmych w ten sposób, że każdy ode-

. bra,l7,50 m. na pól tygodni'a. Prz ;vvódzcy strej
ku nie odebraH doty.chczas ·Od nadburmistrza 
żadnego uwiadomri:enia czy dyrekcya omnibu
sówi g;oto,\v·ą fest dio w'eiścia z. nimi w układy. 

z Węgier. Z Bu1dapesztu donoszą: l(ozpi
suJą się gazety ·niemieckie o wstępovv,aniU' do 
w10jska a:ustryacldego gromadnie. chłopów 
szwabskich vv Siedmiogrodzie osia'dłych. Oaze
ty węgierskie radykal1ne ostro •występuj<{ przeci
w:ko temu, gdyż wietrzą po za tem ukry1tą akcyę 

, .sztabu gen:eralneg~o i· gł1oszą, że rząd i cesarz 
nad11żywają cierpliwości węgierskiej i gwałtem 

, prą Węgrów do po1wtórnej. rewoiucyi, która,by 
zakończyć się mU'siała detroni·za,cyą cesarzy me
miercki'ch, łia'bsburgów. 

Z. różnych sfron8) 
\Vanne. vV kopalni Pluts II szyb "\Vi'lhelm" 

1 został zabity nasz rodak Nitsz.ke, urodzony w 
Jerce p. Kościanem w 18-stym roku. Zy.wił 
matkc swą. Pogrz:eb odbył się W r ltdedzielę ·po 

' po!ud-ni!U d'nia 13 z. m. z. pod.wórza kopalni przy 
- licznym udziale, bo' zebrał.o się. około 300 osó'b, 

i ku temu przy ła:d111ej: pog:odz:ie, ale jak to smut-. 
' no ten: orszak pogrzebowy wyglądał, bo ów 

m!odlzjenic.c nie byt \V żadlnym t•owarzystwie 
- polsko-kat., a któryich tu mamy aż cztery. 

Przy tej sposobności wzywam Wiarusów 
z Wanne, aby łączyli się \V towarzystwach, a:by 

- pracO'Wiaii nad polskicm wychowaniem dzieci i 
odrna\vi.a11i ludzi od picia gorzałki. vV tych smu
tnych dla nas cz;;vsach potrzeba nam ludzi gorli-

- wych, trzeźwych i świa·tłych. 
Sta1y cz,ytelnik z Wanne. 

W Husen zamierzają Wiarusi założyć to..: 
warz.ys.two: polskie. W tym celu odbędzie się 

- w niedzielę dnia 12 października o go:dzifnie 4 
po poludnitt na sali p. Schiittego w tiusen zebra

- il'li:e. Kornitet już się :lawiązaL Należą do: ni:ego 
- panowie Pr. Brodowiak, Musial, Józef za,jdo-
ł l wilc. z., I. .Mikolajczak. Jatn Stcfania·k, Jan Szes.u
' la, Michał Grygie1, Jan Wa\Yrzynirak i W. No

wak. -
' Styrum. \tViec polski w Oberstyrum od-
będz:i'e się w· niedzielę, dnia 4 paździ·ernika! o 
godzinie 4 p.o południu. 

Wiec odbędzie· się o godzinie 4 po 1J·Ołudniu. 
BerHn. "Dziennik Berlióski" plSle: Pr1.cd 

tutejszym SCłdem przysięg .!y.ch rozeg;rał się pro
ces przeciw tajnemn· sekretarz·owi i kalkulaturo
wi \V ministerstwie spra\v we\VInGtrzny..:.h Meue

' rowi. Oskarżony był {) fałszowanic dokumen
z tów i osz·ustwo. Urz<{d swój sprawowal Ivleder 

o.ct roku 1885 a zadaniem jego byJo. odbieranie 
k nadchodzących do n1inisterstwa pism i po' zlJa-

dan~.u ich dysponć)'WaTJia niemi ewentualnie 
z Prz.ekaz.y\\ allia ich da lei. Do specya.lnego jego 

Wydziału należały, także spra\YY pozna·ńskich 
k~misaryató'v\' ob\\·odo\\·ych i żandarilJ.eryi 
WJejskiej. Z wydzialu jego wychodv.:iły często 
~nekazy do kasy innduszn dyspczycyjncgo (t. 
J. antyp~l·skieg.o) po:dpis.ane przez mi'nislra spraw 

',, :rewnQtrznych. wówcz,as Rheinbabe·na; oskar-
a zo:ny \V wielu przypadkach sfałsZ10Watf podpis 

~~lts>tra i w ten sposób ka1zat wyplacić sobie 
u 1'8/0 nn., które użyl dla. siebie. 
h , Jal:o. ś_wiad!\~·\\·ie iiguro.wali ~n~·ni·~te1~ I(hein
h baben, taJm wyzsr radzcy reJCllCYJll'l Ll'nd1·g, tiar-
o tung i Maubach i ówczesny mi·nisterya·lny dy-
o ~e~t.or,_ a ~zisiejszy- pre.zes ~wyższego sądu ad-

41tnastr acym_egOJ Petcrs. S<1d skaza~ M celera na 
., .lat.a \VIęzwn i a, wliczając 2 la,ta przebyre \v 

Więzieniu ślcrdczem, l na S Ja,t utraty pmw hono
rowych. 

Ł , 1Do~!~~u~d. Tocz~ s!ę tutaj. pmces _c'i~ka.'\.YY. 
a.: ę C;::,.t\d 1 Zuluych zaJęli b;:l.ll·h: rer \Vultf 1 po.za-

stuzbowy porwcznik \Vold'cring, byli \Vbś:::iciele 
~Pa~łeg.o banku dortmundzkiego. Oskarżeni .są 

PIZeliiCznc oszust\va oraz. o krzy·\r·oprzysriG-
• St\\lo OsJ·a .. · . ł . l' l· . • . , . • . ' o~ ~,. . . \ 1 zeJll za ozy 1 t)C'Z pie!nlreaz.r, i3K 1m 
' ka1zen1e zarzuca, ballk z: ka·pitalem zaldado-
~ ~~~111 mili~~'n.a .mrck; Mias~o gmów'ki elawali 

11 ksle a Jezeh .gotowk , to dla O'ka, krór4 im z 
e~ f~'Wll'~'tem oddaw'aJJIC·. OS!karżoni siedzą od kil
. ~u mresięcy w aresz·.:;ie śledczym. J a:lw rzc

to 02021:a\\'cę za·\\'CZ\\"an-o p·ohn1iędzy innemi także 
e· \~nkJera f(? tschi.Jda z Berlina. Oskarżcnego 
t, 1 ulff8l brOt111ą adw··okaci Klemens. \Vulff i dr. Sel
o ~p:· Berlina. \Voldringa: dr. Nus z. Dortmundu. 

o-- Obl~\Va trx:zy się prz.ect sądem przysięgłych. 
c~ ctJ ·ns.karżeni twierdzą, iż są nicwhmi. 

WIARUS POLSKf. 

BandJarze kobiet. 
Sprawa handlu kobietami zwraca ponownie U\Va

gę ca.lego świata cy\vilizo\\'anego na tak zwaną kwe
styę żydost-wa w t:uropie. \V licznych wypadkach 
bowiem sh\·ierdzono. iż wodzami i armią wykona
".'czą w tym oh'.Ydli.Ym handlu są żydzi. Obdarzeni 
mezwykłym sprytem geszefciarskim doprowadzili 
żydzi w tej "galęzi przemystu" do zdumiewającej per
fe~cyi, co poświadcza także wolnomyślno-żydowska 
"F rankf. Ztg. ", która podaje bardzo ciekawe szcze
góiy tych ohydnych żydowskich manewrów. Handel 
żywym towarem jest tak zorganizowa11y, że pewni 
przedstawiciele jego dzielą się na tych, co się trudnią 
kupnem, inni sprzedażą, a reszta wywozem dziewcząt 
i młodych kobiet. 

Handlarze ci posiadają swe giełdy, biura i kluby; 
ceny podnoszą się i spadają w miarę podaży i popytu, 
osob11iki zaś pici męskiej i że!1skiej, trudniące się nie
enem tern rzemios.fem, tytu.lują się "eksportami dla 

. \Vschodu''. Aparat, jakiego wymaga ten przemysl, 
jest zbyt skomplikowany, aby mógl być kierowany 
przez jednostki. Istnieje więc rozgalęzione towa
rzystwo, pracujące olbrzymiemi kapitałami. Dowodzi 
to, jak korzystny jest proceder. 

Wa.rtość towaru zależy, rzecz prosta, od piekno
ś.ci i mtodości. Ztąd też próbuje się wszelkich ~.rc.d
ków, aby zdobywa:~ najpiękniejsze twarze i postacie. 
Agenci, zamieszkuiacy wszystkie większe miasta, al
bo sami handlarze, objeżdżają w tym celu najrozmait
sze okolice, przedewszystkiem miejscowości, w któ
rych ludność uboga i dziewczęta szukają slużby po
za domem. Zdarza się dość często, że handlarze wy
stępują jako kandycl~l.Ci do stanu malżeńskiego, zawie
rają ślub na podsLJ.wie siatszowanych dokumentów, 
odjeżdżają z "żona .. do zmyślonej swej ojczyzny, w 
drodze zmieniają ]vJnak S\Vó.i plan podróży i dopiero 
na pelnem morzu wyjawiają prawdę swym ofiarom. 

Znacznej części towaru dostarczają też biura 
stręczet't, wysylaiac z Niemiec przeważnie do liolan
dvi, z Austro-Wę~::icr na ·wschód mfode dziewczęta, 
jako buretowe, keł11erki, guwernantki itp. Podczas 
podróży i na d\\·orcach przeważnie kobiety czyhają 
1\a oiiary. Ubrane w elegancką tualetę ?:.lbbną, 
przedstawiają się zwykle jako wdowy po wysokich 
wojskowych lub urzędnikach, zawiązują znajomość 
z mlod.a. osobą, w której wprawne ich oko poznaje 
przyszrą ofiarę, wypytują się o jej stosunki i oświad
czają gotowość przyjąć ją do S\\-ej stużby lub polecić 
swym znajomym. 

Towar, nabyty za pomocą najrozmaitszych spo
sobó\V, gromadzi się w któremkol\viek ognisim han
dlu. aby go później Yvywieść w rozmaitych lderun
lw.ch. Uwolnić się z t·ak handlarza jest · dla ofiary 
rzeczą. 11ietylko z tego po\YOdu niemożliwą, że stracila 
wskutek najrozmaitszych szykaC1 wszelką silę \voli, 
a\e c!latcgo, że jest ona materyaltlie i "moralnie" 
przykuta do swe~o opra\':cy. Ofi.ara otrzymuje więc 
na samym wstępie pod nairozma.itsz..emi tytnlami za
liczki pieniężne, tnalety i koszto\Yności, które obli
czane jej bywają po tak olbrzymiej cenie, że żadną 
miarą nie jest w stanie spfacić sweg'() Q.ingu. 

Do podróży za morze obierane bnv~ją rozmy~Wie 
obce linie, aby uniemo:niwić ofierze porozumie11ie się 
z zafogą okrętową., lub iunymi pasażerami. Niema 
dotychczas jako tako choćby dokładnych danych sta
tystycznych o rozmiarach handlu dzie\\'czętami. 
Tlómaczy się przeważ11ie faktem, że nieznaczna tylko 
część wypacl.l<:ów, gió\Ynie z obawy przed skandalem, 
c1ochodzi do \Yiadomości ,.w!o.dzy". Dalej dziennll\: 
fro.nkfurtski zajmuje się statyst ·ką dziewczat, wywo
żo.Jy.:ch z .nie:nieckich provviucyi. Szczegól,r . te są 
Wt\J!Ce Z3.JlDU]ąCe. 

.. Co tychiel1 prz:rbywCJja do Montevideo transpor
ty dziewczat z I:urop:v. Dla braku jednak ko11troli \v 
tvch krajach nie d2. się st\\- ierdzić udzia.tu, przypada
jącego na poszczegó!Pe p8. 11AI.\·a eurnpejsJde . I\!illlmo, 
.że dzie\\ 'częta. wywożone z \Vegier, a zwlaszcza z 
kraju Szekleró\V, obok dziewczat z 0D.licyi, sta11owią 
n?jwiększy procent prost~·tutek za s::ranicą (w Arg;en-· 
tynie nazywają wszystkie prostytutki europejskie 
,.HHngar8."), to jeclt,ak brak '':szrlkich szczególćJ\v 
d:wych co do ich liczb):." 

L<1.szlo G:rula dowo(Izi ,,. S\vej broszurze: ,,Sze-
. kelu es Cśang ó lnn~yo!c'. że liczba dziewczat upro
wact;.:onych z konlito.tów pograniczn:~-ch do Rumunii, 
wynosi wiele tysięcy. Paui l.angeJiau nadmieni'a w 
swym referacie, że podtucz \Yiarogod.J,ych sprawozdat't 
sprzeclo.I1 0 do Ameryki Poludni·m\-ej 1500 dziewcząt z 
Austro-\\'ęgier. przeważPie z Oalicyi, \Vęgier i 
Czech. Eldoradem ohrdnego te?:o handlu jest Ga
licya. 

vV samym \Vicduiu procederem tym trudni się 
oknrn 180 haudlarzr! Na \Vę~:rrzecll handel dziew~.:z~
tami przybraf ,iuż takie rnzrni::H~-. 7.e domy publiczne 
w pmistwach bafkD.:iskicll Turcyi i Egipcie, oraz in
nych krajach wschodnich. zaludnione byfy przeważnie 
dziewczęta111i wę~iers1\iemi. Aby zapohiedz tym 
n<>.<.lużyciorn, rzad \Yęg·ierski 'iVYdat \Y D3.źd.ziemiktl 
1S96 rnku C<ll':; szereg rnzporz3.dze(t, utntdniajDcych 
UJJrnwml?:anie cl.ziewcz8 t za grani,:ę. 1iDJI<.Harzom, o 
ile nie dopuścili się \\·ystepku. Df'l dpadajacer.:-o kodek
S(I\\-i l\arnemu. grozita kara 30fl 7.l. lub c?terech mie
sięc\· \Vięzieni8. Osoby, kt6re wskazyw2ł:: \Yl2Jzom 
hnndlc rza dzie,,·czętami, otr7ymy\\·2.ry tlagrodę --10 
t:L Przepisów tych. \Y:i·ci.anych przed .30 laty z górą, 
dotychcz2.s Pic uu8!o sie obostrzyć. 

\\' toku obrad nad \vęgiers 1dm kodeksem karnYm 
wyst.ipi.{ \Vprawdzie jellc11 z p0sló\\. 7. \vnioskiem, 
do mc..'<·.:Jja,cym się kc> r.r jeLl J'e ·zo roku ciężkiego "-ięzie
nia i :\() zf. n2 h2.11cl.!arzr dzie\,·c7ąt. '.niosek ten jed
nak 1ostat odrzucnnv. I ,,- AustrYi wopon<•wano da
remnie podczas ohrad 11ad Jodatkiern kodeksu karn·e
go karę aż d.o pięciu łat \\-ięzienia na handla.rzv dzie
wczętami. _Ponieważ obostrzone paragraf.r ·karne, 
odn(lS7.:.lce SIC dn przestęp t\v tego rodzaju . istnieia w 
int1rcf1 spolcczetlstwacll, naprzyktad w Nien., -Żech, 
prnto ogrormlie tntdl'o OJF?.eć się uw2dze. że protest 
przeciwko obostfzeniu kar za 11a1 de! dzie\1/CZętarni 

utrzymuje się najsilniej w Austryi i na W~~rzech, to 
jest właśnie w tych krajach, gdzie na bieg spraw pu
blicznych żydzi mają największy \\Tplyw. 

Rozmaitości. 
Dramat między bliźniaczkami. We w!o-

skiem miasteczku Corletto rozegrał się n~ezwy
k1y dramat. Dwie siostry bliźniaczki• : 1\llarya i 
Ermelina Orgnani pokochały jednego mężczy
znę. Pod wplywem namiętnośC!i, Marya dopu
ściła się potw·ornej zbrodni. Obie ~iosrry od 
sweg·o urodzenia nie rozłączały się nigdy, mie
szkały w jednym pokoju, sypiały nawcc w jeJ
nem łóżku. Przedl kilkoma dnia:mi Mai. ya wstała 
w nocy, z niezmierną -ostrożnościq, aby me zbu
dzić siostry, wyjęła nóż z sz.uflady vV kuchni, za
tolpi!a nóż w oku śpiącej siostry b!'i.źnia.czkL 
Krzyk bólu Ermeliny nie po•\vstrzymal z•abójczy
ni. .Kilkakrotni1e za;nurzyła nóż vv piersiach i 
brzuchu ofiary, a następnie utopiła go we wfa
snem gardle. Kiedy · zbudzeni krzyka·mi rannej 
rodzice weszli do sypialni si'óstr, ·oczom ich 
przedstawił się strasz.ny wictuk: Marya Iezala 
w kałuży krwi martwa. Ermelina zaś wiła się 
w bólach konania. 

Ostatnie wiadomości. 
M i.i r z s t e g. Z powodu przebywania cara za ... 

rządzono tu środki wielkiej ostrożności. 
Car ogród. Urzędowy telegram turecki dono

si z Ueskueb o porażce powstańców. Około 100 po
wstańców straciło w potyczce pod l(ołczoną życie .. 

OD REDAKCYJ. 
Na kilka stron. l(oresp01ndencye, jeżeli nie

długie a czytehJie, zamieszczać zaczniem jedne 
po drugich. Korespondencye n ,,Prze\9·udniku'" 
zużytkowujemy w "Kąciku dla parrów z Pott
gasse". 

Do Freisenbruchu. O~doszanie sprawozdania 3 
razy nie miatoby· celu. Co illnego z ogłoszeniami o 
zabraniach itd, 

O D E K S P E D Y C Y I. 
Do Wanne. V\' numerze 224 "Wiarusa Polsldego'' 

\Y powinszowaniu p. M. Lapawie mial być podpis 
Marcin Gierdal, a nie M. Gierlach, jak bylo mytnie 
ogfoszone. za co przepraszamy. 

Wiec poiski w Obersiyru rii 
odbędzie się na życzenie l(odaków z Oberstvrum w 
niedzielę 4 paźdz. o godz. 4 na sali p. Wolberga 
Miihlheimer Str. 6-L Na wiecu ma zostać za!ożony 
protest przeciw żądaniu ks. proboszcza Bergmanna, 
ab::śmy się wyrzekli czytania "\Viarusa Polskiego". 
Procz tego omawiane będzie po!ożenie Polaków na 
obczyźnie. O liczny udzial Rodaków z Oberstyrum 
i okolicy uprasza "Związek Polaków". 

Służą(ej Pclki 
poszukuje od 1 paidziernika 

franciszka 1\ortylewska, 
fal ryka powozów w Sodingen, SLidstr. nr. 18- 20. 

Zadzierżawienie roU i łąki. 
We wtorek, dnia 6 października b. r. po poludniu 

o godz. 4 mają zostać grunta i łąki Forellego, położo
ne przy ulicy forellstr., \V oberzy p. Diickera w 
Recklinł);hausen-Brucb, na kilka lat wydzierżawione .. 

Administracya forellego. 

Baczność! Bru ch! 
Szan. Polkom w Bruchu polecam się jako prakty

czna 

akuszerka, 
usługa rzetelna. Proszę o poparcie w moim przedsię
biorstwie. Z szacunkiem 

Leokadya Lawicl\a, akuszerka, 
Bruch, Wi!helmstr. róg forelstr. 

Postbestełlungs-Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserlichell 

Postamt ein Exemplar der Zeitung "Wiarus 
Polski" aus Bochum (Zeitungspreisliste 128) filr 
das IV. Quartal 1903 und zahle an Abonnement 
und Besteligeld 1,92 Mk. 
~ 
::l ~ 

"dGS 
~~o 
~""~ 
~~~~:1-
; <~.~ a~ · 
~ .. ·~ 
':; ~ 
c.. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben, be
scheinigt 

.• d. 1903. 



Jeszcze teraz 
1apisać można na każdej poczcie i u Ustoviych, 

"Wiarusa Polski~~go" 
• trzema bezpłatnymi dodatkami. 

Prenumerata za 
"Wiarusa Polskie

1
go1' 

·• trzema bezpłatnymi dodatkami tj.: "Nauk11 
Katolicką", ,,Głosem górników i hutników", 
oraz "Zwierciadłem", wynosi na kwartał, ti. na 
-.a~dziernik, listopad i grudzień 

tylko l mr. 50 fen., 
a z odnoszeniem do domu 42 fen. więcej, czyli 
razem 1,92 mr. . 

W przyszlym kwartale otrzyma każdy abo
:aent "Wiarusa Polskiego" zupełnie bezpłatnie. 
.razem z gazetą 2 piękne dodatki: l) Obraz Ojca 
Iw. Płusa X. 2} Kantyczki, czyli zbiór pieśni na 
&ooe Narodzenie. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Nabożeństwo p~o;Is~ie. 
W Wetter, dnia 3 paźdz. od poludnia do nie

tlzieli 4 paźdz. jest sposobność do spowiedzi św. W 
niedzielę po nieszporach polsl\ie nabożef1stwo z ka
zaniem. 

W Witten będzie od 5 paźdz. do 8 paźdz. sposob
ność do spowiedŻi św. co dzień rano o· godz. 7. 

L a a r pod Ruhrort. 
Ksiądz polski s!uchać będzie spm"riedzi świętej 

·:w sobotę po pol. i w niedzielę 3 i 4 października. 

Eickel. 
W sobou·, dnia 3 paźdz. przybędzie ksiądz polski 

~uchać spowiedzi. W niedzielę 4 paźdz. będzie po 
:południu nabożeństwo polskie. · 

Bractwo Różańcowe Polek w Bochum. 
W przyszly wtorek, dnia 6 października przy-

--stępuje' Bractwo nasze wspólnie do Komunii św. i to 
rano o godz. 31.4 przed 8, na Mszy św. przez nas za- . 
mówionej, w kościele św. Józefa. :posobność do spo
wiedzi św. jest w poniedziałek po poludniu w kościele 
klasztornem. O liczny udzial szan. Sióstr się .uprasza. 

W niedzielę 4 października po poludniu o zwy
kłym czasie odmawiany będzie Różaniec św. w ko
ściele św. Józefa. O liczny udzia! prosi 

Przelożona. 

Towarzystwo "Jedność" p. op. św. Stanisława B. 
w Essen. 

Przyszle ćw· erćroczne walne posiedzenie odbę
dzie się w niedzielę dnia 4 października po pol. o 
godz. 4 punktualnie. Zarząd. 

Towarzystwo św. Marcina w Kray. 
W niedzielę dnia 4 października urządzamy na 

pożegnanie czŁonków jako też i rodaków, którzy 
wstępują do wojska zabawę z tańcem. Tak samo 
też i na przywitanie rezerwistów, którzy teraz na je
siefi od wojska poprzychodzili. Karty wstępu dla go
ści 75 fen., dla cz!onków obcych tow. 50 ien., czlon
-kowie sweRo towarzystwa 30 ien. Rezerwiści, któ
rzy z tow. św. Marcina do wojska odeśli, maią wstęp 
wolny. Czlonków obcych tow. jak ·najserdeczniej 
prosimy, aby się w książki kwitowe zaopatrzyli, po
nieważ staią się sprzeczki przy ka-sie. Kartki są do 
nabycia u zarządu i u gościnne~o p. Deuter. Taniec 
rozpocznie się o pór do 5 po poi. na sali tow. u p. 
Denter, dworzec Kray-Slid . . O liczny udział czlon-
ków ]ako też i rodaków prosi Z ar z ą d. 

Uwaga. Zebranie miesięczne . odbędzte się jak 
zwykle co drugą niedzielę w miesiącu a ąie na 4 paź
dziernika. W razie ja ki ej przeszkody będzie ogtoszo-
ne we "Wiarusie Polskim''. · Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. Jana Chrzc. w Meiderich. 
Donosimy wszystkim cztonkom naszego towa

rzystwa, iż w niedzielę dnia 4 października mamy 
walne zebranie. Upraszam wszystkich czlonków~ 
aby jak najliczniej się zgr0111adzili, ponieważ mamy 
ważne sprawy do zalatwienia. Zarazem donoszę, że 
o godz. Yz 12 zaraz po nabożeństwie jest posiedzenie 
zarzą\iu. Cztonkowie zarządu winni się stawić. 

Fr. Pi11czak, p rzewodniczący. 

Baczność! R esse! Baczność! 
Donosi się sza11ownym Rodakom z Resse i oko

licy do wiadomości, iż w niedzielę, dnia 4 październi
ka po pol. o godz. %5 odbędzie się zebranie w celu 
zalożenia l(ółka śpiewackiego, zatem prosimy wszy
stkich .tych rodaków, którzy maią chęć wstąpić do 
l(o!a śpiewaków, aby raczyli jak najliczniej przybyć 
na zebranie. O liczny udzial prosi komitet: 

St. Kucnerowicz. Pr. Lasicki. li. łiądzlik. · 

Towarzystwo Przemysłowców w Bruchu 
oznajmia swym czlonkom, iż w paniedzialek S paźdz. 
wieczorem o ~odz. 8 punktualnie odbędzie się walne 
zebranie, na którem będzie obór nowego zarze:tdn. 

..Zarazem zwraca się uwa~ę czlonkom tym, którzy 
mają z biblioteki książki do czytania w domu, aby 
raczyli je z sobą przynieść. Przedewszystkiem u
'J)rasza się o punktualne i liczne przybycie 

M. Lawicki, sekretarz. 

Bractwo Różańca św. w Ueckendoriie 
odprawia co niedzielę w październiku Różaniec św. 
Uprasza się o liczny udzial. M. Gręboszewska. 

Towarzystwo gimn. ,.Sokół II" w Oberhausen .• 
Niniejszym Oimajmiam wszystkim druhom gniazda 

nasze~o, że w niedzielę dnia 4 października odbędzie 
się na sali posiedzel1 u p. \Vebra nadzwyczajne walne 
zebranie o ~odz, 4 po po!., na które szan. druhów u
przejmie zapraszam. Czołem! 

St. Urbaniak, przewodn. 
Uwaga. Zarząd winien się stawić o godz. 3 po 

podniu. 

~m~~~~~~~~~~mm~m~ 
Drogiemu przyjacielo\.vi 

panu Franciszkowi Łapa~ie 
zasyłam w dniu jego imienin dnia 4 bm. najszczersze 
życzenia, zdrowia, szczęścia, b.fo~oslawień'stwa Bo
żego i wszelkiej pomyślności. 

Szczery przyjaciel: Tomasz Dominiczak, \Vanne. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

++ =•••+ Szanownym Rodak om \v Borbeck i okolicy do
noszę niniejszem uprzejmie, iż z dniem l października 

przeprowadzam się z mem interesem krawieckim 
z ulicy Kuhstr. do ulicy 

Niederstr. nr. 11'7. 
Dzięku·~ zarazem szanownym Rodakom za do

tychczasowe poparcie, proszę i nadal mego interesu 
nie omijać. Cena i usluga rzetelna i skora. 

P. Ochybowski w Borbeck, 
krawiec pols*i. 

+++~=•+++ 
Baczność! Wanne! Baczność! 

Szanownym Rodaczkom w Wanne i okolicy do· 
noszę uprzejmie, iż zalotylam tu w Wanne na Ka
rola ulicy nr. 6a (l(arlstr. 6a) , 

pracownię damskiej garderoby. 
Ręcząc rzetelną i skorą us!ugą, do czego mnie 

dlugoletnie _przeświadczenie i pracowanie w tern za
wodzie upoważnia, proszę o ,laskawe uwzględnienie. 

Z szacunkiem Antonina Gronostaj. 

·Wanne! 
Osiedlitam się iako krawcowa. Pracuję w domlll 

i poza domem. Szanowne Polki z Wanne i oka.iicy 
proszę o popa.rde mego przedsiębiorstwa. 

Kazimira Napieralska, 
Warme 11, ul. Wilłtetmstr. 18a. 

.Wybór, dobroć 
iceny 

bez kon'hurencyi! 

84 g a t u n ki 
• . . . ~ławnycb 

) · wódek 
zdrowotnych desero-

wych i czystych, 

26 gatunkó w 
w' bornych 

11alewek: 
nalewk pomarań-

krysaliz. czową, 
. . śliwkową, 
ImponuJący . b" 

l k 
J arzę mową, 

2 pomocników 
· krawieckich 

na sta~ą pracę i dobrą za
płatą przyjmie od zaraz 

Ludwik Fengier 
Wanne, u l. Karolowa. ~;a. 

;. 

Szanowni RtJdacy chcecie 
dobrej 

tabaki 
zarzyć, musicie ją od pana 
Stempnia Diisse1dorf, 
przy Stablstr. nr. 39 nabić. 
Wysyłam przez zaliczkę 
pocztową 9 funtów każde
mu R odakowie, po bardzo 
taniej cenie. 

~~~~···~~~t ••t~~~ 
Powiększenie interesu!. 

Szanownym Rodakom na obczyźnie donoszę ni. 
niejszem, iż powiększając me przedsiębiorstwo, otw0. 

rzylem 

[skład i warsztat krawiecki, 
zaopatxuiąc go we wielki wybór materyj jesiennych 
i zimowych na ubranie, paletoty, spodnie itd. 

\Vszystko wykonywam pod gwarancy~ za dobre 
leżenie po cenach umia kowanych. I(toby pragn~ 
mieć ubranie, niech mi doniesie na karcie korespo0• 
dencyjnej, a przybędę z próbkami, aby wziąć miarę 

Apolinary Wojczvński, · 
Gelsenkirchen, J. Vereinsstr. 19, 

····•••t>••····~·· l Otwarcie interesu! 
z aniem dzisiejszym otwieram.:sr 

w Dortmundzie przy ulicy Westwalł 18 

warsztat krawiecki, 
w którym wykonywać będziemy podlu~ najnowszej 1 

mody i po cenach najtańszych wszelkie prace w za.· 
kres krawiectwa wchodzące. Gustowne odrobienia 
pod gwarancyą . 

Prosząc Rodaków o laskawe poparcie naszego 
przedsiębiorstwa, kreślimy się z szacunkiem 

Franka, Koleuda i Sp• 
\V skladzie naszym abonować można "Wiarusa 

Polskiego'' i inne gazety polskie. ----------·------1 l Bank Przemysłowców 1
1 J1 w Poznaniu -

Jll przyjmuje depozyta od 3 mr. począwszy i 11 ' 
• płaci od dnia wpłaty do dnia odbioru pieniędzy Jl 
IJ za kwartalnem wypowiedzeniem 4°/o/0 -

..- za ti tygodniowem " 31
/2o w = za natychmiastowem żądaniem 3°/o = 

J111D Fund. rczer. ,.Vynoszą mr. 2~8,876,68 ,. 
• Udziały · człon. " " 2,355,~65,57 - · 
l' Oprócz tego odpowiadaj!\' członkowie Banku fl. 
- depozytaryuszom sumą gwarancyjną w wysoko- tf, Jll ści przeszło mr. 9,000,000. • 

·-------·-·------~ 
Baczność rekruci! 

Wielki wybór kuferków, szczotki do butów 
i rzeczy i wszystkie inne rzeczy potrzebne re,. 
krutom po bardzo niskich cenach. 

Rezer-wi!iei ! 
Dla rezerwistów zrobiłem wyjątkowe ceny.". 

1 

Oprawiam obrazy we własnem warsztacie prę.-.' 
dko, ładnie'' i tanio. 

Księgarnia polska 
Fr.. józefoski w Herne, Bahnbofstr. 52 

naprzeciw Nowej ulicy. 

Pomocnik kupiecki, 
25 lat liczący szuka od l listopada br. miejsca W' 

handlu kolonialnem. Lask. oferty uprasza się pod' 
lit. S. S. 14 postlagernd W anne II. 

; wyna aze ... 
fi 

WlSOlOWą, 

rmy: 

nalewki na~tójkę 
z oworami . , . 

Kiepenkerl 
je{1yny orygi- wismową, 
nalny pomysł, porzeczkową, 
świadczący o śliwkową 
rzetelności J. ugodową' 
wyrobu: ! ' 

. nalewki nalewajkę, 
malinową, 

bez clarkową, 
, dereniową, 

OWOCOW b~~ó~vkową, 
WlSnlOWfl:, 

· dl . ł jagodową', 
o eza e jarzębinową, 

lub stare .i,a~łkową, 
~hwkową, 

podług porzeczkową, 

Ó 
• podolską, 

zapas w. lpomarańc.z . 

poleca 

B. Kasprowicz 
Gniezno, 

Bambarg, Berlin, 

czerwony 1/4- funt 20 fenygów, 

niebieski " " 25 " 
czarny " " 30 

~' 
brunatny " " 35 
srebrny ,, " 40 

" złoty " " 50 

Najlepsza i najtańsza tabaka 
do palenia 

Oldenkott'a w Rees. 
.zastępca w Bochum 

Willi. Holfermann, 
Bochum, Nibelungenstr. nr. 14. 

Za druk, nakłlld i redakoyę odpowieddalny Antoni Brejski w l3ochum. - Nakładem i czcionkami Wydawnictwa "Wiarusa Polskiego'' w Bochum 



•• 
odlłenne pismo Indowe dla Polakbw na obczyźnie, poświęcone sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

1/Pklfizl ccłzltllnłe 1 wył•tkitm dni vołwł•tacrnycb 
łł •••11Udem nli1Hn:srm P~ ł.: .. Nauka J(atoUcka" z ty

' _.alkitm IJ>Olecznym PK ł.: .,Glos 26rnikćw l butni
..". •• oraz piaemkiem Httrackiem p. t . .,Zwierciadlo" 
ftti.Jlata kwartmłna na poczcie i u listowych WYnosi 
1 •· 10 fen., a z odnoszenirem do domu l mr. 92 fen. 
• lł'llll•• Pola.i:l .. zaviaany Je•t, w cennik• pocztowym 

Za inseraty placi się za miejsce rządka drobnego druku 
15 fen., ~za ogloszenia zamieszczone przed inseratami 
4 Ofen. Kto ~sto oglasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za t}ąmaczenie z obcych j ęzyków na pol
ski nic się nie plad. - Listy do redakcyi, Drukarni 
i Księgarni należy oplacić i podać w nich dekladny 
adres piszącego. Rekopisów się nie zwraca. Nazwisk . 
korespond.entów bez ich upoważnienia nie wskazuje się. 

M ód l się l pracuj l 
pod znakiem ,,t volnisch .. nr. 128. 

Bochum (Westfalia), wiorek 6-go października 1903. Rok 13. 
Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy ulicy Mah.h.eserstrasse nr. 17 na dole. ~ Adres: "vViarus Polski", Bochum~ 

r Rodzice polscy! Uczcie ozleei swe 
6wió. czytać i pisać po polsku! Nie 

Jat Polakiem, kto potomstwu swemu 
Dfem.ezyć się J)OZWOli f 

Z wypadków dnia. · 
\Voina między Bułgaryą a Turcyą? 

Biuro Reutera donosi ze Średca, iż tamdotąd 
przyszły z Warny wiadomości telegraficzne, według 
których nastąpiła potyczka pod Demik.arpą na pogra
niczu wilajetu adryanopolskiego pomiędzy konnicą 
turecką a wojskiem bułgarśkiem. Podobno padło na 
polu bitwy 11 Bugarów i 30 Turków. - Biuro Wolffa 
dodaje do powyżczej wiadomości: Fotwierdzenie tej 
wiadomości z innej strony jeszcze brakuje. 

Rewizya procesu gnieźnieńskiego. 
Prokurator z.alarżyl przeci\v ostatniemu wy

r<>korwi gnieźnieńskiemu rewizyę. To· samo u
czynił jedyny skazany, kupiec p. St. Ziolecki. 

Królik składa mandat poselski? 
I(rąiŻy po gazetach polskich wieść, że pan 

f(r61ik. wvbranv jako pose1 centrowy w o·kręgu 
bytomsko-tarnogórskim, sklada mandat posel
ski. Może to czyni, aby ustąpić poslowi naro.
dOwemu, albo -zostanie ponownie wybrany jako 
poseł polski. 

My dowiad'Uliemy się, iż pan Królik mial za-
. miar brać udział \V kursie spolecznym przez 
centrow y "Volks.vereiru ftir d.ass ka thołische 
Deutschland" w· Miinchen-Gladbach, w Nadrenii. 
Tymczasem z.aszio: pomiędzy nim a za1·ząd:em 
eentrof\vym oczywiście jakiejś nieporozumienie, 
i to już dohrze przed' dwoma miesiącami, kied'y 
P. Królik udzialu \V niemieckim kursie spo-
1ecznym zaniechaJ i do Miinchen-Gladbach nie 
przybyt Już wrtenczas liczono się ·w partyi 
centrowe~ 'Z, ewen.tualnością, że wstęp Królika do 
frakcyi centrowej nie jest pewny, czemu odrzu
cono go jako kandyd'ata centrowego do sejmu 
Pruskiego. 

Telegramy. 
H a a g a. Międzynarodowy sąd rozjemczy 

rozstrzygnął w sprawie wenezuelańskiej, iż roz
prawy toczyć się mogą po francusku lub angiel
sku. Wenezuela zaprotestowala przeciw temu. 

P a r y ż. "Jntransigeant" donosi, iż Com
bes stara się n1anistrów wojny, wyznania i rol
nictwa zniewolić do podania się do uwolnienia. 

--.: I(siążę Radolin, niemiecld ambasador w 
Paryżu, powrócił z urlopu i obiął ur~d. 

B u d a p e s z t. Starostę miejskiego z Epe
ries, Stephanga, zastrzeli-ł podczas przestuchów 
sądowych pewien urzędnik oskarżony o sprze
lliewierzenie. Po czynie tym sam sobie życie 
Odebrał .. 

Polacy na obczyźnie. 
' Wiec Zjednoczenia zawodowego w Weitmar 
Odbył się w niedzielę. Pomimo ulewnego de
sz~~ gromadka Rodaków się zebrała. Przema
"{;.al~ o · organizacyi robotniczej druhowie Sibłl
s 1 I StoJpe z Bochum. Na czlonków Zjedno
czenia zawodowego zapisało się kilkunastu. 

Na Wiecu wezwano też m.ężów zaufania do 

gorliwej jeszcze agitacy i, aby liczbę czlo.nkó.w 
coraz, bard'ziej powi ększano . Szcz,ęść Boże! 

Z nad Ruhry. Z Linden nad Ruhrą piszą 
nam: Szanowna R.edakcyo! . Jestem już od 
czterech lat czytelnikiem "Wiarusa Polskiego", 
a bardzo mato przez teill czas czytałem kore
spondencyi z, Linden. Tak jakby tu bylo 
wszystko1 '" naHepszrym porządku. Ale myli się 
ten, co tak sądzi. Mamy też towarzystwo pol
skie św. Wada\va, które się dość rozwija, po
sia·da obec111ie przeszło 100 czŁonków. Ale bar
dzo smutno, że na posiedzenia licho uczęszc.zaj'ą, 
że nieraz niewart() posiedzenia otworzyć. To
warzystwo pobiera też odczyty od "Wiarusa 
Polskiego". Ale niestety członkowie bardzo ma
lo z, tego, korzystają, ponieważ na odczyty sła
bo uczęsz·czają. Jeżeli . mlnie pamięć nie myli, to 
od kwietrtia' miał:o towarzyst\vo trzy od1czyty. 
To jest bard\zo1 bolesno, że w, takich warunkach 
jak dziś żyjemy, Polacy z Linden i Dahlhausen 
tak licho o towarzyst\VO dbają. 

Teraz. odzYjwam się do was Rodacy z Lin
den 1 Dahlhausen, którzy jeszcze nie należycie 
do towarzystwa. Garnijcie si·ę do towarzystw, 
abyśmy mogli1 le1pi•ej dla sprawy nasz:ej pra,co-. 
wać. Odzywam się i· do ciebie kochana m~o
dzieży. Jest w Linden za~oźone l(oło spiewu 
lct:óre się du.ść pomyślnie roz,wija. Tam śpiesz 
a pielęgnuj tę kochaną pieśfl ojczystą. Bracia 
Wiarusi, podajmy sobie zgodnie dlnie , a pracuj
my ·wszyscy społem dla spra\v'Y naszej. Nad
szedl teraz, czwarty kwartał, czas więc nahvyż
szy zapisać gazetę. Bracia, agitujmy za na,szyrn 
"Wiarusem Po'lskim". Precz. z domów naszych 
z ws.ze.Jkiemi· przewodnikami ku niemczyźnie, 
~ncajgrami i blatami, a na i·ch miejsce niechaj do 
naszych chat \vnildzie nasz kochany "\Viarus 
Polski". Członek. 

Ważny dla towarzystw wyrok. 
Z Gdai1ska donoszą: Przed sądem faw~1i

czym, toczył się proces przedw zarządQ.\-vi· to
warzystwa .,Jedność" w Oliwie, a mianowicie 
przeciw pp. Żele\\'skiemu i Niedbale z Oliwy, p. 
Wesnero\vi z Gd'a11ska , dalej przeciw redaktoro
wi "Gaz.ety OdaJ1skiej'' p. Kwiatkowskiemu i1 

przeciw właścicielo,wi lokalu w Oliw i:e· p. Siefce. 

To\varzyslwo "Jedność'' '\V Oliwie ma swe 
zebranie w niedzieJ ę przed! pienvsz;Jt··m i piętna
stym każdego miesiąca. Tego Poku przypadl 
dzieli zebrania wiaśnie na pierw sze Ś\vięto Zie
lonych ~wiąt i zarząd przdożyi zebranie na 
drugie święto, nie don ióslszy o tem policyi; to

warzystwo .,Je<iność '' jes t zaś uznan e za1 poli
tyczne i zebran ia są raz na zawsze zgfoszone 
policyi na niedzielę przed pierwszym, i piętna
stym. Prokuratorya wytoczyJa skargę powy
żej wymienionym pa·nom j zarządowi , że urzą
dził zebranie nie zg loszone policyi, p. KwiatkO\\
skiemu, że na zebranłu \vystępow.al jako mÓ\v
~ca, pani Siefce, że lokal S\vój zebraniu odd'aia. 

Zarząd się tutaj pomyli ł a inni pano wie by li 
przekonani, że zebranie zgłoszone na poJicyi, po
nieważ zarząd oglaszal W l gazetach . że z.wykte 
zebranie - a więc zg toszone na poJi cy i raz na 
zaiWsz.e - odibędlzie si ę ted y i. ted:y. Odnosi: się 
to do pp. Zelew~skiego i 'Kwiatkowskiego. 

Sąd przyznał też , że nskarżeni dzia łali w do-

bre.i \\:ierze, skazal jednakowo,ż wszystkich o
skarżonych każdego na 15 mr. kary. 

Pieśni i piosnki. 
Niemasz ludn, któryby nie m·iat pieśni s:wn

ich. 
"Nie samym ,chlebem żyje cz!owi,ek" -

rzeki Chrystus. Cia.l'Oi żyje chlebem po1W1szed.:. 
nint, a duch ma poka·rm in:ny. Chlebem ducha 
jest wiara, jest mądro,ść, wi·edza, wsz,elaki'e pię
kno i jest - pieśf1 - jako przedstawienie sł'o
wem i głosem tego uczucia 1 które przejmuje du
szę. 

Pieśf1 jest wdzięczną towarzyszką cztowieka 
od! je gar knlebki do mo.giły. Ona tuli do snu krwi-. 
1ece niemo,wlę, ona wtóruje igraszkorn pa,choląt, 
ona towarzyszy pastuszkom, w zielonym gaju,. 
rozrywkom młodzieży szkolnej, dest po,viernicą 
zakochanych, uprzyjemnia czas przy pracy, jej 
potężne echo. \Vstrząsa doliny j, lasy, gdy za
grzewa orężnych do boju, ona przypomina mlo
de lata sta1rcom, a gdy za:rnkną powieki, o!d:pro
wadza ich dra grobu. 

Piękna~ pieśr1 uszlachetnia serce, lagodzi o
byczaje, a w chwilach niedoli, smutku lub tę
skn()ty sptlywa dn duszy balzamem ulgi, jak d
cha lza Ju,b modlitwa. 

, ,Śpiewania slooka potęga 
Zjadliwe z.gryzoty płoszy, ·t . 
Śpiewanie do •se,rca sięga, ' f. 1i : 
Jest źródlem wszelkiej rozkoszy." 

Pieśń tna skrzydłach orla porywa duchai w 
przestwory świata, a na skrzydłach amilol'Clt unosi' 
myśl pobnżną ku Bogu. W pieśni przechoWIUje 
się to, co zasnęło w pamięci pokole~~, co zeszlo• 
dOl mogił, na których porosty i popróchniałY1· · 
stare dęby. Pieśń jest zwierciadlem uczuć, o
byczajów i ·Charakteru narodów. Niemasz ta
ki·ego ludu, któryby pieśni swoich nie kochał. 
Odbierz Stowiani:no'\vi jego_. pieśń narodro:wą, a 
prz.e:stanie być Słow•ianinem. 

Mamy liczne pieśni, które uio:żone W\ da;w ... 
nych wiekach przez ludzi natchnionego ducha, 
przechowuje lud' polski. Onego czasu, śpiew'allo 
je PD ''.tszystkich dtwnrach .wiejski'ch, śpiewaly 
prządki zbierające się \V z.i:morwe wieczory, śpie
wała młodzież pkt obo~ej, witając. wiosnę t lato, 
śpiewali wędrO\\·ni lirnicy. Dziś \viele pieśni1 ,i 
zwyczajów' idzie w niepamięć. Ale Indzie cieptle
cego serca i Vi ielkiego rozumu nie lekceważą sta 
ry~h pieśni. \V prostocie' sł'ów tych pieśni i 
szczerości uczuć. pŁynących prosto ze serca, wi
dzą oni piękność i przekazują ludowi, aby je 
śpie\va~, gdyż z czystem sumieniem nie wabno 
zapo.minać mu tego dom.bku ducha swoi'ch oj
ców. 

Ni·e \volno szczególnie nam na obczyźnie 
zapominać o naszych pięknych pi,eśn.ta:ch i pio
senkacli polskich. Pielęgnować śpiew, to świę
ty obowiązek nas wszystkich, a szczególnie 
młodzieży naszej na obczyźnie. W tym ceru po~ 
w,inniśmy wst~PO\\· ać licznie <k} kółek śp.ie'\.va
ckich i regularnie na ćwiczenia uczęszczać. Do.
bJ:ze zrobi<ł nasze kółka, jeżeli nietylko cztero
g,loso,wy śpic'\V uprawiać będą, przez co Pr'ZY'
cz.ynią s.i .ę do rOJZpowszechnienia znajomości pie
śni ojczystej. 

Cześć pieśni po lskiej! Stawa Rodakom, 
którzy pieśń P<>łską pielęgnuj'ą ! 



Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. 

Toruń. Dworzec centralny p.obudov. any 
zO'stanie ua M·okr~m. Zakupimw podobno około 
100 miQ!rgów obszaru, na którym dworzec ma 
bryć pobudowany. Za mórg P·lacono przeciętnie 
po 1250 mr. lóvvny budynek d\YOrca pobudują 
przy tak zwanym ,,Zieio·nym strzelcu" przy kOJ1-
cu ulicy Lipowej. \V piątek obe~rzy sobie zaku
piony obszar naczelny prezes Prusiech Zacho
dinich p. Delbriick. Nlokre zyska na dworcu 
centralnym bardzo wiele. 

Ra·ct:a miejska przy.ię1a kontrakt z fiskusem 
\Vloisko1wym, ·dotyczący zniesienia szancy przed 
Bydgoską bramą. 

Tczew. Bawi·ą w Tczewie trzej turcy z Ca
I;ogr.odu, którzy robią handlowe wycieczki \\
okolicę. Skupują mianowicie bursztyn, lecz też 
zawiązują stosunki handlowe względem tO\\"a
rów, które mają być z Turcyi przewożone. 

Frombork. Ks. prob. f'erdynand Schulz z 
Sz.elit zrzekł się probostwa w Vv'·olfsdorf, które 
niedwwno otrzymał. Ks. kapelan Ja.n Szoto\v'ski 
przesiedlony z Olsztyna jako kuratus do Gołda-
pi·a. 

Gnie\-Y. Tych dni w:rslano 20 skaza(Jców 
tutejszego domu kar.nego na półwysep Hel, a·by 
tam pra,cowali przy robotach, mających brzegi 
·lepiej zabez.pi.eczyć. 

Z Toruńskiego. 80-letntego Józefa Gar-
szewskiego z Szyn\valdu, zatrudnionego u po
siedziciela Klamonda \Y Starym Toruniu, zabódł 
stadnik na śmierć. 

Lębork. Cegielnię Karola Casparego kupił 
p. frał!1C. !\r-oll za 6000 mr. - Między Lęborkiem 
i Lebą z.ostah powózka J akóbego przez pociąg 
potrzaskana a p. Jak01bi i niewiasta ~lingbe-il: 
wyrzucerii z: woz,a, dość znacznie poranieni zo-
stali. -

Lipusz. Przed sqdem okręgowym ''' K.o
ście.rzynie sprzedaną Z'OS.tanie \\" tych dJnia:ch 
:zinajduiąca się obecnie w konkursie huta szkla
ll1a w Lipuszu. 

Z l(artuzkiego pisz e ktoś do ., Oaz. To r.", że 
:ponk\vaż ks. prob. dr. Thokarski \YZbrania się 
przyjąć ma'ndat poselski do Izby pruskiej, Kaszu
ht chcą głoso\vać na ks. prob. Losif1skiego z 
S te rak o ~vvic. 

Sprostowanie. Pan Leon Trzebit1ski z 
Dortmundu przysyła nam następujące pismo, 
które nazy\va sprostowaniem: 

,.vV numerze 217 ,.\Viarusa Polskiego" znaj
"{fuje się tw;ierdzenie, które brzm'i jak nastGPUie: 

,,Dzielni to terminatorzy. insi. niz byJy za
ifz.ądlca drukarni "Gazety Grudzi-ądzkiej'' pan 

.t1iłosierdzie gminy. 
1 apisała Marya Ko·nopnicka. 

Dzie \Yiąta dochodzi na zegarze gminy. 
Przez lcklq mgł'ę poranną przebijają ciemniejsze 
lazuro-we gtębic, zapowia<laj<..rc cudO\\·ną i cichą 
po:godę. 

Przed kancelary<l snują się gromadki. ocze
kując pana Radcy Storcha. którego szary, fil
. cowy 1\apelusz i laskę ze srebrn~ gAłką \Viclać 
przed bHzl\ą ka\Yia,rnią Gehra. u stolika pana Sę
dziego pokoju. czytai<:icego tu przy cienkiej ka·
\.vi'e S\v1Ój poranny. dziennik. 

Pa.n I\a:dca m'Dże przybyć lada chwila; ta:k 
przynajmniej sądzi \V'oiny, stojący \V pó1urzę

dlo\v:ej postawie nw ganku kancelaryj i odpowia
dający na poz·drow';icnia przechadnińw przy
tknięciem dwu palcó\\· do granatowej. z białą 
wypustką, czapki. 

Od strony kawiarni Gehra dolatują rzeżkie 
glosy obu rozmawiających panów. Pan l(adca 
zatrzymaJ się tylko na chwiię. nie siada nawet, 
ale rozmowa z panem SQdzią bawi go \dd.ać. 
gdyż s,iychać od cz:asu do czasu jego śm.ie.ch 
swobodny, wes·o~y. któremu odpowiada któt
ldem naszczckiwalliem pyszny. brunatny ceter, 
w postawie sfinksa u stelika leż.ą(:y. 

Tymcz.asem ludzie przed kancełaryę przy
chodzą. f'ozdrawłajt:l się wzajem i 5tają, ga\v-ę
dząc nied:bale. Niektórzy idą wprost do kance
laryi, inni przysiadają na kaJmiennych, po~ącza
lnych luźnym łaikuche:rn, s.fup:kach, które nie
vlielki, Ż\Vi rem wys.y()a;ny plac. prze~ gmachem 
ocli ulicy dzidą; jeszcze innŁ. zadartszy gtowy, 
·przypatrują się samemu gn1acho\vi. 'Jest now·y. 
Struną! \YSz.akże na m~ejscu da\\"no zadrze\\"l·o-

Leon Trzebiński, zecer "Tremonii" czy "Prze
wodnika", który na obczyźnie rozpowiadał, że 
byt rok przy "Gazecie Grudziądzkiej", posiada 
manuskrypta przywłaszczone i może gazety 
polskie Jcompromitować". 

Twierdzenie, jakobym przywłaszczył sobie 
mam.tskrypra i że na moc~ tychże mogę kom
promitować PDlskie~ pisma. jest nieprawdziwe. 

I~ównież jest niepra\\-d<:i. że rozpowiadałem 
o tern tu na obczyźnie'·. 

Tyle p. Trzebiflski, który żqda umieszcze
nia S\\ ego listu na mncy ustawy prasowej. Pod
trzymujemy to, cnśmy o tym panu pisali: iż roz
powiadał na obczyźnie więcej niż jednej osobie, 
iż posiada manuskrypta lub ·odbitki kompromitu
jące gazety polskie. Twierdzi to więcej niż je
dna osoba. Przypominamy też panu Trzebi·ń
skiemu, że centro\Yiec p. Grono\\· słd po\\iedziai 
na wiecu polsko-cenrrow_ym \\- Lutgendortmund 
po niemiecku, zamieniwszy z nim osobli\ve spoj
rz:enic. że o gazetach polskich więcej wie, niżby 
to tymże byto mi./ern. F1rawdomówności pańskiej 
mieiiśmy niedawno no\\"Y do\Yód'. VV \Vniosku 
o wytoczenie redaktorowi p. Bre'iskiemu procesu 
o niezamieszczenie sprostowania rzeczy nie od
nosząceu się do pana, podał się pan jako reda
ktor. pod przysięg<.l zezna! pan iż jest zecerem, 
w rzeczywistości jest pan glówme adm·inistrato
rem .,Przewodnika na ·o·bczyźnie". Odnosimy 
\\1ażenie. że pan popierając teraz sprawę cen
trum w·śrócl Polakó\\' . jest jednym z tych ludzi, 
którzy za\\ sze prostllh.l to, co im nioprzyje:mne, 
nie zważają(; na praw·dę rzeczywistą. 

Z Wiel. Ks. Poznańskiego. 
Strza·łl\0\.VO. \Vioska nasza liczy {>becnie 

około 2500 mieszkaii,.Jrw. \V tym roku zostały 
tutejsze uHcc nowo \\·ybrnkoi\vane, kanalizacya 
zalożoną, flisy poJ.dadzione. tak że obecnie wy
gląda ono już na miasto. S't też widoki, iż 
wkrótce pra\\ dopodob.nie miastem zostanie. 

ar.odn. Pra \\ ''0 do eksploatacyi pokładów 
węgla brunatnego ,,. dobrach jarociJ1skich, oraz 
w Brzostowie. Czaszczc1vie, Bogusrawiu i Gil
czy otrz:rmal ksi;:1żę RadoEn. Kopalnie będą 
miaiy naz\Yę .,Bogusia \Yskic kopalnie \Yęgla 
'brunatnego" a cbej.rnuj<.J, 2 182 28~~ metrÓ\\T k\Ya
dratO\\.·ych. 

l(robia. 1\1\aiątek Domachowo pod Krobią 
kupił po ·odparcdO\\·aniu ziemi 1~żącej przy gra
nicach LudwinO\\a, r~cmbowa i Sikorzyna, z 
całym inwentarzem, znany ze swojej gorliw~ości 
i pilności g·ospodarz, pan Ja n Grześkowiak ze 
Siedlca. 

i(ioin. Ksiądz \Vincenty Studniarski, pro
boszcz \V K.icinie, zmarł nagłe iak donoszą pisma 
poznat1skie. Urodzony w roku 1833, święe.enia 

·nem, z któreg·o mn pozosta1vi·ono dwa szeroko 
rozrosłe, o lupi,lcej się delikatnej knrze platany, 
których żywą ziele.(! jesienne stoł1ce złocić już 
niccc zaczQ!o . 

Sam gmach prosty. szary, kwadratowy nie
lnal. ma na płaskim dachu nizką, żelazną balu
stradę o zioconych gałkach. a na fasadzie cztery 
pilastry i pCl'miątko\\ ci tablicę z napisem. Napis 
ten. bryszczący wesoło z!oceniem swych litc.r, 
przyciąga, oczy ludzkie. Każdy prawie z przy
byłych podnosi g{owG i odczytuje go z pO\Yagą . 
Alboż nie ma prawa? \\' szale każdy na \VZnie
sienie karncelaryi da! s~voje trzy grosze, a dom 
jest wspólną \dasnością i wspólnem dziełem 
grnimy. Nicmniej przyciąga oczy z.egar, umie
szczony w· samym.~ ostrzn trójkąta, opierającego 
się podstawą o praskie kapitele pilastrów, tylko, 
że wskazówki jego zdają się dziś wolniej jakoś 
poruszać po okqgkj i blysz.czącej tarczy. Tak 
przynaJmniej mniema \daściciel blizkicj piwiar
ni, który co chwila doby\\·a S\\coją wielką , sre
brną ce.bulę kcnfrontui<-1c Ją z zegarem gminy! 
1\'liry Boże, po co się cz.lmYiek ma spieszyć? 
Czas i tak leci. 

Już tylko parę m:!nut braknic do dzie\viątej; 
g.rmn.adki zaczynają się ciągać przed sam ganek 
kancelaryi. śmiejąc się i rozmawiając g.fośno . 
Niema w tem zebraniu nic uroczystego: jak kto 
prz:r robocie staL tak przysz.edL Z\\ yczajnie, 
za interesem. 

Codzie111n:e .,Ja-py" sz:arze}q się na grzbie
tach; 'rzeźnik vVallauer prz:, .. szed{ W rÓŻO\Vyrn, 
dymko\\'Ym kaftanie . . hm Blanc., rymarz z tlo
scbli, \V zielonym kitarkowym fartuchu . spiętyrn 
:na mosię-żną haJtkę z ła11cuszldem; \\'ielu. mi'mo 
ranąego chłodu, srav\:iro się na zebranie '"' kami
zelkach tylkn; wtio\va !(naus, Jak szla z targu 

kapłańskie otrzymał 1857 roku, a proboszcze~ ( 
\\' I(icinie byl ad roku 1864. R. i p. s 

\Vrześnra. Folwark Biskupiec zadzierżawi 
gospod.arz pan Fi elucha od hr. Bnińskieg0 j .( 
GuHów. } 

Nakło . Na torze z Piły do Nakła, pomięijz , 
Borkami (Walden) a Nakłem, urządzon:ym b~ , 
dzie niezadługo przystanek \V Anieli. 

Poznań. Zebranie socyalistó\\" poznański 
od'bylo się onegdaj na \Vi1dzie. Przybyło tylK 
20. Po dłuższej, gorącej dyskusyi uchwalono 
że socyaliści tutejsi wezmą udział w \Vyborac 
sejm{)\\ ych. 

Poznań. Czyta:rny w "Postępie": ,,W dni~ 
\Vcznrajszym toczyi się proces przed sądem lal 
wniczym przecivvko odpowiedzialnemu redakt01 
rov .. -i ,,Postępu" panu E. Olejniczakowi, ·oskar' 
nemu przez kupca Ehrenfrieda z 'vV rześni 
.obrazę. Swego czasu zamieścił "Postęp" z 
,,Gazetą Grudziądzką" wiadomość, iż kupie( 
Ehrenfried występowal wrogo przeciw Pola 
kom na zebraniu \V•yborczem niemicekiem w 
Wrześni. Zamieściliśmy tę wiadO'mość na moc 
tego, że otrzymaliśmy już przedtem listy 
'vVrześni o wrogiem usp-osobieniu kupca Ehren1 
frieda w-obec P.olaków. P. Ehrenfried zaskarży! 
,.Postęp" oraz inne gazety,, które o tem wiad01 
mość zamieścHy . Na wczorajszym terminie ze, 
znalo dwóch Ś\viadków niemieckich, jeden nie. 
jakiś pan l(irchner, a drugi Nehring, iż Ehren· 
f1:ied \Vmgo nie pr_zem.a:vi~1 n,a z_e'brani~ przej 
Cl\\" Polakom, a rowmez 1. pan Ehrenfned za 
pewnial, że nie jest nieprzyjacielem Polaków 
że nie wyraż.ał się w podobny sposób na zebra~ 

niu, jak mu gazety zarzucały. Na mocy tyc~ 
zez.na(I skazano naszego redaktora na d\ra ty 
godnie wi'ęzienia, mimo zręcznej obrony pa 
mecenasa Chrzanowskiego. - \V tej samej spra 
wie został zasądzony także redaktor "vVielk 
polanina" pan Szmyt, ale tylko na 60 mare 
korespondencya byra łagodniej napisana. 
Niech to nasi korespondenci wezmą sobie do ser 
ca zanim o jakiejś sprawie doniosą. przekonaj 
się o prawdzie, a nawet często chociaż co prawl 
dziw·ego, t~ jeszcze gazeta bywa za to karana'J' 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Zabrze. Order czerwonego oda 4 klas. 

0. trzymał ks. proboszcz Schoeneich: w Zab.rz~, 
iak donosi ,,Oórnoślązak" . \Vręczyl mu g'o lana· 
rat powiatu zabrskiego dr. von Ziller, w:ychwa 
lając przytern zasługi prob0szcza, położone ''" 
bec k{)ścioła. Udekoro\\·any ks. prohoszc 
dz~ękowal rozczulony i wzniósł okrzyk na cz~l 
króla pruskiego. - Dawniej księżom nie udzte 
lano orderów, ale za to pakowano ich do kozy. 

Miko-łów. Stary kościół katolicki obecnil 

tak wstąpiła z koszykiem ogrodo\Yizny i z n 
wą szczotką pod pach~t. A cóż? vV s z ak 
\Vszyscy swoi. 

Nareszcie na kwadratO\\ ej wieżycy Noweg 
J\IUinsteru (naz.wa katedry miejskiej), zaczyn~ 
bić kwadranse, a jednocześnie daje się słysz 
radosne szczekanie wyżła, biegnąceg-o u n' 
pana Radcy. 'Wyprzedzą go, wraca. znowu 
wyprzedza, znów w paru susach wraca. aż ,n 
szli razem w \\·ybornych humorach w otwart 
drzwi kancelaryi. Zaraz za nim·i zaczynai~ 
Wichodzić, czekające przed gmachem, gromad~! 

\Vchoclzą i w sieniach już dzielą się na d\~\ 
partye: oieka\\-ych i intereso.wanych. Intere 
wani przebijają się zbitym szeregie.m do żó{tyc 
dre~"'llianych balaskó\Y, dzielących salę na c~( 
urzędową i nieurzędo\Yci; ciekawi idą \\-~olmeJ 
obsiadają ła\vki, biegnące dokola pod ścianą. 

Nie. jest to rozdziaf stanowczy. 
To z jednej, to z drugiej strony co raz mi~ 

no so-bie coś dp powiedzenia; czasem też któd 
z cieka\vych nczn wał się nagle interesowan~ 
i u balasków miejsca sobie szukał. cz,ło\ri~ 
moż.e się namyśleć i \V ostatniej chwili. 

Interesowanych jest mniej; ci mają \ltaż~i 
szc stanowisko W' sali. Jest tu powroz~l 
Sprlingłi, kt6ry się niedaw·no z wdową nżent~· 
chcin..t rozwinąć; jest Kagi Tobiasz, wlaśdcl 
piwiarni ,.Pod' zietoną różą"; jest piekarz L{)r 
che; jest oberżysta! z .Maina u; jest Dodoli, w1' 
ścidel winnk:y; jest 'vVetlinger Urban; s~odft 
w·n1k; jest Tod!i Mayer, śh1 sarz.; jest kvtla 
I(issling; jest ogrodnik Dori!i:; jest stolarz L 
Pcte r i kilkil innych jeszcze. 

. (Ci.ą~ dalszy nastąpi). 



~e~ ()dna,\·iają. Zdaje się, że kośdół stoi już jak'ie 
800 lat. W starych organach znaleziono wyry
tą cyfrę 1104. Zbudowano nowe organy. Obok 

01 oHarzY Najś\v. Pa!lmy Maryi znajdowal się grób 
ks. proboszcza Rostafi(Jskiego, który tutaj zmarł 
w r. 1714. Trumna byla jeszcze całą. Po odno
'vieniu kościoła: zostanie grobow·iec zmarłego 
znów zamknięty. 

Hajduki. Bi'smarckhucie już nie wystarcza
}ct Tiiemieckie, hakatystyczne gazety, a'ni' na\\·et 

A.J 1~belitelireu.nd" pracodawcó>N, dlct. tego będzie 
c Bi'smarckhuta wydawala dla robotników tam 

zatrudnionych \Vla:sną. gazetę. Donosi o tem 
i~ katowicki· ,,Ta.geiblatt''. 

la M·oże z czasem dojdziemy dó tego·. że każ
t().( .dy Ytiększy niem'iecki pracoda\\·ca będz,ie \Vyda
·~· wał gazetę dla sw·oi.ch robotników. 

Chropaczów. (Głupota). Kilka razy już ka-
z 1ranY Sw-db. zarneldował śmierć swojeg-o syna 
e1 Win:centego na' urzędzie cywilnym il posze1d l ·do 
a <Szyc:htmajstra po 10 mr. za-liczki. Sprawka się 
,J wyidała, ja•k kaJżde takie oszustwo i sąd skazał 

l 
Sw. na dwa lata cuchthauzu. 

Króle,wska Huta. Przed chvoma tygo-dniarm 
z.nik1 bez śladu z domu rodzicielskieg·o 30-letni 
·czelrudnik szewski Karol Szymański. O}oiec ie

~ ·go fra.nciszek Szyma(lski, majster sze.wiecki. 
mieszkający w, Król. łiucie przy ulicy Wodnej 

e. przypn'szcza, że zaszlo jakie niesz,czę.ście. Gdy-
n. by kvo o zaginion1yrn onś \Viedział, nie.chaj donie

Się o. tern ojcu pod powyższym adresem. 
Lublini.e·c. Na gra'nicy Z2u Olszsnem znstal 

pewien ch!op przez k:·ozaków zastrzelony. Trt!
dni! ()n się od \Vielu Jat pr~emytnict\Yem i nie 
,mógł się nałogu tego odZ,\\' yczaić. Jeg·o pomoc
nky zdążyli uciec. Za 280 rubli towarów które 
niósJ ze snbą dostało się w ręce kozaków. 

Dębiniec. \V nocy z \vtorku na środę ukra
'dziono gospodarZO\Yi Andrzej.ow,L vVieczorkO·Wi 
kon1ia i wóz. Koń byi maści kasztano\vatej, wóz 
\V karze (w gnojnicach). 

Opole. 700,000 mr. na germa:nizacyę pozo
. taJwił z·marły adw,o.kat łiohenhorst. Wyraźnie 
testame.nte:m nakazal. aby za: tę sumę wybudo

,. ·wać za,ldad germani•Żacyjny. 
Niech ludność polska nie nosi niepotrzebnie 

:grosza do obcych, niech się nie sądzi o byle d ro
hnostkę, bo- na sądach potraiią hakatyści a1d w·o)-

, 
1kaci zrobić widki majątek, ktćJry przekazać mo
:·gą na _gennanizacyę! 

Z innych dzielnir. Polski. 
CzęstachD\1-'a. Dnia 15 listopada w przcd

,rJz.i;;;ri 300-ro·::znicy urodzin Kordeckieg-o, na Ja
snej Górz.e, będzie o·clpra wi·one o godzinie 11 
przed po!ud1niem 11roczyste nabożc!'Jstwo \\'' ka
plicy Matki Boskiej, miza1jutrz zaś UiiOCz,yste na
boże{Jst\vu \\. wielkirut kościele z ·katafalkiem za 
·w1szystkich zmariych 00. Paulinów. Jak stwier

'UZają doku:nenty klasztorne, Z\\' ·lcki ks. K:m·de-
ckiego· pocho\\·ane S~i pod kaplicą Ś\('. Antoniego. 
,,Dz,vonek częstochow:;ki" zachQca do groma

"dzeąJia. pami4tek po Kordeckim. "Kto·by posia
'<lal coh:ohviek związanego z pamięcią Kontc
-ekiego - pisze ,.Dzwonek" -zrobi najsłu~znieL 
·:gd'y złoży to \\' klasztorze jasn,ogórskim". K.s. 
Przecr I.(ejman PO\i'Zią! podubno myśl zał·ożenia 
Itnuzcu~m P1miątkO\\Tgo im. Kordcckiego. 

Wiadomości %e świata. 
Z Niem.iec. Czyram·y w "Dzien.niku Poznań

~:skLrn'': Na stole naszym redakcyjnym znaleź
:liśmy f.crmularz, prz.esJany prz.ez prezesa reje:n
cyi różnym d'yka:steryom, celem ułożenia spi
sów wsz.ystki.ch urzę-dników, którzy w dniH 16 
czerwca rb. nLe brali ndziatn w wybo.rach. Pod 
rubryką kol.oniza,.:yi powiedziano, że nietylko 
urzędnicy oporni mają być zapisani, ale. i kolo

Iniści oraz. i robotnicy kolonistów. Ponie·waż 11-

rzędniknm \vyra·źnie przepisano, na kc-gn majq 
gtO:SG\Va.ć, spisy ·w: Z\\·yż wymienione można 
tylko rczumieć tak, że pra \Y<iop.odob.nie jakaś 
spadnre kara na urzędników itd., którzy ina.:zei 

·gf.oso,~,::a!i, .ktk im poJe.c-on·o. Papier odnośn)"Ch 
formularzfY nosi ste:mpe.l królewskiej rejen..::yi. 

Z Macedonii. THrcya zaJmuje \\110bec refonn 
w Macedonii bardzo dwuznaczne stano1\visko: 
2 iecłnej strony nie chętnie. się do: ni..ch skfania, 
z <i'rugiej rzecz1rwiśde tmdno jed. przy obecnem 
.r0~PI-zężeniu, przepro\v""adzić tako'\ve. Pod naci
Sktent Austryi i Rosyi ustanowiono no·we sqdy 
\Vl{)jenne mające ka-rać wykroczenia \Y·oqska, ak
cy~ \i,r celu niesienia pomocy .z.nisz.czonym 
WsJvm ma b.Jl'-~ .1\v.prowadzoną \V' życie, \Vszystko 

\VIARUS POLSKI. 

to jednak dzieje się P·Od naciskiem, z musu. We
dle wiadomości z źródeł tureckich z Adryanopo
la. Monastyru i Solunia, \\·ojska zniosły w oko
licach tych vv·szysrkie oddzialy powstańcze i 
przed'sięwzięly odpowiednie środki przeszka
dzaJące tv\~orzeniu się no\Yych. Zmobilizo~vani 
redyiowie pienrszego i drugiego powołania w 
Mniejszej Azyi mają być użyci \\- Macedonii w 
miejsce wojsk regularnych, które przez trudy 
wojenne, ra·nnych i poleg1ych \\-ielkie straty po
niosły. Z pola walki donoszą ze Sredca, że pod 
Luko\\-em, w pobliżu Krato\\ a nad granicą bu!
garską 8000 turków stoczylo zaciętą bitwę z. po
wsta!Icami. Trzydzieści atakćnv \\'d.isk turec
kich odparli powsta1ky zwycięzko; straty ture
ckie wynoszą przeszlo 300 ludzi i kilkunastu ofi
cerów. Bih\·a nie rozstrzygnięta, oba \.vlO}ska 
stoją na S\voich pozycyach i no\Ya walka rozpo
~znie się lada chwila. 

Z AnstryL Niemcy w \Viedniu przeciw ca
rowi. \Ve Wiedniu odbyl się w dniu przybycia 
cara \Viec, W ' którym. brali udział także socya
liści. Na wie::u po'sc! niemiecki Ellenbagen 
chciał przeczytać nc!nndę przeciw carowi, ale 
komisarz nie pozwoli-l, WÓ\\·czas zgromadzeni 
wznieśli okrzyk "precz z carem''. Na ulicy były 
bó!iki· z policyą, która kilka osób areszto\vala. 

Z 'Nęgier. J~zqdy wojskowe na Węgrzech. 
W vViedniu gro.żą vVęgrom, że jeżeli nie zaprze
staną agitacyi przeciw ięzylwwi niemieckiemu 
w armii, to cesarz austryacki zaprowad1zi rzc.1dY 
w1ojskowe i Si.!dY doraźne. \Vęgrz.y sobie z tego 
drwią. 

Z różnych stron~ 
:Essen. ZaYożYciel .,fleilarrnee" anglik \Villiam 

Both przybyt do t:ssen i pr~t;ma\Yiat na \Yiecu \Y sali 
Nordp<J.rk. 

Ma'?.deburg. 1\ac\et Jili sener odsiedzi swą \.::arę 
na tutejszej fortecy. , 

frintrop. Kopalnia "Oberhausen" Z['J::lada nowy 
szyb. 

Heisseu. Ulice tute.isze bywają teraz elektrycz
nie oŚ\vietlane. 

Meidedch. 'vV dniu 1 października liczyla tutejsza 
miejscowość 37 335 mieszka1'1ców. 

Hanower. Tysiąc marek na9,;rody otrzymali ci, 
którzy przytrzymali u c:nr.anó\1' przeciągającreb Beh
rcndorf G-letuią dziewczynkę Else Kasset z łianowe
ru. Dziecko było ukryte na \Yozie poJ p .lachtą. Cy
g2.nie transportowali je już przeszlo rok. Niedawno 
temu w5·zn8.czy.I prezydent reiencyi hanowerskiej na
grodę i krótko potem dziecko odebrano cyganom. 

Bottrop. I\an~.liz~.cyą tqtejs~tj miejscowości zo
stanie jeszcze P!'Zed nadeHciem zimy uko(Jczoną. 

Buer. lJwięziouo tu zbie~,!ego górnika Weilera, 
którego sąd byJ za kradzież skaza! na trzy miesiące 
\ivięzlenia. 

Erłe. Na mocy denuncyo.cyi pć\\'JiiSj kobiely u
więziono górnika Karola Mrozl\a, w podejrzeniu n 
Z?.mordowanie górnika Vollmara w lesie hr. Nessel
rod.c. 

Eic.kel. Rów kanalizaq jny' nherwB.t się a ziemia 
przygnioUa trzech robot:J.ików I-ioiendrów. Udkopa
liO tylko zw!ol\i. 

Roztnaitości. 
N;e.znany szczep ludzki. Do .. Dai{y Chtoni

cie" donoszą z 1Y\.elbnurne, że administrator rzą
dowy brytaftskiej Nowej 0\Yinei przesiał raport 
o wykryciu nieZ\\"Yklego szczepu ludzkiego, któ
ry mieszka na terytoryllln Marschlandu na wy
spie. Charakter okolicy jest tego rodzaju, że 
używanie nóg jest prawie zupetnie wyłączone. 
Grunt jest zbyt blotni.sty, by można po nim cho
dzić, z drugiej zaś strony podzwrotni,kowa ro
śliJmość wodua na rozległych, zalanych wodą 
przestrzeniach, sprawia, że zasrósowanie ł-odzi 
jest zupełnie niemożliw·e. Krajowcy mieszkają 
w chatach, które pobltdO\\·ali ponad \\"'clą wśród 
drzew. Skutkiem tych \Yszystkich warunkóY/ 
utracili 01ni ZU[}ełnie prawie możność \\rładania 
kor1czynarni dolntmi. Kilkn z nch, postawionych 
na t'\\'ardym grunr.:ie, uczuwala b(J! dGtkltwy; :J 

nog;i kh zaczę{y kn\ a \\·ić. Tu{Ó\\ mają naJ
miernie rcZ\\'illięty, nawmiast b:od'ra, n-ogi i sto
py bardzo \.vątle. Posclcii.J i zachowaniem się 
zbli'żc:nl są ci ludzie do ma.!p. 

.Ue jest włosów na gJow,ie? Statystycy, któ
rzy często nie \\·· ied.z~l co z. cz.asem majq zrobić, 
zaj~li się roZ\\~iązani~m rego J)f:..cani-a. Obliczali 
Hość włoSÓ\\~ na k\\"adra.tO\-vym calu ró.żnych 
gh))v. i z ablicz~:nia tego 'A:ypro\\·adzi!i przecię
tną liczbę~ 1076 \\"iOSÓ\-\". A że powierzchnia łn
dzkie.j gto\vy obejmuje średnio 120 Inv. cali, o
gólna przeto ilość \ViosÓ\\' na gfowle pl\\~nnaby 
wynosić 126,120. Inni, ściślejsi statystycy, wy~ 
liczyli ilość \vlosmv, uwzględniając ich kolor. 
v\'yni1d {ch sq następujące: rudych' \vłosów, któ~ 

re są najgrubsze. ma być średnio na głowie 
90,200, po nich następuj~! szatyni - 100.800, bru
·neci - 105,050, wreszcie blondyni 153,000 Naj
delikatniejsze \\ losy mają blondyni i dla tego 
też potrzebują ich najwięcej do nakrycia głowy. 

Szakał oblasl(awiony. Tłumy wiedericzy
kkó\.v interesują się obecnie - szakalem. Jeden 
z tamtejszych lekarzy, który zimą przebywa w 
Abbazyi, otrzymał niegdyś w prezencie szczenię
szakala, które \rychował i vYytresowa1, jak psa. 
Nikt, widząc stworzenie to idące za panem, nie 
podejrzywal jego incognita, ('!Ż wreszcie odkrył 
je jakiś przyrodnik, narobił hałasu, doniósł po
licyi. Właściciel. nie chct:tc. by wychowanek jego 
zostal zabity, daro\vai go ogrodowi zool-ogicz
nemu w Schonbrunie, dokąd gawiedź wiedeńska 
spieszy, aby oglądać cywilizowanego szakala. 
Ten może o sobie powiedzieć, że "pobita go re
putacya i zła sława." Biedak musi siedzieć za 
kratą., dla tego, że pochodzi z radu rabusiów, 
choć sam by~ dla społeczeilstwa nieszkodliwy! 

Dramat między bliźniaczkami. \V e w ~O-· 
skiem miasteczku Corletto roz.egral się n~eZ\VY
kty dramat. Dwie siostry bliźniaczld: Marya i 
Ermelina Orgnani pokochaJy .jednego mężczy
znę. Pod wply\Yem namiętnośoi, lVlary d dopu
ścila się potw·ornej zbrodni. Obie siosny od 
S\vego urodzenia nie rozłączały się nigdy, mie
szkaly \r jednym poh:oju, sypiały nawet w jeJ
nem lóżlnL Przed kilkoma dniami M.a1ya wstała 
w nocy, z niezmierną ostrożnością, aby nie zbu
dzić siostry, wyjęła nóż z szuflady w kuchni, za
topiła nóż \V oku śpi~cej -siostry bliżnJaczki. 
K,rzyk bólu Ermeliny nie pÓ\\ strzymał z·abójczy
ni. Kilkakromie zanurzyła nóż \\~ piersiach i 
brzuchu ofiary, a następnie utopiła go we \.vła
snem gardle. Kiedy zbudzeni krzykąm· i rannej 

· rodzice weszli do sypialni sióstr, oczom ich 
przedstawi! się straszny wictok; Marya lezała 
w lmlu~y krwi m~rtwa. Ermelina zaś wiła się 
W' bólach knnania. 

Ostatnie wiadomości, 
lR z y m. ,,Osservatore Romano" dmkuie ency

klikę papieża, w iitórej s~awi czyny zmarłego Leona 
XIII. W encyklice jest kilka naul< o życiu chrześciań
skim a na końcu sprawa konieczności niezależności 
papieskiej. 

O a r m s z t a d t. Car rosjsld przybył tudotąd 
z powrotem. 

f re d .e n s b o r g. Królowa angielska i 2recka, 
również kiężna ang:iełsl(a wiktorya i książe grecki 
Jerzy wyjechali do Darmstadtu. 

Biało gród. Nowy gabinet ministerski ze-
brany. Przewodniczy Orniez. 

P e t e r s b u r g. Dnia 3 m. b. padat tutaj śnieg. 
W Kazanie panuje od trzech dni wielka śnieżyca. " 

C a r. o g r ó g. Awbasa(\Qrów rosyjskiego t au
slf\ril\;h:iego powladorniono, aby ~11ergicznie zażądali 
u Porty zmiany stosunków w Macedonii. 

l o ~~ ij y ~. Donoszą, że oficerzy angielscy zbie
rają podobno vod,;~~Y pod protest, nazywający biaf., .. , 
grodzl{Icb królobójców :~·uunisami. P Jobno podpis;r 
zostaną zbierane we wszy6tklch armltt~b w Europie 
i posl·4me nienvtocznie krółow1 Piotrowi. " 

A r m e 11 t i e .r e s. Tysiąc f dwieście tkaczy J)ti-)... 
rzuciło naraz pracę. Okoto 3000 robotników strejku
Jących gromadnie obchodziło wszystłde pracownie i 
ia.bryld, aby pracujących jeszcze robotników odwieść 
od pracy. 

P i ę c i o k o ś c i o f y. ·w bezrobociu biorą u
dział wszyscy stolarze, murarze, malarze, rzeźbiarze 
i robotnice we iabryce porcelany. 

Zadzierżawienie roli i łąki. 
\\'e wtorek, dnia 6 października b. r. po poludniu 

o godz. 4 mają zostać grunta i ląki forellego, polożo
ne przr ulicy forellstr.. w ober-zy p. Dilckera w 
Recklinghausen-Bruch, na kilka !at wydzierżawione. 

Administracya forellego. 

P os.tbestellungs ... F ormular. 
Ich besteHe hiermit bei dem Kaiserlichea 

Postamt e in Exemplar der Zeitung ,. Wiar•• 
Polskl" a.us Bochum (Zeitungspreisliste 128) Hltt 
das IV. Quartal 1903 und zahle an Abonnement 
und Bestellgeld 1,92 1\tlk. 

Obige . 1,92 Mk. erhatten zu haben. be-c 
scheinigt 

• • • • • • • • • •• d.. . .. " ..... 1903. 



Towarzystwo św. Stanisława B. rw Wanne 
urządza jesienną zabawę dnia li października na sali 
p. Gerdesmanna. Początek o godz •. 4 •. ;·· Będzie kon
cert, potem teatr pod tytule m: "AdaJlt ~ł'.~wa··. O go
dzinie 9 wieczorem taniec, którY, UI:"Z4,dza gościnny 
Gierdesmann, czyli zabawa poieg.hit~.ałt.til~-· rekrutów. 
Porządek tańca za pomocą chorągi'ewek~"' 1Citortkowie 
towarzystwa placą v.rstępne 30 fen:'; którzy winni 
przybyć na zabawę w czapkach .i oznakach. Goście 
przed czasem 50 fen., przy }u~sie' 75 ' f~n:~ · rekruty na
szego towarzystwa mają wstęp wolny. 

,.Druh Roman Paul z Herne, 
Slubuie dziś swej narzeczonej życie wierne, 
Daj im Boże szczęście w darze 
Życzy Tow. "Sokół'' z tlerne, młodej parze, 
Krzyknijmy mu więc C zolem! 
Bo on także jest 

W r o b i 11 s k i, 
sekretarz. 

Z powinszowaniem Imienin 
kochanemu bratu 

Franciszkowi lapawie 
we Wanne zasylamy w dniu 4 października jaK.' na}· 
serdeczniejsze życzenia. Nadszedl dzień święty; · dzień 
dla nas tak blogi, dusza radością bo'gata, bo ·· chdiłl
bym zlożyć pod twe nogi skarby i blask tego świata. 
W dzień Imienin twoich Braciszku kó'chany, zw-Y'ćz:tj 
życzyć każe. Ja p1~awdziwą wdzięczność żywą,:riio
.sę Ci w ofierze Braciszku drogi. Pod Twe nogi . :rżu• 
cam kwiat wdzięczności, jak szczerze przynoszę, tak 
przyjmij go proszę. Wszyscy Ci winszują Bracie 
drogi, Twoja żona i Twoja rod:?ina, i ja ci też winszu- · 
ję na twego patrona zdrowia, życia dlugiego, blogo
slawieństwa Bożego, a po śmierci zbawienia wieczne
~o. · abyś by l szczęśliwy. Mam że tylko ja być na to 
neczuly i nietkliwy, nic Ci więcej nie życzę, tylko to, 
co w sercu mam, że ciebie kocham, więcej, niż się 
sam. Tego ci winszuję i po trzykroć wykrzykuję: 
Niech żyje! niech żyje! niech żyje! nasz kochany Bra
dszek aż się calkie Kościuszkowo do rodzinnnej stro
·ny odbije. Tego ci życzą krewni 

M. Ag. L. M. L. Ag. Ł. A. H. fr. H. 

1*t~ll~~~~m~~~~-~~ttt 
W dzień ślubu (6 b. m.) 

szanownemu podchorążemu 
Antoniemu Chudemu 

oraz jego narzeczonej 
Józefie Lis 

skladamy najserdeczniejsze ż-yczenia zdrowia, szcz.e.
ścia i blogoslawieństwa Bożego oraz królestwa llie
bieskiego. Towarzystwo cale wykrzykuje mlodej pa
rze: Niech żyje! aż echq niech się po s;(!Jym liochlar-
marku o-dbije. - · ~ ; ··..,.r.': , :. 

Tow. św. Wojciecha w łiot:Hlarmark. 

~D~~~~~~~~~~~~~~ 

Wiee w Neumuhl 
odbędzie się w niedzielę, dnia 11 pazdziernika o godz. 
;14 w lokalu pana Kciembur5ra, przy uHcy Lehrerstr. 
Na porządku dziennym: 1) Powstanie i znaczenie kul
turne Związków zawodowych. 2) Oyslmsya. 3) Roz
maitości. Na pokrycie koszt6w l O fen. wstępnego. O 
liczny udzial uprasza 

"Zjednoczenie zawodowe polskie"'. 

Wiee polski w . Oberhausen 
odbędzie się w przyszlą nied.zieJę, dnia l1 p~ź,dzier
nika o godz. 012 w poludnie na sali p. Kolther:' Na 
wiecu · tem omawiane będą sprawy bardzo wai,ne do
tyczące Polaków na obczyźnie1 przeto o liczny udzjal 
Rodaków się uprasza. Związek Polaków. 

Na~z nowy cennik , 

... 
Różne książki 

poleca Księgarnia "Wiar. 
P olsk. '· w Bochum .. 

l Kt!:!~~~~aków pożyczyć 600 marek rze
mieslnikowi, który posiada 
dobrze zaprowadzony inte
res, za odpłatą miesięc!lnie 
50 marek i dobrem procen
tem'? Zgłoszenia przyjmuje 
ekspeflyeya ,. Wiaru
sa Polskitgo'' połl 
łtr. 6li91j3. 

Porządną ltat.ołicką. 

dziewczynę 
poszukuje 5ię natychmiast 
za wysokieroi zasługami. 

Restauracya 
Landscheid 

w H a m b o r n. 

-2 pomocnikóW 
krawieckich 

na sta~ą pracę i dobrą za
płatt\ przyjmie od zaraz 

Ludwik Fengier 
Wanne, ul. Karolowa. 2a. 

Parcelacya! 
Dalsza parcelacya majątku 

~ RZADKOWO 'łl8 
w PO'v\iecie chodzieskim (Colmar i/Pr.), stacya kolei 
Kaczary (Erpel) na torze Pila-Naklo-Bydgoszcz od
D't:tlzie się na miejscu w środę dnia 14 października 
t.łi': od godz. 9 przed potudniem począwszy i następ
'»e~o ' dnia w czwartek 15 października rb. 

. ,t· , S{łq~edawane będą parcele roli i fąk nadnoteckich 
~-... kążd-~j wielkości. Do 50 mórg roli i 10 mórg łąki 
. ; ł:łąe?:a się ' dom mieszkalny. 
·. ' ~ Na nabyfe 'parcele zawarte zostaną zaraz na miej
scu kontrakty·~ notaryałne. 

\VarunKi kupna dogodne. 
SPÓl~A , ROLNIKÓW PARCELACYJNA. 

PÓ.-Ż n a ń., Plac Wilhelmowski 18. 
A. WolińskL : : , Wl. Kaczmarek. J. Kużaj. 

•_, ,'_ · · Baczność! B ruch! 
Szan: •Polkom w Bruchu polecam się jako prakty-

c zna 

·~.;.~. akuszerka, 
usluga r·zetelua, Proszę o poparcie w moim przedsi~
biorstwie, Z szacunkiem 

Leokadya Lawicka, akuszerka. 
Brucb, Wilhelmstr. róg forelstr. 

Szanownym Rodakom w Herne i okolicy dono
szę, iż .z dnięm l-go października otworzylem 

polski interes rzeźnicki 
Wyrabiam kiclbasy i kiszki p0znańskie. Stara

niem majeni :będzie szanownych Rodaków zawsze 
rzetelnie obsłużyć. 

·· :. J A N L A T A N O W l C Z, 
Herne. ulica Rotbruchstr. nr. 49. 

~.:o.-:. ... .=-.':.111111· .......... 11!"':. ;...,~ ...... ~~~ ........ ~....."..~ 
.,.~~~~~~ ... ~ 

. fi 
Rzau'ownym Rodakom "'znnjmiam, iż od, l-go l~ 

p. aździerniks. mój interes będzie się znajdował ~ 
·J przt ulicy ~ 

.. Gneisenanstr. nr. 9., 
zaraz przy placu Fryder-ykowskiem, 
' blisko kla~z• oru. 

Po1ecam na wesoła, chrzciny, imieniny itd. 
uroczystości, pol!!lkieo wina, miody, na• 
le,-.·t.i, podbipi~ty, łtoniahi, runly, 
a• ak i, oraz najno\'vszy napój pod nazw~ 4:'Ór• 
nik, który ,jest tani i bardzo dobry na żołądek. 

Kwaśniewski w Bochum 
jedyny hurtowny skład polskich cygar, papie

rosów win i wódek w vV estfalii i Nadrenii. 

Baczność rekruci! 

Otwarcie· . interesu ł 
Z dniem dzisiejszym .otwieramy 

w Dortmundzie pq.y ulicy W estwaH 18' 

warsztat krawiecki, 
w którym wykonywać będziemy pod.lug najnowsze 
mody i po cenach naitaiiszych wszelkie prace w ', 
kres krawiectwa wchodzące. Gustowne odrobienti 
pod gwarancyą. 

Prosząc R.odaków o Jaskawe poparcie 
przedsiębiorstwa, kreślimy się z szacunkiem 

Franka, Kolenda i Sp. 
W skJadzie naszym abonować można 

Polskiego" i inne gazety polskie. 

prawne 
1v Herne 

znajduje się naprzeciw ober 7. y pana 
1\I e i n h ar d a, róg ulicy Bahnbof. 
i Be e (lo,. strasse. 

Kącik dla panów z Pottgasse., 
Ogólnie dziwią się ludzie, że "Przewodnik" je 

szcze nie zganil "Tremonii" za to, że przystala na 
"lagodne'· środki pewnego "od 18 lat zamieszkalego 
w polskiej okolicy" hakatysty podawane dla zniem. 
czenia nas, o których to "Tremonia" napisala: "Da· 
g:eg:en ist nichts zu erinnern" (patrz artykul w nume· 
rze 221) a "Dziennik Poznański" powiedzial, że Ji • 
tować się można nad spoleczet1stwem, z którego gro·l 
na takie osobniki wychodzą. Czemuż "polski blat" 
nie zbeształ za ten zwrot "Tremonii"? -ma przecie± 
sporo miejsca w swych lamach. Czyżby tego nie U· 

czynil dla tego, że sąsiadując z "Tremonią" przez 
sień, może swej politycznej siostrze za jej hakatyzm 
osobiście plunąć w oczy? . ,.. , , 

Donoszą nam, że centrowcy, aby zlamać . wp~yw 
naszego pisma i glównej wladzy wyborczej . p.b.Lskiel 
zl'ożyli na "Przewodnika" razem 72 000 marek. Sty
sząc o tem agenci tego "Ludomilskiego" (tak ryazywa
ją się też po polsku drukowane gazety centrowe ·w 
narzeczu lud,owem - przyp.) zażądali, aby bti pod· 
wyższono place za podróżowanie i rozszerzaute', ~tó· 
ra wynosila podobno tylko 4 marki dzienri\e. ; ·,.Ponie· 
waż nie stalo im się do woli, porzucili to· zajęde. 

Pano\vie centrowcy, największe sumy .nie 
g'ą zlamać wplywu naszych wyborczych w 
skich. No, gdy wlasne wypróżnicie kabzy,· o. ostaral;ffJ 
się przecież jeszcze możecie o .,Ostmarkenzulage'~. al· 
bo raczej "Westmarkenzulage"! I minki ,,ar~y-pol· 
ski e" waszego "Przewodnika", które stroicie w..' astat· 
nich numerach, nikogo nie Oglupią. · 

Polacy są na ciebie centrowy ,.Przewodnik~:· o·· 
burzeni, że wciąż dOl nich mówisz "Bracie". SpJuwaią 
na takie pochlebstwa, aż uznaleś za potrzebne w dlu· 
gim artykule się rozpisać, że za centrum przemawiać, 
to przecież jeszcze nie zdrada ... 

Nasi czytelnicy są oburzeni na wszystkich cen· 
trowców jeszcze za to, coś o nich napisal, że , ' 

"Dzisiaj jest "Wiarus" ulubieńcem ludzi 1uz·1 
nych, wykolejonych(!), . otumanionych nalecialo· 
ściami, które z duszą polską nic nie mają wspól~e· 
go1. Toć patrzę na wszystko wlasnemi oczam! , 
widzę sam, że do "Wiarusa" lgnl:l żywioly wartOSC1 

wątpliwej. To zastanawia, to daje wiele do mY· 
ślenia!..." 

PO\viemy ci "Przewodniku" coś. Tobie na zgrY· 
zotę, naszym czytelnikom na uciechę. Oto piszą nam, 
że .ieden z twoich niemieckich przyjaciól, chodząc z 
egzemplarzami od domu do domu, zaszedl do pew.nego 
rodaka, 1\tórego nie zastal, za to jego rezolutną zon~~ 
Zacząl je.i różne rzeczy prawić, że "\Viarus" o~ą~~ 
nastal .. Przewodnik" nic nie wart, że .,Przewodnik 
ma abonentów huk ; że pewni germanizatorzy ma~ą 
.,cieple serce". - Tu stal się przykry przyp~de · 
Naszej rezolutnej rodaczce, która jest także dz1el_n~ 
gospodynią zaczęlo kipieć mleko, a ponieważ J?rZYl~: 
ciel .,Przewodnika" byl natrętny ze swoją ,,pphtyka,. 
przeto zdziwil się, że naraz miotra go po plecach. Wl· 
ta a burek, pies przywiezi~J;Y z .Pol.ski •. co. za nie!(~ 
trzeba podatek tutaJ p!ac1c, mem1los1erme zacza 
szarpać za spodnie. i lizać po lydkach. · Dzielnen~u b11 

Wielki wybór kuferków, szczotki do butów kowi. który zrazumial swą panią i poznal sie na "po· 
i rzeczy i wszystkie inne rzeczy potrzebne re- lityce", męża przewodnikoweg?' po wygonieniu t~; 

goż za próg chaty dostaro mu s1ę w nagrodę zepsu 
krntom po bardzo n~skich cenach. mleko. 

Re,..er-..rł• ~Ci'· Czyżby się tutaj sprawdzily życzenia rym 
~n 1nJ ~ czy ch centrowców, którzy napisali wierszem: 

Więc nie zwlócz, Bracie, lecz "Przewodnika" 
Dla rezerwistów zrobiłem wyjątkowe ceny. Zapisuj sobie bez czasu straty. 

Oprawiam obrazy we własnem warsztacie prę- Czyś sędziwemi przyciśnion laty, 
dko, ładnie i tanio. CzY'ś w sile wieku, czyś jeszcze mlodzian, •' Ksl· A garn!· a polska Krasą rumiana. wdziekiem przyodzian !... 

't Także i panie i cne dziewice, 
Którym pięknością jaśnieje lice, Fr. Józefoski w Herne, Bahnbofstr. 52 · Niech pamiętają o "Przewodniku". od Ji· 

hurtowny ilustrowany opuścił prasę i takewy wysy- Parniętają więc nietylko "Bracia" o .,Przew 
1że 

łamy odwrotnie, lecz tylko sprzedawającym. naprzeciw Nowej ulicy. ku'' lecz nawet oprócz burka rzeczywiście -- ,.tak 
S. Bendlenicz i S ółka ~ige~~;}e oraz cne dziewice, którym pięknością i ,: . 

Pleszew (Pieschen) Wielkie Księstwo Poznańskie. Służącej P~lki :Ej, nie tak latwo uda się centrowcom napędz·~ 
.f'abryka zwierciadeł, ram, obrazów i ~rzyżytów. poszukuje od 1 października Polaków na obez~źni~ d? swego .ć~nt~owo - ta· 

Hurtowny skład artykułów odpustowych franciszka Kortylewska, skiego obozu! Nas1 dz1elm Rodacy !UZ Slę o te pos 
· J jarmarczycb. · · :~., "' fabryka powozów w Solingen, Siidstr. nr. 18-20. rają a Rodaczki im dopomogą. 

----------------------------------------------------------------------------~--------------- ---------------Za iruk, nakład i redu.kcyv odpowiedzialny .Antoni. Brejski w Boehum. - Na.k:łaclem i czcionkami Wyda:wnietwa. "Wiaruaa, Polskiegc'' w Boehnm 
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gQ Codzienne pismo ludowe dla Polakbw na obczyźnie, poświęcone sprawom narodowym, polityczn)1m i zarobkowym. 

tsa Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecznych 
z dodatkiem religijnym p. t.: .,Nauka Katolkka" z ty
~odnikiem spolecznym p, t. ,,Gltls górników i hutni
ków .. oraz pisemkiem literackiero p, t. ,,Zwierciadlo". 
Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych wyaosi 
1 mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu l rur. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

•• pod znakiem .. t polnisch" nr. 128. 

Mód~ l się l pra.c~uj ! 

Z1. inseraty placi się za miejsce rządka drobnego druku 
]5 fe~ .• a za ogłoszenia zamieszczone przed .inse.ratami 
i Oier}.. Kto często oglasza, otrzyma odpowJedm opust 
~zyli rtibat. Za tlemaczenie z obcych języków na pol
aki nic: się nie placi. - Listy do redakcyi, Drukarni 
i Ksie/{arni należy oplacić i podać w nich dokradny 
a.Łhe~' piszącego. Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ich upoważnienia nie wskaz~je się. 

lfz-. 230 .. Bochum (Westfalia), środa 7-go października 1903. 
Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy ulicy Maltheserstrasse nr. 17 na dole. - Adres: "Wiarus Polski", Bochum. 

j .. 

l Rodzice polscy l Uczcie azleci swe 
==· 86wi6, czytać i pisać po polsku! Nie 
· r.t Polakiem, kto potomstwu swemu · 
je.ralemezyć sl~ pozwoli! 
na~~~~~~~~~~~~~~~~.
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ITI· 

ła· 
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Z wypadków dnia. 
Niebywały wyrok. 

r~:: "Górnoślązak" pisze: Byłego naszego re
~eż daktora odpowiedzialneg·o p. Wicika skaz1l 
u· ~nów sąd na 2 miesiące więzienia za obrazę nau-. 

:ez czyciela z !(at. tlo!dy. Któryś z naszych wia
zrn rusów zrobił sobie w jego rozumieniu niewinny 
łw iart i dal: 20 fen. składki na w.ybory z dopis
:iei idem: nauczyciel z Kat. tloldy. Nikt się tego 
ty- żartu nie d'opa~trzyl i tak wzmianka ta dostała 
ra •. się do pisma. Pan Wicik ma więc 2 lata wię
~~ zienia ·za zajścia w· trucie La.ury i 9 miesięcy za 
tó·· "przestępstwa" prasowe. 
ie· o· .. t i ie.. zuma ł y us. 
tO~'- \V Bmz~~lii rozs~tza się d~urrm. · Z Rio de 
ol~ ~aneiro donoszą o kilku no\v.ych wypadkach 
·~~ §rprertelnych. · 
~1: W Algierze pomiędzy żnlnierzami fran-cu
at- skiemi grasuje tyfus. Z Blidah donoszą o d'Wóch 

.. 

1

WJJnp,adkach śmiertelnych. W ooec wysokiej li
~·.· czby chorych żołnierzy i ostrego. przebiegu cho- · 
~Ją, Joby . są władze bezradne. · 
a~~· ~· Hakatyści wychowują centrowych germaniza-

torów! 
~n· Pan Tiedemann pisze do ,,Schles. Volksztg." 
1ź,jze pomiędzy 50 studentami, którzy pobierali z 
ro· kasy "Ostmarkenvereinu" w·sparcie, znajdowa
~e::fo się 12 katoli'ckich studentów, a pomiędzy nimi 
'~c: kilku studentów katolickiej teologii. To znaczy: 
~Y· studenci, którzy będą księżmi i członkami par-

tyi' centrowej, biDrą wsparcie od "Ostmarken-
··y· Nereinu ". ' 
1111

' N. k .. k l • • . : z OWy nabyte:k OIDISYI O OUl'ZaCYJRei• 

:go K,omisya ·kolonizacyjna kupiła od p. Ode-
n~~<leck,e majątek Orzegórz (falkenstein) \V. Pru
i~'' słech Zachodnich, obejmujący 1480 mórg, za 
aJą 600 000 m r. 
e k. 
lnu l za to karat · 
i~: I<ara za umieszczenie c.hlopca Wl gimnazyum 
~i: ialic~]skiem zamiast w szkole pruskiej. Z P~
:~o znama donoszą: Przed Izbą karną \V! Poznanm 
tal stawał w CZ'\Vaiiek p. Stanislaw R:oszak ze Swa
~r- Jlędza, oskarżony, że w czasie od listopada roku 
~~: 1902 do marca roku 1903 nie posyłał do szkoły 
lte ~wa:zę~zkiej swego· I S-letniego syna Sylwestra. 

. enze bawił w tern. czasie w Gałicyi u kre\\~'nych 
~r-l tam -z\viedzal gimnazyum. Oskarżony otrzy

~at Policyjne: mandaty karne na 9 m r., ' 11,50 mr. 
. t 12,50 mr. Przedwko tym mandatom policyj
ny~ odwX)lal się do' sądu lawniczego w Środzie, 
ftory go Z'\Volnil od kary. Pr~urator atoli ape-
O\Va.l dlo Izby karnej w Poznan.iu. Podczas 
(Wartkowej ro~prawy sądowej prokurator Fil

. tng :wniósł ·o~ ukaranie oskarżonego, ponieważ 
H.1•1<»1 ll'le Postaral' się o wykreślenie swego. syna 
~!ze spisu uczniów szkoły prusJd.ej, syn jego nie 

Otrzymał tu też świadectwa zwolnienia ze szko
z;Ć r· Sąd tw.ierdzil, że oskarumy nie mial pr~~·~. 
ru· ~ .0<iebrama swo~e·go syna ze szkoly pruskH~J 1 

W 
8 azat .~o na 56 mr. kary odnośnie więzienie, li- l 

." ~~ 2 mr. za jeden dz.ień. 1 

Telegramy. 
H e i l i g e n s t a d t. W SoUstedt pod Błeich

rode wybuchł w kopalni nabój dynamitowy za
. wcześnie. Trzynastu górników uległo zranie.
niu. 

Frank i u r t. "Franki. Ztg." donosi ze 
Średca, że w Bułgaryi powołano na 8 paid:z~ier
uika 24 000 rezerwy tegorocznei pod broń. 

A l g i e r. Nad parowcem ~,Saint-Hugo" 
zawieszono kwarantannę. Zaszły dwC;J wypadki 
dżumy. 

R a l e s u n d. Podczas burzy morskiej za-
tonął statek norweski HTer]evigen". Załoga 
złożona z osób dwunastu znalazła śm!ierć w toni · 
morskiej. 

A r m e n t i e r e s. Bezrobocie tkaczy . jest 
ogólne. 

P a ryż. Kilka japońskich statków wo
jennych zarzuciło kotwicę niedale.ko pobr,zcia 
ł(orei. Na statkach są pułki różne. 

Kar ak a s. Komitet wierzycieli Wene
zueli rozstrzygł, że niemieccy wierzyciele, któ
rzy żądają 5 669 .mm dostaną tylko l673 000 m:a
rek. 

Polacy na obczyźnie. 
Wiec polski w Duisburgu 

w; Nadrenii odbyt się w ubiegtą niedzielę po po
łudniu pod przewo<:Lnictwe1n p. J. Re.gulskiego.. 
Pierwszy przemawiat p. A. Brejski o wyborach 
do sejmu, drugi p. Sosii1skL o po,trzebie organi
zacyi zawodowych, dalej p. Szlapiński o komisyi 
kok>nizacyjnej, p .. Regułski o stosunkach, jakie 
się otwo·rzyły po ostatnich wyborach do parla
mentu. W kof1cu p. Mikołajczak m6wil o popie
raniu pism polskich a p. Stanistawski o kon1e
czności należenia do towarzystw polskich. Wiec 
ten zwołał tamtejszy kon1itet wyborczy. 

Wiec polski rozwiązany! 
Zarząd Zjednoczenia za\yooowego zwDła.ł 

na ubiegłą niedzielę \Viec w K:rayu dla omówie
nia sprarw robotniczych i knapszaftowych. Wiec 
zagaił redaktor p. Pr. \Voiciechowski z. Bochum. 
Kiedy udzielił gt.osu czlonkowi zarządu p. Sibil
skiemu, dozorujący wiec wachmjstrz policyjny 
p. Orteisbach powiedział. iż wiec rozwiąże, jeże
li rozprawy toczyć się będą dalej \V języku pol
skim. Pan \Vojciechowski powiedział \Vtenczas 
urzędnikowi O\\·emu, iż postąpi w takim razie 
niepra\vnie, wskazat mu na ustawy prawne i 
przypomniat ostatn1 wyrok w podobnej sprawie 
najwyższego Sqd'u administracyjnego w Berlinie .. 
Urzędnik policyjny na to \Vszystko ruszył ra
mionami i powiedział, że dla nieg-o są przepisy 
policyjne miarodawczemi. Na ździwienie p. \Voj
ciechowskiego, że przepisy policyjn~, które 
przecież muszą być podporządkowane prawu, 
rozchodzą się z ustawą o stmvarzyszeniacb od
parł policyant, że zameldowano coprawda w·iec, 
ale. nie po\viedziano, że rozprawy toczyć się bę
dą nie po nie1niecku. - Górnik p. Dominiczak 
twierdzi, że zameldował na urzędzie policyjnym 
publiczny wiec polski. Urzędnik policyjny nie 
dał się przekonać, iż nie ma różnicy pomiędzy 
wiecem polskim a rozprawami w j ęzyku pol
skim. 

. Wobec tego nie byto CO· innego robić, jak 
ob.radować dalej po polsku i docz.ekać si ę r;o~-

wiązania. wieca, które też po kilku Z'\Vrotach WY
gl·ośzonych przez p. Sibilskiego nastąpiło. Za
brani rozeszli się spokojnie. 

Sąd administracyjny lub minis.ter spra'\V' 
\}/e.\Vnętrznych przyganiliby zapewnie owemu 
poEcyanto\vi. Zą\viedzionym uczestnikom wie
ca w I(rayu przyszło żałować, że. na wiecu nie 
był obecny minister spraw wewnętrznych lub 
prezydent najwyższego sądu adJninistra-
cyjnego. Byliby poznali, jaki czasem jest 
rozdźwięk pomiędzy teoryą a praktyką prawlną,· 
gdy chodzi o Polaków. 

freisenbrucbt • · Roczne sprawozdanie Tow. św. 
Antoniego z Padwy \Ve Freisenbruchu. Towarzy
stwo zalożono dnia 27 października 1901 r. W ubie
glym roku (od l września 1902 r. aż do l października 
1903 r.) odbylo towarzystwo 27 posiedzeń zwyczaj-. 
nych i 2 walne. Stalych czlonków bylo w towarzy
stwie 75. \V strony rodzinne wrócilo 3, wystąpilo 7, 
jeden przesiedlil się na obczyźnie i jeden umarl. 
Czynnych czlonków pozostaje w towarzystwie 63. 
Dochodu bylo 759,30 mr., rozchodu 750,02 mr. Na 
walnem zebraniu z dnia 13 września obrano do zarzą
du: przewodniczącym Tomasza Jakubowskiego, zast. 
Walentego Pawlickiego. sekretarzem Jana Kurasil1 .. 
skie~o, zast. Józefa Matuszczaka, kasyerem Józefa 
Zyburę. zast. Andrzeja Zjęciaka, rewizorami kasy 
Józ~fa Lewandowskiego i Józefa Wlocha, chorążymi 
St. Sobczaka, zast. Jana Florkowskiego, asystentami 
Michala Czelkę i Franciszka Adamczaka. zast. lgn. 
Tokarskiego i Józefa Walczaka. Z a rząd 

Sorawa pęlska 
na Górnym Sląsku. 

Zerwanie "Katolika" z part'yą centrową,po
znstanie w historyj narodowegD odrodzenia Ślą
ska chwilą pamiętną. Partya centro· a do nie
dav.rn·a święciła tryum;fy w podbijaniu Połaków. 
Za kil'ka stów ganiących hakatyzm lgnęli do tej: 

. partyi nasi zaściankowi politycy o "wszechświa-· 
towej slawie" duszą caJą a żądania, które par
tya centrowa pisaf~ za ,.pomoc" przed! po-· 
topem hakatyzmu, spełniano niemal święcie. 
vVszystkie nieszczęścia na tego, ktoby śmial się 
oprzeć partyi centrowej. Rzucano blatem na 
ludzi, ·ktqrzy śmieli potężnemu ,.przyjacielowi"' 
ś1nialo spojrzeć w oczy i powiedzieć: daję to 
a żądam to. Tak po\Stąpilo soObie \Vobęc cen
trowcórw nasze pismo, taksamo główny komitet 
wyborczy1 na Westfalię, Nadrenię i przyleg-le 
pro\\l'incye. Cały szereg pism, 'vspomnimy. tyl
ko "\Vielkopołanina" , ,.Dziennika Kujawskiego" 
i ,,Lecha", .otworzy! tamy swe gościnnie ho·lo
de centrowe.i (uczdwi centrowcy tego nie czy
nili), która \\T karczem~ny sposób Jżyla i posądza
~a kierow11ików· naszego pisma, w sposób, który 
wzhud'zH obrzydze11ie na tę prasę u ludu polskie
g,o nietylko na Gbczyźnie, ale i w Poznanru, jak 
o tem dobitnie Ś\\iadczyl wiec westfalski. Rze
CZD\vej krytyki naszego kroku, bylt) maro, za to, 
aby nas opornych zmusić ucięknięta . się środków. 
wyższych, i pr~emawiano w Poznaniu w i11}ię 
wiary i naf{)dowości dla centrowców. Drwili
śm.y S·Obie z obelg a litO\\'aliśmy się nad ,,zmy
słem politycznym" strachaHó\V P'Qznat1~ich. 
Przeczuwaliśmy teź wtenczas, że to centrum, 
którę tak pod' njebo wynoszą) da im iestcze do
brą nauczkę. "K..urs1er Poznański'', który w· fak
cie, że tutejsza partya centrowa ,.uznała" naszą 
g;·ówną władze wybo.rczą i raczyła si~ z, nią u
kładać, wid.z1al· rzecz tak ogronmej wagi, że to 
samo · powinno na:m wystarczyć, który się obu..: 
rzał na z.ry\vanie cent rum nietylko na obczyźnie 



ale i na Śląsku, dziś \\}'mawia innym pismom. 
iż wobec zmiany na Górnym ~ląsku zaję)y sta
~rowisko wyczekujące... ,,Kur. Pozn." ,,-pra\Yił 
!llas w ździwienie, centrowców w zdumienie. 
którzy nawet w Dortmundzie pismo dla obata
rnucenia Polaków1 za-ł·ożyli, spodzie\\"ając się, że 
na, tym organie poznM1skim mogą się moralnie 
oprzeć. 

Lecz też partya -cenrrowa sprawiła nam kil
ka niespodzianek: list ks. kard. Kop pa, sprawa 
:ślubu posta p. Koriantego, przyczyna proces11 
laurahuckiego a \\rreszcie ostatnia odez\,·a par
tyi centrowej ... 

"Ką~olik" podaje jakie stanowisko wobec 
1partyi centrO\:vej zaimowat i co go do zer\vania 
sktoniło. Warto ie'go wy\vody przeczytać: 

"Napisaliśmy nieda~:no otwarcie. że celem 
"Katolika" była i j.est praca nad podniesieniem 
lud'U polskiego na Śląsku. Do tego celu uży\Ya
,Jiśmy Śliodków· rozmaitych; jednym L tych śro
dków była praca polityczna w obrębie partył 

centrowej. Cobądź więc "Katolik" w centrum i 
dla centrum po:1itycznie czynił, nie było slużb~! 
dla centrum. jako centrum, lecz przez centrurn 
dla polskiego ludu. Zdawało nam się, że skoro 
lud polski przed :30 laty partyę centrową jako 
swoją partyę polityczną sobie obrat, skoro z mą 
przebył czasy kulturkampfu nie rylko bez szko
dy, lecz z. korzyścią dla swoje/j polskości. w za
mienionych po walce kulturnej stosunkach znaj
dz.ie w nie-i, nie tylko obronę w· sejmach, ale tak
•że w domu pomoc chętną, poparcie szczere, jako 
lud polski, mającej abowiązek swojej narodowo
ści bronić i o · zachov\'anie jej się starać. W 
szczególności zaś co do wyboró \·· sądziliśmy, że 
centrum nie ma zgoła PO\I·odu tamować ruchu \V 

~derunku wybierania przez lud polski posłów 
·polskich, je·żeli ci posłowie do frakcyi cemro\Yej 
przystąpią. 

Licząc się ze względami czysto ludzkiej na
tury pojmowaliśmy dohrze, że nie można jednym 
zamachem posłów centrO\\.r ych nie-polskich po
•rzucić, bo to byli nieraz mężowie wielce szano
wani i zasłużeni. Dla tego nie przemawialiśmy 
'lli'gdry za ogólnem ich usunięciem, lecz pllnowa
'liśmy każdej placó-wki poselskiej, przez śmierć 
'lub w inny sposób przez posta opróżnioneJ. a·by 
dopomina(; się ·o wybór posta właściwego dla 
Indu polskieg,o. 

Dziesięć lat z ·górą "1\atolik" pracowat w tej 

Miłosierdzie gminy. 
Napisała Marya Konopnicka. 

(Ciąg dalszy.) 
Każde z nich potrzebuje posługi tó \V war

sztacie, to w domu. to \V roli. Każdy też ·woli 
że mu to1 taniej przyjdzie. n i ż gdyby parobka 
zgadzit Porozpierali się n balasków i gwarzą 
zcicha. Wdowa Knaus także się między nimi 
Tozparla. Od czasu, jak się syn ożenil, na imię 
boskie nie ma się kim \V domu pchnąć. Jest przy.
tem miłosiernego serca i cłlętnieby biedotę jaką 

, w•zięia, żeby tylko posługę z tego niezgorszą 
mieć można. No, i żeby do.p.fata niebardzo mar
ną byla. Nie może przecie niedołęgi darm{) do 
dlomu brać. Gmina zresztą ma fundusze na to. 
żeby za biedaków, co już robić nie mogą, p!at.:i
la. 

Zebrać przecie nie pójdą, nie wolno. Czy 
tylko będzie w czem wybrać? ... PQd jesien sia
bnie-to, jak muchy. Wolałaby babę ... Phi! we
źmie i dziada, jak baby nie będzie. Aby od bie
dy, Cllby odJ biedy! A czy to mało tej hołoty w 
·gminie? Tygodnia nie ma, żeby do kancebryi 
nie ścią:gła jaka mizerota, której się zdaje, że j11ż 
.nie poradzi robocie. Nieprawda! Takiego do
brze docisnąć, to i za młodego obstanie od na
gleg·o ra>Zlt. A i' to błogie, c.o tam grnina doda. 
Nie raz, nie d·wa, jeszcze taki swego 'nie przeje., 
a już go śmierć · ściśnie. Hoppingerom się uz.y
dzieści franków po starej l(eguli zosta.fo, oo ją 
na \Viosnę z kancelaryi wzięli. A Egli? Egli wię
cej niż w• parobka u Ałoisa o·ra.f, a jeszcze poio
wy zapomrogi' nie wydal, kiedy stary zipnąl. Pan 
:Bóg milosie my niczyjej krzywdy nie chce! 

Tu wdowa wzdycha, a czarny kamlotovvy 
1kaftan podnosi się z szelestem na jej szerok:ch 
. Piersiach. 

Ale jeden i drugi ogląda się ku drz\\~iom. 
Czen11u nie przyszedt Probst? Spodzie\vano się., 

:że pierwszy dtJ licytacyi tanie, a jego dbtq.d nie 
ma. 

myśli, dziesięć lat, \\. który . .-;h tymczasem stósun
hl górnośląskie pod rozmaitym \\:Zględern się 
zmieniły. Spra,,-a polska z PO\\-odu coraz sil
niejszego naporu rządu i nieprzyjaciót Pola
ków, stała się i u nas sprawą pierwszorzędnego 
znaczenia. Te czasy, w 'których o nas Polakach 
na Śląsku radzono bez nas, minęły bezpowro
tnie; lud na ogól biorąc Ut\\·ie rdził się \Y poczu
ciu polskiem i wicdzc.1c o S\Yojcj sile. wie i o 
S\\ o ich pra\vach. 

lVlimo, że to wszystkim innym ,,. oczy się 

rzucało, komitety ceutrm\·e, a \Yięc partya cen
trowa w kraju, chodziła. jakby z zawiązanemi 
oczami. Zamiast korzystać z dobrej woli ,,Ka
tolika". \\'idzia1a w nim ciągle ukrytego wroga; 
nasi przywódcy centrowi zamiast zabrać się do 
gruntownej reformy w swajem własnem lonie, 
pocieszali się. że ruch polski jest rzeczą mniej 
lub \dęcei przejściO\\- ą. że minie i będzie znowu . . 
jak by\\'a1o. Sla\Yione da\Yne stosu.nki patryar
chatne wrócą. 

Qr,oz.a położenia dla centrum ·była wielka. 
ho ruch radykalny z ,.Oórnoślązakiem" zagra
ża{ całej party i, jako takiej. '\V tej ch wili, gdy 
jedyny ratunek dla centrum był \\. ,,Katoliku", 
można było przypuścić. że teraz 11akoniec dąże
nia "Katolika·'. frakcyi ccntrO\\·ej nic zagrażają
ce, znajdą pasJuch chętny i skuteczny, że życie 
polityczne partyi centrowej się odnowi, że par
tya skorzysta z okoliczności, ażeby vv calem 
znaczeniu sl·O\\·a stać się partyą ludu górnoślą
skiego. 

Nic z tego. vVbrew radom ,.Katolika" sta
wiano kandydatów, wbre\\. protestowi jego o
głoszono kandydaturę p. hr. Baliescrema; nie 
odświeżono, jak byto koniecz.nem pariyi \\' kte
runku ludowym; jak bywało. rak pozostało. 

Ale co więcej, partya centro\va w kraju na
\Yet tyle sily wewnętrznej nie miala, ażeby zmu
sić katolików niemieckich \\- różnych okręgach 
do głosowania na urzędowych kandydatów cen
trowych komitetÓ\Y, którzy to posł·O\Vie S<.l znani 
jako Polacy. 

Mimo tego wszystkiego ,.ł(atolik" \Yytrwal 
na S\Yojem stanowisku. a zdaje nam się, że malo· 
kto byłby mial tyle siły, aby \YYtrwać. vVy
trwał, chociaż go wlaśni rodacy, jako zdrajcę, 
piętnowali. Nie był on nigdy zdrajc::1 i nie bę
dzie. ale był politykiem. który z żelazną wy
trwałością do celu dąży, dopóki ma iskierkę na-

Ucicha nareszcie w sali, a pan Radca pod
nosi głowę Dd biurka, przy którem stojąc, czy
ta~ papier jakiś. 

Jestto m.fody jeszcze, przystojny i okazały 
szatyn, któreg·o niewielka lysina niemal że nie 
szpeci \Vcale. Twarz ma mięsistą, okr~g.łą, vvąs 
ruda\\"Y, spojrzenie ot\\·arte, jasne. Ubrany z 
pewnym \\-ykwintem. u SZ\\rajcarskich urzędni
ków niez\vykłym. Szczególniej uderza śnieżny 
gors u koszuli. na którem błyszczą drobne, zło
te spinki. Podnióstszy glo~\' ę, pan Radca oczy 
mruży i z nad zlotyeti o.ku1ar6w po obecnych 
pauzy. \;V tej chwili \Vłaśnie woźny d'rzwi za
myka. Zdaje się. że już nikt \Yięcej nie przyj
dzie. 

- No, moi panO\\·ie - odzywa się pan I(ad
ca, przeciągając palcem tłustej biały ręki pomJę
dzy przyciasnym kołnierzykiem a pe1ml, nieco 
nabrzmiałą szyją. - No, moi panowie. mamy 
dziś; jak wiecie. posiedzenie sekcyi dobroczyn
ności w gminie. Czy tak? 

- Tak, tak! - odzywa się kilka głos(>\V w 
sali. 

- A \\ "ięc, moi panowie - dodaje Radca. 
zapuszczając palec między kołnierzyk a kark. 
kiadący się na nim fafdą tłustej skóry - a wię<.: 
możemy zaczynać! 

- Tak, tak! - odzywają się ponownie gło
sy. Ale pan Radca. świeży urzędnik z. wyłJ.o
rów. nie lubi tracić sposobności do maty(h prze
mówień, któreby grumowaly popularność jego. 
Chrząka tedy, i opariszy obie dłonie na pulpicie 
swego biurka. tak rzecze: 

- \Yiadomo panom, jak opiekmkze są usta
\\"Y gminy. \Viadomo panom, że gmina nie do
zv.:ala cierpieć nędzy żadnemu z cztonków S\-VO- . 

ich. , Ociera lzy, odziewa nagich. karmi glo
dnych, bezdomnym daje dach nad glO\Yq, sła
bych ~"Spiera . 

Tu czując. że mu s.ię ten frazes udat robi 
krótką. łe.;,::z znacząGl pauzę. ObejmuJe potem 
oczyma >!Jbec11ych i· tak mówi dalej: 

- Us,ta'\VY gminy są ust.awami chrześciaft
sk:ego .mi{osierdzia; są one nietylko naszą zdo-

dziei. że go to dążenie do celu zawiedzie. .< 
Do tego doszła jeszcze okoliczność, że cen p 

trowy komitet Bytomski \\·bre\\r; obietnicy, da • .z 
n ej redaktorowi ,.Katolika" p. Królika na kancty. s1 
data sejmowego nie postawił, chociaż tak by10 p 
um6wione. Komitet u\vaża. że obietnicy dotrzy. cl 
mać nie może, ponieważ nie ufa katolikom nie.(~ 
mieckim, ażeby na niego głosowali. Okazuje si~ 
w tern niemoc komitetu partyi centrowej, któ. g 
ra \Yyklucza wszelkie polityczne kompromisy'·. rr 

Tyle ,,Katolik". Myżeśmy zaraz pisali, że. G 
partya centro\va, chociaż się zgodzila na Króli. s 
ka przy wyb-orach do parlamentu, to nie zgodzi p 
się do sejmu. bo wyszłoby na jaw, że niemiec.1C' 

cy katolicy Qa kandydata polskiego nie będą gł{). \ 
sować mimo wszystkich haseł centrowych. ' 

Jeszcze jedno. Pan Napierałski sta\viał cen. ś 
trowcom także nieraz t\varde warunki. DosYĆ, 
że teraz, kiedy z centrum zer\Yał, nie robią mu s 
pewne gazety .iak nam ~wyrzutu. że za wiele żą., 
dal. 

Czy zachodzi potrzeba zasad.l.i 
niczej zaniany statutu Koła · 

polskiego? .i 
W tej spra\vie pisze ,,Dziennik Po. t 

znaz1ski": J akkoh,-iek z góry lat 50 istnieje kon. · 
stytucya pruska. a z nią sejm pruski i w tymże t 

Kolo nasze sejmO\\·e, a w parlamencie tak samq ·t 
od lat trzydziestu i kilku, to przecież o istocit l 
organizacyi tej nasze;j reprezentacyi narodowo- .t 
polity-cznej śród spoleczeństwa naszego, nawet: 
pomiędzy politykami i publicystami bardzo nie. 
jasne objawiają się \\ ' ytobrażenia i pomysły i 1 
płynące z nich żąda;nia zmiany statutÓ\\r, które : · 
się K.oła nasze rządzą. 

Koła nasze, jakkolwiek w zew:nętrznyrn 
skladzie swoim w cialach prawiOdav ... -szych pru. 
ska-niemieckich, figurują jako owbne stronni 
ct\Ya polityczne, nie sq \V takiem ścislem teg 
słowa znaczeniu. Idea narodowa polska, na któ 
rej stoją i która właściwym jej jest programe~ 
wyrażonym \\. § l statutu: Polacy zasiadając! 
na sejmie berli(Jskim stanowią "1\olo sejmow . 
polskie'·, nie może podobno uledz zmianie ża. 
dnej. A jeżeli jeden z IJ!OSló\v nowo obranych na 

Sląsku (p. Korfanty) domagał się, jak przed pe· 
wnym czasem pisa!a k,orespondencya w ,,l(uryt 
rze Poznati.skim" ,,znacyonalizowania" statutu, 1 

byczą cy\vilizacyjną, ale naszą chlubą. Tak jes 
panowie, one są naszą chlubą! vViadomo pano 
że młodość nie trwa, siły opuszczają, choro 
i bieda lamie. Jestto powszechne prawo, które 
mu ulega świat cały. Ale nasza gmina p.odeim 
je walkę z tem prawem. \N jaki sp·osól:Y? 
bardzo prosty: Przygarnia tych, których skrzy 
w'Clzifo życie. przygarnia: nędzarzy i \vydzie 
dziczonych, przygarnia kaleki i niemocne star 
ce! 

Tu pan I~adca dziwi się, że mu tak dobrl 
idzie i znÓ\\' robi pauzę. Za! mu poprostu, i 
slucha go tak mata garstka ludzi. Taka mow 
wypo~·iedziana na jakiemkolwiek dużem zebra 
niu, zrobilaby mu imię. Zaczeru z wysoka rzu 
okiem na salę i tak kończy: , 

-- Tak jest. moi panowie! Gmina przygarn~ 
ich i godząc rozumną rachubę z porywami ser , 
ca., tnó\\·i: Starzec ten, nędzarz ten, ten kaid 
nie może .iiJż wyżyć ze S\vej pracy. Owsze 
nie może już pracować. Nie ma on rodziny, kt', 
raby go żywić mogła, lub też ma rodzinę biedn~ 
której praca led W10 starczy, by g lodu nie zazna~ 
Mamże go puścić, by się włóczył po drogacl 
jako wstrętny żebrak? Nigdy! 

Potrząsa g./ o\\ ą energicznre i podn{)szt 
głos, mó,vi: 

- Woźny. wpr.owadź kandydata! 
Woźny przechodzi s ze rok im krokiem sale 

znika \\-e drz\viach bocznych, do maJej komórt 
służącej niekiedy za kozę, \\'i odącyc h; międl 
zebranymi szerzą się }}Ólgłośne szmery, a pal 
Radca stoi z podniesiomt ręką, żeby nie wych~ 
dzić z pozy. Upły\va krótka clnvila. Nagle 
drzwiach bocznych ukazuje się naprzód glo\V~ 
dygocąca na cienkiej, wychudtej szyi, poteJ! 

1 
kclana ku przod<J. ·wi Z'gięte, potem stopy re~zt~ 
obuwia ozu tę. potem rę.ce zgrabiałe i drza. 
które się uszaków drzwi z obu strun chwJl3. 

żeby dopomódz. nogom przez. próg, a wreszc. 
grzbiet \V pałąk zgięty. J estto Kuntz vVund-ern 
stary tragarz. którego \Vszyscy znają. 

(Cią~r dalszy ' nastąpi)'. ) ' 

l 



to jest, jak \\-yjaśnia~ p. K. otworzenia wstępu dla 
~en posJów z, Górnego Sląska, to żądał rzeczy zgoła 
da zbytecznej, bo według wyraźnego brzmienia 

ldy. statutu vvstęp do KoJa ot:vat~tym jest dla każdego 
IY!o polaka, czy on z Poznanskiego, Prus, Sląska, a 
•zy. {hoćbY i z l'llazttrów, lub -N,'arc1_1ii i Nadrenii 

ie. {gdyby go tam wybrano) pocnodzli. 
si~ Byli przecież już czJonkami Kola sejmowe
tó. go w samych jeg·o początkach Górnoślązacy jak 
t . .roku 1849 posfo'\vie ks. Szafranek i włościanin 
ŻA Gorzałka - a· jeżeli późnie,j żade:n z górnośl:.l

óli: skich rosłów nie wstąpił do Koła polskiego, to 
dzt przyczyna tego bynajmniej nie leża la w· wylą
ec., czności statutu. ale w tej ·okoliczności, że pos,lo-
1{). wie tacy: jak Latacz, Letocha, Zaruba, ks. O!·o-

,ratzki i inni, choć byli w istocie pochodzenia 
en. śląsko-polskiego, nie mieli poczucia i uświado
YĆ, mienia sweg~ na;·o~~oweg'? polskiego. ale mienili 
mu 'Się Slązakamt mow1ącyrru po polsku. 

•
1 

v.; pierwotnym programie Koła polskiego z 
roku 1894 byta nawet wyraźnie zastrzeżoną ,,o
brona narodowości polskiej \V ziemiach pruskich ' 

.l i śląskich" - ·obok tych, które dla vV. Ks. Po
znaJ1skiego zastrzegały traktaty wiedci1skie i 
poręczenia królewskie - wszakże przy rc\Yizyi 
.i zmianie tego pierwotnego programu czyli sta-

(} tutu w r. 1859, w miejsce rozszczególowania p-o-
n~ wyższego, uogólniono przepis odnośny ot\Yie-
że rający \rstęp do Kola każdemu posłowi, czujące-
m~ mu się Polakiem i gotowemu stawać \\' obr·onic 
ci praw narodO\\·ych Polaków pod prusidem ber
f}< tern żyjących. 
e' Co dH tej kardynalnej zasady, na której 

ie· · toi cala organizacya Kól polskich w sejmie i 
y i parlamencie, nie tylko nie potrzeba żadnej zmia
mi :ny, ale jest ona ,.1·prost niemożii\v<{. 

Ziemie polski~. 
Z Prus Zachodnich, Warmii i 1\la.zur, 

tm Torun. Jako osk~.rżona o zabicie sw~jego 
IJij nowenarodzonego ?ziecka stanęła w p1ątek 

l 
przed sądem przys1ęgJ'ych służąca Franciszka 

~ Kellas z Kurzętnika. Sędziowie przysięgli za
a wyrokowaii, że Keilas lekkomyślnie pozba \\'ita 
na <iz1ecko S\\·oje życia, dla rego skaza! ją sąd tyl-

ko na 2 lata więzienia. 
· Tczew. Zarząd gmilly w PeJplit:Jic nałożył 

na folwark Nlaciejewo, należący do kapituły 
tumskiej w Pelplinie, podateL Przeciwko temu 
wniosta. skargę kapitula i proces przegra~ta. a 

~hl gminie pelp!i(Iskic·j przyznat S~ld prmro pobiera
nia podatku gminnego z folwarku N\.aciejew,o. 

Kościerzyna. Niemcy zamierzają httai wy
bndo\vać dom to\varzysid dla zcbra1'!. Zakupili 
iuż na· ten cel własność p. Behrenclta przy Dłu
giej ulicy za 48,000 rnr. Należ<:l do tego. 52 rnor-

. gi roli, dom mieszkalny, stodoła i pi{a PBfO\\·a. 
e N'. ' , t · k - 'lemczyzna rosnte u ,,~ . coraz \\'lę -szą porę-

gę, 

Z Brodnic.k1ego. \N środę spaliły się zabu
l :dovvania p. SentO\\·skiq~o na \\'}'bndowaniu \,. 

Kamieniu p-od Jabłon{>WCJn. · 
' Z Tucholskiego. Gospodarst\\.O p. Budl
a holtza z Oostoczyna na.by! za 79,100 m r. posie

dziciel p. J\1arcin Dyker z: l(onarzynkó\L 
Chojnice. Tutejsza izba karna skazała na 

~ Póf roku więzienia parobka A. lVlis~.-hkera z 
.Przechylewa . który s w ego czasu prze.iechal ro
botnicę lv\ichalkę razem z tejże dzi~cklelll i spo
Wod'o'.vał tern śmierć dziecka. 

Gdańsk. Liberalo\Yie stawili tutaj jako 
~anclydató\v na posłów do sejmu pp. Schahnas
lana, Kenrtha, i Nliinsterberga. 

- Za obrazę majestatu skazany tu zosra,l 
huzar !\noks na rok więzienia zdegrado\\canie do 
drugiej klasy żoJnierzy. 

- Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Śmigieł. \'Vyp!a·.:ono tu urzędnikon11 · clo

\Vym i sądowym "cutagi". Jeden nie dosta.t nic. 
Górczyn. Pew-ien gospodarz z p.od Górczy

na za:bral na usilne prośby pewnego \Yędrowne
go na wóz, jadąc z Sręszew·a.. \V drodze po
c.zęstowaJ go Ó\v~ wędrowny \\'ódką, po której 
~a~nąl twardo. Dopiero, gdy konie stanęty w 
Gorczynie, obudzH się i spostrzegł, iż to\va
r~ysz się tl'łotnii, zabra\vszy z sobą kosz ślh\·ek, 
kllka. funtór\v: masła i inne spra\vunki. Pomimo 
Wtszelkich poszuki\vat1 z.fodzieja nie v:ykryto. 

Gniewków. W nocy z środy na cz\vartek 
Wybuchł ogiet't \V mieszkaniu Andrzeja Bineka 
n~ Zamko\vem przedmieściu. Ogień p-rz.ybr:1łby 
'Altez.a v, o dnie szerokie ' rozmiary, gdyby nie 

'V I A R U S P O L S K I. 

rychła pomoc straży ogniowej ochotniczej. któ
ra przytiumila ogie!l w krótkim czasie. 

Inowrocław. Jak donosi .. Dziennik Ku
jawski". kasyer teatrzyku niemieckiego ,,Apollo
theater'" ulotnit się z pieniędzmi; \\skutek tego 
aktorzy znaleźli się w nader przykrem położe
niu. Ponieważ p-odejrzy\\-ano, że dyrektOr tru
py a brat ka yera p. \Valdemar Danziger (vVal
den) zamierzał także ucie~, przeto aresztowano 
go na wni·osek pokrzywdzonych aktorek. 

Pfiznań. Sprawa Zbignie\va i Izabeli 'vV ę
siersko-Kwileckich stanie przed są-dem przysi~
glych dnia 26 paźdz. i tn\·ać będzie kilka ty
godni. Prokuratorya zaweZ\\·ała 130 świadkó\Y 
a obrona 60 świadkó\V. Oskarżeni są Zbigniew 
i Izabela \Vęsiersko-Kwileccy, domO\\·a Knoska 
i jej córka Chw-iałko-..Yska jako też akuszerka 
Ossowska z \Vróble\\-a. Pierwsi czterech 
oskarżeni o wspólne podsunięcie dziecka a osta
tnia o krzywoprzysięstwo. 

Gniezno. \Vięziellie tutejsze opuśdt stud. 
fil. p. Sch\\·emin. w lućrem za .. zbrodnię" ucze
llia się polskiej liieratury i dziejów S\\ oj ego na
rodu, przecierpial sześć tygodni. 

Grono RodakÓ\\. PO\\-itato nieszczęśli\Yego 
syna swej nieszczęśli \n~j c:.]czyzny u wrót wit;
zienia i spra\\'ilo mu nader życzliwe przyjęcie. 

Ze ślązka czyli Starej Polski. 
Bytom. Ze skazany-.:h za rozruchy wybor

cze\\. :tincie Laury, \\ więzieniu bytomskim b~
dą odsiadywali tylko ci. na których natożono 
mniejsze kary. \Vszyscr inni zostaną vvystani 
do\'>/. Strzelec i do Opola. 

Bytom. t ·taka[ystyczna .. Kato\Yicerka" 
skarży się że wi~ża BLsmarka, którą niedawno 
temu hakatyści l~ J stawili, nie ma spokoju. Cią~ 
gle ktoś tam przychodzi i niszczy rozmaite rze~ 

c.zy, a_ .\Y. o.statnich dni:J:-::h przechl1 ktO. JŚ drut pio-~ 
run o c 1ągo.\\ ·'Y. 

.J(atowicerka" strasznie jest tcm zgorszo
na, ho nie z innego powoctu drut piorunociąga
wy zerwano. tylk .o żeby pio. run zapewnie trzasl l 
i wieżę Bismarcka obalił. 

Opole.. \Va1y nadbrzei,ne nad Odrą, które 
z PO\I:odn powodzi w miesiącu 1ipcn tak stra
sznic uszkod"L·One znstai'y. zreparowano na no
wo. 'vV po\viecie opolskim Odra porwała na 25 
miejscach waty, które dopiero po \Yielldcb \\-y
silkach i z nadzwyczajnym kosztem zdofano 
przyprO\\·adzić w rad i do porządku. \V nie-

. których miejscach woda. nYiąc się gwałtem 
przez tamę. porobila na 3 metry glębokie dzinry, 
\Y' l\tóre trzeba bylo po kilkaset fur ziemj wTZ11-

cić. nim je zupdnie zasypano. IYliasto Opole 
rna być w przyszt:oś.:i okoinne od strony Odry 
silnym watem, którego koszta obliczają na 320 
tysięcy marek. Jeżeli się zważy jakie spusto·-. o ( szewa dra \\-ywcia!J. na przecłrnicscin odrzafJ-
skiem. koszta \\ ai'u nic S~i bynajmniej wysok!e. 
Oby rząd pruski, który . etki miliOll(~\V ·wyzn-a
cza na germanizo'\vanie "kresÓ\V \\ schodnich", 
zechcial w rw.ibliższej przysztości zairlć się ta'k
że dokładną regulacy;_1 rzek. 

nlllfechowice. Pożar lasu między NliechmYi
cami a Rokitnicą W}lbnch( \v· piątek !)O poludniu 
w niewytłomaczony sp,osób. Straże poża11ne z 
sąsiednich mieiscownśd podążyty na nuersce 
pożaru. aby \\ strzymać szerzący się z wiełk<l 
gwatrcwnością ogie!1, który też po \Viększych 

wysi!kach ograniczono. 

Wiadomości ze śwjata. 
Z Am.erył~l. Prc.fesor uniwersytetu w· Chi

cago, Smali. występuje bardzo stat'IO\\·czo prze
ciw niemcom, zarz:uczaJqc im nieszczerosc. 
Oświadcza on. że niemcy zajrnuj~l względem 
Stanów ZjedrHiczony ..:h takie stanowisko-: Ko
chamy \v·as okrutnie, ale mimo to rnusinry was 
Z\\'akz.a6 i nie tylko za pomocą przepisów cel
nych. Niemcy. rn6\Vi ~ma!!, zamierzają dopro
wadzić do \VOjny ze Stan:lmi Zjedno~zonemi i 
robią nadzv1.:yczajne wysi.łki. aby zagarnąć ryn
ki południowo-amerlykai'1skie i \\·schodnie. A
mery1Glnie nie. tnartv.,"ią się \vcale q polityk:.t 
niemców. !'t\uszą tylko zaw~zastt PO\\" iększ.y6 
jeszcze cokoh\:iek sv,;ą Hotę woienną. 

Z Hiszpanii. Tegoroczny doch,..)d z poda·
tka\v 'A. miesiącu wrześniu by! o 4 mili·ony \Vię
kszy niż -..ve wrześniu roku ubir:głego. 

Z \Vęgi.er. Cesarz austryacki przeciw Ma
dziarom. \V spra vvłe zatarg n między ~es.arzem 
a MaJ:r.:iarami o wyrzucenie nie·mczyzny z armii 
stanę.j.o. na te.m, te cesarz pcJsiów madziarskkh 

pośle do domu tj. parlament madziarski roz.wią
że i p. ł(huena. niemca. pozostawi na urzędzie 
prezesa ministrÓ\\- madziarskich. Co powiedzą 
na to Madziarzy? 

Z francy i. Z Paryża donoszą: Posel fran
cuski w Tunisie, Pichon, poda się do dymisyi, 
ponieważ nie zgadza się na zamknięcie klaszto
rów w Tunisie. Zdaniem jego Prancya zawdzię
cza S\\-ój wpły\\· potężny w tym kraju kongre
gacyom. Ale o to rząd dzisiejszy nie dba. 

Z Transwału. Na zebraniu w Utrechcie, V."' 

Transwalu, zapowiedziat Botha, ja'k donoszą z 
l\apstatu do "Standard", że on, Dewet i Delarey 
vdadzą się \vkrótce do Indyj, aby spowodawać 
do powrotu przebywających tam niep,rzejedna
nych Buró\v. Jenerałowie burscy wyjadą , 15 
bm. do Indyj a zt!:ld potem do Europy. 

Z Czech. Wśród Czechó\v sieją od nieda
\\·nego czasu burzę socyaliści, którzy . zdołali 
przeprowadzić kilku posłów bardzo krzyldi\vych 
i krzykactwem swem szkodzących sprawie cze
skiej. Ponieważ udal'o im się obałamucić wielu 
\YyborcÓ\\' swem pusrem krzykactwem, przeto 
dwunastu p~os!ów miod·oczeskich chce pójść za 
przykładem Herolda i złożyć manclaty posel
skie, aby wyborcy mogli S\\IObodnie rozstrzy
gać pomiędzy nimi a owymi krzykaczami. Pe
wnie. że wśród Czechó\Y rych(o owi 'krzykacze 
stracą \darę, bo lud czeski OŚ\viec-ony \Vie. że 
\\ "Szędzie poptaca rozum, spokój i wytrwałość 
i że ten co najbardziej krzyczy z patryotyzmu 
najmniej go Z\\"ykle posiada. 

Starą jesr pra\Yda: Dziesięciu krzykaczy 
więcej naskrzeczy, niż stu cicho i wytn,·ale pra.
cv .. jących. a znó\\' dziesięciu cicho i wytnvare 
pra..:ujących więcej zdziała. niż sto, no cały ty-
siąc krzykaczy. · 

•. - :::,....;:;;;;;; ml~ . ---------

l rótnych stronł 
Barop. Górnik Fischer po\vróclł przed kil ... 

ku tygodniami z więzienia. Zona jego w czasie., .. ,; 
odsiadywania kary przyjęła obo\\·Jązki gosi>O~ 
dyni \\' domu wdow-ca K.oniga. Ostatniego 
września przybył Prscher 1}0 swą żonę i \Fszędl 
do domu - oknem. Kiedy go żona jego oba-
czyła, \\ yskoczy!a oknem z drugiego piętra. Za 
nią dwunastoletnia córka Koniga. Obie u1egly 
ciężkiemu zranieniu.. K.iedy na to wszystko sam 
Konig nadszedt oderz11ąt mu .f'ischer nożem no·s. 
poezeru i Konig wyskoczył oknem. Trzech po
tluczony..:h umieszczono \\' lecznicy, Fischera 
\V e więzieniu. 

\Vezeł. Tutaj dowiercono się kruszcu że
laznego. Ró\\·1lież natrafiono na paklady Kali, 
a tysiąc metrów głęboko na sól kuchenną. 

Eving. Rolnikowi Bauckhausowi skradzio
no kola od pługa zostawi·oneg.o na polu. Ko.{a 
znaleziono 11 rabomika C:.tanisJm\·a B., który je 
zużył do S'\Yych ta;:zek. I.(obomik2t spotka kara 
\Yięzienna. 

Brem.ena. Dzisiejszej nocy wybur.:hl wielki 
pożar w skfadach nadporto-..vych. ParO\Viec 
.. Leandera, króry stal w pobliżu na kot·wicy. za
czął się palić. Ogiei1 po części ugaszono. 

fio!słed.e. \V kopalni .. Gneisenau" uległ 
ciężkiemu zranieniu górnik BrUckner. Umie-
sz,czono go coprędzej w lecznicy w Dcrne. 

Ostałnie wiadomości, 
\V a s z Y n g t o n. \V Białym domu ukazał się; 

pewien człowiek i żądał posłuchania u prezydenta 
Hoos-eveHa. Podczas rozmowy że służbowym poli
cyć)_ntem dobył rewolweru. Po silnym oporze are
sztowano go. Podobno miano sprawą z obłąkanym. 

Dr e z 11 o. Sejm saski zwołany zostanie na to· 
iub lZ listopada. 

H a no w e r. Zbie~łego dyrektora bankowe~o 
od .,Hannoverscher, Hypothekenverein", Rinkmanna 
PO·chwycono w Holaodyi i wydano władzom pruskim. 
.Jest w tutejsz.em więzieniu. 

Ber ł i n. Bezrobocie metałowców coraz po-
wszechniejsze. \V bezrobociu bierz~ udział przeszło 
S.O.OO robotników. 

U a m b u r g. Robotnicy węl'lowi w p.arcie u,. 
cbw,~.liłi z:aniechać wszęd'lie tam pracy, :(dzie za 10-
godziJmą dobę robo..:z.~ płacą mni,ej nit 4,50 mr. 

S re d e c. Nic tutaj nie wl-edtą o potyczce re
gułamvch wojsk bułgarskiego z tureckim pod Demir
kapu. jak dosUn biuro te~egraiłczne Reutera. 

OD EKSPEDYCYI. 
II(s. kapelan>Owi Scbweitzerowi \V Essen,. 

Burgstt. l L ,.Filhrer in der f'remde" nie wy-
hodzi w Bochum, lecz \V Dnrtmundzie, przy .,. 

Pottgass.e przez siei1 z .. Tremoniq". Ni~ posia
damy tyle. egz-.::mpłarzy .,Ffihrer'a in der frem
de", abyśmy mogli na okaz. rozsyłać. Należ~ 
się zgtos-ić do p. Lensinga \\" Dortmundzie. · 
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Jeszcze teraz 
l&pisać można na każdej poczcie i ·u Hstow}Tch 

. "W.iarusa P.olskiego'~ 
• trzema bezpłatnymi dodatkami. 

Prenumerata za 
,,Wiarusa Pols·kiego" 

a trzema bezpłatnymi dodatkami tj.: ,.,Nau.k.c 
••tollcką'', "Głosem górników i hutników'•. 
oraz "Zwiercładł.em", wynosi na kwartał, tj. na 
••tdziernik, listopad i grudzień 

tylko l mr. 5i len., 
• z odnoszeniem do domu 42 f~n. więcej,. czyli 
ł'ueln 1,92 mr. ' 

W przysziym k';,tartale otrzyma każdy abo
'•ent "\:Viarusa Polskiego" zupełnie bezpłatnie 
tuem z gazetą 2 piękne dodatki: I) Obraz Ojca 
.(w. Piusa X • . 2) Kantyczki, czyli. zbiór pieśni n·a 
·&rie Narodzenie. 

·. ~~~~~~~3;,"\~3'.;1(.~~;*~'~*~~~~._".~ 
. . .... _,.".,.._ ... 

Tow. ghnn. ,.Sokół" w H():mbrucb-Barop 
oznajmia wszystkim druhom~ iż w niedzielę dnia 11 

· października odbędzie się zebranie na sal p. Sassego 
ulica Louisenstr. 14 o godz. 3· po pol., przeto upra
sza Się wszystkich druhów, aby się wszyscy licznie 
stawili •. bo, p1:zyjdą ważne sf)rawy pod o.._brady, ża-
dnego me sm1e brakować. Goście mile widziani. 

C z o l e m l W y d z i a l. 
U w a g a : Ponieważ sala p. Schnittker'a jest 

na~ za mala i zaniska do ćwiczelr na prężniku. prze
:to J~steśmy zmuszeni objąć sa:Ię pana Sassego na 
~o~1sen~tr. 14. 9d niedzieli tj. 14 b~11. odbędą się 
cw1czema co pomedzialek i czwartek o' godz: 8 wie~ 
czorem. Przeto prositny druhów, aby licznie · na ćwi
czenia. p;zychodzili. Bo w zdrowym . ciele . zdrowy 
d \Ich;, 1 zeby ten "Sokól" się rozwiial i · zyl. "Przeto 
pros1my wszystkich' Rodaków zamieszkalych w 
Hombruch-Barop .. i okolicy a nasamprzód nilodzież 
ażeby do naszego gniazda licznie przystępowala. B~· 
-naszem haslem jest: ZRoda, jedność i braterstwo.. Hej 
.. ramię do ramienia. Czolem · · · 

Wojciechowski. sekretarz. 

Towarzystwo św. lzydo.ra w Herne 
-donooi swym czlonkom. iż zwyczajne miesięczne · ze
branie odbędzie się w niedzielę, dnia 11 patdziernika 
po poludniu o godz. 3, na które wszys-h czlonków 
jak najuprzejmiej zaprasza . Z ar z ą d. 

U w a· g a : Zaraz po zebraniu odbędzie się zaba
wa zamknięta, na którą mają wstęp tylko czlonkowie 
naszego towarzystwa. Ci czlonkowie, którzy zale
gają ze skladkami miesięcznemi, winni się z nich 
:uiścić na powyższem zebraniu, w przeciwnym razie 
.będą uważani za nieczlonków. Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Hontrop 
donosi swym czronkom, iż w ni.edzit~lę 11 bm. · o godz. 
4 po J?Oludniu odbędzie się kwartalne' walne zebranie,. 
na ktore wszyscy czlonkowie zebrać się powinni. Za
.:rząd j rewizorawie kasy zechcą się zebrać zaraz po 
wielkiem nabożeństwie. O licŻny udzial uprasza się. 
Goście mile widziani. Z a r z ą d. 

U w a g a : vV CZ\vartek odbędzie się w t1aszem 
kościele Adoracya Najśw. Sakramentu. Dla Pola
ków wyznaczona godz. od 4 do 5 po pOl., na którą 
W!iiZYScy Polacy i Pulki zJiontrop zebrać się powinni. 

A. Kukla. 

Tow. gimn. ,~Sokół'" Od. H w Wanne-Zach. 
W niedzielę, dnia. J l paź-dziernika o godz. ~4 po 

_południu, odbędzie się na sali p. Oerdesrnanna, Iiofstr. 
miesięczne zebranie. Proszę kochanych Rodaków o 
punktualne stawienie się, ponieważ mamy bardzo wa
żne sprawY na porządku dziennym, jak wstęp do 
związku i omówienie sprzętów. Tak samo was wszy
stkich, co do nas jakoś trafić nie możecie, prosimy 
was serdecznie. przyidźcie do tlas a podamy wam 
braterską dloń do wspólnej pracy. .,W zdrowem cie
le, silny duch" to nasze haslo. Cwiczenia rozpoczną 
się z dniem 13 października i będą się co wtorek i 
czwartek od godz. 7-9 wieczorem na sali p. Oerdes
-manna odbywać. Czol'em l 

Leon Rogalli. sekr. ·--------------------
Towarzystwo św. Wawrzyńc.a w E~berłełdzie 

nrząd.za w niedzielę, dnia 18 października o godz. 5 
wieczorem xabawe jesienną, na którą szan. Tow. 
polsko katolickie z okohcy tlberieldu jak najuprzej-
·miej zapraszamy. Z a rząd. 

l ' . 

Towarzystwo św. 1\f.icbała w Bmcbu 
podaje swym c'zlonkom do wiadomości, iż w niedzie
lę, dnia 11 października bierzemy udzial w rocznicy 
Tow. św. Wojciecha w H.ochlarmark. Wymarsz o 
5!odz. 2% po po.ludniu. O liczne stawienie się wszyst-
-kich czlonków prosi Z a r z ą d. 

Niniejsze m cdzywar'ny się do was sum. Rndacy! 
Znany jestem wam bez mata · wszystkim. Dla tego 
pamiętajcie o · tern, ż~ cza·s p~ynie ! iak .woda 
na młynie. Przyooziejmy się . wszyscy w jednę pu· 
klerze, a stańmy pod jeden sztandar narodowy. Wy-

. toczono nam już walkę na życie i śmierć. Damy. naj
, lepszą odprawę tym zaciętym wrogom naszym, któ-

. rzy wypo\viedzieli wyrok śmierci, · pisrfm przeznaczo
nemu dla v:.'Vchodźtwa, któr:rm jest ·· ukochanv nasz 
· .. \Viarus Poiski". My najlepiej wiedzieć będziemy i 
osądzimy, to co polskie, co katolickie i co nasze, za
pisujcie jak najgorliwiej "\\'iarusa Polskiego~· ·na 
;zwarty kwartał lub jeszcze teraz na teu p1iesiąc 
wrzesiei1. Precz z "Anzeigerami", "blattami'', .,Zei
t.ungami'', a nawet precz z domów naszych z temi 
~azetami, które są przyodziane w owczą ·skórę, a są 
\Vilkami. Zatem będę siG staral jak do tego czasu tak 
i nadal wam rzetelnie na swój czas g:ażetę dostavv·ić. 
:\toina też u mnie zapisywać inne gazety szczero pol
sk ie z kraju itd. 

Józ.ei Kropicki, 
A1entura .,Wiarusa Polskiego .. dla ' I(a,1ernbergu. 

Baczność amatorzy iajek ! 
Szanownym anmtorom faiek polecam ,;Berardta 

opatentowany .,od.iewek'\ · który pOtrzebować można 
do każdej (Uużej fajki, różni on się tem ·od innych od
lewek. iż posiada naczynie, (jak się tu widzi na ry
cine). który posiada w sobie tak zwany .,Meerszaum:", 
który zatrzymuJe w sobie wszystkie niesmaki tak, iż 
tylko czysty dym się do ust dostaje i nieszkodliwy 

. zdrowiu i nie ·szcżypie tak, jak się zwykle dzieje przy 
nowych nie wypalanych . fajkach. Berardta opatento
wany odtewek usuwa tę wszystkie niedolegliwości 
i staje słę przyjemnem nawet dla słabych palaczy. 
Charakterystycznem jest też , to. iż zanieczyszczony 
dlugiem paleniem "Meerszaum", można w Oi!niu w-y
palić i napowrót potrzebować - wngól.e odJewek ten ·. 
się. różni i przechodzi swoją doskonalością wszystkie 
inne dotychczasowe patenta, a kosztuje tylkp l mr. 
Wysyla.m tylko prze~ zaliczkę pocztową lub poprzed
nim nadestaniem pieniędzy z dolączeniein 30 fen. na 
porto. · 

Zarazem donoszę moim Rodakom w Iiabin.~horst 
i okolicy, iż prz~'jmuję · 

obrazy d.o opntwy 
jak to: wianki ślubne, wiązarki itd. po niskich· cenach. 
Są też u mnie do nabycia obrazy romaitycb Świetlrch 
i narodowe, mam także na sprzedaż książki do nabo
żeńst,wa, szkaplene, różańce. papi~r na Usty i kalen
darze Maryańskie, oraz do!)tarczam pieczęcie ~owa~ 
rzystwom i prywatnym osobom. O gorliwe poparcie 
mego przedsiębiorstwa proszę rodaków usilnie. 

1\łarcin Jarczyński w Habing:borst, 
ul. Rzymska (Romerstr.) nr. 46, poczta Ranxel, 

(Kr. Dortmund). 

SzanDwnym · Rodakom w .Bruckhausen i okGł.icy 
donoszę jak najuprzejmiej, iż z dniem l paździe~nik'a 
otworzyłem · 

polską .jadalnię 
w Bruckh.ausen l.ehnhoistr. nr •. U. · 

Przyjmuję także Pa.nów na stancyę. Za skon'! u
slugę i mniarkowaną; cenę ręczę. 

Z szacunkiem 
Kon.rad Piecz,k.a. 

Otwarcie interesu 1. . 
Z dniem dzisiejszym otwieramy 

w Dortmundzie przy ulicy Westwal! 18 

wars~tat krawiecki, 
w którym wykonywać. będziemy podKug najnowszej 
mody i po cenach najtańszych wszelkie prace w za. 
kres krawiectwa wchodzące. Gustowne odrobienia 
pod gwarancyą. 

Prosząc Rodaków o laskawe poparcie naszego 
przedsiębiorstwa, kreślimy się z szacunkiem 

Franka~ Koleoda i Sp. 
Vv1 skladzie naszym abonować można. ,.Wiarusa 

Polskiego" i inne gazety polskie. 

Baczność! Wannel Baczność! 

Szanownym Rodaczkom w \\"anne i okolicy do· 
noszę uprzejmie. iż zalożyla.m tu w Wanne na Ka
ro-la ulicy nr. 6a (Karlstr. 6a) 

pracown1ę damskiej garderoby. 
Ręcząc rzetelną i skorą uslugą, do czego mnie 

długoletnie przeświadczenie i pracowanie w tern za
wodzie upoważni'4 proszę o laskawe uwzględnienie. 

Z szacunkiem Antonina Grooostaj. 

....................... .a 

A.P~.unarv ,W•oJczvński;· ~ 
. Jjrawier. poJ!!ik.i 

w Gelsenkirclten, ·ul.· Vereinsstr. nr. 19~ 
-·~- poleca swój ---

W·arszłał krawiecki'' 
w którym wykonywa ubrania, paletoty i spodnie podgwa-. 
rancyą za dobre Jeżenie, po cenach ·tanich. W ielłlt 
siłład matery,j na ubrania. . , .. · .. 

Saój do swe;-o! !ltaój do swe;o! 

Tapety 
w najwi<ikszym wyborze po zdumie'wająco n~. 
zkich cenach. · ·. 

Fa·rb-v 
tl) ,.. 

suche i przydatne już do użytku, a tarte w ,o.leju,
1 

• 

do froterowania podłogi, drzwi, okien, szaf;, 1 

krzeseł itd. ~-
Emaliowany lakier na podłogi~ 

znakomity z powodu pięknego połysku i za:,l1 

w.zglądu na wielką wytrzymałość po1eca · 

F. ·Schnettelker w Kastropie. · 1 

2 pomocników 
krawieckich 

na stał~\ pracę i dobrą za
płat~ przyjmie od zaraz 

Ludwik Fengier 
,W an:ne, ul. Karol owa. 2a, 

GÓRNIK 
;': łat liczący, posia
dający 3000 mrk~ majątku, 

zamierza się ożenić. 
W tym celu poszukuje Pan
ny od 18 do 25 lat z ma
jl\tkiem dą 2000 marek. 

Łaskawe zgłf'szenia pro
szę nadesłać do ,. Wiarusa 
Pol. p. lit .. J • .n. E. Ił t. 

-~ 
KOŁTUN~~ 

Aby gruntownie pązby l 
się na zawsze tego niepi·zy
jemuego gościa, poł~czonegcr;, 
z brakiem kTwi i brakiem. 
apetytu, poeJaje ' 

aptekarz 
Smyczyński k 

z Nowego (Neuenburg WP.) 
na źyczenie dobry i nieza~· g' 

wodny środek. lf 

Porządną łt a tolicką r n 

dziewczynę, · ~ 
poszukuje się natychmiaś~ d 
za wysokieroi zasługami. . , 

1n 
Restauracya · in 

Landscheid 
w Ha mb orn. 

Postbestelłungs-F ormular. 
lch bestelle hie-rmit bei dem l(aiserlichel n 

Postamt e in Exemplar der Zeitung "Wiaflł' k 
Polski'' aus Bochum- (Zeitungspreisliste 128) ffil 
das IV. Quartal 1903 und zahle an Abonnement 
und Bestellgeld l ,92 .M.k. · 
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Obige 1,92 Mk. erhalten 
scheinigt 

zu haben, . b-e~ ! 
l 

•• , d. • . • . • . . 1903. 

- ·~· '• 

Kącik dla panów z Pottgasse. 
Z pod Dortmundu piszą nam: 
W iiH. 28 po polsku drukowanego pisma z 

dortmundzkiej Pottgasse doczytaletn się o Li-· 
sowczykach i zaraz pomyślałem sobie O' łisach ~ 
centrowych. którzy się zakradają do polskiego· 1 

kurnika. Oj ci przewodniko;wcy, co też oni za ~ 
dziwaczne rzeczy opisują! Lis z Pottgasse, on 
ma coś odmiennego, ponieważ omalowany ogon, 
ale malatura to tak wypatruje, jakoby była z <. 

niemieckiej !arby, bo często lisek . centro-WY wY
którego obnmcasz błotem, odwiązac rzemyka, u 
obuwia. 

·Dortmundzki centrow'Y lisek pisze {J. jakim~ 
hetmanie. Radzę ti, ty wierszokleto sziWabskl 

D W A D 0 M y nie .zaczepiać ,,hetmana'\ oo~ś nie wart terout 
którego odwiązać rzemyka u obuw:ia. 

PROGRA M jeden z nich piętrowy w Kurzejgórze pod Rościanem RozszerzaJ'cie Rodacy pismo, ale. tylko·· 
zabawy jesiennej Tow. J:lOłsko-kat. św. W;~~wrzyńca · · · · k. · l · przy zwuowce poznans IeJ mam zaraz przy ma eJ czys+-o. pols·k·I·e, rozs.z.erza1·c1·e ,,w1·a .... """'· polskie ... 

w Elberfeldz~e. wplacie do sprzedania. La twa sposobność dla Roda- u • l.ł.o.Xl 
l. Powitanie gości przez zastępcę 'Prezesa. 2. ka z obczyzny, chcący się tu osiedlić. Zgloszenia go" na ·czwarty kwartał, bo ja go, już trzynastY 

Wspólny .,łiymn narodowy''. 3. Teatr amatorski p. przyjmuje rok czytuję i widzę, iż on nie zważa na 
t.: "Sprytna kucharka". 4. Zywy obraz. 5. lal za u- Antoni Mocek, prośby, ani na groźby, na więzienie ani na pJace ... 
~~R~:~toś~·i.M~~Sp~~z~:r~~~~~· Jb: g~f~~~cy~ przedsiębiorca }}(~~~~n~P~up~~;~~ze p. Kościanem nia grzywien ty1ko występuje w obronie nas po .. 

!Ac~o~ńc~u:!tan~iec::_. ____ ~----~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~]:ak~ów~~J ~śmiaio. Zatwardziały Wiarus . 

. Za imk, na.kłtcl.~t redlkcy~ odpowie~ Antonil.B:'eje.k.i w Eoehnm. - Nakładem i c.zcion.kami Wydawnictwa "Wiarusa Polskiego" w Boehum 
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()dzienne pismo Indowe dla Polak6w na obczyźnie, pośvrięcone sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecznych 
~ dodatkiem religijnym p. t.: "Nauka Katolicka" z ty
S!Odnikiem spolecznym p, t. .,Glos ~órników i hutni
ków". oraz pisemkiem literackiero p, t. .. Zwierciadło". 
Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen. 
,.Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

pod znakiem .. t polnisch" nr. 128. 

Módl się l pra,cuj l 

Za inseraty placi się za miejsce rządka drobne~o druku 
15 fen., 4~ o~loszenia zamieszczone przed inseratami 
Ą Oien. Kto c~ęsto oglasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tlomaczenie z obcych .i~zyków na pol
ski nic się nie placi. - Listy do redakcyi, Drukarni 
l Księgarni należy oplacić i podać w nich dokładny 
adres piszące~o. Rekopisów się nie zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ich upoważnienia nie wskazuje sie. 

)l :trza. 231. Bochum (Westfalia), czwartek 8-go października 1903. 
Reda.kcya, Drukarnia. i Księgarnia znajduje się przy ulicy :Malthetjerstrasse nr. 17 na. dole. - Adres: "Wiarus Polski", Bochum .. 

Rodzice polscy! Uczcie azleci swe 
Wwfć, czytać i pisać po polsku! Nie 

Polakiem, , kto potomstwu swemu 
llłemezyć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
m, Ślub posła Koriantego. 

Z Krako\va donoszą: W kościele święto
krzyzkim odby! się ślub posła p. Korfantego. 

) Jest to oWioc starań duchowieństwa polskie
·~· go u Watykanu, które o-czywiście poparło zaża

lenie: na ks. kard. Koppa, znanego- od wielu lat 
r nieprzyjaciela Polaków. Watykan, aby ratować 
· powagę dygnitarza kościelnego, który'm' bądź co 
bądź ks. kardynar Kopp jest, dalo ocz,ywiście 

~ duchowieństwu krakowskiemu wskazówkę, jak 
· 'mu z położenia przykrego, do którego go szowi-

inizm niemiecki napędził, pomódz wybrnąć. 
Wiadomość ta zmartwiła gazety niemieckie 

r(rżnych odcieni, ' które zawod:zą, że poseł pQl
. ski dostaje. W' Krakowie to, czego mu we W ro

clawiu odmówiono. 
Rzecz sama, że teraz, po wystanym zażale

nill p. Korfanty zyskat ślub, dowodzi, że Waty
, kan przyganił' ks. kard. Koppowi. 

Wyroki i prawa ziemskie. 
W Dortmundzie' skazano właściciela biura 

stręczeń Wiesetmanna i bylego muzykanta 
Matgego na pól roku więzienia za handel ży
wym towarem. Obaj skazani przyznali się, że 
sprzedawali zagranicznym domom rozpusty 
młode dzie\vczęta. 

Jeżeli nam Polakom świeżo są jeszcze w 
Pamięci oba wyroki laurahuckie, gdzie. za za
kłócenie spokoju publicznego i poturbowanie 

~ llOlicyantów skazano pod.sądnych na wysokie 
kary więzienne a na\vet na dom kamy, to wyrok 
w sprawie zwyż opisanej wydaje się bardzo, o 
bard2:o lagd.dny ... 

1 Dalsze wydalanie Połaków z Prus! 
Z Poznania donoszą,: P. KrzyżaTlQwski, mlo

idy artysta-malarz, który się zajmo:wal w · na
szYm miejśde urządzenierur wystawy artysty
c~nej malarskiej otrzyrnaf rozkaz, ażeby w prze
~Iągu 24 godzin opuścił miasto nasze. P. Krzy

. Z~llOwski pest poddanym austryadtim, a że stal 
' Stę niewygQdnym cudzoziemcem, przeto go wy-
dalają, P. Krzyżanowski udal się o illterwencyq 

· do hr. Goluchowskiego, austryackiego ministra 
spraw zagranicznych. . 

Z wołan~e parlamentu niemieckiego. . 
Urzędowa "Allgemeine Z t g." z Monachmm 

~aPewnia, że parlament niemiecki nie zostanie 
zwalany przed 6 grudnia. 

Przed kilku dniami doniesiono, źe zwolanie 
Parlamentu nastąpi l listopada~ 

Germanizacya nazwJska. 
1 

I<onduktor lokomotywy, p. Wincenty Li-
:Pec}ti: W Pile zmienil S\\;oje dotychczaso·we na
ZWisko za pozwoleniem wtadzy na "Lipetzki".' 
ci Jes~ to popros tu niepiękni e, że wla~ze _zga-
ZaJą Się na zmianę po praojcach odzledztczo

ll~go nazwiska. Dla polskości przecież nie wy
lltknie stąd jaka strata że osoba urzędowa, 
~łllieniwszy narodowoŚć zmieni także i nazwi
Sko w1asne, a nietoczyzna zyska tylko człowie.-

ka:, który się swej przeszł'ości wypart, za po
zwoleniem wladzy pruskiej. 

Telegramy., 
D u r b a n w T r' a n s w a l u. "Standard" 

donosi: Na zebraniu Burów we: Vrybeid zdał je
nerał Botha sprawoz~anie. \V :Europie zebrano 
na Burów 130 000 funtów szterlingów (około 
2 782 000 marek). Pieniędzmi temi rozporządza 
komisya, która je ~rozdziela dla Burów w kolonii 
Przylądkowej, Orm1skiej i Transwalu. Oprócz 
powyższych wręczono w Europie Bocie i Dela
reyowi jeszcze1 15 000 funtów szterlingów. Botha 
wezwał zebranych do strzeżenia niezawisłości 
szczepowej, której zgubą utrata języka ojczyste
go. 

P e t er s b u r g. Na stasyi Zima kolei! sy
beryjskiej wykoleił się pociąg w · dniu 30 z. m. 
Trzech urzędników kolejowych postradało ży
cie, pięciu podróżnych uległo zranieniu. 

Lwów. Trzech huzarów, których z woj
ska nie zwolniono, wyprawiło burdy uliczne. 
Bronią sieczną rąbaU p,rzechodniów na ulicy, z 
k~órych kilku zranili bar·~zo. Opadl. się także 
patrolowi wojskowemu. Dwóch zbiegło. 

B i a ł o g r ó d. }(ról serbski zamianował 
pułkownika Maszina, jednego z królobójców, 
komendantem dywizyjnym stolicy. 

W a szyn g t o n. "Daily Tełegraph" do
nosi, że od czasu powrotu prezydenta Roosevel
ta przyaresztowano w Białym oomu nie mniej 
jak pół tuzina natrętnych waryatów. 

Praktyki panó.w od cbrześciańskiego 
,,Gewerkvereinu". 

Erle-.Mkldelich. Piszą nam: W zaprzeszlą 
niedzielę po południu odbyło się tu zebranie 
chrześciańskiego, "Oewerkvereinu". • Przewo
dniczący zebrania oznajmił, iż iest wolna dys
kusya. Zgromadzonych naliczyłem oprócz re
ferenta i druha .Brzeskota 50. Referent Walter z 
Gelsenkirchen musial nieborak aż J.Xl 4 razy 
przemav./iać. \V pierwszem, drugi,em i trzeciem 
przemówieniu zachowal się rzeczO\vo. Aż dopie
ro przychodzi lawnik sądu procederowego pan 
Confere., i żąda, aby mu referent wyjaśnił tę tak 
nazwaną "sprawę polską" - ,.Polenirage". 
Wtedy p. Walter jak 'nie weźm:ie druha Brze
skota z Bottropu rąbać. a co slowo to sęk, i wo
la, iż on nie wie jeżeli tu jest obecny, ponieważ 
on się nim zajmuje tylko ,,obiektywnie'\ wi(~C, 
jeżeH tu jest obecny, to się może zgłosić dD sło
wa i jego zarzuty odeprzeć. Co się jednak 
dzieje? Zaledwo p. Walter skoliczy l, przycho
dzi do stolu zarządu druh Brzesknt i prosi o · 
glos. Owi panowie jednak, którym to spra\va 
robotnika polskiego rzekomo bardzo leży na 
sercu, ni'etylko, iż mu \V celu odpowiedzi na 
owe osobiste zaczepki głosu nie udzicla;ią. lecz 
go nawet ze sali wydalają po\vo.tując się na pra
wo domowe. Cóż się jednak dzieje? - \V y
chodzi druh Brzeskot, a za nim kilkunastu Pola
ków, którym s.ię porządek pana Brusta nie po
doba. - Po zamknięciu zebrania jeszcze dlugo 
musial p. Walter pomiędzy swymi ,,landsma
nami" pozostać, aby ich pouczyć co pomiędzy 
Brzeskotem a "Gewerkvereinem" zaszło. Jak 
dlugo jeszcze potrwa, zanim wszyscy Polacy 
zrozumieją do czego dąży ,,Oe\verkverein'"? 

Druh. 

Policya i wolność obywatelska. 
Pod tym tytulem omawia. "Kolnische Volks

Zeitung" postępowanie władz pruskich w W. Ks. 
PoznaJ1skiem wr szkole i po za szknłą i pisze: 

,,Podnoszonar już często bardz.o tak W' pra
sie jak na różnych zebraniach, · że; po.Jicya w Pru
siech posiada za szeroki zakres wladzy. Zaprze
czyć temu nie można, ale ostatecznie wladza 
policyjna jest taką, na jaką naród zasługuje. vV 
najdrobniejszym wypadku slyszymy w Prusiech 
woranie o pomoc policyi, co nie przeszkadza, że 
dzieją się równocześnie wprost skandaliczne 
rzeczy, na kt6re nikt nie zwraca uwagi. Każdy 
obcokrajowiec wyraża z porwodu wkwczenia 
policyi W' najdrobniejsze kwestye życia ździ

wienie swe i oburzenie. 
Ta działalność policyi, nie znana w kra~ach · 

o wyższej kulturze, jak Anglia, Francya, Belgia, 
łiolandya itd. jest jednakże jeszcze mniej przy
krą, niż wdzieranie się po.Jicyjnych organówr w 
zakres praw zasadnicz~ch wolności' obywatel
skiej. W którym. to cywilizowanym kraju bylby, 
możliwym zakaz uczenia się prywatnie jakiego-

, .kolwiek języka? A u nas naul:zy~ielka za udzie-· 
lanie prywatnej lekcyi języka polskiego idzie do 
więzienia! Doszło juiJ dalej do tego, że nauczy
ciel \V szkole szpieguje, w jakim języku ksiądz 
udziela nauk przy spowiedzi, dozorca we. fabry
ce, jak rozmawiają robotnicy. 

Fiasko antypolskiej polityki powinno prze
konać każdego, że. za pomocą policyjnego kija 
w rozwiązaniu zagadnień polityczno-narodlQ
wych żadnych rezultatów o~ięgnąć nie można. 
Nauczyciel zakazujący dzieciom rozmawiania po
polsku na,wet po- za szkolą, możliwy jest tylko 
w Prusiech, jak i tam tylko jest możliw-e takie 
straszne a bezkarne gwalcenie osobistej wolno~ 
ści. Tylko w Prusiech naród znosi coś podo
bnego - a są tacy, którzy to nawet pochwala
ją". 

Tak pisze slusznie gazeta centrowa. Ale 
czemuż, pytamy, pisze, jeżeli my Polacy się 
taksamo skarżymy, o radykaHźmie polskim? 

Czyżby naiwnie sądziła, że my Polacy w 
Prusiech nie mamy tyle powodu cto' skarg, jak 
ona? 

Za burzenia w Laurahucie przed 
sądem przysie głycb. 

J.(adzca sprawiedliwości Roll zfożył obronę. 
Świadek 1\'larya Porząd:na zezna•je, że żona 

osk. Bun:zyka opowiadal"a jej na drugi dzieil po 
roznH::hach, iż, mąż dos.rat cios w rękę i że. za
pewne go U\vięzią. 

Ś\\ iadek Beckert. zeznaje, że Burczyk wa
łęsał się kilka dni w lesie i tyfko przypa{H):orwu 
go zdol'ano uwięzić, gdy przybył na chf\V ilę do 
domu. 

Ś'\viadek Danziger zeznaje prawie to sarniO. 
św·iadek Jan PiJarski odniósł w sobotę przy 

pożarze bardzo ciężkie rany od poparzenia. Sąd 
postana\v ia go z listy świadków \Vykreślić. 

S'"iadek Hajda zeznaje, że osk. 1(am11s ude
rzył go w głowę kamieniem, czy też pochodnią, 
która na ziemi leżela. Mylić się nie może; jJ()

znaje go bardzo dobrze. 
Swiadek Józef Pawlik twierdzi, że Karnus 

Hajdy nie uderzył, bo równocześnie z 'nim na
chylił się jeszcze inny c~ło\viek. 



S w. liajda: Przecież widziałem, że mnie 
Karnus uderzył. -

św. Pa\\ lik: a przecież tego nie widziałem. 
św. łiajda: Prze'cież żona Kamusa by ta 

~dlka razy u mnie, prosząc, bym jej męża nie o
skarżał. 

Przew.: A to coś nowego. 
Świadek Pawlik: Niech siG pan strzeże, bo 

może pan był tym drugim, co się po latarkę 
schylił. Niech pan mówi prawdę. 

Prze~v.: św. łiajda, co mó\rHa żona Kar
nusa do pana? 

Sw·. Pawlik mówi po polsku na żądanie pre
zydenta: Żona jego mówiła: Panie łia.ida, nie 
.ciskaj na Inojego męża za to, że ich wczoraj miał 
dsnąć (uderzyć). Już ich mój szukol i jo ich 
szukała, by im to powiedzieć. 

J óz.ef Placek mieszka razem z J:(arnusem, 
który IYrzybyt do domu o 9,15 min.; był pod:
·chmicJony. 

Przew·.: Czy Karnus brat udział w rozru
~hach? 

Sw.: Nie wiem~ lecz sądzę, że się \V Hu
lnie zrnajdowal, oo mówil, że go ugodzono ka
.mieniem i zerwano łaflcuśzek od zegarka. 

Świadek Kuźma, skazany na 6 miesięcy za 
udziJ t w rozruchach, zeznaje, że nie słyszał, by 
Gojny wo:łal: Daleu na policyQ. , · 
. Świadek Nitsch. skazany na 6 miesięcy za 
udziat, nie zeznaje nic ważnego. 

Prezydent postanawia na wniosek kilku o
skarżonych powolać jeszcze kilku świadków na 
jutro. · 

I)ziBń trzeci rozpraw. 
Sw'iadek Jan Truczok uznaje, że spotkał sie 

po poludniu z Burczykiem, który się oglądał za 
mieszkaniem. Przyrzekł \Vieczorcm dać co ,,na 
lepszą" (zafundorwać), jeśli mieszkanie znajdzie. 
Wieczoredn przybył do Lud\\·iga, dzie się znaj
d<o·wal Bur~zyk pijany, jak ,,świnia". 

Świadkowie Waniuta i \Voszcz nic ważne
_go nie zezna\\ ają. 

Adw. Seyda. Śv.riadek Richtcr, czy pan na-· 
pe\Wl<O \V'iesz, że osk. Weiss wołał "nie dajcie 
g.o", gdy pan transportował aresztanta? 

Sw. Richter, Wiem na PC\\~no, że on wo-

Osk. Burczyk.: Chciałbym świadka Rich
•tera zapytać, jak byłem ubrany owego dnia. 

S w. R.: Nie' mia.tem na to czasu zv.~ażać. 
Osk. Burcz·yk: Czy byłem ogolony! (ogói

·na wesołość). 
Przew.: Burczyk, przestall pan z temi py-

Miłosierdzie gminy. 
t · ~ 

Napisała Marya Konopnicka. 

(Ciąg dalszy.) 
W sali zapanowywa szmer głośniejszy nie

.co .. 
. - To kandydat? ... Na miłos~erdzie boskie, 
cóż to za kandydat? Któż to weźmie do siebie 

:takiego trupa? Co za pomoc z tego komu? Co 
·Za wyręka? No, no! Ciekawa rzecz, co też gmi
na dać myśli za wzięcie tego próchna! A toć to 

,skóra i kości! Nic więcej ·! 

Niezadowo-lenie ię wzmaga. Są tacy, któ
rzy odrazu sięgają; po czapki i od balasków od

. chodzą. 
Ale pan Radca na szmery te nie zważa i za

ledwie Kuntz Wunderli ukazat się we drzwiach, 
tak mo\vę ( S\vą k:of1cz.y: 

-Tak jest moi pano\vie! Piękne m~sze usta
,.wy wygnały z ziemi naszej żebraninę, a wpro
wadzily do niej tniłosierdzie. Niema już opu

. szczonych! Niema już nędzarzy! Gmina jest ich 
inatką, gmina jest ich żywidelką . . Oto jest sta
J~ec niezdolny do pracy. Kto z panów chce go 

· wziąć do siebie. Niejedną poslugę mieć można 
':z niego. Gmina nie wymaga, by jej członkowie 
'·czynili- to darmo. Gmil1a goto·wą jest P'Odh1g 
ustaw swoich 1 przyczynić się do utrzymania te

. go starca. Kandydacie, przybliż słę! Panowie, 
pi·zypatrzcie się kandydatO\Yi! 

Skłoni! głowę i dobywszy fular.· otarł nim 
.cZ'oJo. Łatwo się pocił, a w sali stawał~ się go
rąco. 

Tymczsem Kuntz \Vund·ertl, JX)pchnłęty nie .. 
co z tytu przez woźnego, ~vydobywa się szcz~-

. śli\\nie te dr.zwi i · ·przy pt'Ogu staje. · pełne św,a
tło, z ot'.;rati~go . na obszerną łąkę okną:, : pada. 
teraz na i ego zgat·bioną ·i znędznialą postać. . 
.Stoi tak przez chwilę mnąc -.~ ręku star:r pilśnio-

WIARUS POLSI(I. 

taniami, bo one zamiast panu pomódz, zaszko
dził tylko. 

Na tem koflczą się przesłuchy świadków. 
Przewodniczący sta\Yia teraz sędziom py

tanie, dotyczące każdego oskarżonego, a mia.no
\v icie. czy osk. Oojny \\·i ni en udzia.fu w rozru
chach 

a) jako herszt, 
b) winien dopuszczenia się gwałtów przeciw 

osobom i rzccz'om. 
Czy osk. Grajcarek winien jako herszt. 
Czy osk. Mrozek \\'inien nadużyć przeciw 

osobom i rzeczom. 
Czy osk. vVeiss ,,·inien g\vaHów· względem 

ludzi. 
Czy Karnus i Fabian " ·inni gwaHów wzglę

dem cudzej wiasności. 
Czy Kot \\·inien g\\ ahów \Yzględem cudzej 

wla·sności. 

Ad\Yokaci stawiajq przy oskarżonym Kar
nusie wniosek o roztrząsanie pytania, czy R.. 
vv:inien tylko pokaleczenia na mocy § 123 koa. 
kar., przy osk. Fabianie, czy winien tylko u
szkodzenia rzeczy. 

Przey; •.odniczący sta\\ i1 te pytania na pod
stawie 8 125 część I i !J. które to zbrodnie pocią
gają za sobą bez\Yarnnkowo skaranie na dom 
karny. · 

Po 10 minutowej naradzie wraca trybunał 
na salę, przc\YOd.iliczący odczytuje jeszcze raz 
treść pytm1, sta\Yionym sędziom. Przy każdym 
oskarżonym dodano IU'tanie, czy zachodzą la
godzące okoliczności. 

Prokurator zabiera głos. Zaznacza on że 
nie zachodzi tutaj wcale moment politycz~y i 
prosi sędzió" · · by przy roztrząsaniu pyta{J żad
nej politycznej wartości nie przypisywali pro
sowi. Następnie objaśnia znaczenie § 125 kod. 
kar., poczem skreśla znany nam przebieg zajść 
laurahuckich. 

Przeci\\. Gojnemu tak wiele się nazbierało 
obciążającego materya,łu, że wina jego jest o
czywista. Mimo, że przyznal się, że siedział na 
sikawce, że znaiclo\Yal się w tlumie itd., to przy
znanie jest tylko poło\Yiczne, bo Gojny mówiŁ 
ze do wszystkich czynów· przymuszano go: 
P1;zedsta wia zatem całą sprawę, jak gdyby dzia
.tat pod przymusem wyższęj sily.' Następnie 
przedstavvia udział poszczególnych oskarżonych 
w tlumie i rozruchach. Mo\Ya jego przedstawia 
tak mało ciekawych szczegółów· , że większa 
część spravvozda \YCÓ\\', których jest 10, opu
szcza salę, by pójść na śrliadanie. 

\VY kapelusz, a chude kolana drżą mu coraz sil
nie,i. Jest wzruszony. Nagle prostuje się, pod
nosi g.fo\vę i z uśmiechem na obecnych patrzy. 
Uśmiech ma zachęcający, wesoły prawie. 
l(untz \Vunclerli nie wie. kto będzie panem Jego. 
Uśmiecha się tedy do \\'Szystkich i raźno mru
ga oczyma. Oczy te Sćl zimne, os.tupiaie i stro
skane. Stary Kuntz usiłuje im wszakże nadać 
filuterny, niemal lekkomyślny wyraz. Gdy mu 
się jedno zmęczy i staje w ciemnym swoim do
le nieruchome, martwe, mruga d rugiem, ·jak gdy
by chcial mówić: leszczem ja mocny! O, .i jaki 
mocny! Chleba darmo nie zjem, pracować będę, 
każdej robocie poradzę. I wody przyniosę, i 
dre\v ułupię, i karto-fli 11askrobię, i izbę zamio
tę ... Dużą silę mam jeszcze ... dużą silę ... 

A gdy tak patrzy z wysiłkiem, stara jego 
głowa coraz silniej trząść się zaczyna, oczy nie
ruchomieją i zachodzą wielkiemi łzami, a ręce 
szuka.ią podpory. Jedne tylko wązkie i zapadłe 
usta uśmiechają się, ciągle się uśmiechają, wtedy 
nawet. kiedy d\\·ie łzy ciężkie i zimne tDczą się 
zwolna po zmiętej i zbrużdzonej twarzy . 

Ten, to ów zaczyna mu się przyglądać. 
Istotnie. Stary w~rglącla \\"cale jeszcze dobrze. 
Dziś rano ogolil się \\ łaśnie; woźny pożyczy! 
mu brzyt\vy. Leży to \\- interesie gminy, żeby 
taki kandydat jaknaJlepiej i jaknajraźniej się 
przedsta\\'iaL Inaczej mógłb1· nie znaleźć wca
le amatora. Nietylko więc woźny pożyczy.t mu 
brzytwy, ale starego kubraka . i niebieskiej chu
stki na szyję, które po li ~ytacyi znów sobie od
bierze . . Stary K.untz umie , to. cenić. \\' ie on, 
jakie pobudki miata gmina \\' tak faskawie udzie- · 

·lóncj mu pomocy. i radby przedewszystkiem u
wydatnić tę pi~kne. szczeg6ty swojego ubrania. 
Ale ręka\:~.·y .kubraka są na niego przydługie;· 
sam kubl'ak ·zbyt -obszerny, \visi- na nim raczej,· 

. niźJ.i go .. odzie\\ra a bujny, ni~biesld, ba.\1,.-etniany 
fontaż dziwni-e się sprzecza z· jego wyschłą, po
·marsżczontt"'' W' tysiące · ·sz\VÓ'\V · szyją, którą 

-Je dynie oskarżonego \;Veissa oskarża p-roku! n 
rator o zwyczajne naruszenie pokoju publiczn~ n 
g~ ~ 

Prokurator nie przyznaje najmniejszych la. ki 
godzących okoliczności. ~tanu nietrzeźwego m 
nie uważa za łagodzącą okoli·czność, gdyż tutaj 
na Górnym Sląsku ludzie piją umyślnie, by się \\ 
.,odwagi'' napić. Gdyby więc tutaj stan nietrze. w 
źw·y miano uważać za łagodzą~ą okoliczność, i 
wówczas mianoby na Górnym Sląsku ,,prernią \1 

na pijaństwo." Jak o obciążający szczegół uwa. z 
ża kilkakrotnie już ukaranie poszczególnych Q. . . d 
skarżonych. a 

Głos zabiera obroflca dr. \Vicster. Nie bę.r .b 
dę tutaj się zastanawiał nad przebi.egiem rozru., n 
chó\,. ani nad udziałem mego klienta \V nich, ale s 
roztrząsać . będę pytanie, czy łagodzące okoficz. : 
ności tutaj zachodzą. Moi panowie. Mamy dwa 
rodzaje rozruchów; jedne są te, które regularnie 
wy,buchają, drugie są te, do których ziarno iui 
dawniej zasiano. I tutaj zachodzi ten przypadek.

1 

Nie mięszam się tutaj w ża·dne polityczne spra. d 
\VY. Polityka jest mi tu obojętną. Lecz widzie. , 
liśmy, że od początku przygotowano rozbicie 

0 
zebrania. Nikt chyba nie będzie tutaj uważa! , 
oskarżonych za· sprawców tych zajść. Nie. Byiil 
oni tylko narzędziami, a sprawców duchownycn , 
nie znamy, bo nie zasiadali oni na lawie oskarżo. ··, 
nych. Moi panowie, zaznaczam jeszcze raz, żel ., 
nie stoję na ·stanowisku politycznym, bo mil 
wszystko ie.dno, czy ta czy owa partya ~utaj ~;1 
grę wchodzt Lecz z tego powcdu uvvazam, z~ 
oskarżonym przyznać trzeba łagodzące okolicz .. 
n o-ści. 

Adw. Schmidt kładzie nacisk na to. że tłum 
sldadał się z zawsze z okoto 1000- 2000 ludzi. 
Krzyczano: "niech żyje Korfanty", lecz krzy. 
czeli wszyscy, d1a tego wagi do wołania poje. 
dyńczych oskarżonych przywiązywać nie moz. 
na. Zresztą większa część rozruchowiczów skla· 
dala się z osób zamieJscowych, których nie WY· 
śledzono. Ci oskarżeni naj-gorszymi nie byli, 
bo najgorszych nie wyśledzono. Następnie o·; · 
mawia z wielkiem zrozumieniem sprawę udzia 
lu swego klienta Orajcarczyka. Mowa jeg 
jasna, stanowcza, czyni na wszystkich wrażenie, 
\Vnosi on o nieuważanie osk. Grajtarczyka ia· 1 

lm przywódzcy, a co najmniej D przyznanie la· 
godzących okolicznościach. (Dokoń. nast.) 

Działalność komisyi kolonizacyjnej. 
KonTisya kolonizacyjna, która już wydala 

202 miliony, vV1 ostatnich 13 latach wykupiła 30 

Kuntz to wycląga, to chowa, nie wiedząc, jakIe 
piej przedstawi się chustka. Wlaści·wie mówiac 
jest w trudnem położeniu. 

Trzeba mu i litość wzbudzić i nie okaza 
się zbyt niedo.tężnym. vVie on, że stoi tu w cha 
rakterze starca, niemogące~o pracO\\ ·ać, ale wi 
także, iż , każdy z tych, co tu przyszedł, na ręc 
jego patrzy, czy się roboty chwycą. Gmin 
ma nad nim miłosierdzie, praw·da; ale zbyt wiei 
dopłacać za niego nie zechce. On to wie, "i 
dobrze; zbyt wiele wymagać nie może ... Zmie 
szany, \\'Zruszony, patrzy ludziom po oczaci 
miarkując, co który myśli: na woźnego też rzu 
ca w bok krótkie spojrzenia, jakby dla upewniel 
nia go, że ani brzytwa, ani kubrak, ani chustki 
nie pójdą ua marne. ~ 
· Ludzie patrzą na starego i gawędzą głośn 

Nie leży to w inte:resie żadne-g·o z nich, żeby okl 
zywać zbyteczny pospiech. Staliby tak do . 
Łudnia może, porozpierani na balaskach i bicraj 
cy tabakę, ale pan Radca nie lubi przewleld1'c! 
posiedzeń. 

- No, moi panowie - odz.ywa się . glośn~ 
- Czy przypatrzyliście się kandydato1vi? & 

-.A cóż mu się tam przypatrywać. -c 
pOi\\'iada po malem milczeniu Kotlarz Kisslin 
Toć my go to dzień ·widzimy. Stary ledwo d~~ 
cha, nie uciągnie. ni.e dźwignie ... Jak myślici 
szwagrze. zwróci ·ł się do Paustyna Trondi- b( 
dzie miał z ośm.dziesiąt, albo i więcej? , 

Stary chrząknął. Ośmdziesiąt dwa s!<O~ 
czyl, ośmdziesiąt dwa ... Ale uśmiecha się tylk 
i milczy. · ,. 
~ Ile macie lat, stary? - pyta: · go Todl 

Mayer. 
I(untz szybko mruga ku woźnemu okielil. 

potem tnó\.vi: 
Siedmdziesiąt i cztery,·· koc~~Htk~ 

Siedmdziesiąt i cztery! 
· - A pokaż-no, stary, zęby? - odz.yw~ .) 
·oberżysta z Mailqau. (Ciąg d:atsz.y nastaPI 

l 



okl( naj<!tk~w większych i 157 ~?spodarstw, z któ
n~ rY(h m~ała dotychczas 43 mllwny d6chodu. Ko

sztem komisyi kolonizacyjnej stanęło 22 ·wiel-
la. kich z.borów i 16 mniejszych, wybudowano do

ego mY dla 20 pastorów i osiedlono 6010 rodzin nie
utaj mieckich. Taka liczba rodzin mogJaby wyda
się wać się poka~ną,_ gdyby to byJy rodziny spro-
ze. wadzone z Niemiec, tymczasem wykazuje się, 
ść że 1064 rodzin niemieckich było już przedtern 

mią w Księstwie Poz.nal1skiem i pewnie drugie tyle 
a. z Prus królewskich, więc na ogół można powie
o.. dzieć, że niemcom przybyŁo 3000 rodzin, coby 

oz naczało mniej więcej, że na 100 Polakó\\. przy
bę. r by~ o pól kolonisty. N_ie dzivv, że W·obec takiego 
ru-I nabytku niemcy nie mają powodu bardzo się cie
ale, szy12 . 
cz. '. 

~! Zie_n1ie polskie. 
iuz Z Prus· Zachodnich, Warmii i Mazur. 
ek. Chełmno, 4 paźdz.. Mimo nicp-ogody brzy
~a· ! dkicj dzisiejszy v.-iec byl stosunk·ow·o liczny, bo 
. 17., wziQt.o \:' ~in~ udziaŁ' ·~ko!-o 250 osób. Zagail 
1~1 e obrady Irnlemem komitetu pan Ludwik Slaski z 
za~ Trzebcza, prze\Yodniczącym został za jedno-

11 1 myślną zgodcl wiecowników ·ks. prob. dr. Szwe
. d dowski z Kij ewa, sekretarzem p. Czes iaw -Ja
z~ wo rsk i, ławnlkam·i pp. Antoni Rako\\·ski i Au-
z~: ·gust Teibcrt. . _ 

. ml1 Jak o kandydatów do sejmu "pruskiego pole-
~~ ·~On0 pana Ed\varda Donimirskiego z Lysomic i ks. 
z ;prob. OdrO\\-skieg.o z Na~\r ry. 

·cz.,· Toruń. Na nowo założono w Toruniu to\\·a-
rzystwo .śpiew u ,,Lutnia". 

urn Copoty. Podczas sezonu kąpielowego ba-
ZI. wi ł·o tu 1 O 430 gości. vV roku zeszłym było id1 

ZS. tylko 9128. 
Z Lubawskiego. Niedawno temu kupił Po

iak mająte~ Rakówiec. Obecnie nabyło jakieś 
biuro ·polskie majątek Rudę, który r-ozparcelo
wało już pomiędzy polskich osadnikó\v. Nawet 
tak zwan y .,restgnt", pisze ,.Gesellige" z tego 
powcdu, dostal się \V ręce pra\vdziweo·o" Po
.laka. Blat ten hakatystyc~~Y stęka z b b.oleścl 
1 l:::Jc łzy krokodylowe nad upadkiem niemczy
zny W' powjecie luba\\ 'Skim. Na cóżże się przy
dadzą - tak jęczy - piękne i szumne mowv 
·w obronie niemiec}wści, jeżeli Połcy coraz \\ 'ię
·cj nabywają ziemi! Oj biedni ci hakatyści! 

. Tylża. Pewien chałupnik z nizin przybył 
\\' ty,...:h dniach tudotąd i zakupii mnóstwo towa
rów, a nakoniec świnię i - trumnę dla swojej 
te,ś ·..:iowej. Nie mając micsca dla umieszczenia 
":vini , wpakowa! ją w trumnę i cwalem puścil 
Slę do domu. Swini jednak byl·o snać bardzo 
nie wygodnie w trumnie, bo rzucając się zerwa
ta w ~{)Jku \Vie-k-o tnunny, które spadło na dro-

.;g ę. Svvinia, uwolniwszy się, zcskoczyla i zbie
. . la \ 'i pole. ·vvszystkiego tego nie zanważy.t ów 
cna1 u p nik. Gdy vv"ięc po niejakimś czasie obei

ęc rza: się po za siebie, ździwienie jego było b~z 
in :;;ranie. Na \\TÓcit -vvięc ·natychmiast i znalazł co
e! Pra\\ da \\ ·ieko Dd trumny, ale - świnia znikła\\' 
~· i .po!u. 

~umian. vV Koszelewach zakupił plad pod 
,-budo wę kościoła katolickiego ks. prob. dr. Liss. 
Dma 25 września nastąpito już prze\vłaszczenie 
na tytuł stolicy b isku piej w Pelplinie. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
. Jarocin. Nowy p.rzystanek kolejo \vy pod 

i ; nazwą "Kreising" otwarto m~ędzy Dębin~ a 
··Gądkaani na linjj z Poznania do Jarocina. 

Łopienno. Nazwę stacyi koJe}ovv~ej Lopien
nO'·' miano zmienić na "Oącz", o czem ~iedawno 

''?'onQSiliśmy, ale teraz og{asza bydgoska dyre
kcya kolejowa, że pozostallic dotychczasowa 
na zwa' tej stacyi. 

Kożmin. Dzierża\\7Ca dóbr rycerskich i do
m~n P', Kaw"~ka nabył na \\ -Jasność dobra rycer

·.S.~ ie ?:lę, które byt d'zie rżawif od. lat 20, od po
.stcd-ztciel:ki Steinkopff z fric.denau p-od Berlinem. 
Przc \\'faszczeilie już nastąpiło. 

~~ p,, - ~~osina. RoBotnik Staniszewsld z Starego 
~·· . t.S/. ·~zykowa zastrzeJit robotnika No\vaka któ
'kl .. ~~ 1:r~ chciał mu dać więcej gorzalki, ·\vidz~c, ze 

~ '- · ruz pijany. 
· . Bydgoszcz.· Zmart tu prawie nagle króL 

- ~dca kom-ercyjny Blum·we, głośna osobistoś'.:. 
.lurnwe byl bardz-o czynnym i mifosiernym 

_ rll_em~em-protestantem, a tem.: straszniejsz.ym 
·_,"\.r().gJem _polskości i kościola . . nasze-go. Stara"" .. 

S~ ~~~~: . Blurnv~eg.o . podn.tos.ła się . znaeonie gmina 

1 
~. 11 --Zak (Pnnzenthal), on też . wybudowa! V\'ielki 

J - ~,>aktad: i osiedlił ·w nłm dyakoniski. (Obecnie 
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jest takowych okolo 1.3). Blumwe założył 
ochronkę, gdzie codziennie polsko-katolickie 
dziatki uczą się pacierza. w. którym codzie(, 
wpajaj:{ germanizm i luteranizm, bez najmniej
szej przeszkody ze strony tamtejszego probo
szcza ks . .Markwarta. vV kolonii \Viiczak mie
szka ogromna moc biednych robotników, jest 
tam kilka fabryk, codz iennie więc można wi
dzieć te mal'eiJstwa, jak spieszą do ochronki 
Blumwego . . Dziadek Błum\\- ego byl ko\\ alem. 
syn zaś i wnuk potrafili osz:zędnością, oględno
ścią i zapobiegliwości'-! do robić się znacznej for-
tuny. (.,Goniec \Vielkop.") 

Ostrowo. Sąd przysięgłych skazał: l) Pa
robka vValentego Warsztę z Nychó\\ za zgwał
cenie na rok więzienia; 2) czeladnika szewskie
go Karola Gobel także za zgwałcenie na 2 lata 
domu karnego; 3) ro b-otnicę Jad\\- igę Gózalik z 
Galicyi za dzieciobójstwo na rok a 4) robotnicę 
Józefę Mróz z Ros:ri za to samo na 9 miesięcy 
więzienia. 

jarodn. Znaleziono tu taj paklady \Yęgla 
brunatnego. Prawo do. wydoby\\ ania go t. z . 
.,M11tungsrecht" uzyska! \\- {aściciel majątku 
książę Radoli11ski na przestrze[1 dwóch mjJionów 
182 288 me tró\\' kwadratO\\ .-ych pod po\Yierz
chnią ziemi. Kopalnie b ęd<c\ miały nazwę: .. Bo
gusławskie ko~alllie węg la brunatnego''. 

Ze ślą~ka czyli Starej Polski. 
Cieszyn. Dnia 26 z. m. n godz. 5 rano wy

szedl z domu tut ejszy lekarz dr. \tVincenty hr. 
Tyszkie\vicz, ktć ry letnią po rą ordyno\vał w Ja
worzu, i dotąd nie \Yr ócil. 

i(róJ. Huta. Dotychczaso\'i-i lekarze niemiec
cy l żydowscy obawiają się, że \\- ięcej polskich 
lekarzy się sprO\\·adzi, skoro będzi e wolny wy
bór lekarzy zaprowadzony przez kasy chorych. 
Napisaf o tem dr. Olo\vala do gazet niemieckich. 
Członkowie kas chorych po1vlnni się koniecznie 
starać o wolny wybór lekarzy 1 

. Z Rybnickiego. Górnik Franciszek Dyga z 
Ryclultów powrócił z \Vestialii do P olski i \Ystą
pil do pracy na kopalni . .Jana-Jakóba''. \V 
CZ\\-artek podczas pien\·szej dniówki spotkało 

go nieszczęście. Uderzony został kapą w piersi; 
musiano go odwieźć do domu chorych w RY
dułtowie, gdzie nieszczęśliwy zmarł l.::ilka go~ 
dzin później. ~ 

Nieszczęście spotkaJ o ró\\ nież na kopalni 
26-letniego górnika Fr anciszka Nacze(Jskiego z 
Popielowa. Po wyst rzale \YYt\\ orzy/y się w 
miejscu, gdzie N. pracował, trujące gazy. które 
nidzczęśli\\"ego p-oz ba \Ylly życia.' Pozosta w i l 
on żonę z trojgiem małych dziatek. 

Wiadomości ze świata. 
Z Bawaryj, Sej rn o,vi ba\Yarskiemu przed-· 

(ożono projekt 11 0 \\ -ej usta wy wyborczej do sej
mu. Ze względu na sto ~cmki istniejące \\ . Pru
siech zabierają dzienniki berlilłs.kie bardzo żywo 
g~os w tej spra\\ i e. No \\ a usta\\ a wyborcza \1. 

Bawaryi będzie jeszcze \\ -ięcei postępo\,- ata, niż 
usta \V a \\"yborcza do parlamentu. \Vybory mają 
być tajne i bezpośrednie. \Vybranym jest h~an
dydat relatywr1ą · \\ -iększością gJosów. która 
\Vszakże \\·inna wynosić j ednę trzeci~1 część od
danych glosów. Na 32 tyś. mieszkaćlCÓ\1' przy
pada jeden poseL 

Z Niemiec. Projekt kanaio\YY ma jednako
woż na pe\\·no pO-\\ r6cić \'.- tej .zimie do sejmu. 
Cesarz podobno bardzo ię tą spraw:{ zajmuje. 

Z '\Vatyl\anu. J e"len z nah\ aztliejsL.y..:ll \\ ·y

padk()\\:-, jakie obecnie czekają Pinsa X, będzie 
\l: izyta cesarza Mikołaja, \V kot'1cu października, 
podczas której ze względu, iż Ojciec Ś\\-. fran
CHSI.kim językiem nie włada, będzie tłomaczem 
poset przy \V::.uykanie p. Konstanty Gubasto\v. 
Pm,-iadają, iż rewizyta prezydenta Lonbeta . w 
Rzym]e {gdyż królestwo \dos~y jad~1 \\" polO\\-ie 
poździernika do Paryża) będzie miała miejsce 
'"" sryczniu czy lntym. Pytanie wielkie, jak bę
dzie z wizytą we \V atykanie? Zdawaloby się. 
}ż niernożlh.vem jest, aby prezydem Rzecz-ypo
spolitej byt przyjęty ... \Vszelako tak co do tego, 
jaJe i i1mych spraw, milczą we \Vatykanie. · 

Z Bułgaryi. f~ząd butgarski otrzymat za
pe\Yni-enie od AngUi i \\'loch, że w razie wojny 

. z Turcyą państwa IlOmagać będą Butgaryi. 

wnika Polaków p. Brusta z Altenessen i dra Ostropa. 
Li.itgendortmund. Obejście gospodarskie rolnika 

Orundmanna zgorzało. 
Duisburg. Czeladnik krawiecki Metty obwiesi[ 

się ze zgryzoty, że nie mając zatrudnienia cierpiał z 
rodziną nędzę. 

Buer. Górnik Kohle z .Erle uległ \V kopalni .,Hu
go" w szybie IV złamaniu podudzia. Nieszczęście 
spowodowały spadające glazy. 

Herten. Górnik L. wypil podczas pewnej uroczy- · 
stości rodzinnej w Bruchu pół litra koniaku. Leg! na 
ziemię, niby trup. Lanie zimnej wody na niego do
cucono go. 

Sterkrade. Podpalacza domu urzędowego w 
Bruckhausen uwięziono, nazywa się Rosendahl. 

Miinchen-Giadbach. Fabryka odzieży fróhlich 
i Co. spalona. Szkoda wynosi 40,000 marek. 

Lubeka. Pięciu brukarzy, którzy podczas bezro
bocia odgrażali się pracującym, skazano na kary wię
zieJuie od trzech tygodni do pól roku. 

Hamburg. Na cmentarzu w Ohlsdorf odbyt się 
uroczysty akt położenia kamienia węgielnego pod 
pomni k. poświęcony oiiarom katastrofy okrętowej. 
jakiej uległy statki "Primus·' i "Elbe". 

Mi.inchen-Gładbach. Asystenta sądowego frei-
tag-a, który w Kamerunie byl feldfeblem a nieaawno 
u·wiódt żonę kolegi, skazano no. 9 miesięc~y więzienia 
za czyny nieobyczajne pope.fnione z ma~oletniemi 
dzi.ewczętami. fi'. byf zbiegl do Szwajcaryi, zkąd go 
wyda lono i wydano władzom pruskim. 

Ostatni~ wiadomości • 
B er l i n. Bezrobocie stangretów omnibu

sowych ukończone. 
Paryż. Tutejsze dzienniki donoszą, że 

pew1en krewny ksjęda Are·nberga, prŻybywszY. 
z Ostendy na tutejszym dwnrcu zwaryował, ro~ 
zebrał się i zaczął p:rzed wszystkimi tańczyć. 

O ar m s z t a d t. Odbył się tutaj ślub księ
cia greckiiego z księżniczką battenberską. 

Paryż. Pewien dawniejszy oficer mary-
narki usilował, jak donoszą gazety, uwieźć eks
królową Madagaskaru. Sprawa się wydała i 
wytoczono mu proces. 

R z y m. Donoszą, że car rosyjski przybę
dzie tudotąd na 36 godzin. Z razu obliczono ~i-
zytę cara na 4 dni. , 

ft a n o w e r. Party a Weliów zamierza 
gromadnie odwiedzić ks. l(umberlandzki'ego w 
Gmuuden w dniu 21 grudnia. Zgłosiło się do
tychczas przeszlo 100(} u~;zestnikó-w, ··•· ~ 

S P a n d a w .a. Rzekómego inatarza artystę ban~ 
mera z Di.issełdorfu aresztowano tutaj w podejrzeniu 
że uprawia handeł kobietami. • 

B u d a p e s z t. \V Szegedynie złożono nad ra
nem u ponutika Koszutha wieniec z napisem: "Nie
nvołnieni żołnierze twojej zacnej pamięci''. Komen
da wojskowa kazala wieniec usunąć. To tak rozgo
ryczylo ludność węgierską, że gromadnie udała się 
przed dom naczelnika wojskowego po wieniec, który 
wśród śpiewów narodowych znowu złożono u pomni
ka. Po p.ntudniu wymaszerowały dwie kompanie 
piechoty i zabrały wieniec. Ludność obrzucała żoł
nierzy gradem kamieni i wybijała szyby w oknach 
mieszkań oiicerów niemców. wojsko zaś torowało so
bie drogę przez wzburzone tłumy bagnetem. Aż pod 
wieczór obłegała liczna. rzesza ludu koszary, żą
dając wydania wietica. Zołnierze zacr .H strzelać do 
!udu węgierskie?,o na rozkaz oiicerów niemieckich. 
Tylko pięć osób zastrzelono, żołnierze Węgrzy strze
lali w po\Yietrze. 

W nocr zebrał się znowu tłum łudzi przed pom
nikiem. 

H a m b u r ~. Ostatnie burze morskie uczyniły 
dużo szkody. \V pobliźu Rotterdamu zatonął paro
statek "Prez~rdent l(aniot", ze załogi utonęło 13 osób 
a tylko 6 uratowano; w kanale bristolskim pos~edt 
parowiec "Irena" z całą załogą. na dno. Parostatek 
"Pinsburgu zaginął w drodze do Yokohamy. Pod 
i\1.azaler zatonęła barka .. Klara" z całą załogą. 

W i e d e n. Car rosyjski udekorował hr. Gołu
chowskiego orderem św. Andrzeja i dodał brylanty, 
cesarz austryacki zaś hr. Lamsdoria wielkim krzyżem 
orderu św. Steiana, również z brylantami. 

By l o 10. Gazetom nicmicd:1;n do 1 :'J sz~. że ska
zani przez sąd przysięgłych w Laurahucie nie wniosą 
rewizyi. 

Postbestellungs-Formular. 
l ,h bestelle hiermit bei dem Kaiserlichers 

Postamt ein Exemplar der Zeitung "Wiar111 
Potski'• aus Bochum (Zeitungspreisliste 128) fOl' · 
das IV. Quartal 1903 und zahle an Abonnement.;

und Bestellgeld 1,92 M.k. 

Z różnych strQn. , . ,,._ .. Qbi.ge 1_.,92 _Mk. e.rbalten z.u haben·, lJe.,.. ·· 

Recklłngbau·seu-Bo-rlken. Partya centrowa P.oota;. · scheinigt· 
nov.:i.h w tu~ejsz.rm okręg-u wyboiczym ia:lw ka:ndy
datow do semm prus.kie~o postawi·ć. znanego . przeci-

.. . ~· ~ · · ··· . ····~ d. • • 1903 •. 
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Jeszcze teraz 
JJapisać można na każdej po-czcie i u Hstowydt 

"Wiarusa Polskiego" 
s trzema bezpłatnymi dodatkami. 

Prenumerata za . 

"Wiarusa Polskiego" 
~a trzema bezplatnymi dodatkami tj.: "Nauk, 
IK•tołłck:t", "Głosem górników i hutników", 
1>raz. "Zwierciadłem", wynosi na kwarta:, tj. na 
••td~iernik, listopad i grudzień 

tylko l mr. 50 fen., 
·• .z odnoszeniem do domu 42 fen. więcej, czyH 
ru;em 1,92 mr. 

• J,. ,\V przyszłym kwartale otrzyma każdy abo-
aftt "Wiarusa Polskiego" zupelnie bezpłatnie 
yazem z gazetą 2 piękne dodatki: l) Obraz Ojca 
ł •· Piusa X. 2) Kantyczki, czyli zbiór pieśni na 
Pote Narodzenie. 

- ~~~~~~~~3*~~~~~~ 

• ll•zetrs 
Towarzystwo św. Wawrzyńca w Castrop 

donosi wszystkim czlonkom, iż w niedzielę 11-go 
października po poludniu o godz. 4 na sali p. Schau
manna odbędzie się walne kwartalne zebranie, na 
które zaprasza się wszystkich członków. Goście mile 
widziani. Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Stanisława B. w Marxloh. 
Walne zebranie odbędzie się w niedzielę 11 paź

dziernika o godz. 4 po pol. Zebranie zarządu i rewi
zorów kasy godznę prędzej tj. o godz. 3. 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. Macieja w Holsterhausen 
donosi swym czlonkom, iż w niedzielę. dnia 11 paź
dziernika zebranie się nie odbędzie, tylko dnia 24 bm., 
bo .tow. bie ~e udziaK w rocznicy Tow. św. Wojcie
cha w łiochlarmark. Wymarsz z lokalu tow. o godz. 
~l po pol. Czlonkowie winni się stawić w czapkach 
i oznakach tow. O clizny udzial uprasza się. 

Z ar z ą d. 

Tow. "jedność" p. op. św. Stanisława B. w Essen. 
W niedzielę, dnia 11 października br. urządza 

Tow. obchód 13 rocznicy swego- istnienia na wielkiej 
sali p. Van der Loo, dawniej Moller, ul. Schiitzenstr. 
nr. 58. Rano o godz. 8 msza św. na intencyę Tow. 
Foczątek zabawy o godz. 4 po pol. Najprzód kon
t.:ert, potem taniec. Zaproszone towarzystwa niech 
raczą nas swą obecnością zaszczycić. Wstęp wolny 
dla wyplatnych czlonków Tow., zaś dla czlonków 
innych T01warzystw 50 fen., dla gości l mr. O liczny 
udzial prosi Z a r z ą d. 

Towarzystwo "jedność" w Langendreer 
oznajmia swym członkom i wogóle wszystkim Po
lakom tu i w okolicy zamieszkatym, iż w sobotę po 
poludniu będzie tu polski ksiądz spowiedzi św. slu
chal, a w niedzielę rano o godz.09 Msza św. z pol
skim śpiewem. POl poludniu o godz. 4 nabożeństwo 
z kazaniem. Po nabożeństwie odbędzie się walne 
zgromadzenie Tow. ,,Jedność" na sali p. Knipinga. 
Rewizorów uprasza się, aby w niedzielę po pol. o 
~odz. 2 się do p. Knipinga po lewej stronie na dole 
stawili dla zrewidowania kasy. O liczny udzial w na
bożeństwie i w zgromadzeniu uprasza Z a r z ą d. 

Koło śpiewu ,.Wanda" w Laar 
donosi swym czlonkom i wszystkim Rodakom, iż w 
niedzielę, dnia 11 października urządzamy zabawę, 
potączoną z tańcem dla tych. którzy odchodzą do 
wojska i dla tych, którzy przybyli od woiska. Pro
simy ostatnich, aby się raczyli z nami polączyć i do 
naszego Kola śpiewu dali się zapisać. Prosimy Ro
daków, aby licznie przystępowali do Kola śpiewackie
go. aby się wspólnie ksztafcić w śpiewie. Zabawa 
odbGdzie się w Laar u pana \Vatenberg, ulica Kaiser
strasse. Karty wstępne przed czasem 75 fen., przy 
kasie l markę. Uprasza się wszystkich Rodaków, 
aby się jak najliczniej zgromadzili na zabawę polską. 
Zarazem upraszam wszystkie kola śpiewackie, aby 
nas także odwiedzily. J. Dera, prezes. 

o~~~~ro~ .. ~i~l~e~ w~i.: 
kim wyborze i po tanich cenach 

Gustaw Heitmann, 
B~ehum • Ehrenfcłd. Hattingerstr. 50. 

Na życzenie na odpłatą. 

--------=--------• !~zymia wyprzedaż! .!IIk.!. krót!tl czas!: 

: ubrań, -paletoł~;,łySPOdni, żakietów : 
X !!! niedowierzają~o tanio !!! -a Jedyna korzystna sposobność zakupna dla k ilZdego! ... 1 

V twlko Friedricbstr. 17, naroinik ulicy : 
" Rottstr. .. - --· ___ :___ -- • 

Towarzystwo św. \Vojciecha w Hochlarmark 
donosi swym członkom i wszystkim Rodakom za
mieszkal'ym w łiochlarmark i okolicy, iż w niedzielę 
dnia 11 paździer. obchodzi Tow. 3-cią rocznicę swego 
istniena na sali p. \\'ehnera w Hochlarmark-Stucken
busch. Porządek uroczystości: l) Od godz. 2 do 04 
przyjmo,wanie Towarzystw. 2} O godz. 4 wymarsz 
do kościol·a na polskie nabożeństwo. 3) Po powrocie 
z kościola powitanie Towarzystw i gości przez miej
scowego przewodniczącego-. 4) Deklamacye i różne 
śpiewy. 5) O godz. 09 będzie odegrany teatr p. t.: 
.. Kominiarz i mlynarz··. Bratnie Towarzystwa, które 
od nas zaproszenia odebraly, także i te, które dla bra
ku adresów zaproszefl nie odebraly, prosimy, ażeby 
przybyly z chorągwiami i palaszami. Zaznaczamy 
iż przyjazd koleją dogodny na dworzec w B ruchu ( 10 
minut do lokalu). Spodziewamy się, iż tak szan. Tow. 
jak i wszysc}' nam życzliwi Rodacy nas swą obecno-
ścią zaszczycić raczą. Z a r z ą d. 

U w a g a. Miesięczne zebranie Tow. odbędzie się 
w niedzielę dnia 11 paździe!'nika zaraz po nabożefJ
stwie. O liczny udział czlonków się uprasza, gdyż 
są ważne sprawy do zalatwienia. 

M. \Vujek, sekretarz. 

Wiee polski w Oberhausen 
odbędzie się w przyszlą niedzielę, dnia 11 paździer
nika o godz. 012 w poludnie na sali p. Kolther. Na 
wiecu tern omawiane będą sprawy bardzo ważne do
tyczące Polaków na obczyźnie, przeto o liczny udzial 
Rodaków się uprasza. Związek Polaków. 

Wiee w Neumuhl 
odbędzie się w niedzielę, dnia 11 października o godz. 
.04 w lokalu pana Keiemburga, przy ulicy Lehrerstr. 
Na porządku dziennym: l) Powstanie i znaczenie kul
turne Związków zawodo\vych. 2) Dyskusya. 3) Roz
maitości. Na pokrycie kosztów 10 fen. wstępneao. O 
liczny udzial uprasza 

"Zjednoczenie zawodowe polskie". 

P a r c e l a~ c y a ! 

w powiecie chodzieskim (Colmar i/Pr.), stacya kolei 
Kaczary (Erpel) na torze Pila-Naklo-Bydgoszcz od
będzie się na miejscu w środę dnia 14 października 
rb. od godz. 9 przed południem począwszy i następ
nego dnia w czwartek 15 października rb. 

Sprzedawane będą parcele roli i ląk nadnoteckich 
w każdej wielkości. Do 50 mórg roli i lO mórg łąki 
dołącza się dom mieszkalny. 

Na nabyte parcele zawarte zostaną zaraz na miej
scu kontrakty notaryalne. 

Warunki kupna dogodne. 
SPÓŁKA :ROLNIKÓW PARCELACYJNA, 

Po z n a ń, Plac Wilhelmowski 18. 
A. \Voliński. \Vl. Kaczmarek. J. Kużaj. 

Medalioniki· pamiątkowe do zegarka 
Papieża Leona XIII. 

z św. Piotrem na odwrotnej stronie poleca księ
garnia "Wiarusa Polskiego". Cena 20 fen., por
to 10 fen. osobno. Adres "Wiarus Polski'' w 
B o c h u m. 

Szanownym Rodakom w Herne i okolicy dono
szę, iż z dniem l-go października otworzylem 

polski interes rzeźnicki 
Wyrabiam kielbasy i kiszki poznańskie. Stara· 

niem mojem będzie szanownych .Rodaków zawsze 
rzetelnie obslużyć. 

J A N L A T A N O W l C Z, 

Służącej Polki _ 
poszukuje od l października F: .. ' . 'A:~'1 .J 

Franciszka .l(ortylewska, 
fabryka powozów w Sołingen, Sildstr. nr. 18-20: 

Kącik dla· panów z Pottgasse. 
W odpowiedzi na bezczelną napaść po pol

sku drukowanej gazety centro\vej w Dortmun
dzie przysyta nam jeden z czytelników naszych' 
co następuje : 

Szanowna Redakcyo! 
Niech mi wolno będzie jako czyteJnrkow, 

"\Viarusa Pclskiego", umieścić w łamach jego: 
na napaść zakapturzonego rycerza z marką Lan
gendreer u naszyjnika, kilka slów, odprawy, jako 
przyczynek do illustracyi historyi krucyaty na
szych centrowców polskich i \V'YPf3.\V'Y a rgo
nautów dortmundzkich z Pottgasse po zlotc ru· 
no. 

Zdarza się wprawdzie do·ść często u cho· 
rych, że niestrawna potrawa d'ni całe im si~ 
przypomina, ale żeby po sześciu tygodniach je
szcze co z żo.lądka się odbijało, jak u centrower 
gazetki śpie\vającej nutę p. M. Lukowsklego
słynne i smaczne jajko dortmundzkie, to nie· 
zwykły, nieby·waly fakt. Widocznie żółci si( 
przelało za wiele, i stąd ta niestrawność i go- 1 

rycz . 
Ale są też Órganizmy tak ołxlarzone prz-ez 

naturę, że same \Vl sobie bez przyczynienia się 
kogokolwiek, produkują jad, i tym wyskokiem 
sily we'WlJlętrznej darzą otoczenie swe. 

Jeżeli to przyjmiemy za pewnik, nauką zre· 
sztą stwierdzony, to też zrozumiemy łatwo nie· 
slychany .brygantyzm, tę napaść bezczelną sa· 
mozwańca ,.Przewodnika" na abonentów i czy
telników "Wiar. Polskiego". I cóż ten "zgrabnie 
redagowany" polski organik centrowy pisze? 

Nie m11iej, nie więcej, jak tylko to, że ci, któ
rzy lgną do "Wiar. Polskiego" to jest innem1 
słowy: Owe tysiące nieszczęśliwych wychDdź· 
c6w polskich szukających chleba tutaj na ob· 
czyźnie, - te mąsy bez ojczystego dachu, bez 
księdza polskiego, - te liczne towarzyst\va a· 
bonujące "Wiar. Pol.", - ta szlachetna dusza, 
ten ksiądz prawdzi,wy polski, '\V> którym nie masz 
zdrady, - my wszyscy, którzy lubimy czytać 
nasze przez niego zalożone pismo, - wszyscy, 
wedfug twierdzenia jej, te1 gazety, miaiiuiącei 
się Przewodnikiem ludu polskiego na obczyźnie, 
aby z jego grosz.y żyć, jesteśmy, powtarzam i 
mówię, tylko ludzmi \\'}1\:olejonymi, ludźmi beZ 
duszy polskiej, ludźmi wątpli\\rej \vartości ... 

A więc ty praso, ·w której szeregi taki wy
rodek publicystyczny się wciska, nie zaploniesz!' 

1 

Paszkwilant i intruz chce być przewodriikient- l 
ludu nasze·go, rozproszonego lXJ Niemczech, a 
-nie sięga w ciasnocie swej intelektualnej do \VY· 

sokości pojęcia istotnych przyczyn, dla kt6rycl1 
lgniemy do "Wiarusa", dla czego przy ~"Ybo· 
rach ja,k jeden mąż poszliśmy za glosem ,.vYia· 
msa'· a nie "Tremonii." 

Biedny on, tak się rozjadowil, że tnie jak 
,gadzina na oślep naokoło siebie, nie wiedząc ko--

Baczność! Wanne1 Baczn~! Herne, ulica Rotbruchstr. nr. 49. go i co kąsać. Rzecz zdumiewająca z tynl ·· 
"Przewodnikiem", ale.... ale.... zmiara 

Szanownym Rodaczkom w Wanne i okolicy do· Por.Zf\dDt\ katolicką. 
nosze uprzejmie, iż zalożylam tu w Wanne na Ka- dzieurcz'1711A 2 pomocnikÓW 
rola ulicy nr. 6a (Karlstr. 6a) W 3 u~ 

· d k' • d b poszukuje się natychmiast krawittekłeh 
pracowntę ams leJ gar ero y. za wysokieroi zasługami. na stałe zatrudnienie poazu-
Ręcząc rzetelną i skorą uslu~ą, do czego mnie Restauracya kuje od zaraz 

t~lu~oletnie przeświadczenie i pracowanie w tern za- La n dscheid M. Kasztelańczyk, · 

kwartału! ... WidOki? .... Obrok? .... 
Móglby coprawda P'· Lensing być zadowol· 

'nionym z luźnej gęby swego wychowanka, ale 
wątpliwość 'Zachodzi, czy za wo-ta: Out gebrilllt, 
Lowe! Gruby bas "Przewodnika" może n1i1 
przeszkodzić w zamysłach. "Wodzie upoważnia, proszę o laskawe uwzględnienie. WAnnP. ul. Karolowa 10. 

Z szacunkiem An_t_o_nJ_n_a_O_r_onost __ aJ_. _____ w_H. a m b o r~n~·--~~~~~~~~~~~~:_------------~J~e~d~e~n~za~w~·~ie~Ju. 
Z. 'llruk, nalds.dj.1 red.akcyo od.powieclzł~Jolny AntDnJIBrejBki w :Boehnm. - Nakładem i acior.Jtami Wydawnictwa "Wiarusa Polsltiego'' w Bochum 



sobienia.. Jeszczem byl na progu. gdy gospo- s1 
darz poskoczył do mnie, rzucił mi się na szyję 
i powiedział mi te słowa: 

- Prawdziwie wiara uwescla! Niech Bóg 
l~s. ti. zapfaci za wszystko! 

Odtąd dom ten domem był wesela i rado
ści, znikły z.te języki i każdy tego chyba pra
gnął żeby i nad jego domem podobne spoczęło 
b!ogoslawieflstwo Boże.· 

_Pastor protestancki. 
Wolkhard, wierzący jeszcze pastor protc

. stancki, :byl raz \V towarzystwie pewnego kato
lickiego . kaplana i kilku innych protestanckich 
p·astorów. 

l\1.ówiono tam o rzeczach wiary, a miallO\vi
cie o czyścu. Jeden z pastorów zaprzeczał 

. istnieniu : czyśca - a kapłan katolicki broni! tej 
· prawdy tak z Pisrna świętego, jakoteż i z poda 

uia i wiary \VSzystkich, na\vet pogat1skich naro
dó\y, które za swych umarłych się modlily. 

Ody jednak ta dysputa zbyt długo tr\\'ala, 
rzekł Wolkhard: 

,,Moi pano,·\'ic! Ja s iG zupdnie zgadzam ze 
. zdaniem naszego katulickiego brata. Sącl7.Q, że 
nauka o oczyszczeniu dusz zmarlvcli osób ti:l.ti 
jest zgodną · z H..lZumcm, że już z tej przyczyny 
muszę się na nią zgodzi(. Znaliście pallowic ko
ledzy dobrze moją nic da\\ no zmarfą mał;.:.onk(t. 
Była ona wzorem pobożności i cnoty, i rzekł
bym, że byla aniołem. Że przy śmien.:i laska
wy " rYW·k · od Boga otrzyuwla i nie zginda n :t 

· \\ ieki. mogę się z 11fnością spodziewać. gdy Z\'·a 

żam jej wiarę i życie cnotliwe. Aby zaś pr; y 
sv.-ej śmierci tal' do.skonalc czy~tq była, iżby na
ty~hmiast do oglądania najświętszcgD Doga 

- pr:byj&.:; .mog.la ---· tq{u prz~z \.\·zglqd. ua :j\\.iGLu.ś~ 
· ·i spra\\ iedliwość Boga nie \\ ażę się twierdzić. 
· ·Ta DkQlicznnś6 sallla przez siq ZllllJSZa mnie przy 
· ~ puśdc · trzecie mie.isc-e: 111ir.isce Ot:7.yszczenia -· 
-'-- jak nau ·za Kośdół Indoli ·l, i, gdzie dHsza jr:-szczc 
: nipzupdnie czyste-, oczyszczone bywaj{!, aż się 

·:staną godne mi wnijść dD nieba." 
· PClst-órO\\ i e zarnilk li. 

Swiętofózafacie 
czyli skJadka na ulmgkh stud~:.11tów katnlklw-polskkh 

\V l<asie (zob. nr. ;;g) ukdnhór 53,37 mr. 
Ze sk<ubouki To\\. św. Wojciecha w Wetter l 

(nad. Jan Iięciald 5,00 rnr. 
Tow. św. Jana N. w Barop (nad. \V. Janlwwsld) 

10,00 mr. 
. Ze skarbonki Tow. św. Józefa· w esscn (llact. 
,'St. $migielski). 12,05 mr. ~ 

Ze skarbonki Tow. św. Alojzego w Kottenburgu 
(u ad. J. Obiorczyk - porto 20 fen.) 20,16 mr. 

Tow. św. Jacka w Bottropie 15 marek, ou kilku 
Rodaków 7,70 mr., (nad. Ludwik Lapacz - 20 fen. 
porto) 22,50 mr. 

Tow. św. Wawrzyńca w Elberfeldzie (nad. J. 
Ryżek) . 7,75 mr. 

· Towarzystwo św. Rocha w Di.isseldorfie (nad. 
St. Walkowski) 15,00 mr. 

Ks. J. M. 10,00 mr. 
Na chrzc. u A. Pietrzaka w liochfeldzie: A. Pie

trzak z ż. l mr., J. Miedowicz z ż. l mr., M. Roba 
szewski z ż. 50 fen., J. Kaczmarek 10 fen., Pr. Giera 
20 fei1., Jan Brzezicha 50 · fen., W. Brzezicha z ż. l 
.mr., rr. Górny 50 fen., P. Rudowicz 50 fen., A. Stel
maszyk 50 fen., (nad .. A. Stelmaszyk - 20 fen. porto) 

5,60 mr. 
Na chrzcinach u Jana Nowaka w Langendreer: 

J. lięciak z ż. l mr., J. Nowak z ż. l mr., W. Piwo
warczyk l mr., J. lbron 50 fen., lgn. Witek z 3. 50 
fen., l g n. Mtyniarz 50 fen .. (nad. J. liQciak 4,50 mr. 

Na chrzcinach u T. Michalaka w \Vitten: T . .Mi
chalak z ż. 2 mr., ich syn 10 fen., L. Michalak z ż. 2 
nu., A. Lakomczyk z ż. l mr., F. Kubiak z ż. l mr., 
A. Lisiecki z ż. l mr., W. Miodowicz z ż. 50 fen., S. 
Lysill.ski z narzeczoną 50 fen., J. Grześkowiak 50 fen., 
(nad. A. Lakomczyk) 8,60 mr. 

Czloukowie Tow. św. Józefa w Witten 13 wrze-
śnia (nad. A. Lakomczyk) 2,92 mr. 

Tow. św. Pawla w Eicklu (nau. A. Blaszyk) 
10,00 mr. 

Czlonkowie Tow. św. Pawła w Licidu 5 mr., I\!. 
Rydzcłiski 3,·10 mr., (nadesfal Błaszyk - porto ;:'.U 
fen.) · 8,10 mr . 

Na chrzcinach u Marcina Luczaka w Osterfel 
d:t.ie: Akuszerka K . .Mastowska 50 fen., J. \Valczak 
50 fen., J. Krakowka l 111r., A. 1\~fl.daiczyk 70 fen .. A. 
Barczak z ż. l mr., !~. Picczyliski z ż. 1 wr .. A. Lu 
czak z ż. 50 fen., J. Jasitiski z ż. 50 fen., F. Usiecki 50 
fen., f'. Kozfowski 50 fen., I' r. Nowkki SU feu .• M. 
Luczak z ż. 1 rnr., nowo uarod zo na cr'11·ka Anna na 
porto 20 feli., A. Snwlarkiewicz 50 feu., (n<:tcl. A. Smo
larkiewil.:z) 8,70 mr. 

Ze skar1Jo11ki Tow. św. Autouiego P. w Asseln 
(nad. A. Gnjrtewsld) 5,87 mr. 

Na weselu u Józefa Prz~·IJ~·Jskic~o \\' Asseh1: 
Mloda Para 2 mr., Wt J(uflhh;h z ż. 50 fen .. Wl. Ku
fliłiska 50 fcu., l)!. l(Y$!US z ż. 25 fen. A. f(qszak 50 
f~r 1., _ A. Itw!.v e;u fe l!. ,~/\. . \V:1Jocski z i . 1 111r., St. tu r
man z ż. 50 fen., J. Witwal 50 fen .. J. \VosiiisJd 1 wr., 
T. Ko111orowski 50 fen .• Siostry PrzybyJ' .~n feu .. M. Ke
d.zia l mr., r:. K~llnii'Jsld JO fe11 .• Ed. Gojrzcwski 40 f., 
(uaJ.. i porto zapl. l:. Goirze\vski) 9,75 mr. 

Razem: 166,87 nu', 
Niedobór: 5.3.37 mr. 

Fazostaje w kasie: 11J.50 mr. 

R.ozchód: 
f . \V. z R. stypendsum 
1\~ . S. z .M. stypendyurn 
A. f. z B. stypendyurn 

Razem: 

l 'ozostajc w kasie nicdobór: 

'!5,00 rur. 
2.~.00 mr. 
·11,20 mr. 

117,20 mr. 
ł 13,50 mr. · 

3,70 mr. 

Gó~ zapiać! Sw. Józaiadc, J1Jódl siQ Z<t uami! 

pro Ks. L i s s. 
A. Brcjski, Bocllum ,Malt!Jeserstr. 17. 

(PO S LANIE C.)' 
V----- ~-~----·------0 l ,.N$-'lka Katolkka" wychod~ł oo ezwa,... l 

t ,ęk w Bochum w VveatfalU Jako be~ł&',"' l 
l 

t-..u.y clódatek do ,;Wiarusa Polsklego''. 

l 
OeobJlO "Nauki Knt.olickiej" pr~numt.'ro~ 
waó nie m(1łna.. .Kto'" więc chce J" otrz:;- ! 

mań, niech sobie zapisze na poczcie l 
1 "Wiarusa P(llakiego••. ---b 
Q ------~--

t 
c ~ 
j ,, Wf a r u s P o l s k i ~', pismo polltycm~e 
1 wycbod.zi Bze8ć 'ftJ.ZY tygodniowo z "Nauklłt 

Katollc.klłt'', ,j11ko bezpło.tnym dodatkiem. 
Prenumerata na poczcie wynosi l markę 
W fenygów kwari.D.luie, a z Olinoszeniem 
do dNnu 1m~ez listowego l marko 92 
fellygów. 

0------~-------------------~-u 

MÓDL SIĘ I PRAOUJ ł 

~ Dodatek tyg<Y!niowy (lo ,,,\Viarnsa PolskiegoH i "Robotnika Polskicgv''. ~ 

Nr. 41. Bocitnm, ihda 8 I•aźdzłernlka 1903. Rok 12. 

Na niedzielę 19 po Świątkach. 
Lekcya. Efez. IV. 23-28. 

Bracia! OdnówL:ie się ducl.Iem u111yslu 
waszego, i obleczcie się \V nowego czło\\· ieka, 
który" cdle Boga St\\'orzony jest w spra\\·iedli
wośd i· świętDbliwDści prawdy. A przetoż 
złożyv.·szy klamst\\'o, mówcie każdy prawdę 
z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jeden 
drugiego. Gniewajcie się, a uic grzeszcie; sloLI
ce uiechaj uic zapada na mzgnie\\·anie w aszc. 
Nic da waj ci e miejsca djablu. Który kradł, nie
chaj już nie kradnie, lecz raczej niech pracuje, 
robiąc n;koma swemi co jest dobrego, aby miał 
skąd udzielić mającemu potrz.ebę. 

. EwangieJia. Mat. XXII. 1- 14. 
\V on czas mówił Jezus przedniejszylit ha

planom i faryzeuszom przez przypowieści, rzc
kąc: Podobne siQ s tato królestwo niebieskie 
człowiekowi królowi, który sprawił gody mał
żcłtskic synowi swemu. I posłał slugi swoje 
wzywać zapr·oszonych na gody, a nicchcieli 
przyjść. Zasię paslal insze sługi: Jllówiąc: 
Po\\"iedźcie zaproszonym: atom obiad S\\'ój na
gotował, woly moje i karmne rzeczy są pobite, 
i wszystlw gotowe; pójdźcie na gody. A oni 
zaniedbali i odeszli, jeden do wsi swo·iej, a drugi 

do kupiectwa s\\· ego; a drudzy po h} lali sługi je
g D, i z.dżywość im uczyniwszy pobili. A usły
sza\\ szy król rozgniewat siQ, i posławszy \voj
ska swe, wytracit one mężobójce, i miasto ich 
spalH. Tedy rzekł służebnikom swoim: Godyć 
są gotowe, lecz zaprDszcni ·nie byli godnymi. A 
przco idźcie na raztanie dróg, którychkolwiek 
najdziecie, wzywajcie na gody. I wyszedłszy 
słudzy jego na drngi, zebrali wszystkie które 
11aleźli. z te i dobre; i napetuione są gody siedzą
cymi. A wszedł król, aby oglądać siedzące, i o
baczvl tam człowieka nic odzia11cgo- szatą g·odo
wą. - I rzeki mu: Przyjacielu, jakoś tu \\szedł 
uie mając szaty gudo\vej? A on zamilkuąl. Tedy 
rzek t król sługom: z,yiązawszy rc;ce i nogi jego, 
wrzućcie gD w ciemności wewnętrzne; tam bę
dzie pfacz i zgrzytanic zębów. Albowiem "ic
le jest \VCZ\vauych, lecz ma!u \\ ybranych . 

Kazani e. 
Zabierając siQ do '' ykladu tego tyle stra

szliwego artyk11lu \\-iary naszej o \\ iecznoś.ci 
llli:lk piekielnych nie bGdę zapuszczał siG WJ żadne 
WY\\ ody rozumowe, ale oprQ rzecz calą na sa
mych tylko świadectwach Pisma św .. bo wie
czne kary piekielne są prawem, są ustawą Bo
żą; a więc jako takie są rzeczywistością i nie 
potrzeba ich w"całe żadnemi W1Y\V·oclami udowa-



dniać; wystarcza tu samo poparcie Ś\Viade
dwami. Dla przekonania was zatem o wieczno
ści mąk piekielnych, jako przez samego Boga 
ustanowionych, przytoczę wam najprzód ·wyroki 
samego Prawodawcy; dalej świadectwa sług je
g-o, których obowiązkiem jest praw1o to tłóma
czyć i ludowt je ogłaszać; wreszcie św·iad'e
ctwa calego rodu ludzkiego. Wszystkie świade
ctwa te razem zebrane tak Boski'e, iak ludzkie 
pvpierają nam jak najwyraźnie1j tę straszliwą 
prawd~ o wieczności mąk i kar piekielnych. 
\Vszystko jedno, czy jesteście prawo,wiernymi 
wyznawcami nauki Chrystusa, czy odszczepień
cami, czy żydami, Turkami, poganami, czy też 
tylko wszystko na rozum swój biDrącymi ludź
mi; zawsze będziecie musieli uznać te świadc
d wa, które wam tu przytoczę. 

Jeśli jesteś prawowiernym, Bracie mój mi
ły! i jeśli uznajesz Chrystusa Pana za Boga i 
najwyższego twojego prawvdawcę. poslucha'j, 
co Pan \V' dziet1 sądu ostatecznego, jak nas sam 
o tem zarpcwnia, wyrzrcze z stolicy sprawiedli-. 
\\ ' ości sw1ojej do potępieńców po le\vky jc~o 
stojących (Mate11sz· 25, 31): ,,Idźcie odemnie 
przeklęci w ogiel1 wieczny!" Czy możua \Yyrzcc 
coś .iaśJiiej i dobitniej?. Abyście zaś tem silniej 
ucznli całą 1lloc i ważność tych słów, nie trzeba 
wam zapowinać. że wyglasza je Ten. który 
jest Slowcm wcicloucm, prawdą odwieczną, 
kt6ry ani sam mylić się, ani nas omylić nie mo
że; a potem, że je wyglasza jako SQdzia najwyż
s;r,y żywych i umarłych w obliczu calego nieba 
i zic111i. k L6rc w dzie11 S'! d u ostatecznego zejdą 
~ię. że tak powiem. z sob::t. aby posluchaly jego 
"yroku. Jeśli już sędzia ziemski przy ogłasza
niu \\ yroku śmierci używa słów jasnych i do
hitll~·ch, iżby żadnej nie zostawiaJ wątpliw;ości, 
łd1')żby z \\'as mógł podejrzywać o przesadę, lub 
przennś11ą jaką Boskiego naszego Sęd'zicgo w 
spra·\\ i e tfłk ·wielkiej i stanowcze.l. Wszakże jest 
to chwila. gdzie wszelki ustanie czas, bo '\vtedy 
nie bcdzic wiG.cej czasu. Wsz.ystko, co żylo, co 
istnictlo, doszło już do ostatecznego kresu S\\11()

jego, i sama tylko poz·ostala wieczność tak nic
zmiennie j~1k Bóg trwająca. Gdy przeto najwyż
szy Sedzia wygłosi wyrok swój: idźcie precz 
o,demuic przklęci w ogicfJ w1ieczny! - w takiej 
chwili, gdzie już nie będzie czasu, gdze już cały 
ten świat tHzcminic i gdz.ie już sko.(1czyty się 
gro;. by i przestrogi: gdzie człow·ick utraci! już 
\\· oJność S\\"Oh1 i gdzie nic go już w,h~cc.i nie czc
k8. jak kara lnb nagroda za sprawy życia S\\·ojc
go; i żeli \'tedy bQdzie można sło,:va tego Sędzie-

l go inaczej sobie tlómaczyć i nie odnosić ich 
d.D wiecznych m<.tk i kar w piekle? 

Sam nawet Zbawiciel. aby ,,-szelką w tej 
mierze usunąć wątpliwość, dQdaje jeszcze te slo~ 

w a: który zgotowany iest dlablu i a triototri i ego 
i daje nam przez. to do zrozumienia, że: męki pie ~ 
kieh1c tak dtugo trwać będą, jak sam, dlabet i że 

duchy zł'e i nieczyste nigdy z kar tych Z\W)I= 

nione111i nie będą. Także ośv.niadcza stanowczo: 
"I pójdą Ci na mękę wi·eczną, a sprawiedliwi do 
żywQta wiecznego'' (Mateusz 25, 46), ponie\vaż 
zaś sprawiedliwych wiecznem nagradza szcz:ę
ściem w niebie, przeto nie ma wątpliwości. że 
bezbożnych na ~wieczną skazuje karę w piekle. 
Wreszcie sam Chrystus objaśnia nam i określa 
bliżej tę prawdę tak' jasno iuż przez s,iebie wypo
wiedzianą i zowie piekło ogniem nieugaszonym; 
(Marek 9, 4), a na,vet jakoby mu się ten wyraz 
"nie11gasz,ony" za slaby jeszcze zdawal do o
kreślenia pojęcia o ogniu \viecznym. doda,ie te 
straszliwe s l owa: "Gdzie robak ich nie umiera, 
a ogień nie gaśnie". Abyście zaś nic myśleli, że 
wprawdzie ogień piekielny będzie wieczny; lecz 
że potępiony nie będzie skazany na wieczną 
mGkę: przypomnijcie sobie wyrok Pana Jcz:usa 
na wszystkich tych, którzy grzeszą przechv'ko 
Duchowi św. ,,Tacy - m6wi Pan - winni są 
ognia wiecznego, tacy nie dostąpią odpu-
szczenia ani w tcm, a11i w przyszlem życiu". 
Kiedyż więc taki nicszczGśliwy dojdzie du pozy
skania swego ułaskawienia. gdy aui w iy!ll, ani 
w przyszlrlll życiu nic może się spodziewać od-. 
puszczenia grzechu swojego? 

Mógl·bym wam, Najmilsi! \vięcej jeszcze po
dolbnych przyvo·czyć świadectw z Pisma św. No
wego Przymierza, z listów Apostolskich i z ob
.iawicnia Jana św .. lecz poprzesta.je na tem. do.
clając, że ca.le stare Przymierze zgadza się zu
pełnie w tym względzie z Nowem Przymierzem. 
Tak Dawid w Psalmie S\Voim 21 po\viada: ,.Po
lo-żysz je jako. piec ognisty. czasu twarzy twojej: 
Pan w gniesvic Swoim zatn\~oży je i poźre je 
ogici1." Izajasz zaś wola: "Któż z was grze
szników bQd'zie mógł mieszkać z ogniem poiera
Jącym; k'k> z was zamieszka z paleniem wiecz
nem ? 11 I tak samo '"Yglasza.ią nam Jeremiasz, 
Daniel i wszyscy inni prorocy. \V ogóle jak 
stare. tak nowe Przymierze stwierdza 11:.'1111 

świadectwami swojemi tę prawdQ, że tll~ki i ka
ry w piekle są " -iecznc. 

A jeśli jesteście synami Kośdoła, posłu~hai
cic:. jarh-: tam Ojcowie Kościota jednomyślnic tak
ż,e stwierdzają tę prawdę. Nie mogę wan1 tu 
zd-a1i wszystkich O,icó\v przytaczać, ograniczyć 
się · muszę lla przytoczeniu jedynie niektórych. 
Tak Justyn św. z,owic piekło .,męką. która trwać 
hQdzie wiecznie". Ireneusz po\\iada: ,.że pie
kło· nie jest czasową. ko11czącą się, ale \Yieczną 
karą". św. Cypryan zowie piekl-n nigdy nicu
gasznnym piecem ognistym·.". Ś\\rięty Grze~ 
górz Nizyazeński "nieskoi1cZ'Onemi cierpienia, .. : 

Kró1 Stefan na siwym kouiu ieździ pomiędzy 
swnimi, i dziękuje Bogu za wygranę, a żołnie
rzom za waleszność wielką. I otóż nagle przy
stanął przy naszym, Walentym, i patrzy mu w 
oczy, a tai{ się jakoś uśmiecha łaskawie, że aż 
poczciwemu \Valkowi serce zaskakało z rado
ści. 

- Czyś ty szla-ehcic bratku? - zapyta wre- · 
szcie. 

- Nic, miłościwy królu. ja sobie tak prosty 
chtop z laski Bożej. 

A król jegomość pokręcił glową, i zawolal 
raźnie: 

- Furd'a bi·atku, już przeminęło chłopstwo 
twoje! Jak ja królei11, tak ty iuż teraz szlachci
cem, mospanie! 

Walentemu zakręciły się łzy w oczach z 
ratloś'ci, a król pyta dalej: 

- A jak się zowiesz? 
- \\Talenty Wąs, miłościwy Panie. 
Król zasię na to: 
- Ludzkieć i to nazwanie, ale żeś to bra

tku tal< dziarsko się spisał pod, tem miasteut Po
to kiem, to już na wieczną pamiątkę musisz się 
zwać Polotyriskim, a twoia pic~.;zęć szla:checka 
będzie się mianowala Pofotą. 

Tak mówił król. a panQwie i żołnierze pod·
rzucili czapki w górę i jęli krzyczeć w niebo
głQSY: 

- Nich żyje król Stefa11 Batory! niech żyje 
nowy brat szlachcic Walenty Pototyński! 

\V Krakowie na sejmie radzą panowie w 
wielki'ej kamienicy, a samcci to senatorzy, het
many, kasztelany, a bisknpi i prałaci. I o czem
że tam tak radzą poważnic? Radzą ci jaką by tu 
nagrodę dać nowemu szlachcicowi. Walentemu 
P:olotyt'tskiemu, co tn pierwszy rzucił O'gień do 
Połocka i zasłuży! się ojczyźnie. I oto stanęła 
uchwala, że nasz nicdawny Walenty \Vąs. a te
raźniejszy pau \Valenty Połoty(Jski, ma otrzy
mać na '''ieczne czasy dwadzieścia lauów pola, 
co po teraźniejszemu znaczyloby dwieście bez 
mata. 

Taki to byl \Valenty Wąs. i taką nagrodę 
dali mu król i oi-cz:vzna w roku. kiedy to od na
rQdzenia naszego Chrystusa Zba\\"iciela upły11ę~ 
ło już było tysiąc pięćset ośmdziesiąt i jeden 
lat. 

Wiara owesela. 
W jeclnem z drobniejszych miasteczek sa

ksońskich, od lat jnż p1ętnastu osiedliła się rv
dzina, która tamże ze Śląska przybyła. Kto ją 
bliżej poznal, dziwnego dQZnawał uczucia. Go
~posia była to niewiasta wielką odzna\:zająca 

się prostotą, z której oblicza zdaie się nigdy-u= 
śmiech nie schodził. Za to ojciec rodziny nie 
malo znać trosk mieć musial, bo nigdy nikt go 
nic widzial pra wdziwic wesołym. 

W miasteczku wprawdzie ro·ztna\vian·o, że 
pan domu majątku w niezupełnie uczciwy doro
bił się sposób i ziąd te częste jego zgł'yZoty, gdy 
tylko wspomni mti ktoś o Bogu, przed którym 
kiedyś sprawę zdać będzie musiał. Inni inne 
'vynaidywałi powody; ale czego nic wymyslą 
mieszkatky małego miasteczka , którzy zajęć 
innych nie mając, bawią się plotkami, mhno, że 
przez nic sła\\· ę bliźniego naruszają, której nigd'y 
w całości powrócić mu nie mogą. To tylko pe
wną było rzeczą, że żona tego pochmurnego 
cz:łowieka w raz z dziatkami często uczęszczała 
do kościoła, modlila się' wraz z nimi go!·ą.co, że 
wszyscy z zapłakancmi z kościoła wychodzili o
czami. Ale o co się modlili, nad czem i dlacze
go ptakali, było to dla mnie znpelną zagadką. 
Tyle tylko wiedziałem, że o brak uczciwości pa
na domł1 ktoby posądzH, ciQżko by zgrzeszył, 
bo bylo w nim coś takiego, co kaidego do niego 
się zbliżającego o tcm dostatecznie przekonać 
musiało. 

W czasie wielkanocnym wybrałem się na 
przcchadzk~ z zacnym kapelanem tf. Przecho
dziliśmy obvk malej kapliczki, gdyśmy zdaleka 
ujrzeli podlinumego nasze'gO gospodarza. Za
d.ziwilrm się. gdy ksiądz kapelan mi po-..\·iedział: 

- Cieka·wym co też zrobi? Czy zb-oczy w 
uliczkę, czy z nami zechce się spotkać? 

I rzeczywiście spostrzedz było można, że 
temu, o którem mówiliśmy, spotkanie z ksłę~ 
dzem niezbyt byto przyjemnem. Zpo{:hmurniał 
jeszcze więcej. zawahał się co uczynić, czy zbo
czyć czy nie. w rcszde dając za wygranę z 'vel
na zbliżył się ku nam. 

Gdym serdecznie z nim się przywitał, odr
zwał się dof1 ksiądz kapelan: , 

-- Mój panie! Spowicdz W'klkanocna się 
ko!'iczy. a pana jeszcze nic byłD. Jutro o trzeciej 
po poludniu czekam. Proszę się nic l<;kać i do· 
brej być myśli, nic b.<;dzic to rze-cz tak straszna 
jak się zdaje. 

Niemile slowa te zrobiły na pochmurnym 
człowieku wrażenie. ,Ale mimo to dał sło·w·o, 
że będzie. Udy siG o<lclalił, powicdziat mi ksiądz 
kapelan. że calem jego nieszczęś-ciem~ łi ostygl 
we W'ierzc i nicwiele sobie robi z jej praktyk. 
Żona i dzieci o to jedno Boga proszą. by po
sze.cJl do spowiedzi. sądząc, że gdy się z Bogiem 
pogodz.i i '1\'C wierze ś\dętej odnowi, znowu we
s-otość, swoboda i szczęście zawita do jego ser-
c a. 

Po trzech dniach zawitaJem do tego domu 
w którym tak dziwne za\vsze zastawałem us,po-



' . ' 

starania sit; u Oica św., aby Kazimierza policzył 
w poczet SwiętydL Jak·oż papłe·i Leon X 1521 
r. kanonŁzowal go, a Klemens VIII r. 1602 na
znaczył d. 4 marca. na Jego uroczystość, przepi
sując o nim rnód1itwy i pacier:le kapłal'1skie. Od
tąd cześć religijna ku temu Świętemu np<Ywsze
chnUa slę na_ całym Ś\viecie, a przyczyna jego 
\V}iednala u Boga wiele cudów. Za przyczyrut 
\Vielkiego. naszego patrona mnóstwo osób po.je
dyflc_zycb doznało jego pośrednictwa i rozsla
wUo. skuteczność wstawiennictwa do Boga. 
\Vielu uczonych opisało żywo.t świętego, a poeci 
składali na cześć jegD. melodyjne wiersze. 

-Walenty. Wł\s. 
Kiedym wam' już opowiedzia~ jaki to znch 

był ten Grześ Wieloch z 1V1iastkowa, toć posłu
chaidei jeszcze, co w był za jeden ten \Valenty 
Wą.s-, bo ·i on t::tkźe pod slomianą, a w iej samej 
W{)jnie, pod tym samym królem szlacheckiej do
·stąpH kondycyi, i wslawil się . !llDśno jak Polska 
szeroka i dtuga. 

Tylko co kr6ł Stefan Batory zw-olal szlachtę 
na wojenk~, a \Valemy \V~s w skok do swcgu 
pana1 i rzeknie: 

- EL \V'ielmożny panie, weźmij i mnłe z 
sdbą na tę potrzehę. Mamci ja zurow~ rękę, a 
jak rni dacie jaką szablin~. to pe·wn-o nit pożału
ję trudu, a pokro-pię Moskali jak się patrzy. 

Podobało się wielce dziedzicowi takie p·o
włedzenie, ie·dnakowoż odezwa~ się na to: 

- Dobrzeby to było mój \Valenty, jeno co 
tam będzie z twojern gospodarstwem, a żoną 
młodą? 

- Ei, wielmożny pani"e - odp-owie \Valentv 
- starsza n Boga ojczyzna niż gospodarstw~ 
choćby największe, i żona choćby najmlodsza 
Jużci }a przecie P.oJak, tobym nie wytrzymał 
dorna, kiedy ·tam okrutny wróg na Polskę dybie! 

- Tęgi z ciebie czlek! - rzeknie dziedzic 
~ i snać Pan Bóg cię jnż Ratchną .f taką myśl01 

_ poc-zciwą. Póidżże sobie d·:o stajni, i \vybierz 
konia dziarskiego, rymczasem m się już u mnie 
i s:zablica znaidzie nie zgorsza, i będzie ci co 
włożyć do torby na ct·rog~. 
· PokJonil sfę \Valenty \Vąs panu do kolan, i 
pohiegl co ż-y··wo do stajni, i nie minęła godzina 
a iuż siedzi na koniu ognistym i jedzi-e na wo
jenkę. A c6ż to za mina siarczysta 1 daj go ka
tu -! Wąs mu się najeżyJ jak u suma, czapka po
krzywiła się na bakier, a szablisko brzęczy a 
brzęczy o żelazne s-trzemię. 

Trzeba-bo '«riedzieć, że Walenty zwal się 
Wąsem od tego, że zawiesiste wąsy, to już z 

_ c;tziąda prad·zia.da byly u niego w rodzie. lV\iałci. 

dziad jego wąsiska jak d\vie miotły, spore mlai 
i ojciec jad dwie kity lisie, a i nasz Walenty ma 
także \\'ąsiwo niczego! Dwa razy by l owinął 
-okolo ucha i jeszcze by na sal zostaly koftce. 

Hej, król Stefan Batory kropi Moskwę kropi, 
a nasi sactzą naprz()d i sadzą, a zatrz.ymnją się 

ieno tyle w drodze, aby wyp-ocząć. Kupa za 
królem ciągnie rycerstwa, kupa szlachty i . żo-t-~ 
njerzy1 a nasz \\Talenty WctS na wronynr koni11 
het ci między pierwszymi. Moskale uciekają co 
nogi starczq, aż nareszcie stanęli w wielkiem 
mieście, co do kola opasane było murem gru
bym i wysokim, i zwie się P.ołockim po dzień 
d·zisiejszy. 

- Tu się już nie damy - rzekli sobie -
zamkniemy się za murami, a niechci spróbuje tu 
przyjść ten polski król Stefan Batory. 

- Ejże, nie przechwalajcie się psubraty, bo 
Stefan Batory j11ż wali obGes drogą, a zaraz po
wąchacie pismo nns.em . 

Patrzą lv1oskale z góry ku blonłom i doli-· 
nom, a król Stefan z Polakami jnżci pod miastem 
samem. Co tu robić z temi nmt·ami gruberui? 
Krt)l Stefan myśli, taj rzeczy nartszcie: 

- Tr~zcba koniecznie szturmować do środka 
i ogniem wykurzyć Moskali, jak lisów z nory. 

Snn~i nasi do szturmu na rozkaz królewski; 
a Walenty \Vąs z ploną~.-ym otogiem na prze
dzie. 

- łidże wychodźcie do bitwy z nami pano
\\'ie Moskale --- krzyczy z Llalcka - ho was het 
spalę ua \\· ęgiel! 

Moskale nic _ slnchają jeno nabijają strzel
by, i raz po raz strzelają do uaszych. A Polacy 
taki naprzód a naprzód, a vValenty vVąs z oż.n
giem w reku jak nie ustępuje tak nie ustępuje. 
Świsnęły raz kule, ba i -drugi i trzeci raz świ
suęły, a i bierz cię licho jedna w samą prawą 
rękę trafita Walentego. Zachwial się vValcnty, 1 
w siarczystym gnie"\de przyciągnął wargi i wą
sa. 

- Poczekajcie ciemięgi - huknąl - okrutnym 
Rl.osern -- wy myślicie, że ja mam jeno jedną rę
kę! 

I z prawej w lewą garść przerzucił ożog ża
rza-.:y, i znowu rznie dalej naprz()u co żywo. 

Ei, kiepsko·, dalibó~ kiepsko z Moskalami; 
11ie pomaga im mury, nie pom.ogą strzelby 
wielkie, nas.i już im się dobierają do gardła, dra
pią się na mury i ogie-{1 wrzucaj'ą do miasta, a 
Walenty Wąs z postrzeloną ręką taki zaw~sze 
wszędzie. pierwszy. Nie poradzi nikt z królem 
Stefanem, juzci odebrał Polock stary, a Mo~kali 
czeri"1 --okrutna rznca br011, a jeno prosi się i bła
ga o życie. 

Ustała nareszcie bitw"; nasi wygrali na pię
,kne. 

ml !" Sw. Grzegórz. Nisseński "wieczną i nigdy 
nie zmniejszającą się katuszą". Św. Hieronim 
n wieczną niedolą, wieczną śmiercią"; slowem, 
wszyscy jednozgodnie to w~~;rpo"\viadają i aby to 
świadectwo Trad'ycyi kościelnej tem większego 
nabralo znaczenia, rzuciły wszystkie zoory na
sze klątwę na te dusze beztożne, któreby tę pra
wdię w· czemkolwiek naruszyć się poważyly. 

Jak przet{) widzicie, caly na Plotrz.e zbudowany 
I(ościól Chrystusów wypowiada jednomyślnie 
tę prawclę o wieczności kar i mąk - piekielnych, 
którą Indzie zepsuci, światowi chcieli1by podać 
jedynie za wymysł i urojenie ludzkie. 

Sami· nawet innowiercy, którzy niejed~1ą 
prawdę Kościola naszego odrzucili dla tego, że 
jej rozumem swoim zgłębić i pojąć nie mogli, za- . 
trzymali prawdę o wieczności kar za grzechy 
ciężkie. Rzecz osobliwa, odrzucili czyściec, a ł 
zatrzymali piekl o. Iżali rozum wasz, NaJmilsi! ' 
może naraz stanąć w sprze-czności z rozumem 
wszystkich czasów i miejsc? 

A jeśli jest żyden1., Turkiem, _poganinem, za
wsze znajdziesz. wyroki o wieczności kar w pie
kle w tych księgach twoich i naukach, które u
znać i usza~nować p:owinkneś. l tak, kto przyj
muje objawienie Mojżesza i reszLę ksiąg star~.:go 
Przymierza, przy~ląć ta·kże musi wieczność kar 
piekielnych, albowiem Stare Przymierze zgodne 
jtst zupdnie w tym \vzględzie z Nowem Przy
mierzem. Także koran wsł<azuje na kary, które 
w prlyszlem życiu nie będą miały koiica. \Vszę
dzie bez wyjqtku, na\vet wśród obłędu pogaJ1-
stwa znajdujemy wian~ w· wiecznDść kar piekie!
nycli. · Któż nie zna z mitologii Tlegetona, Ache
rona, albo- Styxa owych pól e-lizejskich, co tak 
bardzo odpowiadają czyścowi naszemu i Tar·
tamsa, tego pielda, do którego dostawali się lu
dzie źli i niegodziwi, a których tam podawano 
na wieczne męki, iżby nigdy światla dziennego 
nie ujrzeli? Pan Bóg przeto, który niejjedno złe 
ścierplal w prz.ewłoczności swtojej na. ziemi, któ
ry pozwolil aby Indzie nie mieli uznać wieczno
ści kar piel\ieJnych; one bowiem ·stanowily je
szcze jedyną zaporę, powstrzymującą ludzi w 
ich szalonych Wybrykach, chuciach i porŻądli
\Viościach; bez, nich byliby Indzie rozpasali się 
na wszystko, byliby jak najstraszli\vs.zy na zie
mi tej sprawili zamęt i sawych siebie ostatecznie 
zgubili. Rozważcie więc sobie o wy wszyscy, 
którzy śmiejecie się pełni zarozumiałości z tego 
artykułu wiary, że tę prawdę o wieczności kar 
piekielnych uznawaty już {)d dawna wszystkte 
religie i że ją jakoby od' Boga samego objawio
n::t uważały. 

Z tego, co wam dotąd powiedziałem, prze
konać się już mogliście, Najmilsi! że za wieczno
ścią mąk piekielnych przemawia1q wszystkie 

. świadectwa, boskie i ludzkie, powszechna wia
ra wszystkich na świecie religij, wszystkich sekt 
i wyznań, wszystkich narodów i lndzi. I cóż na 
to powiesz, o Bracie mily? jak stawisz mi prze
ciwko temu dowody, który dla tego tylko żad
nych nie chcesz chwycić się zaradczych środ
ków przeciwko tej czekającej cię okropnej przy
sz~lości, ponie\vaż- polegasz jedynie na przewrot
nem zdaniu ludzi bezbożnych? Czy myślisz od
w olać się do twojego- rozum11 i jego w n rosków! 
O jakże wnioski te są czczone i hez wszelkiej 
podstawy! Amen. 

KRÓTKI WYKLAD 
LITANII LO!{ErfANSI\IEJ 

dn NaJaw. l'łlą••yl Panny. 
napisał 

Ks. Józef I(rukowski, 

(Cią~ diilszy.) 

l(rółowo wszystkich Swiętych módl się za namt. 
\V E\vangelii św. Jana 12, 26 po1wiada P. J~

zus: Jeżeli mi ·kto będ~zie służy l, ucz\.:i go Uj -

ciec mój. święci Pa11scy służyli JezusO\\ i ży
iąc na zic;mi, a teraz ich P. Je zus uczcił dLwa!ą 
w niebie, bo z Chrystusem w niebie król11i~l, to 
znaczy, że osiągnęli to wszystko, cokolwiek \\
g.oJnuści królewskiea zacnego i pożądane-g:o so
bie wyobrażalny, jakoto: najwyższy honor, nie
zmienią chwalę, uajwiększy srYokój, niewy ·lo
wioną radość, najwyższe dostojeństwo, niezró
\vnane bogact\va i skarby nieprzebrane, ll\V()l

nienie od smutków i nędzy, od Hieprzyjacii'Jt, 
wreszcie w·olność czynienia co chcą; pouiewai. 
niczego nie chcą pr6cz tego, co Bóg chce. świt;
ci wywierają także dobroczyr111y wp.ływ na teu 
świat widzialny, czego dowodem cudowne skui
ki ich pomocy. Są tam slopnie nagrody i chwa
ły podlng zaslugi. W ten sposób także l'v1arya 
króluje z Chrystusem z tą różnicą, że prze\\ yż
sz~ Swiętych Pańskich większą chwalą i sz~.:zę
śliwością i większy nierównie dobroczymty 
\\rplyw wywiera na ten świat widzialny, więk
szą ma moc o.d Świętych, a tei mDcy nży\\ a ku 
dobru swoich wiernych czcicieli. I dla tej przy
czyny zowiemy Ją Królową wszystkich ~\\ ie-
tych. · · 

Któż bowiem \Vięcej, wierniej i gorli\\"ie.i 
sluży1 za, życia Jezusowi nad Najśw. Matkę .le
go? Któż więcej lask otrzymał od Boga u aJ 
Maryę? I( to. gorliwiej wspóldziatał z tą laską, 
niż Marya? Jak więc Mary a przewyższa wszy
stkich Swiętych godnością, cnotami, zaslugą, 
tak też i większa Jej chwała w niebie i na zie
mi, niżeli Swiętych Pai1 kich. Jeśli bowiem ani 



olw nie widziało, ani ucho nic słyszało, ani ser
et lud".t.kie nie pojęło, co Bóg przygotował w 
niebie tym, którzy Go miłują (l Kor. 2,9), toć ze 
wszystkich s,,\ iętych i ludzi i Aniołów Marya 
uajwięc~j Boga miłowała, najwspanialszą też 
korouę chwały otrzymała, najlepszą cząstkę o
brała, która od niej od·]ęta nic będzie (Luk. 1?, 
41). Ho kiedy Pismo św. (p r. 138, 17) zow1c 
Ś\\ iętych przyiaciołmi Bożymi i mówi, że s;.t 
,, wielkiej czci, toć Marya jest Matką Bo-żą, 
\\ ięc cześć się Jej należy tem większa, że czc; 11 

l11dzi za życia nie szukała. 
Ona \\ szystkim S\, iętym by ta wzorem, 

przew;odniczką i pomocą do otrzymania nieba. 
Nikt nie został Swiętym, kto nie czcił, nie kochał 
Maryi. Wszyscy nasi Patrono\\'ie Ś\vięci byli o
raz gorliwymi czcicielami Maryi. Ona im wszy
srkim doJx"mogła do otrzymania nieba. Ze Ma·· 
rya w niebie kst Królową \\ szystkich ~więtych, 
s t\\ ierdzaią to także Ojcowie Kościoła. S, w. 
Bazyli pisze: Jako blask slor'tca przewyższa 
blask \1. szystldch gwiazd razem, tak ch\\ a la 
Maryi Matki Bożej wszystką świetnośl: i wspa
niałość \\~szystkich Świętych. A św. Piotr Da
wian dod::tje: Podohnie jak przy wschodzie s.łoit ·
ca Ś\\ iatło g\\ iazd i ksi~;;życa blednieje i gaśnie, 
t::tk gaśnie chwała Ś\viętych i Aniulów wubec 
ch\\ alv Maryi. Alhert \Vidki h\ ierdzi, :i.e na
SLa K.;ólo\\ a· Marya bliżej i doskonald wpatmjc 
się \\ ohlkze B<)Skie, niż \\ szystkie d11~:liy uie
hieskie. Toż i Ś\\. Bemaru mówi, że Matk~t 
Boża, kiedy wziętą zoswla do nieba, raduśl: mie
szkaik6w nicbieskich \\ wysokiej mierze pod
niosła. Po Bogu, mówi św. Piotr Damian, nie
masz dla wybranych nic wspanialszego, jak pa
trzeć \\ oblicze nwielbionel sw.ajej Królowej. 

Niechże o.dtąd Królowa wszystkich S\\ ię
tydl będzie Królową serc naszych. Czcijmy 
Ją wysoce, służmy Jej wiernie, radujmy się z 
Jej szczęścia, nośmy Jej szaty (szk~liplerz i róża
niec) na sobie, bo stużyć Maryi, jak m6\Yi św. 
Jan J)amascetiski. jest królov. ać. Od Niej uczmy 
się cenić laskę Bożą jako skarb najdroższy i z 
nią wiernie \\ sp(>łdziałać, jeśl: chcemy kiedyś 
o iągnąć niebo. które i dla nas }tst przeznaczo
ne, jeśli chcemy kiedyś oglądać Hoga,. palrzel: 
na ch\\ alelHJe oblicze Maryi, radować i dzieli~ 
się Jej szczęśdem. A warto. pracować dla nie
ba, cierpieć dla nieba. \VszysUw bowiem razl'lll 
wzięte, cokol\\ ick jest pięknego, drol{icgo na 
~ic1IlL, co nas uszczęśłi\\· i~ m()żc, \\ porównaniu 
z częśli\\ ością nieba jest .iak kropla \'.:ody w po
równaniu z naj\\ yższą górą, jest niczem. C{> 
Bóg przyobiecal tym, którzy Go· miłują, m(}wi 
św. Augustyn, tego \\ iara nie pojmie, tego na
dzida ogarnąć, tego milość zrozumieć nie zdoła; 
to przewyższa wszystkie nasze pragnienia i ży-

czenia; to można osiągnąć, ale wedJug wartoŚci 
ocenić teg-o nie można. A więc bracie miły, snr
sum corda, wznoś często t\\ ó.i wzrok i serce 
lam, gdzie nasza Matka i Królowa, do nieba -
nie szczędż ofiar, ho niebo -fortecą, którą zdo
bywać potrzeba; niech ci obmierznie ten brudny 
tnarny świat, postanów sobie codziennie jakąś 
przysługę choć dro-lJną dla Maryi uczynić, jakiś 
grzech bogdaj jeden porzucić, \V jakiejś cnocie 
postąpić, ·a Maryn jest do niebios dTabiną, po 
której się tam dostaniesz, a Ma rya jest Bramą 
nieuieską, która ci przystęp do nieba Hioruje, o
t\\10r~;y, \\'ięc Ją często wzywaj: Kró~O\\ v wszy
srki ·li S\\ ięt ch, m(>dl się za nami! Amen. 

św. Kazitnierz 
nrDdzony d11ia 3 JJ::thlzierllika 1458 r. z maiżno 
ków l(a?.mierza Ja~ieloflcLyka, króla· p-olskiego, 
i Elibidy córki <.:csarza Albrechta fL Oddany 
wraz z braćmi pol1 dozór i naukę Kanonika Ja
na Długosza, odz11a~.:zał się wielką zd(Jlnośt.:ią i 
pilnuścią. Lecz przedewszystkiern ?:arni l owanie 
c11ót clJrześci::tiiskich \\ prawiato w pod''l.iw naj
l'obożniejszyth !mLd, ~dyż Kazirnierz mimo 
Jrl'łodoci::we[o \\ icku t::tl\ 1114drze pojmował zni -
1\omość dr,czesne~:u ż 'WOla, a ~.:ale S\\ nie stara
nie obraca·ł na zdubycie ska ri.Jów mających zna
czt:nie n Boga. Cllhll\\ iek nic Zll1ierzalo ku zba
wknill, zanic sobie poczytał, a wszystko co po
magało ku wyi.szd U.oskonatości, przywla.szcza1 
sobie z uajwiększn. usilnością. Bogact\\'a i do
slojdlstwa o tyle tyiko cenił, o ile oue polllagaly 
do zwiększenia chwały Bożej i zbawienia lu
dzi. Jeżeli zaś cokolwiek w rzeczach doczesnych 
s ta wało na za\\ adzic do uświątobli wienia, to 

" precz usuwał i tem z głębi serca pogaPdzał. Dla 
tego od pierwszej młodości poświęcił się \VYl<t
cztlic samcn1tt tylko Bogu, stanowiąc usilnie, nie 
przyj111ować żadnych dostojellstw tego świata. 
Ze zaś ul·Olllll(.ści ludzkie są największym i cią
gtym \\rogiem każdego człowieka, przeto Kazi 
lllierz uży\\ał \\ szelkicl1 sposobów, aby ich nie 
dopuścić do siebie. U11ikal próżnowania, rozry
wek i '' iclum(J\vności, a staral się o ciągłe sku
pieiiie dul:k1 i znżytk()wauic najdrobniejszych 
chwil czas ,l. \V (}racy by l pilnym, w modli l \\"Ie 

skiipionyln, rrzedłużając jedno i drugie, by nic 
na próżnO\\ <tnie nie zostaiu. Tak do~wiadczony 
nauczycid, .i~tk r,tugosz, roZ\\ ażaj4c zacho\\ a nie 
się Kazimit tza, nic \\a hal się go nazwać: ,,Ś\\· ię 
tym l li tGdzit.:{Icem", a rodzke \\ skazy\Yali go 
za wz(Jr innym cłziecioom swoim. Lecz je~li Ka
zimierz nsilnie nabywał wszystkich cnót, to 
szo:er:C:Inkj umilo\\·at czystość, bo pojm()wal 
dobrze, że przed wszystkiem ta cnota, uczyru 

go podobnym aniołom, tak wielce cieszącym się 
przyjaźnią Boga. Dla zachowania czystości du
szy odda\\ał się częstej rnodlitwie i rozmyśla
niu, a nadlo wynajdywał różue udręczenia ciala. 
Pod' swCII.n ubraniem nosił ostrą \Vł.osiennicę, sy 
piał na twardem lożu i potait:mnie wychodził w 
nocy doi k'bściola, by tam przed Bogiem składa6 
dzięki za odebrane laski, a wybłagać na ale ży
cie wytrwałość w dobrem. Jeśli zastal łwśóó1 
zam'knięty, rzucał się krzyżem na progn świąty
ni, cat!O\\ al go i w naj\\ iększem rozrzewnieniu 
posyłał S\\',e modły przed tron Boga. Rozumie
jąc dobrze dla czego dnszc mdujące czy tosc 
wolają do Matki Boskiej: "l(n)IO\\ o Panieft
ska". \Vziął Ją S{)bie za najgłówniejszą opic
lmnkę, otiat'l{)Wał się Jej z duszą i ciałem. błaga
jąc z niezachwianą ufnością, by m11 wyjedna
la zupelną niewinność. \V tym celu utożył na 
L·ześć Na]Ś\\"iętszei PaJIJlY prześli ·zną pieM1 po 
ła inie, zaczyHającq i~ od sl()\v: ,.Omni d i e, dic 
Mariae", którą codziennie odmawiał z \\i ·lką 

· pobo.żnoś ·ią i zalecił by mu \\' Iożono ją do tru
mny. To te-ż przyczyHa Niepokalanej Dziewicy 
wyjednała rnn u Bog:~ prawdziwe zmzmni ·nie 
życia czystego i z ba'' ie11ne jego sim t ki. Dokła 
dnie pojmował Swięty lnlodLieniec L.e czystość 
\\tit-rni do~.:howana, je t zape\\ nieniem zdro\\ ia. 
Dowodem teg.o jest \\i "k tysit;~.·y pustelnik(,,, i 
zakonnil<Ó\\ {l•bnjg& pki, l r(H·zy niepuk:-~lanemu 
:żyd u zawdzięczają czer~h\ i e zd rt1\\ i e i dł11gie 
ży(:ill zawdzięczają cz..:rsh\ c zdro.,,·ie i długie 
wau·zić Z drogi niewinności ludzi-om bczl){)Ż!IYIJI 
i kn. icielnm nierozlllnllylll. Często. fJII po w w
rzał to, o co każda dusza pcJboi,na b-łaga, że w•oli 
st·okroć umrzel:, ni·ż ra.z Hoga obrazić, cl1o(by 
najnmie·jszym, grzechem. BQdąc tak blisko tr()
nu, stal się opiekunem wszystkich uciśnion ch. 
Nikomu nie odma wiał w s ta wiennict\ a. a jeśli 
tylko miał slusztlą sprawę, mógł być pewuy 
wygranej. Lito-ściwe Je~o serce, znosić nie mo
gło żadnej nędzy, przeto wszystkie swoje mie
nie rozd'awał między ubogich i ni·komu nie od
mówił, kLokolwiek udal się do niego po wspar
cie. l(ażdy ubogi znał dobrze świGtego mł.a
dr.ieflca i szedł do niego z znpdną nfnością. Nie 
równie \Vięcej starał się Kazimierz o ugmnto\\~a 

nie morainości chr;~,eści:.ljJskiej. Że z:1ś takO\\ :1 
utrzymać mużna na ZJS:ldach pra\\ dzi \\ej \ i a
ry Chrystusa Pana więc też usitowat shukczllk 
wplywać na \\ ykorzenienie wszelkich błędów 
rdigijnydt. Pragu~l. aby zasady Ewangielii 
prztniknęly do \\ szystkich warstw społeczell
stwa i nie tylko hyly wyznawane \\' te.oryi, 
lecz zachowywane ści·śle ·w życiu praktycznem. 
Dopomagał dlo należytego wyksztakcnb dncho
wieflsi wa, by potem mogło skutecznie \\ ykony
wać swoje poslanni two. Prowadził często roz-

m.awy z .asobami uczonymi, przedstawtając im 
pnlrzehę \\ ·spóldzhłania dla ro.zpowsze ~hnie
nia OŚ\\· iaty wśród wiejs-kiego ludn. 

Zniechęceni \V ęgrzy do swego króla Made
ja, który po tyraf1skn nad nimi panował, obran 
s\\ ym monarchą l S-letniego Kazimierza i wy
słali posłów do jego ojca, prosząc usilnie, .żeby 
się zgodził na ten wybór. \V przedwnym razie 
zagrozili. iż udadzą się pod opiekę 'nJtana ture
ckiegD i jego uznają swoim \\ ładcą. Pragnąc za
pobiedz tak zgubnemu nieszczęściu, \\ ysłano . 
K.azimierza z doborowem wojskiem, zostają
ccm pod \\"Odzą Piotra Dunina. Widząc Maciej 
groźne dla siebie polożenie, prosil o pośredni
dwo Papież.a Syk tu a IV, przyrzekając nadal 
rządzić z ojcowską \\ y·rozumiało'. cią. Ojciec 
święty wda t . ię w · tę sprawę, pokój zapano\val 
na Węgrzech, a Kazimierz powrócił do domu. 
Udy brat jego \Vladyslaw- zo tal królem cze
skim i '"' ęgicrskimj '' szyscy w ojczyźnie zwró
oili U\\ agę na Kazirnierza i \\ ielu po·-·hlebcó.w 
inż mu '' inszowato przyszłego paaowania. Dla 
~:?.lowieka ~hc:iwego ch\\~aty ziemskid byloby 
w przyjem nem, ternbardziej że sam oj 'ie ku te
mu go nallla\\ iat. LeC'Z Ś\\ iątobli\\·y mło
dzian upad ~ię temn ·tanowczo, bo jego dusza 
icdyuic· IJfagn~ła nadziem kiego króle twa,. więc 
do ·zesne zada\\ olnić go nie mogło. Być może~ 
iż \\-.>' JHOSJ! ll Buga, zeby go rychło PG\,;,Ołal do 
siebie,- bo IJęcląc w Grodnie c:it;:żko zachoro\va\ i 
przepu\\ iedz1ał azid1 swej śmierci. Jak całe ŻY
cic, tnk szczególniej o tatnie ch\\ ile przepędzał 
\\' 11ajtkliwszej rozrnO\\ it: z Bogiem. Opatrz-ony · 
Ś\\'iętemi Sak ratneutami, wziął \\ ręce wiz e ru
nek nkrzy:i.O\\ au ego Zbawiciela i zaworawszy: 
,.Panie Jezu Chryste, w ręce Twoje polecam du 
cha mojego" umad d. 4 marca ł-t84 r. mając · lat · 
24. Ciało jego przewieziono do Wilna t poc_h9· 
w ano \\ ' Jw.ściek katellraluy tłl, poJ; kaplicą 
Najś\\ ' . Maryi Panłly, blisko tych drzwj kościota . 
przy kt(>ryclt g.o spotkata straż nocna, leżącego 
krzyżem. · Ludllośl: miejscowa slu. znie m·r~ie
mala, że tak pobożny rnłodizieuiec za ~tużyl u 
Boga na szczęśliwość wieczną i może być sku-. 
tecznym przyczyrką. Dla tego w różnych dol -
gliwnściach ~pie 1.yla do jego grohu w cdu po- · 
lecenia \\ yd1 patrzeb. Gdy ta ucie ~ zka . wier- . 
nyt.:h nic Ltstawała, przeniesiono ciało. Kazimic:.
rza do kaplicy Chodkiewi ZÓ\\, a Zygmunt lii i 
\Vładysla\\' lV wysta\\ ili pi~kną kaplicę i wspa
niały sarkof<tg wylą.cznie na przecho-wy\\-art.ie 
szczątkó\: czcig-odntgo młodzieńca. \V d. 1-l 
sierpnia 1()0-ł r., ot\\ orzy\\ szy trumnę znalezio
no cia.to nienarusz()ne wraz z szatą z czerwone
go aksamitu w które było ob\\ inięte, z grobu 
zaś wychodził wielki zapach, który zapełnił ca
ły koś iól. Te oznaki niezwykłe pobud7.iłY do 



• 
Codzienne pismo Indowe dla Polakbw na obczyźnie t poświęcone sprawom narodo\Yym, politycznym i zarobkowym. 

Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświ.ątecroycb 
• dodatkiem reli~ijnym p. t.: •• Nauka Katolicka" z ty
rzodnikiem spolecznym p. t. ... Gl<>s ~órników i hutni
t6w". oraz pisemkiem literack·ioo1 p. t .•• Zwierciadło". 
Przedplata kwartalna na poczcie i u listawvch w:rnosi 
,1 mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen. 
.. Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

pod znakiem •• t poln!sch" ur. 128. 

Zli inseraty placi się za mieisce rzadka drobn.e~o druk~ 
15 fen., a za oJ,;loszenia zamieszczone przed .rns~ratann 
4 oten. Kto cz<:sto o~lasza, otrzyma odpow~edm opust 
czyli rabat. Za tlemaczenie z obcych ięzykow na pol: 
aki nic sie nie placi. - Listy do redakcyi, Drukarm 
~ Księ~arni należy oplacić i podać w nich doklad.ny 
adres piszące~o. Rękopisów sie nie zwraca. Na~w1~k 
kortspond.entów bez ich upoważnienia nie wskazuJe su:. 

Bochum (Westfalia), sobola 10-go pa:idziernika 1903. BoiE 13. 
Redakcya, Drukarnia Keięgarnia znaJduje się przy ulicy ldalthet?-erBtrasse nr. 17.' na dole. - Adres~ "\Viarus Polski", Boehum., 

Rodzice polscy! Uczci$ azled swe 
llri4. ._ ezyta6 i p~ po polska! Nie 
~ Polakiem, kto potOEStwu awemu 

mczre sio pozweli! 

l wypadków dnia. 
Szkoły uzupelriiająoe wiei$kie. 

"Neue Berlin er Kor re~." pisze: ,.Minister 
rolnictwa Podbielski \V interesie narodowo-poh

l tycznym (!) przeznaczyJ /pieniądze na utworze
nie szkól uzupetniaj<icych wiejskich w prowin
cyi poznańskiej". 

Nie trudno się domyśleć, jakie to będą szko-
~y. 

Przyczynek do bistoG-i . kułtwy pruskiej. 
Z Rogowa don<>szą1 tie tutejszy nauczyciel 

p. Wawrzyniec Kowalski zamienił swoje im•ię 1 

~ azwisko na "Lorenz lW~Her", i :że w nagrodG za . 
to ma być przesiedl<>nY jako nauczyciel do PHy. 

· Telegramy. 

Wlaśnie o tcm :s.zaególnie dtcieJLśmy dzi
siai się roZ"\\ odzić, ~ak :t'.ależy zdobywać nowych 
zwolenników, aby lXi~'Jiększyć an11ię wakzą
cydt za spra \\ ·ę pot-si-·ą i lndoWi}. Nieraz sły
szymy utyskiwania .;z~ to tak trndno oświecać 
denmych .i .zbał.atnu.oonych, nieraz słyszymy 
żale, że jest je:s~cze ~tyle ludzi, którzy zamiast 
g·orąct>ogo scrc.a poltikiego mąią w piersi zimny 
gl:a.z rnie:1rm;iecki ·lub obojętność. Tak bracia! Ma
de -slus.z;n()Sć! Prae:a nad 'Zerze niem oświaty 
llarodtO\Yej j~:t ,tn1i:na i żmudna. le-cz te trudno
~Ci :p.ra"'\\-:ćizi·wr~go !f+.() laka nigd-y nie -zniechęcą, ni
gd_y ,ci<!) lf'OZ:pac,zy 1~!ie doprowadzą, lecz przeci
'\\·ni~e kaią 1 r u \\~A tt~żać wszystkie sily dla dal
sze~ pr:acy, .;:le uozyni to tylko ten, co ma mocną 

; 'Wilir~ ~\v :z:wyci.,ęstwo sprawy sw'Ojej. 
' T:r.u.ClnG jest .zuobyć dla sprawy ludzi, nie 
· db:ając:.rrdh ·~ -spra~vy ogółu i żyjących dla brzu
~ha. Prztu! : ew-szv~~stkiem więc trzeba nam do
'b:r:ze ·~~rdh<O\VJT.V.'lĆ młodych. Szkoła dzisiejsza 
nie cz:yni :r;ic, aq-.:, ludzi zachęcić dJa naszych 
'$~-tr.aw narvdow- .ćh i spo!eczn:\ ch. 

~D'lat~~.:> .te.m ' Większy obowiązek ma Polak 
Jh.a:~wiziw~· ·podri~ecać silę woli młodzieży na
,s;~ej, aby 'YV'y.tr;wale i z poświęceniem pracowa
ił-a dla -sp:r:a ~-y polskiej, musimy oświecać się sa-

l Rot t w e i l. Sąd IJlrzysięglycb skazał by- ·mi 'M:ajem:nie ip!;,z:ez rozm()wy o rzeczach wznio-
łelo banidera Wilhehu.a .Speiteł z Duttlingen na ~~reb i ·pr;zez cz;s,tanie dobrych książek. Trzeba 
~ lata więzienia i 11tr:atę :paw obywatelskich ;Jinłodr.ie:b,y \Vcią'i · przypuminać , że nam Polakom 
przez Jat 3 za bankructwo o~kańcze. . ,Ji&;e \\iolno :rnarncn:ać naszych sil i pieniędzy na 

Dr e z n o. Do sejmu saskiego wybrano je- · liSJ:USte zaha, ;v.y, ilub przy kieliszku, lecz na ka
, dnego socyalistę z okręgu Zwickau wieś. Seim , .roy.m kro1u dbać o oświatę, zdrowie i mienie. 
j·takli składać się będzie także z 54 konserwaty- : ·rrzeha naRzej mtodzieży wciąż przyfJ{lminać, że 
Stów, 22 nacyonafliber.ałów, 2 postępowych, f 'hie.da, Iiietlola i ,t!CiSk nie UStanie, dopóki się nie 
dwóch dzikich i jednega wolnomyślnego. { :z/łączą --wsZ{i 'Scy ·:~ "- jedno i nie staną razem do 

S a n t i a g o. Ministrowie spraw wewnę- 'Wal~i ~ :~-o~~pszen;e bytu sweg~. , 
tr.znycb i wojny wzięli (lymis..vę.. W Chile oba- . N1e .!e.St ten Htobrj~r!l Pola~Ie~l. ktory. tego . 
Wiają się przesilenia ga'b.inełGwego. ł . m~~_-cz·j?.i!II. . C~o.~~:-staw1.c przeci\V~lkom mozem:r 

S re d e c. Bułgarskie :biuro telegraficzne ' ; .bt~łko \vte:d:Yk, !epshł ""' sz-y scy zg~dbm~ ~oda m~ dso- · 
donosi że Turc w 111'0.rdow.ali w Rozłogach · ·~e ręce .1~ fl .· ,0 (:iCY, t\\ orz~~ ęuzlem:y .1e en \ 

00 .' k • ó Y Y s1łnw, k~rny oboz. Dlatego !UZ \\ mlode dusze 
m•esz anc w. · d · - •1;},.,1ak · • - · -6 1 :p-ra-i\v z~vy r~<J ·z.aszczep1ac po\\,lmen 1 eaŁy 

Wychowujmy dzieci na dzielnych 
Polaków. 

Wciąż powtarza się w .:Pismach polskich 
słowo Polak, a kto \vie, .czy wsz.yscy rozumieją 
iego znaczenie. Czy ten jest Polakiem, co mó-

1 \Vi po. JX)lsku? Czy ten, co s.ie ZĄpisal do zwią
zku polskiego? Czy ten, co .za.pi~t~ sobie gazetG 
POlską? Czy ten, co chodzi na wiece i w-oła 

l ~ówcom: sława? Jeśli poza tell1I tr.1ie czyni nic, 
hle jest Polakiem. To slowo bo~'iem, ta za-

,1. szczytna nazwa Polaka, ma innt. znaczenie. 
~zielny Polak więc przedewszystkiem jest bo
~o:vnikiem wierzącym W' święt<>ść sprawy swo
Je]. Przedewszystkiem dzielny Polak musi mieć 
niezklmną i niczeru nie zachwianą wiarę w świę
tość sprawy polskiej i jej zwycięstwo. 

Jeśli ta wiara jest głęboka, pra\\'dziwa.. i ży-
1 wa, to Polak gQtów wszystko dla świętei spra
\Vy P<>lskiej i ludo\vej J>OŚV.' ięcić, gotów ponieść 
d~a niej wszelkie trudy, nrozo.ly i prześlado'\\1--a
~~a! bronić godności i świętości swej sprawy na 
ażd'Ym kroku i zazdrośnie czuwać nad tem1 

aby nikt nie odważył się splamić tego s.karbu 
drogie~o. Praw·dziwy Polak przedewszystkiem 
czYnami będzie stwierdzał swoją wiarę n.arodo
·llą, zaci~cie będzie zwakzal przeciwników 
S'\rego ideatu i zdo-bywal co.raz liczniejszych 
2Wolenników dla JJiego. 

Jącz:nośei nan~1dowę~ . To jest za-danie nahvai
uieilrte naszej c alej ,dzialaJności namdO\\ e.i. 'a 
~;aid-sm 'kroku o rizt:m musimy pamiętać i su
·rrtiennie ··w .vpe'!rri:l ać. 

Przodo\\ nka. 

Porażka niemcó\\~ \Y .Ameryce. 
Niookic!tnw_na ,dmms nic:mie:~ka by!~ PD\\ Cl

dem, że niemcy p-Guiesli sromotną klęskę w Ner
wym Jorku. Było 10 tak W dzielnicach: MDn
hatan i Tłae Bro\ ·n trczono języka niemieckiego 

· trzy razy ygodnimx o. Hył on językiem obo
wiązującym. Teraz kiedy obie dzielnice przylą
czono do 1 

1
0 :\'egv Jorku, :I<ada zkolna nadzor~ 

cza postano :\ ila zrefonnO\\'aĆ kurs nauk przez 
ujednostajnienk takowego d~a calego Stanu. 
Niemcy \\ ystąpili \ rej chwili z żądaniem, aby 
ich języka nauczano więLei 1 tu \\ szy tkie dzie
ci od 7 roku życia! Tymcza em nowy kurs dał 
do wyboru: ięzyk francuski. niemiecki. łacinę 
lub stenografię. Niemcy dowiedziawszy się, że 
ich język ma być nie obowiązującym, podnieśli 
straszny gwałt. Pisma, tm\arzystwa, petycye 
- slowem· \\ szy 'tko puszczono v.. ruch aby 
zmusić rząd d<> ustęp t\\. Niemcy sq tam' potę
gą istotną,. _:'kutkiem ich. agitacyi Rada o 'wiaty 
zwołala p<>siedzenie specyalne. 

Na Radzie oświadczono: mieszka u nas 2·.5 
narodo 'Ości, wszy tk'e mają jedna: _ rawa. 

a że \v~zystkim zadość u~zymc nie możemy,. 
wi~ j·ęz:yk niemiecki wykreślanry jako ob-ow'ią-

. zuiąc:y. 1\a O\\ e po iedzenie nadesiano masę 

protestów. Byly i z pod1p.Lami: "Września"~ 
Niemcy obwiniają Polaków·, że. to ich jest intry
·ga. ae burmistrz miasta iest Polakiem z pocho
dzenia itd. Nie możemy W~litpić, że Polacy w 

!~ tpew.ne:i części· przyczyni:li się dtO tej decyzyi Ra
·i dy ośw.iiaty, ale najwjęcej zaszkodzili sobie 
j !niemcl- sami swe1ni n1(e.umiankowanemi wyma
i'· ;ganim:ni. \Vszak i na ziemia~h czysto polskich 
:-~mi e rPO.ZWalają oni na n:aukę jt ezyka p<>lskiego! 
1-.1 · •.Qwe rozporządzl"nie ję1 ~ykowe obraziło ich: 
} \V' :run wyższym sropn~iu. Bo ją się nadto, aby zat 
· ;pl~~~~Jadem Nowego Jorku nie poszły inne sta

·t :n~r, \Wówczas ich klęska by laby niepowetowau.ą, 
i. ·Chociaż i tak zdaje się je~ ;t początkiem upaiJku 

t 
iCh·" ptywów w Arneryce Potudniowej. 

: ~ 

l} Ilu jest niemcó, w " 7 Galicyi? 
i] mu. Jest memców w J talicyi '!Na to Claje nam 
~~ ·<Klpo.:wiedź artyku:l w c iZasopiśmie "Deutsche 
11 ~ .Erde .. , \.\-ydawanem prz(; :z profesora Langhausa 
~\ :naklat'Eem Justusa Perth esa w Ootha. Wedlug 
11 ~spisu urzędowego ludnoś ;ci w l 890 roku pokazu .. 
ji~ie s~ę . .że \V GaliGN:i mieszka wtaściwych niem .. 
~!lliÓ"W około .60000 :g~ó~v.,. Z tych 48000 należy 
· o wyimama ewang1ehcłoego; 12 000 do katoli
~~ ~ki:g?· Ewang!eli.cy 1n~szkają w 172 miejsc-o
J w.'oscmch, katohcy w 50 mjejscowościach. Au-
: t~r arty~·nłu p. t. "Czy ,niemczyznę w Galicyi mo 
:±fUl utr.z~vma~ prz·Y żyk.::iu'' Ost daf Deutschtum 
in ualizitn lebensfabig?), pan Karol Harlos roni. 
rzs .. że niemezytzna nie gra roli w życiu publi
c~nem. <?a2icy~ z W'9.łątkiem wyspy językowej, 
B1a~k1eJ~ gdz1e - ~ego zdaniem - PQiacy, nie· 
coia.~ą Się przed mc.zem, dążą do odzyskania 
.,o~veR r~sttik1 ~iem~ polskieJ". Niemcy gali
.c.~Jscy me PO:-l~d'aJą organizacyi narodowej. 
Nl~m~}'.-ewatngiehcy _od biedy trzymaJą się kupy 
dz1.ęk1 Sto\van:yszenm Gustawa Adolfa i Stowa
rzyszeniu nau\czycieli ewangielickich. 

Niemcy od' ; z ós tego dziesiątka lat coraz li
czniej opuszczali' ,Oalicyę i początkowu przecież 
szli ~o Rosyi i. do Ameryki. Pchaly ich tam p-o
~u.dkl eko~on:nc~ne,. te same, które pchają wie
smaka galicYJSkiego za Ocean, lub do Niemiec 
w charakterze robotrrjka polnego. Pcha!a ich 
nadto i. pcha od czasu zaprowadzenia samorzą
du krc-~K,\\. q;o posta\\ a \\ Ioga władz i dzienm
kó\\' POll)kich. 

Polożenie żydów w Rosyi. 
, Z ..Mohyl.owa na~e~zla \yieść straszna o nowyclr 

roz:ruch.ach. zyd~wsk'.~h;. ktore przybraly charakter 
prawdziweJ. rz~z1. W ~es~ ta przyszla przez Czernio
wce do ~1ed.n1 .. \V wi~ilię żydows.kie~o dnia sąd
ne~o .- Jak donos1 .• C.ernowitzer Tageblatt .. - - jeden 
~ ra~mów w Moh~low~e otrzyma! wiadomość, że oko
HcziU chlop1 ~arruerzaJą w sądny dzie11 urządzić na
pad I1;<l 1\\Qhyl?w. ~utor listu radzil więc żydom, aby 
w dmu tym 1.11e szli do b.ó.żnicy, ale uzbroili się i byli 
przy~otow~m. na od~rc1e napadu. Rzeczywiście w 
sądny . dz1en ktlka tys1 ęcy chlopów ze \\'Si okolicznvch 
~pa~~ d<.t . • 1.ohyl ~a i rozpoczęla s~ę bójka, kt"óra 
zamJe~lla SJę w rzez, a \\ obec zupelnej bezradności 
po h c~· t t:wa~a do pó:t.nej nocy. Pole~to podobno o kolo 
~JO, Zj ?ow J 100 chlopów. Na razie brak bliższych 
z zegć;Jów. o tych krwawych \Vypadkach. w c ,.. 

lem ~anstw~e ~osyjskie!n· a zwłaszcza w po.Iu<.lnio~j 
Ro .. yJ. sz.cze~ołmt zas w Besarabii i na Bialorusi 
k\Ą:estya zydowskcl p.; Lytiera palący, czysto rewo~u~ 
cywy charakter. 

O nowym ukaz:e tn.nistra rosyjskiego przeciw 
żyd m den sz~ ,.. Petershu:x-a. Uh z ministra spraw 



WIARUS POLSKI. 
------------------------------------------------~------------------------------~----------------------~~ 
\VCWllGtrznych zabrania żydom artystom dramatycz
nym, śpiewakom i muzykantom \\~·stępować \V ob.rę
bie rosyjskie~o paftstwa, z wyjątkiem tych okręgow, 
w których dozwoloao jest osiedlanie się żydom. 
\Vsku cek tego d.yrektoro\\·ie teatró\V, którz.r na . se
zon zaangażo\vali już żrdov-rskich śpiewaków, muzy
kantów i artystów, znaleźli się we wielkim ldopocie. 
Na proźbę icl1, millister na ten jeszcze sezon uczyni.! 
·\vyjtąek. Żydzi gdzie mogą szkodzą Rosri i przeci\\ 
niej agitują: Rosya p.taci im pięknem za nadobne. 

Z zaczarowanego koła. 
Najrozmaitsze istnieją zdania i poglądy na 

ruch narodO\VY na Górnym Ś!ą.skn \Yobec zwro
tu ".Kat·olika". Donoszą teraz z Katowic, że pol
skie towarzystwo wyborcze złączyło się z to
:\varzystwem Iudowcm we wspólny· polski ko
·mitet wyborczy dla Górnego Sląska. Dotych
czasowy komitet vvyborczy rozwiązał się a to
warzystwo ludowe nie będz1e się zajmo\vało po
lityką, lecz sprawami gospodarczemi. Na, 
w ·spólnem posiedzeniu w Bytomiu uchwalono 
\Vydać wspólną odezwę v.; yborczą dla okręgu 
wyborczego pszczy{Iskiego, gdzie kandydatem 
do sejmu pruskiego jest p. Kowalczyk, redaktor 
"Górnoślązaka". 

Co się wyborÓ\Y do sejmu tYruskiego w jn
nycll okręgach tyczy, to 11chwa!ono podobno 
wstrzymać się ·od wybor0w. 

Wyda\vni\;rwa. 
,,Przemysłowiec". \Vyszcdł nr. 1 poznań

skiego "Przemys4owca'\ tygodnika dla polskie
go rzemiosła i handlu, organu Z\\'i<:1zku to\ra
rzystw przemysł.owych i za \V i era: Zaproszenie 
do przedp!aty. Ode z w a. Odez\ra do \\'SZY

stkich Tow. Przem. l\\ iązek To\, .. Przem . Sej .. 
m~ik. ZYv· i·ązek P·ołskich Sp(>łck ZarDbk. i Gosp. 
w 'v/ . Ks. Poznaf1skiem i Prusiech zach. Po
szanowanie zawodu. Rozw6j przemys1u cukro- .. 
v.rniczego, i kon\vencya brukselska. Po kupiecku 
- nie po kllpiecku. Tydzie!'1 handlO\Yy. Spra\va 
:kursów majsterskich w Poznaniu. Drobny han
del. Naśladowania godne. Sprawy bieżące: Z 
piśmiennictwa. Potad'a prawna. Pismo t-o lm
sztuje. kwartalnie l markę, z odnoszeniem do do
lnu 1,25 m r. ,,Przemysłowiec" zapisany jest: 
II Aht. T. 105 (Nachtrag 13). 

.Ziemie polskie. 
:Z Prus Zachodnich, Warmii i Ilfazur. 

Pełp11n. \V zeszły pi~1tek powstal w pobli
skiem Janisze\Yku '" nie\\'yttomaczony dotąd 

~iłosierdzie gminy. 
Napisala I\'larya Konopnicka. 

(Cią~ dalszy.) 
- Jakże myślicie. szwagrze? - pyta pół-

głosem Todi-Mayer swojego sąsiada. . 
- A cóż? - jabym braL Kiepski w nogach, 

ale w 'Warsztacie pos!uży. 
- Ani' bym na · to chuchro nie spojrzał 

tnówi Doddli ~ gd'yby tu byt inny. 
- A co? W domu i to się przyda - per

swaduje Kissling. 
Pan Radca bystrem ·okiGm po obecnych wo

dzi. Ch\\ ila "ydaje mu się odpO\\ · iednią do za
gajenia 1icytacyi. I tak spra·wa ta przeciągnęła 
się nad miarę dzisiaj. Za dużo było cieka \qrch. 

Doby\va zegarek, pod110:si go blizko do o
czu, porówliY'Na ze ściennym zegarem gmi11y i 
skinąwszy na \voźnego, rzecze pełnym inicyaty- · 
wy g.t.osem: 

- Moi panowie, kol'1czmy! Kandydat. 
przcdstavvi·ony wam przez selc::yę dobroczynno
ści gminy, ze wszechmiar zasługuje na wasz~1 
uw:c1 gę. Zdrów jesr. niczbyt podeszły w latach. 
siiy dobrze mu służą i do każdej lżejszej roboty 
p r:;:yda(: się w domu może. Kto z panów reflek
teJ; ? l z jaką d:oplatą? 

Cisza nastaje p-o ry'..:h siowach pana J~adcy, 
J ~:Li taki liczy się z potrzebą po-sługi i z gro
s,;;;_,: 'n. 

Sptiingli porusza się i przestępuje z nog1 na 
nc 'f t<. Zatrważyt to pan Radca i skłaniając się 
,, pr-·;ejmie w stronę powroźnika, rzecze: 
~ Moi panowie, pan Spriigli zaczyna. 
___., Panie Spriingli, [)'rosimy! · Jakiej dopłaty 

l.qdatbyś : pan od gminy za przyjęcie w dom s\-vój 
l·· andydata? . . 

_:_ Dwieście franków! - rzecze powroinik 
i urywa, niepewny, czy nie zażądał zbyt mało. 

sposób ogiefl w domu v.rdow)~ Różańskiej, ztam
tąd przeniósł się na stodotę wyrobnika Szcze
blewskiego, która do szczętu zgorzała; spalil 
się także budynek pana .Reinecke'ego i dom 
wdowy Szczeblewskiej. Strata jest dosyć wiel
ka i tero dotkll \\sza, że poszkodowani są ludźmi 
ubogiemu i nizlm lub też \Ycale nie ubczpieczo
nymu. 

Kwidzyn. Bezczelnej kradzieży dokonał tu
taj jakiś przyzw·oicie ubrany .,pan" w składzie 
papieru Glinthera. \~1 szedlszy do składu, zażą
dal dwóch pocztówek z \.\' idokami i polożył za 
nie 1 O markól\ ·kc. Sprzcdawaczka wydala mu 
9.8D mr. Zanim jednak zabrać zdążyła 10 mar
kówkę. ,,pan·" ów zażądał c\\yóch znaczkó\v 
pocztowych. W ch\Ytti jednak, gdy dziewczę się 
od\\Tócilo, osz11St zgarnąr pieniądze i uciekŁ. 
Drugiego dnia udało go się pochwycić w pewnej 
restauracyi. 

Chełmno. Niemcy, jeżeli tylko chodzi o 
grosz polski, chętnie się posługują językiem pol
skim. Używają go więc w reklamach, plaka
tach, ,, .. których polecają s\\'oic tmvary. Często 
się jedn3k zdarza. że są o tyle niestaranni, iż nie 
h::ażą sobie reklamy napisać przez kogoś, który 
dobrze pisze po polskn, tylko koszlawią język 
polski ,, . hani ebny wprost sposób. Podaicmy 
poniżej treść plakatu, któn7 m w tych dniacn 
rozdawano pn ulicach i składach: 

,.Otworzenie Składu! Szanewnem Pomie
szkańzóm Chełm na i ca{ej Okolicy oznajmiam, 
że .ia z tem dzisicjszem dniem ·w domu Pani 
Ranch \\ miejsc11 sklad Mebly, Luster i P.olstro
wanich rzeczy odworzyłem. 

Mnj skJad jest \Y1em dzisicjszem czasie od
powiednie znajuowszimy materialamy \Vistavv·
iony i \Ykarzdym czasie będzie gustnie usluto
ny. 

Ja je. tem \\. tym stanie. na\\·et i \\ najdal
szym zamuj eniu te dlamie szanownej publiczno
śćy rachunek nośić. 

Ja się ubjegam każdegu J.;:upuiclcego w naj
lepszej i wnajta!Jszej cenie zadow-olnic, i ob\Yia
dumniam każdemu regularne usługy. 

Moje dhwolctne pracownie, kt(J re i a wipeJ
nialem jako znaic:tcY się na materiałach mebly 
rużncgo to\vami wykon:y·\\ ·anin najznakumnit
szycll robnt \\ dcknracijach i tapccrowanfu, 
wstawjam się wmui stan, wszystke roboty naj
gusto\Yniej i najrzytclniej \Vypełniać, i polecam 
się we V·/SZystkich dekoracyjnich robotach. 

Prosze szcUlO\Ynej Publicznośćy moje nowe 
ob,ięćie o Jaska\\~e \\'sparcie. 

Z szacunkem w1iżony 

- Co? Dwje-ście franków? - pyta1 uda-· 
jąc zduniienie. pan Radca. Poczem zatrzymuje 
się na ch\\·ilG: M-oi panowie! Nic nie by loby 
dla mnie milszego nad bki stan finansów gminy, 
któ ryby sekcyi jej dobro.czynności POZ\\· alał na 
podobnie kolosalne \\ ydatki. Ody jednak tak nie 
jest. musirny to ll\\ · zględi1ić i sta\\·iać przystęp
nJeJSZ~ cyfry. Namyślcie się, panie Spri1ngli? 
Jakże . moi panowie? vVidzie1iście panowie zę
by kandydata? To człO\\-iek silny jeszcze! 

- l cóż tam. zęby! - odzywa się oberżysta 
z Mainau. To gorz ej jeszcze. że zdr·O\\·e! Jak 
się stary rozje, to go nie natkam, a do roboty nie 
stanie. 

- Oho! • i c ma biedy l Już my go napGdzi
my! - mówi f( agi, 1nrugaj4c zezowatern okiem. 

- Ja? - obrusza się oberżysta. - Ja na 
dziecko nic zakrzy\\ · ię p:1lca! 

-- i"~ o. 110! - odpiera l(iigi. - Potraficie 
w par-ohk,e, orać! 

-- \Vy co? Czy to ja Probst jestem? 
1\oześmiali się obaJ. 
-- Kto tam wie, cz:r i Probst winien!- rze

cze Kissling. - Dziad napijaJ się może ... 
-- .1 ak o ŻY\\ · o l Nikt go pjjanym nic \'.'id'zial 

- zaprzecza Lorche. 
- Ale to tam nic Pr.obsta rohota, tylko żo-

ny! 2ona jędza ... - odzy,,_-a się głos z lawy. 
-- B::tba z pod ciemnej g\riazdy! - dorzuca 

ktoś z ką ta. 

- Jak b:r!o, tak było ·- mÓ\\"i Sprilngli -
dość że się stary łianz!i u :niego powiesiŁ ... 

- Musiało mu być słodko. 
- Jakto? - ·w'oJa rzeźnik \Vettinger.- To 

ja takiego będę ŻY\\· ił. odziev,·al, dach mu nad 
glo\nl da\\ra.t za ten marny. grosz z gminy, a do 
roboty nic IJ.ędzie . mi go \ovolno napędzić? 
· -·- No tak... Ale zav.·szc ... 

- 1\loi pano\\·ie - przerywa pan Radca -
przystępujemy do uk01kzenia tej sprawy. Czas 

Emil Grarus '"" 
Tapicer i Dekorat<>r. kil 

Pracownia ireperacia \\'domu"!!! kij 
Lipnica. St. Lęgowski \V Lipnicy sprzeda! 

majątek 470 mórg za 157 000 m. p. Zielifiskiemu N1 
z Gniewkowic. ud 

Frombork. No,\ry kościotek misyjny w l(or pr 
schen (gdzie się krzyżują koleje żelazne, zosta. m 
nie podobi1o jeszcze w tym miesiącu poświęco. 1e 
n~ . ~ 

- 18-go bm. przybywa najprzew. ks. biskup 
do Olsztyna i 19-go bm. dopelni konsekrac · 
nowego kościoła Naj św. Serca J eżnsoweg0 i! 
pięciu oHarzy. \ st 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. \ 

s 
Borek. "Ostmarkenculagi" \V różnych wy.,~ 

sokościach otrzymali tutejsi urzędnicy kolejowL \ 
- Czy pociągi także przyczyniają się do wzmo. i 
cnienia niemczyzny? 

Poznaft. Z powodu odsłonieiJcia pomnika : 
Bismarcka w Poznaniu wyjadą w niedzielę do ~ 
Poznania pociągi nadzwyczajne ze Zbąszynia i 
ze Strzałkowa. 

PJeszew. ,,Ostmarkenculagi" wypłacono w 
Pieszewic \\ 'SZystkim urzędnikom sądo\vym i 
nauczycielom. Pominięto jednego nauczyciela 
Polaka, jednego sekretarza sądnwego Polaka ii 
komornika sądowego niem-a, który ma i·onę e. 
wangieliczkę, lecz córeczkę swoją \Vychowuie 
po katolicku. · 

Łabiszyn. Pomiędzy Bydgoszczą a Chmiel. 
nikami urządzono nową stacyę kolejową "Rohr
bruch". 

Międzychód. Mieszkat1cy miasta naszego, 
poszkodowani przez powódź otrzymali z kasy 
pal1stwovvej ·wsparcie. Pierwszą nędzę uśmie
rzyły datki· dobrowolne. 

Gniewków. vV czwartek wieczorem przy. 
był z Ostro\va pe\vien młodzieniec do oberży p. 
Kaczmarka:\w Górce. gdzie zjadŁ Slltą kolacyę, 
poczem uda.{ się na spoczynek. W tym samym 
pokoju sypiali też dwaj synowie gospodarza. 
Ody ci siG rano zbudzjli, obcego już. nie bylo; 
razem z nim znikły prav,·ic nowe ich ubrania, 
Jako też zegarki i 8 marek. Złodziej zdołat ujść 
niespostrzeżenie, prawdopodobnie uszedł za 
granicę. Oberżysta stratny jest około 150 ma-
~~. . 

Stęszewo. W Dopiewie :tona robotnika Wa· 
\\rrzyna Maćkowiaka ur-odzila troje dzieci, 
dwóch synów i cóPkę. Wszystkie niemowlęta 
normalne i zdrowe i ma im się na życie. 

Czerniejewo. W lesie hr. Skórzev~rskiego, 

urzędowych osób jest ogranicz·ony. Pan Spriin
gli podal d:w·ieście franków. l(to z panów licy-
tuje in minus? · 

Cisza. 
- l( to z panów licytuje? - pyta p-o'nownie 

pan J(adca . .:_ Panie SprUngli, namyślcie się, 
prOSZQ. 

- J niem się namyśli l - rzecze Spri.ingli.-
Mniej uie mogę, Iliźli dwieście frankó\v. 

Pan I(adca ·odwraca siG od niego. 
-- Kto licytuje, pano\vie? I( to licytuje? 
- Sto ośmdziesiąt pięć wez.mę! - móWI 

zw:ofna, cedząc zgłoski, piekarz Lorche. Ale 
t:iccl1 przynajmniej tę zjmę \\' ubraniu swojern 
chodzi. U mni.e ciepło. 

Stary '\V11nderli spogląda po sobie najpierw 
potem po sali i nagłe drżeć zaczyna. Wydale 
1n11 się, że 'ihrliz jnż mn 1\rści s.i~g?.. \V swojern 
ubraniu? Cóż on za ubranie ma? Alboż on na 
ubranie mógł zarobić grosż jaki? Na chleb za· 
ledwie 1i1ógł zarobić, a i to z ciężkością. Bluze 
plócienną ma. łataną bluzę tylko. Już tu zimę 
w tem przebyć? Co to za ubranie? ... 

- Sto ośmdziesiqt z tym samym warun· 
Idem l - odzyv\ra się grubem g{.o~em Dód6łi, 
wtaścicicl winnicy. 

- Z tym samym warunkiem? - myśli sta· 
ry Kuntz, a nędzne jego nogi dygo-cą coraz sil· 
niej. Miłosierny Boże! Pocóż tu iakie warunki. 
Wszak stoi tu, jak ten Lazarz przed ludirrn ... 
Cóż tu za warunki? ... 

Po oświadczeniu Dodulcgo znów się cichO 
robi. Pan Radca stoi, jak na szpilkach: 

· Chwilę bav\ 'i się koral-o\\·ym brelokiem, po
• czem zmuszając się do uprzejmego tonu, mqwi· 

Dalej, 1moi pano\Vie! Dalej! Kto licytui·e t 
- Sto siedmdziesiąt i pięć! - mówi dobit 

nie Todi-Mayer. Potrzeba mu na gwałt parob· 
·a. Robota aż. kipi w domu. 

(Ciątt dalszy nastą.pł). . oJ 



N 
w rewirze_ "Nosko·wo" zabił stl~ażnik leś~1y wie~

r kiego odynca. \V lasach tych Jeszcze k1lka dzt-
. ki~h świń się przechowuje. . . 

ed Nliłosław. Parobka Marcma Borm\laka w 
e~ JVlfku.szewie: zatru~nioneg?. ~rzy. drylow.niku. 

uderzył kon tak meszczęsln -I e, ze złamai mu 
or prawą nogę. Przed kilku tygodniami rozbil te 
ta. 1nu samemu parobko\vi ko!1 kopytem czaszkę; 
co. teraz z~ledwie _z. tego \Yyleczony, spotka lo go to 

.nowe iueszczęscte. 

up Ze ślązka czyli Starej Polski. 
c~ . . . . . ' . 
0 i .: Bytom. "Katolik' p1sze: TuteJSZe tov.·arzy-

\ stW{) hakatystyczne '·'Ostmarkenverein" zyska{o 
w ostatnich 14 dniacb aż 40 czt·onk6w. l(acibor
ski ,.Ancaj.ger" donosi D tem, że \Yielu ·przystą-

y. pilo takich, których przestrzegano. \tv'idocznie 
Wł. więc katoliccy nauczyciele przystępują, bo tych 

o. ·z powodu \vni·osku ·W towarzystwie nauczycieli 
w N. Piekarach "Schles. Volksztg'.' bardzo pro

ika sila. aby nie przystępo\vali. jeżeli nie chcą stra
do dć reszty wpły\YU \r. gminie. 
a i średnie Łaziska. ..Volksstirmi1e" . donosi, 

że naczelni·k stacyi li., kawlik. ojciec 8-ga dzie
w ci, z·osta1 przesiedlony do Ku ttenholz pod łiam
i burgiem, gdzie do katolickiej ·szkoty i katoli

elal ckiego kościo1a jest ok·oło 4 mile drogi. 
i Orzegów. Posiadlość spadkobierców Na-

~·~ pieraly kupi.[ 7:a 4000. m r. oberżysta \ Viktor Py-
Je kc.. · 

l 
Borsygwerk. fabryki tutejsze dostarczają 

e!. ~zęści d'la parowozó\Y, które dla Indyi buduJ4 \V 

r- Tegel pod Berlinem. w tamtejszych fabrykach 
Borsyga. 

Bielszow:ic€. Sądy karzą ostro. jeżeli ktoś 
skradnie współbratu krwa\vo zapraco\\ any za-

e· robek. Niejaki 1\1aks Janczyk, kilkakremie ka
ran:y za kradzież, z·ostal przez gliw·icki sąc1 na 
2lai.a wiGzienia skaz.ąnY, za to. że skradl pewne

Y· mu mbotnikO\\-i zegarek i 70 marek. · 
p. Swiętochł{nvice. Poiiqfa areszto\\·afa trzech 
; Jazę~:ów, których podejrzy\\ aią o skradzenie 

2000 marek z pomieszkania oberżysty Kubicy 
a. w Król. łiucie. 

Zaborze . Na szybie Kruga fiskalnej kopalni 
spostrzegł sztygar Konieczny w nocy na nie

a dzielę, że z poza tamy wydobywaty się gazy. 
Robotnicy czemprędze.j wyjechali, poczem zata
mowano gazy. 

Wiadomości ze świata. 
Z R.osyl. Ustąplenie DragomirO\\·a tak oce

nia , i(ra.i'' \.\- korespondencyl z K.iim\ a: UsLc~pie
' nie jenerała Dragomiro\va, acz spodzie'1Yane i 

"Od miesięcy zapowiadane. \VY\\'ohde żal po
J· wszcchny ludności, 'lvśród której umiał on so·
. bie L:.iednać szacunek powszechny. /~właszcza 

Polar.::y i katolicy za\\ 'S·?.:e ws.pominać będq z 
wdzięcznością imię jenerała DragomirO\l. .. cL 

Przestrz egał ·On ściśle wszelkich prcnv i 11sta \~ · , 
' :~Je \ V' granicach tych prav\~ byt luc\~t,kim . wzglę

-Jnym i sprawicdli\\·ym. Nikt ni.c miai powcdu 
skarżenia się na zbytnią gorliwość w .ładz admt
nistracyjnych. Ki.iowianic nic zapomm1 tego ni-

, gcly, że dzięki jencra{owi Dragomirowi pctycya 
O• pozwolenie na \·zniesienie w KUov.-ic drugic
go k.Jśdoła katolickiego, którego gotyckie wie
ż.vcc już dziś strzelai<.l ku niehu, dobytą została 
z ku rzóvv kancelaryjnych i otrzymała zezwole
nie :dadz. Dzięki również jeneralDwi Dagomi
rov:i tak szybko uzyskanem zostato pozwolenie 
na otwarcie \V KUowie katolickiego TO\\·arz:y-

J stn ::; dobro..::zytlHoś...:i . 

Z Czech. Z Pragi cze.skiej donosu!: \tViel-

1 

'ki 'dzienn.!k tutejszy ,,Narodni Listy" własnoś~ 
· tizic'Ci· posła dra Gregra przechodzi na wtasność 
SPótki polityków czeskich, na których czele stoi 
Posel Kramarz. Cena sprzedażna "Narodnich 
Listów" \vynosi milion sześćset tysięcY koron. 
SumQ .tę nabywcy wypłacili gotó\vką. Nowa 
Pó.-lka ·obejmuje pismo od l stycznia przyszłego 

roku 1. ma zamiar poczynić szereg wielkich \VY

. d'a\vniczych reform·. 
Z Azyt Donoszą z Ticntsinu. że bank ru

sko-chiński założył w Schai potajemnie fl1ię i że 
za1nierza za-łożyć ich jeszcze 5 lub 6 w głębi 
kra] u, czem wprost narusza ·zawarte uktady. 

, Rosra, iak się zdaje, na tej dm-d.ze chce opano
Wać wywóz produktów chilłskich . 

. Z Póhvyspu Bakłańs.Mego. Rząd bułgarski 
11 Slląie s'ktonić Serbią do ~\·spóJnego wystąpienia · 
Przeciw Turcyi i zaproponowa.t sÓjusz :na na-

. stępujących vi:arunkach: ,,Po przeprowadzeniu 
\VSJ)óJrtej · .. akcyi serbsko-bułgarskiej przeciw 

\VIARUS POLSKL 

Turcy'i. to je t po o \\Obodzeniu Macedonii i 
Starej Serbii. Serbia otrzyma Starą Serbię, Buł
garya Turc.yę , czyli wilajeT -adryanopolski. }(raj 
pomiędzy Starą Serbią a \Yilaje[em adryanopol
skim stano·wić będzie i\\aceclonią autonomiczną 
z .własnym księciem i \Yoiskiem i w sojusz z 
Bułgaryą wchodzić nie może. \tViadomość o 
rz·ekornem star..::iu się \\ ojsk tureckich z bułgar
skimi nie pot\Yierdzila się. ByJa to pra\Ydopo
d6bnie nm~·ślnie zmyślona \Yieść rozpuszczona 
przez panyę wojennc.~ \\' Bułgaryi, aby rząd po
pchnq(; do akcyi czynnej. 

Z różnych stron. 

iJuisburg . S;;,d przysięgiyd1 skaza1 górnika 
Vengusra na śmierć. Zan:ordO\\'al on w M.arx.

Ioh S\vą narzeczoną i h:i rod'zi:.::ów. Skazano go 
także na l2 lat Jemu kar11ego i m:rarę pra \. -oby
\\.aic!ski ..:h . 

Brech.ten. Górnicy Bronk i Liideking po
spierali się \'i- kna.ipie. ~przeczka skmkzyła się 

bójką. LUdeking uderzył Brouka kuflem \\- glo-
\\. ę i sl::alczy{ go okropnie. · 

Evłng. Nie wiedzrtc ....:zem zapelnić iamy 
my obszernych gazet. umieszczają gazety nie
mieckie rzeczy nieraz do ogloszenia niestoso
\Yne . I tak .. Dortm. Ztg." posądza górnika Pa
pierowskiego, że okrutnie bije S\\~l żonę. 

\'Vattenscheid. \V kopalni ,,tiolland" su·adl 
życic przez nieszczęśli\YY przypadek iedcn elel\
trotechnik. 

Bra.mhaaer. Handlarz pl\\·a Lbsse \Ypadt z 
\\·ozem do rowu przydrożnego i H ma rt \\'skutek 
otrzymanych ran. 

Essen. Budo \·a klaszwru franciszkanów 
coraz razuteJ postępuje. Dach już jest gotów. 

Stee1e. Z pierwszego piętra pewnego domu 
przy ulicy K.irchstr. \\ ypadl pewien pięcioletni 
chiopiec i uległ zranieniu czaszki. 

fier!en. Podcza ~ kopania ro\nt pod fnnda
ment domu po\\·iawwego \\ ykopa.no kościotrupa 
i mnogo kości ludzkich. 

GeJs.enkirchen. Na tuteJszym d\\·orcu paro
\Y6z puci~1gn podn,·ycij zatrudnionego tamże 
murarza. \V skutel\ otrzymanych ran iunarl llie
ba\\·em . 

lf\ray. \V po.bJiżu dworca K.ray-Nord po
sprzeczalo ·się \\ nocy chnkh robornikó\Y. 
Przyszio do b(tjki : jeden pad! trupem . 

Drezno. Z ma da tu gicśna w S\\·oirn czasie 
J,~urnunka . Julia Pa.strana, która jako kobieta- . 
pot\\ ór objeżdża ta calą E u ropę. Fastran a gło
śna byra S\\·ego czasu jako llajdoskonalszy ob
ja\\- L Z\\ .• Jiypertrichosis ·universalis". Jest to 
obja\v patologicznego rozwoju \\'losów , które 
pokry\nti::t ca te cialo, a najsilniei rOZ\\ it1iete s~1 
na t\-, arzy , \\:kurek ...:zego Jtal)iera ona podo
bie!Is~wa do głowy Z\Yierząt. Pasrrana zebra ł a 
11a swych występCJ.-..:h zna,_.Zi1Y mah1tek . 

Dortmund. Palacza Stani. la\va l(<~sperczyka 7 

Asseln s:..azann !U ~.:;rzywnę 43 marek za od:;rrażanic 
'Się . . 

- Z<!. kradzież Pi~~.:iu zotębi listn\\TCh skazano 
\\~l.~<:wiaczy l\l)ni Karob fiolkę na trzr miesitJ,ce a bra
t<.<. je~o fryueryka Fiolkę na. miesiac \Vięzienia. 

Kast rop. 2nne rohotnika Brnske;..;o ze Sodinl?:e:l. 
która o-b i !~1 p::wi1 P\aczkowa i jej dziecko, skaza t S~Id 
t::.\vnicz.r na ~r%.r>.Ynę 60 nwrek . 

Essen. Przy ulicy Bruchstr. mies;>;kajacy pe~;,· ien 
17 letni '>VYrostek ukr::J,dJ S\'1-ym l'' dzicon1 \\·iękSZ<J s1l
mę pieniędzy pnczem zbie~i. 

Kolonia. Prz~z tmejszv d\\·orzec przejeżdża! bY
{y preZI'dent Transwo.!u. I\riiger, znąidujący s i ę ·w 
poclr,):~s· uo Meiltony. ra dworcu zebra! się liczny 
tturn pub\i·czności. Mimo cia:.ztych głośnych okrzy
kóv..-. Krii);ei· nie pok:.'IŻ;l! się. 

Bauka u. Oórn!ka Marci11a Grześkowia.ka are
S7.t(n;vano pod z2rzutem. że dopuścił się licznych kra
~zieży n:1. spółkę z ewnym l:!órnikiem uwięzionym '". 
Dortmundz~e. · 

H-o~st .ede. \N kopalt~i .. Konst::mtyn'• uległ bajer 
nro1'e z Riemke zranieniu glowy. Spadly na niego 
knmienie. 

Osłalnie wiadomośt1. · 
F ł e n s b u f g. Parostatek ,.Activ" z~tonął. Za-

ło~a· ocalara. · · 
tl e l e n a (Montana). Most kolei żelaznej Nort

heru-PaciHe wysadzono za pomocą dynamitu. w po
wjetrz:e. Zrobili to anarchiści, którzy czynem tym 
grozili, jeżeli dla nich nie złoży się 50 OOU doiarów. 

M o n t e \' i d e o. Na parostatku wojennym 
"Uruguay" wybuchła. prochownia. l(apitan i wielu 
majtków zginęło. Okręt zaton~ł. 

S a n t i a~ o d e C h i l e. Wszyscy ministrowie 
podali się do uwolnienia. 

Towarzystwo btog. Bronisławy w Wiemelhausen 
donosi swym cz.tonkom i wszystkim Rodakom z \Nie
rnelhausen i okolicy. iż w niedzielę, dnia 11 paździer
nika urządza nasze tmvarzystwo zamkniętą zabawę. 
poJączoną z śpiewem, teatrem itd. Rodacy. którzy 
będą chcieli brać uuział w zabawie, muszą się dać 
wpisać na ten jeden clziei1 ua członka naszego Tow. 
\Vpisowe wynosi 1 markę. 

O godz. '02 zebranie. "" celu ptacenia sk.tadek i 
wpisu nowych czionków. Kto chce brać udzia ·ł w 
zabawie. winien przybyć o godz. %2 i wpisać się na 
cztonka. Niecz.lonkowie nie mają wstępu. O godz. %3 
naboże1\stwo w kościele. Z ar z ą d. 

Towa rzystwo św. Józefa w Herten 
donosi swym czlonkom, iż w niedzielę. duia 11 bm. 
bierze To\\. udział \\' rocznicy To\\': św. \Vojciecha 
w Hochlarmark. Proszę, aby się czJonkowie jak naj
liczniej stawili "- czapkach i oznakach. \Vymarsz o 
godzinie 2 z lokalu posiedzet1. Z.a r·z ą d. 

Towarzystwo św. Bar'Oary w Bochum. 
'N niedzielę , d.nia 11 pa:i.dziernika odbę<.lzie sie 

111icsięc7.ne zebranie ll godz. 4 po poluditiu. O liczny 
udział czlonków uprasza. ·-·---· ·----·-· - .. -·- Z_a._r. z __ ą_51_:__. 

Koło śpi-ewu "if iofel\6
' w Bruchu 

donosi swym cztonkom, iż próba śpiewu odbędzie si~; 
\\- niedzie!.ę l l b111. o. godz. 2. Po śpiewie lnV<:~Ttalne 
pot:.iedzenie. O liczny wlzial prosi Z ar z ą d. 

ft U S E N, 
Zebranie u pana Szultcgn w tiusen odbędzie się 

w niedzielę l t bm. o godz . .,t po poL \Y celu założenia 
tuwarzyst\va polsko-katolickiego. Wszystkim innym 
członkom jest ws.tęp zakazany, a przedewszvstkiem 
cztonkom Towarzyst''Wa św. Stanisława Kostki. Ci 
\\reale przystępu nie maj~l. gdy·ż to sobie komitet z 
góry wyp1'asza. f . Brodow·lah. · 

Rodakom w Uorsthausen 1 
Od czwarth:u 8 do środy 1-ł bm. jest w miejsco

wości sposobność do spowiedzi św. Towarzystwo 
św. Józefa przystępuje wspólnie do Komunii św. pod 
chorągwią w czapkach i oznakach towarzyskich w 
uiodzielę na ranHej msz)· Ś\V . Chorążni winni się też 
1\:omnletnie stavvić z dlOr::lgWią 11a mszę św. Upro.sza 
się czlonkti'A n liczny udział. Po poludniu o godz. 
J,/'~ r.B.boże(!Stwo z kazaniem polskicm. Z a r z D. d. 

... ._.. 'i~~; a~:;~-~t·~~---Ś·~: ·-·~J'6~;f; -~~ -H~~~t~~~en . ;~ 
\V niedzielę, clllia l! bm. o godz. 40 zaraz po na-· 

bożcJ'Jstwie polskiem jest roczne \\'alne zebranie. na 
· którem będzie obrachunek całoroczny oraz obór uo
. \\e5':o za rządu. Na - zebraniu nie powinno· ża:dneg:o 

czlouka brako'V\'aĆ o co uprasza Z a r z ą d. ,,;;'_ 
U w a g a : CzloHkoy,·ie zar~ądu otaz rewizoro

\Vie l\asy winni się stawić do ohra.chunku, ·zaraz po 
wielldern nabozei'łsfwie. 1(. Swieluga, sel<r. -----... . . -·- --
Tow. pod op. Serca Jezusowego w Recklinghausen 

uwiad<l.łJiia swrch członków. iż w niedzielę, dnia 11 
p~1 źcl.ziernika w porudnie o god1.. 11 jest ebrąnie. O li~ 
czi1e z,ehrarlie uprasz~ się . Z a ,, z ą ~1. 

... _ . .. ··- ~-· .... .,. __ ~-~ 

Towarzystwo św. Michała Arch. w łiochield 
dmwsi swym czfo!lkorn oraz Rodakom w .Duisbur6ll, 
tlochfeld i okolicy zamieszkałym, iż \V niedzielę, dnia 
li pa7cl7.iernika urządzamy .zabawę z t aJjcemł na sali 
p. \Vclsinga, Wertltauserstr., !la którą wszystkich nam 
2.rczliw:rch T\odal-;ów jal< najuprzejmiej zapro.$zr.n;y. 
Początd: o godz . .:J. Zarazer;1 zwracamy uwagr, . iż 
;.ab~~\\ a odbędzie się w zarnknlętem kole, więc R~~cta
cy mog~ h.r'ć tylko przez cz.lonków wpro\vadzeni, albo 
muszą się dać na czło11kÓ\\c zapisać. O liczny udział 
członków i g<iści prosi Ant. Pietrzak. przewod11. 

·-·-.. --.. ~ --~---· ------.. ···--- ____ .... 
Towarzystwo ś·w . Barbary w Aplerbeck 

obchodzi 6 rocznicę 25 października. vVszystkie To
\\·arzrstwa. które zaproszenia odebrały i które dia 
bra!·;u adresów uie odebratr. prosimy przybyć z cho
r ~l\"rwi'1Jni hez n;.1l;l:;7T, Z;:~ll')wa nclheclr.ie- sir na sali 
p. L ... i.ltctllłia. kui...:J ~.;i ... i\CIJ · ..: .l. i .1. ::.<<t\i ·a i:ir,~..:d samym 
lnkc-de!ll . Porządek następującr: Od 2 do 35-0 przyj
rnow:Jnie ohcYch tmvarzvst\\·, o ~odz . 4 naboże6stwo 
w kościclę ; Ż kości1;!a ,)ochód 1ia salę . gdzie będzie 
dalsz:1 zabawa. Cztonkn\\-ie placą wstępnego 30 fen., 
nieczfonkowie przedczasem 50 fen ., przy kasie 75 fen. 
N::t.si cz.lnnkowie . li:rór'l.\' 7.alega)n 3 !lliesiace ze 
sk1~dlq, placa tak jak ohcy. O liczn)· ud:r.iaf pro-
si miłe Z a r z ::) tł. 

Wielki wieo · 
,.ZJednoczenia zawodowego polskiego" odbędzie się 
w n i edzielę , dnia 1~ pażdziernik3. o godz. 4 po potudniu 
\V lokalu p. Bronka v.· · 

w BtwuckhauSen, 
p rzy uL Alhrechtstr. Porzadek obrad : I) P9wstanie 
ka.S cho rych i ich znaczenie dla robotnika. TO .Spra
W)~ ,.Zjednoc-zenia". nn Rozmaito' ci. o ' jak naj-
lic;miejsz.r · udz iaJ uprasza · 

. · .Józef R~ułski, 
wiceprezes, "Zjednoczenia zaw'odnwego polskiego.'• 

Na pokrycie koszt~w 10 fen. ws.tępnego. 

·· Baczność ! 
Z powodu \Yyjazdu do Ameryki wyprzedaję 

me-ble, p1ec do 2:rzania, maszynę szewską , k1lPYł3l·· 
i różne sprzęty szewskie w Eickeł, Bremerstr. 4. I pt.. 



Nabożeńsfwo polskie. 
·r Hochlarmark. 

Nabożei1stwo polskie odbędzie się w liochlar
mark-Stuckenbusch w ko ·ciele 00. Franciszkanów 
w niedzielę, dnia 11 października JJO poludniu o ~odz. 
4. 'F~kże sposobność do spowiedzi w sobt9tę i w nie
-dzielę. 

Kazanie polskie w Kamen w nicdzielę 11-go o 
godz. 5 po pot., po kazaniu i w paniedzialek do pol. 
okazya do spowiedzi św. 

W Heeren kazanie polskie w paniedzialek 12-go 
po pol. o godz. 33/z a potem jako też i we wtorek ra
no sposobność do spowiedzi św. 

Towarzystwo ~,Sokót" w Rauxel-Habinghorst. 
W przyszlą niedzielę 11 b. m. o godz. 4 po pol. 

..,odbędzie się w lokalu zwyklych posiedzeń zwyczajne 
zebranie, na które się zaprasza wszystkich czJ'onków 
bez wyjątku, tak, iż nie powinno żadnego brakować, 
srdyż będzie zdane sprawozdanie z zeszłego roku z 
dzialalności naszego gniazda i jeszcze inne ważne 
sprawy. - Czlonków wydziatu zapraszamy godzinę 
prędzej, to jest o godz. 3. Czolem! Prezes. 

Towarzystwo św. Stanisława B. w Styrum 
rlonosi czlonkom, iż w niedzielę dnia 11 pażdziernika 
o godz. 8 na drugiej mszy Ś\V. przystępujemy \i.·spól
·nie do Komunii św. Sposobność do spowiedzi w so
botę po poludniu i w niedziele rano w kościele Panny 
.i\laryi \V Oherhausen. Chorc~żny i asystenci i wszy
scy cz). ilkowic winni się stawić w oznakach na salę 
posiedze1'1 20 minut prędzej, abyśmy wspólnie iść mo-
gli do kościola. O !icz:w udzi?.1 prosi Z a rząd. 

U w a g a. Dodaje ię .ies:t.c-"e, że który czlonek 
za trzecią razą nie przystąpi wspólnie de' Komunii św., 
nię będzie za członka uważany. Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Piotra i Pa"''ła w Bruckhausen 
donosi swvm członkom, iż walne zebranie odbędzie 
się w niedzielę 11 października, zaraz po polskiern 
nabożeństwie róźańcowem, które się odbywa w każ
dą niedzielę przez miesiąc październik o godz. 4 ~o 
pol. O liczny udzial w zebraniu ·jak w nabożeństwie 
tJprasza Z a rząd:__ 

Towarrystwo św. Józefa w Wattenscbeid 
donosi swym czlonkom, iż w niedzielę dnia 11 pa
ździernika punktualnie o ~odz. 411~ odbędzie się 
kwartalne walne zebranie, na którem będą bardzo 
ważne wnioski obradowane, przeto jaknajliczniejszy 
.udzial pożądany. Z ar z <l d. 

~/ Koło śpiewu ",Vanda'' _w Laar .. 
donosi swym czlonkom i wszystkim Rodakom, IZ w 
niedzielę, dnia 11 października urządzamy zabawę, 
pclączoną z ta1icem dla tych, któ~·zy od~hodzą do 
woiska i dla tych, którzy przybyli od WOJSka. Pro
sims ostatnich, aby się raczyli z nami poląc~yć i do 
naszego Kola śpiewu dali się z~pisać. P~o~1my ~o
caków, aby licznie przystępowali do K~la ~piewackie
~o. aby się wspólnie ksztaki.ć w śp1eW1~. Za~awa 
~dbędzie się w Laar u pana Watenberg, uhca Ka1ser
..,.tr~se. Karty wstępne prz~d czasem ?S fen., przy 
kasie l markę·. Uprasza s1ę wszystkich Rodakow, 
.:by się 1ak najliczniej zgromadzili na, z~bawę .polską. 

'"!arazert1 upras~ni ~szystkie kola spiewackle, aby 
-nas także odwiedziły. J, Dera, pręzcs. 

Towarzystwo św. Wojcie~ba w. Hocblarmark 
dooosi swym cztonkom i wszystk.nrt .~odak~ .za .. 
mieszkalym w łiochlarmark i okolicy, lZ w medz1elę 

"dnia 11 paździer. obchodzi To\\'. 3·cią rocznicę swego 
fstniena na sali p. Wehnera w Hochlarmark-Stucken
busch. Porządek uroczystości: l) Od godz. 2 do %4 
przyjmowanie Towarzystw. 2) O godz. 4 wymar~z 
do ko·ściola na polskie nabożefistw?. ~) _Po pown:~cJ.e 
z kościola powitanie Towarzystw 1 gosc1 prze~ nye!-

4rcowego przewodniczącego. 4) Deklamacye 1 rozne 
~p:e\'v'Y 5) O godz. Yz 9 będzie odegrany teatr p., t.: 
:Komi~iarz i ml~narz" . . Bratni~~ T?war~y~twa, kto~e 
1C d nas zaproszema odebrały, takz.e J te, kt~re dla pr"'
ku adresów zaproszeń nie odebra!y, pros1my, azeby 
lPTZyhyly z chorągwiami i palaszami. Zaznaczamy 

·fż przyjazd koleją ~ogodny na dw.or~~c w Bruchu (10 
n 1inut do lokalu). Spodziewamy s1ę, tz tak szan. Tow. 
jak i wszyscy nam tyczliwi Rodacy nas swą obecno-
~cią zaszczycić raczą. . Z a r z ~ d .. 

u w a g a. Miesięczne zebrame Tow. odbędzie. s~ę 
w ni(,dzielę dnia 11 paźd1.iernika zaraz po nabozen~ 
stwie. O liczny udzial członków się uprasza, gdyz 
są W<.!żne sprawy do za!atwienia. 

ił . M. Wujek~ sekretarz. 

-~~o:. -;i;~··:~k(;~{;~. l~ "'· Wanne-Zac~; 
\V niedzielę, dnia 11 pazdzJermka o godz. /.:~ po 

.poluouiu, odbędzie się na sali p. Oerdesmanna.. ł1?1str. 
miesięczne zebranie. Pr0sze kochanych I((;dakow o 
tmr.ktualue stawienie sie, pol~e,vaż ma~1y ba~dzo wa
żne s otawy na porządku d~tennym, Jak \\stęp do 
zwia;.,ku i omówienie sprzętow. Tak sa~o .was w~zy~ 
stkich·, co do nas jakoś traiić nie mozecle, prosnr;.y 
was serdecznie., przyidźcie oo nas a podamy W~m 
braterską dloJ1 do wspólnej pracy. ,.W zdrow~m Cle
le, silny duch" to nasze hasło: Cwic~hia . tnzpoczn~ 
się z dniem 13 paidziemi~a ł będa SH! . ~ wiDrek J 
czwartek od gooz. 7-9 w1ector·e.m rJa sah p. Oerdes-
manna odbywać. Czolem! 

11
. .1. 

Lee>u Ros;a 1, se.nr. 

PROG~Alłi 
zabawy !esiemrej Tow. Jl()'łsko~kat. św. \\'awrzyńca 

w Elbe-rteJdz.ie. 
1. P owitanie ~ośd przez zastępcę prezesa. 2. 

\\.spólny .. liymn narodowy". .3. Teatr amatorski p. 
t.: ,.Sprytna kucharka". 4. 2ywy obraz. 5. Za! za u
kochanym. 6 .. 1azur w cztery pary. 7. Deklamacye. 
5. Rozmaitości. 9. ~piew n~ glosy. JO. Polonez. \V 
ko1l.cu taniec. 

Zabawa odbędzie s i ę na sali p. Miillera, ul. Bach
strasse :?6. 

·----------------------------------
Towarzystwo św. Au~ustyna w Rotthausen 

donosi sw1·m czlonkom. iż w niedzielę 11 b. m. po pol. 
o godz. 4 odbędzie się \ ·ałne zebranie. Rewizorewie 
kasy powinni się sta\\ ić o godz. 3. - Posiedzenie za
rządu tak samo o g(ldz. 3. O liczny udzial uprasza 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. A.ntortiej!o w laar 
podaje do wiadomości SWTm czlonkom, iż dnia 11 
października odbędzie się walne zebranie. Czlonko
wie bez unie\\·innienia nie przyc!Jodząc na zebranie, 
ptacą 25 fen. kary. Zatem prosi się czlonków o jak 
najliczniejsze przybycie na zebranie. Goście mile 
widziani. Z a rząd. 

Koło śpiewu .,Vfandla" w l(aterober~u. 
\V niedzielę. dnia 11 października urządza Kolo 

śpiewu .. \Vanda·· zahawę. która się rozpocznie o go
dzinie ~6 5. Czlonkowie, którzy są niewyplatni, winni 
się przed czasem stawić, bo inaczej będą .iako goście 
przy.ięci. Zaprasza ię szan. czlonkó,\· i rodaków z 
Katemberg-u i okolicy. <Muzyka eędzie polska). o 
liczny udzial prosi Z a r z ą d. 

Towarzvstwe ś' '. Andrzeja w Bocłrum 
o·znajmia szan. czlonJ,om. iż w niedzielę 11 bm. jest 
roczne walne zebranie, na l.;tó re si<;: '"''Sz~ · stkich czloJI
ków, bez wyjątku zaprasza, ~dyż będz1e obór zarzą
du i roczne sprawozdanie z czynności tow. O liczny 
udział i punktualne przybycie prosi Z a r z ą d. 

Rewizorewie kasy i czlonkowie zarząd.u raczą 
się stawić god-zinę prędzej . 

Towarzystwo św. Woiciecba " ' Scłmnnebeck 
podaje S\\rym członk om i wszystkim Rodakom z 
Schonnebeck do wiadomości, iż tow. nasze obchodzi 
dnia 11 paźdz. wieczorek iamiHjny. Jest on szcze
gólnie urządzony dla młodzi eży. odchodzącej do woj
ska. oraz na przywitanie przybyłych czlonków od 
wojska. Przyg-rywać będzie kapela p. J. Pawlaczyka 
z Schonnebeck. Zatem zą.praszarny wszystkich 
czlonków z rodzinami oraz wszystkich Rodaków z 
Schonnebeck. Goście miłe widziani. Z a r z ą d. 

Tow. gimn .... So>~. ół" w Brnckhausen-Marxlołt 
obchodzi 3 rocznicę swec-o istnienia w Bruckhausen u 
pana Brink'a w niedzidę 11 paździe-rnika e ~odz. 4','2 
po JX.>Judniu. Będą. ćwiczen ia, koncert i taitiec. ~i
niejszem zapraszamy gniazda "Soko-le"', Tow. św. 
Piotra i Pawla w Bruckhausen. Tow. Przemysl6W
ców polskich w Bruckhausen, Kof{l śpiewu .,Slowik·• 
z Marxloh, czyli wszystkie towarzystwa up.raszamy • 
ażeby nas raczyly zaszczycić swą obecnością. Wstę
pne dla czlonków wszystkich Tow. 50 ien., dla nie
czlonk9w przed czasem 75 fen., przy kasie I mr. 

Wy d z i a l. 

Koro Ś.J}łewiJl ,,Mada"' w Wanne 
donosi swym czlonkom oraz wszystkiem Rodakom z 
Wanne i okolicy iż w niedzie lę dnia 11 października 
urządza KoA·o n~sze zabawę z tańcem i tea~rem ~ 
sali p. Marzyny o godz. 4 po pot w celu zeg_nan~ 
cz~onków, którzy wstąpią do wojska, a na pow1tame 
tych czlonk ów, którzy powrócili od wojska. Poc.zą
tek zabawy o godz. 4 po poJ.'. Będzie koncert, taruec, 
4-~Aosowy 'piew i teatr p. t. : "\Vyrok księżnej 
cieszeliSidei'', rc:rdzo ladna sztuka. \\'stęp dla go
ści przed c~ase.m T ien., przy kasie l markę. Prosi
my szan. Rodaków, aby nas raczyli licznie odwiedzić. 
Cześć polsk iej pieśni! Z a r z ą d. 

Uwaga. Zarazem z.apraszamy sza n. śpi~waków, 
aby się ra(:zyU stawi · p rzed zabawą"' .bo. bę~z1e lekcya 
śpiewu. O liczne i punktualne stawteme się uprasza 

M Polowczyk, sekretarz. 

Ogólny wtec polski w Diisseldorfie 
dka DiisseJdod!l. Gerresbeimu i okolicy odbędzie się 
w n.iedride dnia E8 paździen1ika s godz. l po pot. w 
sali p. Antooieg,o Strohmanna, uL Kolońska nr. 36, na
prz.eciw ulicy l.eopohJa. 

Porz4dek obrad : 1) Kościól katolkki a socya
Hzm. 2) ~rychodźcy polscy na obczyźnie w ogóle,_ 3l 
w DUss.eldoriie w szcze~ólności, 3) Po•lacy a iednosc, 
~) Polzcy n narod woś.ć, 5) sprawy towarzystw na 
obczVil-nie. 6) Po.lacy a oszczędność, 7) polska prasa. 

Prócz tego przemaWiać będzie na wiecu redaktor 
~.\V 1arusa Pol kie~o·· i imti Rodacy z dalsZych str01_1. 
O 'liczny udziat Rodaków z Di.isseldorfu, .Oerreshel-
mu ł okolicy pws.i .,Związek Połaków"'. 

Wiee polski ~ ~ber~ause~ . 
odbędżi.e się w przyszlą medz1elę, dma 11 pazdzJe . .r
nika o godz. 751 2 w poludnie na sali p. Kolth~r. Na 
wiecu tern omawiane będą sprawy bard.z~ wazne ~
tyczące Polaków na obczyźme, przeto o liczny udz'ial 
Rodaków się uprasza. Związek Polaków. 

Wiee w Neumiihl 
odbedzie się w niedzielę, dnia 1 l października o godz. 
~4 w lokalu pana Keiemburga, .p·rzy ulicy Leh_rers'tr .. 
Na porządku dziennym: 1) Powstanie i znacren1e kul~ 
turne Związków zawodowych. -2) J)yskusya. 3) Ro:z~ 
maitości. 'Na pokryde ·kosztów 1 O fen. ws.t~p.nego. O 
liczny udzial uprasza 

,.Zjednoczenie zawodowe polskie ... . . ... -·· .. ~ . ·- --·c ;-·--- ·-- ·--·-- -~·-· . ._ -~ .. 

Towarzystwo św . .lana Chrzc. w Ueckeadorfie 
o~będzie swe kwartalne z.ebrani_e dnia 11 paździer 
mka o godz . ..f po pol. Pos1edzeme zarządu 1 rewizy" 
kasy o g?<fz. 3 P.o pol. \V końcu wolne piwo. o \i. 
czny udzral prosi Zarząd, 

. --DWA DOMY 
jeden z nich piętrowy w Kurzejgórze pod Kościanen 
przy żwirówce poznańskiej mam zaraz przy male 
wplacie do sprzedania. Latwa sposobność dla Rocta: 
ka Z: o~czyzny, chcący się tu osiedlić. Zgloszenia 
prZYJlnUJe 

Antoni Mocek, 
przedsiębi()rca budowli w Kurzejgórze p. 

(Kosten, Pr. Posen). 

Szan. Publiczności polskiej w \Vanne 
donoszę, iź osiedlilem się jako 

krawiec polski. 
Polecam się do wykonywania ubrań, paletotów 

spodni, podlug miary pod gwarancyą za dobre leże~ 
nie. Proszę szan. Publiczność o poparcie mego przed. 
siębiorstwa. Z wysokim szacunkiem 

Dyonizy W arszczyński, 
krawiec polski w Waune, ul. Wiłhelmstr. 

Baczność Połacy! 
Szewc polski w Essen. ,. 

Szanownym Rodakom z miasta Essen i okolic} 
donoszę uprzejmie, iż z dniem 6 paźdz. t. r. otworzy
lem na ulicy Soliing 36, przy ( Gerlingsplatz) mój 

interes szewski. 
Najusilniejszym mojem staraniem będzie szanow

nych Rodaków zadowolić. Zamówienia podlug miary 
jako też i wszelkie reperacye będą prędko i akuratnie 
po jak najtai1szych cenach wykonywane. Proszę o 
l2skawe poparcie mego przedsiębiorstwa. Nasze ha
sio: Swój do swego. 

Berobard Bottcher, 
szewc polski w Esse-n, S{)l!ing ulica 36, przy (Ger· 

lingsplatz). z 

Dla oszczędnych ~ospodyń 
\\~'sylamy tylko dobry i trwaly towar za zaliczke 

pocztową. 1 

10 mtr. niebielonego barchanu 75 ctm. szerok. 
3,15 mr. 12 mtr. plócienka na pościele w ladne krat- l 

ki 5,40 mr. 8 mtr. inletu na wsypy czerwone i w ró· 
żowe paski 6mr. l funt czarnej welny na pończochy 
2,25 mr. l tuzin ręczników 50 X 110 ctm. wielk. 3m. 
lO mtr. linonu 83 ctm. szerok. 4 mr. 10 mtr. linonu 
cieńszy wyrób 6 mr. Derkę do spania 2 funty ciężk.l 
3 mr. Obrós na stól w kolorowe ladne pasy 130 X 
170 wielk. 1.95 mr. Prześcieradla kolorowe ladny de
seń 2 mr. l parę kolder na lóżka biale. z czerwonyrr. , 
brzegiem 6,80 mr. l parę bialych kolder nadzwyct. 
wielk. 7.20 mr. Zamówienia od 25 marek począwszy, 

Schreiber i Spółka Nast., Herne, 
interes chrześciański. 

K~.l ~w~y~ s~z~ 
dam teraz za pół ceny. 

Kto'ł dowiedzić eię można w 
Ekspedycyi "Wiar. Pol." 

w Bocbum. 

2 czel.szewskich 
i jednego 

• uezn1a 
poszuknje natychmiast. 

L. Knbiaezyk 
mistrz szewski, 

Bru~ła~ lll. Maryańska. 

Służąca Polka 
potrzebna jest od l-go li
stopada oraz 

dziewczę 
poJ'Ułdnych rodziców 14 do 
I;} la.t sta.re 

Księgarnia Polska 

Józef Daniełak, 
W anne, Bahnbofstr. '80a 

z 

KOŁTUN . . n 
J.W Aby gruntownie pozbyt lg 
się na zawsze tego nieprzy- S 
jemnego gościa, połM,czonego- 'p 
z brakiem krwi i brakieJt· t 
apetytu, podaje 1 

aptekarz 
Smyczyński 

z Nowego (Neuenburg WP.} 
na życzenie dobry i nieza-· 

wodny środek. 

Prośba. 
KtQby mógł z Rodaków 

pożyczyć 600 marek rze
mieślnikowi, któ1·y poslads ;g! 
dobrze zaprowadzony inte- :w 
1·es, za odpłatą miesięcznie 
50 ma1·ek i dobrem pTocen
tem? Zgłoszenia przyjmuj€ 
ekspedycya ,. Wiar u• 
sa P o l ski e ;o•' pod 
nr. 86963. 

\\"j 

Postbes~ellungsM Formular. kt 

Ich bestelJe hiermit bei dem l(ałseriichel d 
Postamt e in Exemplar der Zeitung "Wiar••
Polski" aus Bochum (Zeitungspreisliste 128) fflt< 
das IV. Quartal 1903 und zahJe an Abonnemen:) 
und Bestellgeld 1,92 Mk. 

re 

O big e l ,92 Mk. erhalten zu baben·, b~·· a
1 

scheinigt llz 

........... , d. ....... . 1903. 



er 
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fi 
~~![&dzienne pismo ludowe dla . Polakbw na obczyźnie, poświęcone spraw·om narodowym, politycznym i zarobkowym. 
la.1_.---------------------------------------------------------

wvcbodzi codziennie z wyJatkiem dni poświ~ttecznych 
• dodatkiem religijnym p. t.: ,.Nauka Katolicka" z ty-

~m: (odnik.iem spolecznym p, t .•. Glos :;(Órników t butni
tówu. oraz pisemkiem literackiero p. t. .. Zwierciadlo". 
Przedolata kwartalna na poczcie i u listowvch wynos.i 
1 mr·. 50 fen., a z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen. 

cy •• Wlarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 
ood znakiem ,.t oolnisch" nr. 128. 

Módl się pracuj l 

Za inseraty płaci się za miejsce rządka drobne;!o druku 
15 fen., a za Ol(loszenia zamieszczone przed inseratami 
4 Ofen. Kto często oglasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tłomaczenie z obcych język6w na pol
tki nic się nie placi. - Listy do redakcyi, Drukarni 
i Ksie~arni należy oplacić i podać w nich dokladnv 
~~:dres piszącef,!o. Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
lwrt~pondentów bez ich upoważnienia nie wskazuje sie. 

·W) 
~e. 

. 'fi .. -''1 r Bochum (Westfalia), wiorek 20-go października 1903 . 
~d-1------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--

H.-edakcya~ Drukarnia Księgarnia znajduje się przy ulicy Maltheserstrasee nr. 17 na flole. - Adres: "vViarus Polski"', Boehum. 

Rodzice polscy! Uczcie azleei swe 
cy tłwi6, czytać i pisać po polsku! Nie 
:y-~t Polakiem, kto potomstwu swemu 

Sitemezye się J)Ozwoli ! 
• W·, 

~~d·•-·+ .... '.reet .... :.l)r. ......... 
·Na listopad i grudzień 

n· 
zapisywać można na każdej poczcie 

- ,, W i.arusa P ()]sl\iego~.-, 
kt 1 trzema bezplatnymi dodatkami, tL 

"Nauką l{atolicką'', 

~; "Głosem górników i hutników'' 
m •. 
llU'
k •. 
X 

oraz 

"Z w i er c i a d ł e m.". 
PrzecipJata na te d\v-a miesiące ·wynosi 

tylko l markę, 
y,, a z odnoszeniem do domu 28 fen. ·więcej . . 

Rod'akó\v· upraszamy aby gorliwie agitowali 
- za "Wiarusem Polskim" pozyskając mu liczny-en 

nowych abonentów· na listopad i grudzień. Wro
• & gowie ludu polskiego starają się zniszczyć p l
~- smo Wasze, Szan. Bracia, to.· też każdy patryota 
gG>·IPolski na obczyźnie działać powinien przeciw 
:!Jl1 tym germanizatorskim zachciankom. · ....._, 

- iiif4 t t"ii! .. ·~···paw 

V + 

-
l 

Z wypadków dnia. 
"Dajczkatolickim" germanizatorom do panlię-

tnika. 
'\V 
·~· Walne zebranie naczelnego zarządu ewan-
l&· lg[elickiego związku Ousta·wa Adolfa odbyło się 
~ ... · W tych dniach w Hamburgu. Sprawę z czynno
ie~· ści Towarzystwa zdal superintendent liartung 
j; .. z Lipska. Powiedział między innenii, że 'gminy 
t• ewangielickie na Ślązku potrzebują jak dotych
dl 1 1~Zas poparc\a, Z\daszcza, że tam ludHość gór-

, 1sląska teraz sfanatyzowana, a jako polska sta
l: .IIQwi przeszkodę w rodzaju pro-testantyzmu. 
- ,Wobec tego Towarzystwo chętnie popiera e

~vangielikó:w polskim językiem władających, 
którzy są tak samo gorliwymi protestantami jak 

:1 ldobrYmi Prusakami. Najwięl<szą niedorze"" 
111 ~zoością byłoby im kazania głosić. i udzielać 
tf Pieki duchownej w języku obcym. Nie zostalib!' 
r~ ~rote_stant_am,i-niem~af!Ii, lecz, r~czej Pola~ann: 
· atohkan11. Odnosi s1ę to glowme do pro\.vmcyJ 

Schodnio- i zachodnio-pruskiej. 

1 
St:"ierdzono tam, że polskość przeszkadza 

utrzemu się, kto za1em niemczy jest wrogiem 
Prawy katolickiej, bo przygotowany grunt dla 
~rotestantyzmu. Niech to sobie spamiętają cen
rowcy w stronach tutejszych .. 

Wydalenie zakonnic z Niemiec. 
~·'" Do Metzu przybylD z francyi z powodu 

0alłltetiszej \Valki kulturnej kilka zakonnic pocho
zących z Alzacyi lub Lotaryngii. Rząd nie-

l 

miecki kazał im opuściŁ kraj w przeciągu mie
siąca, panieważ stradly pra\~i O obywatelskie, 
gdyż diużej niż 10 lat przebywa1y za granicami 
Niemiec. 

Areszt za język polski. 
Przed tutejszym sądem lawniczym ·wzbra

niała się świadczyć w języku niemieckim 14-
letnia Anna Smietek twierdZ<lC, że nie włada do
statecznie tym• ~ęzykiem. Sąd byl jednakże te
go zdania, że dziewczę mówi dostatecznie po 
niemiecku, lecz mówić nie chce, skazann więc 
je za "niestósowne zachowanie się przed są
den1" na l dzień aresztu, a karę tę natychmiast 
wymierzono. 

Pewnie, że młoda PO'lka teraz miłościq ku 
językowi niemieckiemu nie zaplonie. 

T
1

ele~rarny. 
P e t er s b u r g. .Pociąg osobowy idący 

· z Wirbachen do Petersburga został napadnięty 
przez rabusiów. Dz1iesięciu oprysz.ków wsko
cZYło do wagonu palumkowego padczas. jazdy. 
związali i pokaleczyli urzędników, a zabrawszy 
c.o się dało, uszli ze zdobyczą do lasu. 

Paryż. Królowa włoska jadąc z żoną 
prezydenta Lonbeta do jej mieszkańców, przez 
całą drogę była witaną bardzo serdeczni~ przez 
ludność francuslią. 

D u n k i e r k a. Pomiędzy woisklem a 
strejłmjącymi przyszło do groźnego starcia. Po 
obu stronach znaczna liczba rannych. 

W i e d e ń. l(rół belgijski Leopold przy
bywszy do Wiednia był na dworcu ''Hemy 
przez cesarza franciszka i arcyksiążąt. 

.Jer o z o ł i m a. Wybuchła tu cholera. 

Polacv na obczyźnie., 
Czy istnieją lfs~ęża centrowi, którzy pragną ger

maniz.acyi Polaków? 
Pisz(lc o, stosunkach w Bitterfeldzie napi,sa

Iiśmy, iż wydrukujemy Ust ks. ·Oerwina. który 
na usposobienie tego kapłana niemieckiego cie
l<:a\ve rzuci' światło. Ogłaszamy więc dziś list 
jegco pisany do p. MrGzka w Greppinie. Orygi
nal li'stu jest W 1 naszem posiadaniu. 

Ciekawy ten dokument za ·ciekł·ości germa
nizatorskicli ks. Gcn\·ina brzmi \\' oryginale nie
m.ieckim tak: 

,,Oreppin, den 10 Dez. 1902. 
.Herm Mrozek 

Wohlgeooren 
liier. 

Ich erfahre heute, dass Sie beabsichtigen, 
Kinder unscrer Volksschulc zu Vortragen, Lie

dern etc. im poinischen Verein heranzuziehen 
und bcreits die Uebungen mit denselben begon
nen haben. 

Ich mache Sie darauf aufme.rks::.un, dass es 
strenge verboten ist, dn r(:h sclmlpflichtige l( in
der Auffi.ihrungen irgend we1cher Art in Ver
einen und offentlichen Lokalen darbictcn zu las
sen. Eine Ausnahme ist nnr statthaft. \\ enn dic 
Ausffiihrungen veu Leitern der Schnle und unter 
Aufsicht der Schul1eiter stattfindcn. 

Ich ha.be daher den Kindern die Theilnahme 
an den Anffiihrungen untcrsagen mtissen, und 
erwarte ,ron Ihnen, dass Sie auch lhrerseits da-

von Abstan d' nehmen und mich q ich t z n \\'e i teren 
Scl1ritten zwingen werden. 

Gerwin 
l(gl. Ortsschuliuspekto·r". 

Po polsku brzmi to tak: 
Greppin, dnia: 10 grudnia 1902. 

Szan()\v·ny Pan Mroz .:: k 
w m.iejscu. 

Dowiaduię się. dziś, że Pan zamierzasz dzie
ci naszej szkoly ludowej tiżyć do cleklarnacyj, 
śpie\VÓ\\11 jtd. w polskiem towarzystwie i już 
rozpocząteś z niemi ćwiczenia. 

Zwracam Panu uwagę, że jest surowo za
kazanem, da\vać przy pornocy dzieci szkolnych 
jakiekolwiek przedstawienia w towarzystwach 
i lokalach publicznych. Wyjątek jest tylko do
zwol-ony, jeżeJi przedstawienia się odbywają 
przez kierowników szkoły i pod nadzorem tych- · 
że. 

z tego powodu musiałem dzieciom zakazać 
brać udziału w przedstawieniach i spodziewam 
się, że Pan ze swej strony to zaniecha i nie 
zmusi mnie da dalszych krokó\, .. 

Uerwin '·'t· : .. : 

Królewski lokalny inspektor szkolny. 
Wstrzymujemy się Qd wszelkich U\.\·ag, bo 

list mówi sam za siebie, powi:=tdamy tylko: Nie 
dziwilibyśmy się, gdyby taki list napisał pruski 
komisarz policyj.ny! 

Wiece "Zjednoczen~a'' w Ałtenessen i Kray. 
vVieca.wi W ' Altenessen prZC\YOdniczy1 druh 

Nowak z Altenessen. Omav. 'iał sprawy robo
tnicze: Sibilski z, Buchum, Sosi !'tski z Laa ·· omó
\Vit o powstaniu z\viązków za\vodO\\~ych i ich 
potrzebie. Zabierali także glos \Vali.:-,ski i Dą
browski. Na1 czt.onkó,w zapisała się znaczna li
czba rodaków. 

W Krayu wiecowi przewodniczył druh Si
bilski i ten obszernie wy~azywa1 potrzebę orga
nizacyi własnej, iżby przez to każdy robotnik 
pouczał się o swych pra:wach. Przema\v· iał' je
szcze druh Stolpe z Bachum i Krzdwto,wski 
z Leithe. vVieoo\vnicy na obu \Viecach z zain
tereSO\'Vaniem wysluchali przemówier1. 

Morawiew - Bismarck. 
Od chv.rili kiedy postawiiQno pomnik Mura

wiewa w \Vilnie, nie ulegalo \Y<:Jfpli\\ Ości, że w 
Poznaniu musi sranąć pomnik Bismarka. Ci dwa] 
ludzie tak się u.zupelniai'ą w S\Yrrn dzic.lanh1, taK 
się wiążą caią swą duchową str o·n;l , wk byii zbli
żeni , pragnieni·ami i pojęciami, ż.~ sk rJ n1 npamkt
nilono, na jakiś czas, jednego z nich, nie można 
było pominąć drugiego, a tak dwa lKlS<u;i, znacz<{ 
dzjś dzieje polskich cierpje{J na dwóc.h k rd h.:acll 
polskiej Ojczyzny. 

Bismark i Murawie"'" lącZ t.l ~ ;<; 'D .. : ~obą na1·
ściś!ej w· nienawiści do Polak0\:, . :ch pojęcia są 
nieznlliernie zbliż.one, a tylko ZŁ\\''ll Q t rzn c formy 
i sposoby dziafania. były odmienne. Ale nawet 
ohydna g!owa Murawiewa· ma rysy przyplomi
nające jego ,,kolegę"'. 

Mu ra,wiew barbarzyńca \\schodni, o~krutnik 
z upodobania, szecN do celu n ajpierwotniejszą 
dro·gą: przez m10rd i pożog ę. Bismark colkol
wiek \vytreSQi\Vany \V zachodniej tak zwanej 
kulturze, 'Okry'\vaf S'\.voJe czyny p·ozorami poli
tycznego programu. Obaj mi eli na relu zni
szczenie, oba:ji byli zdolni do każdc.i nieg-odzi·w·o
ści, Dbaj deptali z tym samyn1. cy;-<:z mrm W'Szet-



kie zasad}' sprawiedliwości i stuszności, obaj 
mieli tylko jedną wiarę: brutalnej si~y. 

Idea Iem ich życia byto wytępienie ŻYiW-ego 
nat~odu. Przykłady podobnych dążet't zna histo
rya świata. Wszakże Dżyngis chan wyrzynał 
ruskie sz.czepy - Ibrahim basza próbO\\·ał Pe
loponez grecki· zmienić w pustynię - a LudwiK 
XIV. ka,zai ogniem i mieczem zniszczyć i \\'Y

ludnić Palatynat niemiecki, aby Ddsunąć od 
Francyi niewygodnych sąsiadów. vVszystkie te 
próby pozostały bez skutku. a ci którzy je 
przedsiębrali doprowadzili do zguby tylko \Vła

sne pzu·1stwa. Tak samo bezskutecznemi musz.:1 
być rz<-tc!Y uwiecznione w pomnikach Mnrawie
v.ra i Bismarka. Bo vvystępek nigdy nie może 
być \\' iecznym ~ ni.gdy nie może być nawet dtu
gotrwaiym. 

Cóż szkod'z'l Polsce te "pomniki", które 
stanę -ty na r,ynkach dwóch polskich gr:o<:ló-w? 
W sta·roż:yinym Rzymie wznoszonG również PG·
mniki spożowe podobnym ludziom.. Cóż z nich 
p.QiZostato? Ody przesz1·o napięcie zbrodni, po
sągi Nero·nów, Ka!iguló\v · i innych krwa\\~ych 
potW{}rów ·obal-Dno. wlóczon.o po blode, rozbiia
·HO na ka~waly, topiono w Tybrze. Dziś świect 
nad \\ ' ie:,:znem miastem tylko promienista postać 
Marb~ A.ureleg;o, tylk.o krzyż na kop11lc św. Pio
tra Z'.\ iastuie światu tryumf Chrystoso\VtJ 
nam ki. 

\\" nci-sku, upokorzeniu iniewo!i żyje Po1ska 
i żyć będzie tak długo, jak ca-la ludzkość. N1c 
stworzyli jej ministT·o,vie, dyplomaci, wodzowie. 

,_ Bóg wyznaczył, Polak.om miejsce w gronie 
narodr'1w ziemi·. - Nie h1d:zkie też ręce potrafią 
ich zniszczyć. 

BJlesła)N I Chrobry. 
Bolesl,awa -naZ'v\~ano Chmbrym, co znaczy 

.,,dzielny", ., wale'Czny". \V istocie zashtży.t na 
ten pięny przydomek. ho wsla wit się '.vcinami. 
w· których pra\v·ie ia·\\·sze zwyciężał. 'N'O:jowai 
majprzód z ~ Pomo.rzanami i zdobył miasto 
Gdai'Isk. Pomorzanie byli także s .towiana.Jml, 
mieszkali nad morzem Baltyckiem, a że nie zna
li jeszcz.e pra·wdzi·wej \Viary, Bolesław chciat 
ich n :ot wrócić. Nie dlaczego inncg·o pliowadził on 
te wojny, tylko żeby bronić v;iary św., rozsze
rza~jąc ją, albo wyS \\ 'Obadzać zie:rnie slovvim1skie 
z rąk niemcó\v. Z początku pomagał cesarz-owi , 
Ottonowi III przeciw· iunym pogańskim ludom 
i w tych wojnach \\·sJawiJ się dzielnością swoją 
nad w1szystkich książąt niemieckich.- Odtąd też 
'Wielu rycerzy i ks iążąt innych krajów dobijał-o 

LELUM POLELU.M. 
u O p o w i a d a n i e hi 5 t o ryc;~, n e z ..:'{. wje k 

IJapisnł 

\Vatery Przyborowski. 

(Cias,r dalszy.) 

Orodzi·sko Waligór.y wznosilo się na sztu, 
cznem usypisku ziemi. wpośród bagien i moeza
rÓ\1.\ z których wydobywająca się mętna, nie-
zdrowa mgła, otula-ta sobą wszystko i rm-lazila 
si·ę leniwo po p-uszczy. Obejście otoczone było 

. cz.ęs-rc :kołem z dębovvych palów i miało wysolq 
bramę z daszkiem, zbudowaną mocno. 'vVe
wnątrz. na dziedziti.cu wznosi! sie stóg siana i 
prosta chata:, strzechą kryta, kurna i dymna. 
Od~Tl się zbliżali do grodziska, psy poczęły uja
dać zc.,wzi·ę<-.:ie i z p-cza bramy rczleg1 się suro
wy, donośny głos: 

- Kto tam·? 
-- Ja, Zubr. 
Ol worz.ono. wierzei e ze s.k rzypem i w;pu

szczollo wszystkich na dz-iedziniec. Otocz.yio 
.ich zaraJz kilkunastu zbójców, przeważnie w ko
żuchach lub białych św·itkach, dzikich, zarcśnię
tych, z wielkiemi, kohm10watemi gtowami. 
Psó,,-. też wypad-ta gromada i szczekając zada
-d.le, obwąchiwała JlO\VO przybyłych. Gdy oba
cz.ono konie objuczone, radoś6 była wi-elka i co 
żywo zajęto się zdejmowaniem skrzy(l. 

-- \Vorjewcda jest? - pyta1 Żubr. 
- Jest, a gdzieżby był'? - ndrzekl któryś. 
- Gada z_ tą Czeszką \V świetlicy ... h::una 

dziewka 1 - dodał i'nn:y. 
- Tedy, rycerzu, chodźmy do woje\V·Qdy 

~ za\\:Dąał Zubr i ruszył przodem, a za nim -p.o
dążyi milczący ciągle niemiec Otto. 

Gdy oddali.H się nieco ·cd grpma:dy, tak, że 
byli bliz!ro drz.w·i chaty, rycerz zavv·ołai: 

WIARUS POLSI(I. 

się o zaszczyt, żeby walczyć pod takim wo
dzem i ścic.1gali na jego dwór. Miał więc zawsze 
bardzo w-ielu gości, których sttterni biesiadami 
przyjmowaL tak że codzief1 po czterdzieści sto
łó\\' zastawiano, a jeszcze skarżył się gDścinny 
Bolesław, że ma za ma.ro gości; przybył też na 
dwór Bolesława św. \N ojciech, arcybiskup prag
ski, którego Czesi słuchać nie chcieli, bo się bar
dzo popsuli i z,musili swojego· pasterza, że Pragę 

·opuścił. Bo·lesław radośnie i z. wielką czcią go 
przyjął, a święty biskup oświecał Polaków w 
naucę chrześcia(lskiel, na\\'racał tych. co jeszcze 
byli poganami. Do dziś dnia stoi w Krakowie 
na rynku maiy kościotek. na tem miejscu, gdzie 
św. vVo]ciech miewa-t kazania. J ednakżc on 
pragnąŁ bardz:o na·wrócić Prusaków; było to płe
mię litewskie, osiadle nad morzem baltyckiern 
w sąsiedztwie Pomorzan. Bolestaw dogadzając 
woli świętego biskupa wyprawi! gn statkiem na 

· vViśl.e, którą on. dopłynął do Gda!lska, a· ztam
tąd z dwoma towarzyszami uclal się do Prusa
kó\v. Ci jednak źle go przyjęli i stało· się wedle 
prag11ienia jakie miał, że został od nich umęczo
ny za wiarę św. Do\'.·iedziawszy się -o tem 
Chr-obry książc;, zap~a~ka! z bc;-leści, a pragnąc 
jako relikv.·"ic przechować zwlol\i męczennika, 
w-yprawił posłó.w ze złotem. żeby je -.vykupili 
od pogan. f3r>g \\tedy taki cud okazaJ, że kiedy 
Prusacy Ż<-ldali tyle złota, ile ciało zawa1y, wła
śnie ono nic nie zaważyło; jest tylko podanie, że 
uboga nic\\ iasta gr-osz na szalę rzuciła i ten 
grosz szale; zrównał. Bolesłavv z~ożyl llrDczy~ 
ście śsvięte zwJoki \\- Onieźnie, dokąd z całej 
Potski schodzili się pielgrzymi. że-by uczcić pier
wszego naszeg'o patrona. On też z·ostaw·il Po
lakom drogą pamiąt_kę, pieś!'1 .,Boga I(odzico 
Dziewioo", którą sam rt .lożyL Śpie\Ya.fo ją ry
cerstwo po-lskie w pierwsz.ych wiekach za·wsze 
przed każdą bitwe:1, i z t'l pieśnic.:1 na ustach ude
rzaJo na nieprzyjaciela. · Cóż clziw11ego, że Naj
Ś\x·iętsza Panna upraszała im \VIcdy zwycię
stwo. kiedy l<.J tak czcili i miłO\\·ali. 

Cesarz Otton III, dDwiedzia\VSZ.Y się o n~ę
czel'tst\vie św. \Vojciecha, który był niegdyś je.
go mistrzem i przy·jaci.:::.!eru. postanowi; takż~ 

poznać F3olcslawa, c htórego waleczn-ości tyle 
słyszał dziwÓ\\·. Uprzedzi{ go więc o swajem 
przy·byciu, a B·olesJaw przygotował wspaniale 
przyjęcie dia takiego gc.ścia i \vystąpil z prze
pychem pr8!wdzi\\'ie królewskim w Gnieźnie. O 
m;ilę za miastem oczekiv,·a-iy hufce rycerstwa 
zbrojno. i stro:jno, a że ztamtąd miał cesarz iść 
boso do grobu św. mę~.-zennika, zatem król kazat 
ca1ą tę dro.gę suknem \vys.fać, Na.l;)tąpily sute 

- Żubr! 
Żubr zatrzyma{ się i spytal trochę zdziwio-

ny: 
-- Czego chcesz? 
- Chciakm ci SiG spytać co. to za Czeszka, 

o której tam gadali? 
- Co za Czeszka! ano Czeszka. NUada się 

nazywa ... 
- A skądże ona się tu \:~. · z:ię ,la u was, w pu

szczy? 
- Sk~td się \-VZięia? ~ powtórzy t pytanie 

sw{)im zwyczajem. Żubr - ano, stąd, skąd i ty 
rycerzu ... Wziął ją \Va'ligóra w jakimś napadzie . 

Umilkł na chwilG, pomyślał i zbliżając się 
do Ottona, dodal napóJ tajemniczo: 

- Powiem tobie, rycerz.u, że ona taka mą
dra!. że i ciebie \V kozi róg by iapędziia. Ona 
.iccha1a z Czech na dwór króle\vski do Poznania, 
do Nlieszka ... Ona jest innej wiary, tej nowej, co 
ją teraz Miesz.ko w-prowadza. Niech go piorun 
trzaśnie, zdrajca to nie król. Gontyny burzy, 
dęby wycina, WGże mordnje, bogów ·tłucze i tn
pi. Przeklęty zaprzaniec!... 

Gniewa~ się widocznic i nogami ciężko tu
pa,t, a -ostrogi rnu brzęcza.ty, co nagle oderwa.l:o 
jego uwagę od Mieszka i 11G•\Vej wiai'Y, a zwróci
to na tę zdobycz nietrtiecką. 

-- Śliczne ostrogi, śliczne! a jak dzw·onią! 

I pnczął się przechadzać, wsłuchując z upo- . 
dobaniem v\" brzęk ostróg. 

- Dopiero mi vValigóra będzie z.azdrości1, 
on nawet takich nie ma·. 

'~ No, chodźmy do wolewody! - P rzę rwał 
Otto ten· z ach \Vyt ostrogamL 

Przekroczyli \vysoki próg, naJ którym przy. 
bity byl kawatek st.a,rej podkowy końskiej i w·e.- · 
szli dol świetlicy. Była ona do.śc du7.:a i m.la{a 
jedno tylko maleńkie okienko, zarnykane na noc 
drevv·nianą z.a:suwc.l. Pulapu ''' izbie t.ęj v:·cale 

uczty, wszystko blyszczato· od zi,ota i srebra. a 
po każdej uczcie. król skladat cesarz.owi w da, n 
rze wszystkie te drogie naczynia i każdy z ce.; ś 
sarskiego orsza:ku hoinie z-osta-ł ob-darowany;-.: K 
cesarz tak był ujęry gościnnością Bolesła\\"a, że· z1 
prz.y trzeciej uczcie zdjął z, gfO'-YY swojej ko. 1 v 
mnę i wlożyl ją na skronie Bolesława, przez co z· 
uzna~ go równym sobie królem. p 

Potern cesarz i król Bolesław zatożyli ar. n: 
cybiskupst\vo \v1 Gnieźnie, a biskupstwa w Kra. eJ 
kowie, w 'vVroclaw'iu 1 v·.r Kolobrzegu na J=>om0 ... ~ 
rzu, bo dotąd było tytko iedno biskupstwo, za. b· 
lnio.ne przez Mieszysta\va I w Po.znaniu. Po. 
twierdził to wszystko wówczas panujący Oiciec 1r 
św., Sylwester II i przyją! Polskę. pod swoi'l o, ś· 
piekę, gdy mu ją, Bolesław odda{ w lenno, z (h ,, 

bowiązkiem placenia Swiętopietrza. Co się zna. 
czylo, że odtąd nikt -obcy nie mial prawa doża- a. 
dnej części zicrui polskie}. skoro byJa pod o-pieką s1 
Ojca św. b 

Od\viedziny Ottona v.-ypadly w r. 1000. Ce. k 
sarz ten był jeszcze bardzo mfody, bo mial lat d 
20, ale niedługo 1żyl, bo już następnego roku U· 5 
mart, a przyiaź(J Bolestawa z Niemcami skoit- __ 
czyla się z jego- śmierci~l. Cesarzem :costal Hen. a 
ryk II, który sobie rości t prawo -do Polski i \l 

chciał, żeby ona go· uzna wala za swojego gfó. 11 

wnego pana. Zaczął więc z Bolesławem diugą r 
wojnę, która trvvata lat 16, od r. 1002 do roku n 
1018. Pan Bóg pornagar Bolesławowi, gdyż on ~ 
najczęściej Z\vyciężal, a'le mu ta wojna przeszka- s 

, dzala do na wrócenia ludów pogańskich i do~ li· n 
twierdzenia samychże. PolakÓr\\" w w·ierze św . .ś 
- zatem byl·a tD· wielka \Vina ze strony Niem. a 
có\v. Cesarz pok·onany musiał prosić o pokój 
- pogodzili się więc w Budyszynie r. 1 OJ 8. 

Tego samego roku musial się król Bolestaw 
wyprawić na Ruś. J~usini są tak samo Slowia· 
11ami jak P.olacy, tylko byli wtedy pod innym 
księciem. Pierwszą chrześciank<:t na· Rusi byla 
Ś\V. Olga, księżna ki]ovvska; wnukiem jej był ren r 
książę św. W?-o.dzimierz, który z pocz.;;nkn żyl ~ 
w poga(Ist.\Yie, ale .taska Boża zap!lkała do ieg{) 
serca, zapragnąl i on przyjąć chrzest św . 
Wy·prawił tedy pos.{ów do I~zymu i do Konstan· \ 
tynopola, żeby się przj,..patrzyli nabo.żc(istwt!. 1 

Ci wr6ci\vszy wychwalali mu nabożeńs .. \\ "0 gre· 
ckie, że się sprawuje z wiQksz.ym przepych-elll i i 
okazałością. SprowadzH więc Wlodziri1irz mi· ,. 
syonarzy z Konstantynopola i przyjął z narodem 
chrzest św. w ubrzed'zie greckim. By1 -w clzieit 
róvvnle uroczysty dla I~usi, jak kiedy \\. Poisce 
chrzciJ się lYlieczyslaw. - StaJo się to ro·l-::u 983, 
więc w 23 lata po chrzcie Mieczysława. 

nie bylo, jeno wjdniala strzecha, a w niej był 
otwór, przez który \vydobywai się dym. Na 
kicpisku glinianem, w \Vydrążehiu umy:;lnic na 
ten cel zrobjoncm, go-rz.at duży ogień i dym z 
tego ognia roztazil' się się po całej izbic. Duszno 1 

iu byJo i dyrn: \vyżeral oczy i zaciemnia{ \\"SZY· 1 

stlw tak, że zrazu gdy weszli Żubr i Otro, nic nie 
dostrzegli. Później dopiero~ rozpatruj;;!,.: się pil· 
nie, uj'rzeli siedzącego koło ogniska na ledwie 
ociosanym pic(Jlm, męża, ubranego \\ ' świtkę z 
samodziału, w postołach lipowych, z goJa. lY· 
sawą nieco gło\Yą. Siedział on wsparty na rę
ku i patrzał na ognisko, na którem, na węgła~h 
piekł się jakiś ptak i kilka ryb. ---' 

Ody się drzwi ot\vorzyly i przec iąg · po· 
wietrza porwach trochę dymu, dostrzei-DnO w 
izbie di-ugą osobę. Byla to młoda dziewczyna, 
m~oże dwadzieścia lat licząca, siedz<:t:.a o:rx:dal 1 

nieco ogniska na -ławie dre\\ ·niam~j. Na dużych, 
splecionych \\r ko-sę włosach dziewczyny. ja- ' 
snych jak len, ldadty się odblaski og11ia i zda· 
waio się, że ta główka ca-ta jest niby obian.a J'oz· 
topionem zlotem. Dziewczyna ubrana by1a w 
rnodry SJ):encerek i jubkę takąż samą, a na picr· 
siach zwieszały jej się różnokolorowe szk:tame 1 

_ paci,o·rki. Byta bardzo {·actna, ale smi.Hna. Sie· 
dzia,{al z z..a.łoż.onemi rękoma na kołana--::h i blę· 
kimemi oczami ścigała płomyl-d ognisJ..;a. 
~ Z Bogiem, \Vo:je\\''cdo 'vValigórc;! - rzeki 

ZuQr, w·chcdząc dD· izby, 1 , 
".. . l' ·ra ~ . - Z Bog1cnr.! - mrukt~~,! ?onuro \~a.~g~ ~ 1 

rue podnosząc cezu. - Cozes przy'\YIOZ.L Zu 
. brze? Wypra\\;a się udaJa? 

~ Udała, dzięki Bogu. · Kupcy mieli dużo to· 
1 

w-aru. j 

~- Przynieść te,n towar tutaj. 1:\:lcżc dla. Mla· 
dy co b-ędzie. . 

Padniós.t S\ve krwią zaszte oczy ~ta d.z.ieW· ·: 
czynę i s.krzy\\-"it . si~ szka.fadliie, cc n~by zna· ' 
·zylo., ts si~ uśmiecha. Ci:;g dalszy ;oast.) l ' 



Bolesław żył w przyJazm ze św. \Vłodzi-
a. mierzelll, i dal córkę swoją za żonę syno'\Yi jego 

$\A ·ięt·opełkowi, który po śmierci ojca zosta-ł \V, 
Księciem w Kijowie. -- Brat jego Jarosław za
zdrościt mn tej godności i strącił go z tronu. 
WtedY ujął się za z.ięciem swoim Bolestaw, 
Z\' yc:iGżYl J arosła·wa, Swiętope!ka na tron 

' przyw rócH, a wljeżd'żając do KUo·wa, uderz,ył 
wicczcm w zlotą bramę, na znak swego zwierz
cłmict\\ · a. Miecz się wyszczerbił i odtąd 
szczerbcem" nazwany, przypasywany był do 

~- bo-J.:n królom polskim podczas. koronacyi, aby 
P· bYli tak dzielni jak Bolesław. l(ról cz.ynnił tym 
ec l.mie.'czcm w powi_etrzu ~\rzyż n~, cz~ery ,strony 
, Ś\Yiata, na znak, ze gotow bromc w1ary sw. od 
, "·szeJkich nieprzyjaciół. 

Bolesław Ch robry nie tylk·o wojować u mial 
ale i n,ądzić dobrze w kraju. Dla bezpieczel·l
sn\·a Polski od sąsiadów palmdowal zamki o-
bronne na granicach i ~v nich poosadzał rycerzy 

e. którvch nazwał ,,Kasztelanami". Był sprawie
at d]i \\·; -m i łaskawym panem, surowo karał prze:-
1· stępstwa, a wJościanom nie dal krzywdy zrobić . 
' _ G0rliwy był szczególniej -o ·wiarę św.. i o to . 
n- abY Polacy umieli Bogu slużyć. Sprowadzi! 
·i ,rięc z zagranicy ks.ięży Benedyktynów, żeby 
ó- uczyli i oś·wiecali naród i zb11dowai im klaszto
ą l ry: \\- Ty!'Icu pod Krakowem, w Sieciechowie i 

na Lysej Górze, która się odtąd nazywa18 
świ ęt'okrzyzką, dla relikwii Krzyża św., która 
s ię zn aj dowała w tym . kościele. - Dla kaptanó\v 

i· miaf Bolesła-.;v takie uszanowanie i cześć, że nie 
1' . . śmia ! usiąść w ich ·obecności. póki go nie uprosili 
l· aby u~ iadł, i nazywaJ kapłana ksiGdzem czyli 
ói ks :ę-.: ic m; zatem naz\va ksiąd-z -od czaSÓ\\~ Bo-

lesia\\ a Chrobrego wzięła początek. 
11' N~l rok przed śmiercią, to jest w roku 1024 
a· odp raw ił Boleslaw uroczystą koro11acyę \\
m Gnieźnie, namaszczony przez biskupów polskich 
la bo koro·nacya przez cesarza nic była dostatcez
n ną , sk nro bez koś.cielnego namaszczenia. które 
rl daje ~ askę do godnego spra \VO\Van la rządÓ\\'. 
Q Wn ,~< p-otem, to jest r. 1025 umarł Bolesław o

patrzmly św. Sakramentami. vVszyscy ·Oplaki
\iJl i t<:1 kiego króla. naród' cał y, rok żalobę nosił 
i nik"L \vesela nie odprawiaJ. Zostawił on kilku 
syn ć;w, a je.dnernu z nich Micczyslawowi, tron 
i pa;'is1 w o przekazał. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. 

Pe!pHn. Przcsicdleui zostali: ks. \\ ·i k. PtA~ 
dz:, J"1sk i z Rcgo~~na jako drugi \Vikary do Tcze
\\·a , ks. \vik. Ledo-chow·ski z Lążyna do l'vlrocz
na. Ks. ·wik. Czaple\\' Ski w M rocznie otrzymał 
z DDwcdu choroby urlop. 

Kartuzy. vV niedziclt; 11 b. m. by1a pięćset
na rocznica po-święcenia kościoła Kartuzkiego 
\i ' t ym:;~e domu Bożym uroczyście obchodzoną. 

ie O 8 godz. odpra ~wi! ks. w! kary Kleister \\ -otywę 
il- rrzed wystawionyn1 Najśw. Sakramentem. po 

której ks. wikar"l:r Jiees_e z Przodkowa miał nie.-ie J 

1 
rnkcki e kazanie. Następnie odbyło się naboże(J-

Y· St\\ "O róża1ico-vve, po którem emerytowany ks 
ę· l~as~hk e odprawił sumę. Kazanie polskie wy
'b ~losll ks. pr·ob. Ol<onicwski ze Sianowa. Po tlie-

SZpo rac h odbyła się uroczysta proccsya okolo 
kośc io ła i na zako1kzenie odśpic,, ·ano dzięk-
czynn e .. ,Tc: De-um". Ostatni K,artaz.vanin nrnart w -
r. 1859. Tego samego roku- umarl też ostatni 

a, Cysters z Pełplina. 0.\Vilhdm Miecznikowski. 
al l!!"Gdzo·!lY r. 1782 a \vyświęc-ony na kapłana r 
h, 18(!-3. Ostatnie dni życia spędzi1 w Ska rsze
aA 1\''a·.:::h. 

a· . Starogard. Dawniejszego sługę magistrac
z· kle~o f\osenera, 'który to skrad.t lO 000 m. tutejw szei kasie kameralnej i z pieniędzmi uciekł do 
~~ ~ Mc>..:u przewiez-iono obecnie do więzienia \Y 

Gcta:isK:u. R:osencTa przychwyc-ono \\' Mccu i 
:: Ddeb rano nw 9630 m. }~. sta!ii'c przed przy

sz1y:n s'lde:m. przysięgłych \V Oda{Jsku. 

ki Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
. Pozua,ń. \V sprawie p. N. Kierskiego prze-

a,, ClWko redaktorom odpo\viedzialnym ,.Dzienni
- ~ ka Po7.-naós.kiego·", .,Dziennika Berlińskie~o''. 

·· ~ i:ac:y'·. , .. Go1ka \Vielkopołskiego", .,OrędD
;\ ~ Hka""' i p. Bjedermannouri toczył się dzjś przed 
lltejszyrn- sądem ławniczym proces. Ponie\'/'.aż 
osJ~a rże·ni ofiarowa-11 się prz-eprowadzić do\vód 
1?ra,.vct-;r, że p. Kierski pośredni-czył W' sprzeda
zy, Ostr.owitego, Pa1kosJawia i Polsk1ego Brzeź-. ~f kon1:rs·~i _kot('}nizacyjrrej. t-oz~raw-ę odroczoJ:o 

. a P:CT\\ o:lil\·ma około 15 Ś\V1adkow dowDdD\\'ych. 

\V I A R U S P O L S l( l. 

Ostrów. vV pobli- kim Kaliszu zgorzal do
szczętnie mlyn paro\\-y Deutschmanna, ztąd 
przeniósł się ogieli na sąsiednią fabrykę garbar
ską, która również spłonęła. Szkody są podob
no ogromne, gdyŻ ponoć tylko bndynki były za
bezpieczone. Ogó.fem wynoszą szk-ody okolo 
130 000 mr. Z trudem tylko zdołano uratować 
sąsiednią olejarnię. 

Mogilno. Przy pndowli nowej stolarni p. 
Tetzlafia zerwało się \\ przeszłą środę rano ru
sztO\\·anie prawdopodobnie \\·skutek za \\ ielkie
go ciężaru cegieł, jakie tam odrazu złożo-110. Za
trudnionych bylo \\·ówczas przy budowli 7 mu
rarzy i robotników, którzy spadli razem z ru-sz
towaniem na ziemię. Dwa z nich robotnicy Pie
trzak i Zielir1ski odniosł-o niebezpieczne rany; 
p·ierwszego- trzeba było zaraz odwieść do laza
retu. 

Śrem. 'N ZbtldZe\\ ie spłonęły posiedzicie
lc•\\·i dóbr p. Skrzydlewskiemu d\\ a stogi zboża, 
a posiedzicicLO\vi Senileben z Srenm splonąt je
den stóg zboża. 

Ze ślązka czyli Starej Polski. 
Mikulczyce. Pewien górnik z l(on.kordyi 

trzech napastnikó\\'. którzy od niego tytoniu i 
pieniędzy żądali, w ten sposób · ·wystraszył, że 
zapalił trzy źdżbla prochem napełnione i rz.ucił 
je na nich. Napastnicy uciekli, gdyż przypu
szczaLi. że rzttcit na nich sporo prochu. Jeden 
z nich ma być pc·parzony. 

Ruda. Trzyletnia córeczka "do wy M. 
Przybyłowej w pc·bliskich Małych I~udach wpa
dła do stndni i uwnęla. \Vidocznic igrając kolo 
st:,dni. \\· pięła S;G na ocembrowanie. stracila 
rÓ\\ 'llOwagę i spaclta głową na dół. 

\V Łyskach w !~ybnickiem w ostatilim cz·a
sie coraz częściej zdarzai<.l się pożary. 'vV bie
żącym tygodniu zgorzala tu stcdo1a cze\\"Ca 
Biczyska a następnie chalupa gosp-odarza, fran
cJtza. Przyczyny pożaró\v nie\Yiadoll1c. 

Ostróg. Vv' środG p cświęcono w tuteJszym 
kościele parafialnym 5 110\\ ych dzwonÓ\\- ró
żnej wielkości, prz ez naczonych dla kościola 
ostrogskiego. 

Wiadomości z~ świata. 
B-€-rlin. ·w spra \\ · i e projektowanego zabez

pieczenia pry\\·atnydt urzędników i po:wsta-
lych r::o ni ch wdc·1 \\. i s! erct rozpoczęto wczoraj 
rozsyiać formularze z Rodwm. Zajmuje się 
wysdk<! T h. vo·n Ord re. prze\\·odnicz t.tCY \n: 

dziahl (Drostenerstrasse 96), zkąd lll O ŻIJa for
mularzy zażądać. Jak donoszą pisma niemie
ckie, fornwlarze S<l rozch\\·yrywane; najlepszy 
\\ - tern dowód, jak bardzo potrzebnem jest za
bezpieczenie, o krórem mO\\·a. Korzystać z nie
go maj<{ także kupcy, werkntistrze, technicy. 
reclaktorowie, nauczyci ele przy zakładach pry
watnych, leśnicy itd. Caty. jak prze.widzieć 
można, obfity rnatery':l.ł przesłany będzie urzę
dowi spraw we\\· nętrznych. 

Londyn. NO\\·y sekretarz dla kolonii Set
borne, w przedm·O\Vie swoJeJ oświadczył. że 
będzie się staraJ wstąpić w ślady Chamberlaina 
\\" polityce kolonialnej. Ceł protekcyjnych rząd 
na razie nie zamyśla wpr-owadzić i mó\:vca nie 
będzie nigdy za tern gtosowat, jeżeli nie będzie 
przekonany, że nie obciąż:.1 one ludności. 

Bukareszt. Odbyty się tu chrzciny ks. Mi
kolaja nllTllll.lSkiego. Ojcem chrzestnym był 
ecH. Zastępo,~,-· at go jcueralny adjutant ks. Doł
gontkii. który jako gość królewski zamieszkał 
\Y Zamku. 

Jłzym. .,Capitale" pisze, że skoro stwier
dzono, iż z żadnej strony nie \vywierano· wp~y
\\ ' 11 na odroczenie podróży cara, odpowic.dzial
ność cala spada !13 tajn<t policyę rosyjską. Pi~ 
sm:1 t-c- podnosi dalej, że koniecznem jest, aby 
rZ~lcl \\-ioski sprawę '-"Yiaśnil i pokazał - co 
przecież jest latwe-m -- że zarządz.U· wszystkie 
środki ustrożno·ś : i i że nie potrzebuje żad11ych 
natlk o d policyi rosyjskieJ. Zaclaniem rządu jest 
przeszkodzić. aby nie z.arnącono prr,yjaint ro
syjsko-wicskici. Trzeba też w Petersburgu na 
to· \\"Skazać, ż"' opi11ia publiczna \Ve- \Vłcszech 
dała sto-so\vną odpo\vi~dź n.a pyszałkost\}/0 de
puto\\-anych sc-cyałisryczny·dt Ferriego i Mor
gardego i przekonać c.ara. że \V Rzymie byłby 
:z:nalazJ u raczys te. przyjęde. 

,Jt.a.HaH ogtasza intel'wiew z nie\vymienioną 
\1 'Ybitrlą os.obistośdą rosyjską. która z.ap:cw11ia .. 
t:a, że. car przecież Rzym: oeht'·ied:z:i. 

Z róinvch stron. 
Talary mają jednak pozostać, gdyż inaczej 

dal by się uczuć brak monety srebrnej. 
W Brambauer ()bwiesił się niep.iakiś Hel

bert. 
Bayreuth. Donosiliśmy już, że dornowy no.uczy

ciel Oippolt, liczący lat 2-!, który będąc w obowi~z ku 
u radcy Kocha, dyrektora banku rzeszy, tak okropnie 
katowal je~o synów, że jeden z nich umarl, skazany 

· zostar na 8 lat domu karnego i 10 lat utraty praw ho
norowych. 

Ody Dippolta transportowali z więzienia barrut
skiego cl.o więzienia \V Bambergu, zebra.r się t<~.m na 
dworcu kilkutysięczny t.lum, który na widok nieludz
kiego guwerllera przybrat grożną postawę i pomimo 
ciżby policyantów i żandarmów, dodanych Dippo-ldo
wi dla w.lasneg-o bezpieczel1stwa, poniós! aresztauta 
w gląb ulicy Luitpolda. Dopiero. gdy żandarmi oka
zali niedwuznacznie chęć użycia broni, pozwolono 
wsadzić aresztanta do powozu: przy wysiadaniu 
przed bramą więzienia zcbraty się znów Humy lndu 
i krz:ykiem, wyciem i piskiem okazywaly oburzenie 
swe nienaturalnelnu pedagogowi. 

Postępowanie tego pruskiego pedagoga opiSltją 
tak: "Prawdziwym tyranem b:y.r oskarżony Dippold., 
jak wyl\<:l.zata rozprawa sądowa. Chlopcy pieczy 
jego po\\'ierzcni, musieli się bardz(} często rozbiera.ć 
a.?, do koszuli i koleino k.taść na stó.l, najpierw star
szy łieinz a po nim mtodszy o dwa lata Joachim. 
Nauczyciel prZY\\ "ięzywat ich do stolu ze skrz:rżowa
nemi rękami i bit grubą laską spacerową po. plecach, 
siedzeniu i dowie tak dlugo, aż laska zlamala się lu b 
bijącemu sil zabraldo. Ody zaś Dippold bardzo s i ę 
rozgniewaJ, ch\vy·cil co mu wpad.to w rękę, choćby 
k2.W8.f żelaza i tak ke~. towal ch.fopców, że ci krwią 
zbroczeni padali na ziemię belprzytomni a wtedy 
jeszcze okrutnik kopaJ ich. Codziennie, gdy chl<lpcy 
ucl.aw8.li się na spoczynci<, \Vldadat im nauczyciel kaj
d.a.nki, tok że spać 11ie mogli. Jeśli zaś na chwilę za"' 
snęli, natychmiast ich bud;;,it i katowa.r. lóżka, fi rany 
a P8.wet ścianj" obryzgane by.!y hwią. · 

Tak postępo\vat sobie Dippold w Ziegenbergu, 
majątku p. Kocha, podczas jego nieobecności. Gdy 
pani Koclt byJa w llonm, Dippolu z jego synami lago
dnic się obchodzi{. C:.koro tylko wyjecha.fa, powtó
rzyta się ta sarna historya. srużbę umiar tak uspo
sobić, ż e o okrucie(tstwach milczala. Nie zadowolil 
się zaś samem biciem, lecz ui,ywaJ przeróżnych spo-: 
sobów, 8.by dokuczyć nieszczęśliwym chlo-pcom. Mtę
dzy innemi zimą przy kilkunastu stopniach mro:zu, 
musieli boso biegać po śniegu aż odmrozili sobie nogt. 

Pcwuc:2:0 wieczora chciał znowu Dippold c h łop-
ców przrwiąze~. ć, ale nie rniat powroza. R.oz ~-;az :..t! 
wiGc lieinzowi, o.by go pos:r,uka!. Ponieważ cht~l;;j ę c ... 
nie mó;d povv r~na z;na. \eźć \Y (,vd.wórzn, dokad ;.I;·I) · 
1\8.1\<.:zyciel wysl'at boso, mimo kilkuuastn sloplit m ro-
7.u, !)CJb\eg.t cl.o ogrodnika i prosi! go, aby zatel:.: ~~r<:~
fowaJ cl.o rodziców do Bel'lina i doniósł im, że ttan~ 
czyciel tak okropule Jego i brata katu,ie. Ogrodnik, 
\Viciząc, ż e chtopiec m2. zakrwawione rany po· c 2 .. tem 
ciele. doniósł o tcm burmistrzowi w Ballenstedt ~l. ten 
powiadnmi.f rodziców. Pa.11 Koch pos.tat do Ziegen
bcrg swego zit;cia. pozasłużbowego rotmistrza Bu gg-e 
i leka rza d.r. Vog-ta z Bcrli 11 a. Dippold umia.f jc.'tlnaic 
spr a.wę po:cdstawić w tc11 sposób, Ji.e dr. Voct nie 
uzn.2.1 za konieczne zbadać chtopców, ponieważ mu 
Dippold p()\\'iedzbl, ż e w ta!-; im razie wildaby jego 
po\Yaga. Ob2,j wyslat'tc)· wrócili do Ber!itl8 i za;wnli 
p2.11i Koe l!. w .iski sposób postara-la sie o. tego .,ide
alnego cztowi cka··. Od.tad Dippolcl udawal chorego 
i wypowi edztut posadę. Ponieważ jednr k pani Koch 
pr2. ~nęla koniecznie zatrzymać tego "idta.lnego cz.ło 
wieka·'. postara mu 500 ma.rek tytułem gratyfikacyj a 
t!adto pod z i ękowata mu listownie za jego ,,pośw ięce
nie". Dippold. wob ec tego cofną! wypowiedzeni e. ale 
pod warunkiem, ż e z chJopcami przesiedlony zostanie 
d.o inneg-o tn<> . .iątku. Drossendori. Zgodzono się na to 
bez skruputu. Przesiedlenie nastąpilo 17 lutego br. 
'W Drnssendorf Dippold uorawia.r dalej swoje rzemio
s.to. Dni2. 8 rnarca tak okropnie zbil łieinza. że ten 
c!nstar fcbn·. Mimo, że biedny chłopiec trząs.ł -~ ię od 
bólu, musia.t z bratem i n.:1.uczycielem udc. ć si~ na 
przechadz kę. DPia lO rnarca b!agal liinz na k lęcz
kach Dippolda. alJ\· mu po.z:woli1 leżeć w .tóżku i znie
wolit go do nauki. Glttopiec byl tak oslabio11r . że 
upacli ni cprzytomnr Pa zierniG. Teraz dopi ero kaz "". .ł 
mu ll8.uczrciel poJożyć się do ló ż ka. a widz8c. ż e 
Hei nzrnvi rz~ż\· w piersiach, or?:vw ola.t lekarza. Za
nim k:1 P ~'k tcn7.c pr7Tl··d. ·.v to:('d t)jppnlll chlo rKU w
ust<J. ka \\ ' 21 drzewa. Iieinz nieb;1wetn skoJJ al, a lcka.rz 
sh\· icrdzić mógl t)··llw śmierć. ZbadaJ chłopca i prze
kon<~. f się, że zrnari na zspele11ie ucrek, wynik.tc z ka
towania. Powi8.domir \\rięc o tcm prokuraton't:. 

Podcz8.S prl.esluchów Dippolcl tłomaczy! · siG nie
i<?.SPO, tal\ ż e rrzewodnicz ::J C\' bezustannie musi8 .. ! <rO 
stroiować. T,:\·ierdz'il, że d?.icci p. Kocha, piec :~ '- " j <.~~o 
powi e rzone. hrłr niesforne i dla tego musiar Stli' OW ll 

z nieJTli się obchodzić. Posiada.ia one \Viele b.tędów. 
mie?.PO\\'icie i ten. że akrada!:',r rodziców. 

Zupe.lnie inaczej zezml\vali o chlop;::ach liczni 
świ:H.l. kowic . \\'szvscy '..v:rsta.wili im dobre ś :v i ~H.ie
ctwo. Matka zakatow:mego chlopca oświ~·dczyJa, 
ze cł. zicci jc_i nie mi<J.ty i~.dnych brzydkich natog-ów, 
o które je pornawia..r Dippold. Zarzut kradzież-y sta-
110\vczcl odpad<~. Dyrektor Koch, zapytan \· · przez 
pr:r,cwod11iczocego, czy mu wiadomo, ze synov(ie jego 
dopuszczali się kradzieży, odparl z oburzeniem: 
.,Oświadczam, ie to iest nie~odzi'we ltlamstwo. Bez
czelnym jest o-skarżony. który kata honor m~.:go zabi
tego dziecka'·. 

Po ozloszenru wyroku, przrs.luchuiąca sie liczna 
publiczność ;r,a\Yolafa: b t' a \VO! 

Dippołd oswiadcz>:I. ti:e uzeb sie reWi i~" L Za
trzymano ~o: do póAr1iej r1ocy w gmachtt s.aóo-..,.\'Y111 z 
o.bawy przed ludnością. która -..vygrażala. 7.e z·emści 
st:ę mt okrutniku. 



Ostałnie wiadomości. 
H a l a. We więzieniu prowincyonałnym 8 

więźniów zabiło jednego dozórcę a dwóch in
nych pokaleczono niebezpiecznie. Zbrodn~rie 
uciekli. Wysłano za nimi w pogoń woisko i po
łicyę. 

Rzym. I(s. Merry def Vat, który został 
mianowany sekretarzem stanu, otrzyma 9 listo~ 
pada ł'apełusz kardynałsld. 

Rzym. Rząd włoski zamyśla swego po
sła odwrócić z Petersburgu. 

Od REDAKCYJ. 
Sprawozdania. z wieców dla braku mieJsca 

zmuszeni byliśmy ndlożyć do następnego nu
meru. 

·Rozmaitości. 
Jeszcze wszy wrzesiński-e. "Lech·' pisze: 

ŻyJątka wrzesir1skie·, które w procesie o ulaska
wicnic ucieczki pp. Piaseckiej i Bednarowiczo~ 
w·ej tak wielką odegrały rolę, doczekały się na· 
wet tego, że je poeci niemieccy ośpine\vują. I 
tak w nr. 2:42 gnieźniel1skiego "Anzeigera·' pu
ścit wodze swej fantazyi niejakiś Paul Daehne .. 
umieszczając poemat pod tyru!e.m ,,Die Gnese
·ner Po:lenlause.'.' Trzeba iuż też mieć nader 
wszawą fantazyę, aby opiewać żyjątka, które 
przecież nie byty oclone, a zatem nie zagranicz
ne. 

Niemiec i wąż. Na. jednej z ulic Pragi czeskiej 
przechodnie nocni byli śvviadkami niez\vyklego \Vido
wiska. 

. Do pi~ian.li na Nowem Mieście przyszedł już po 
polno-cy czlovnek, utrzymujący się z pokazy\vania po 
restauracyach wielkieg;o węża tresowanego. Siadl 
przy stoliku, poprosil o szklankę pivi a a worek z wę
żem zJofŻyl przy drzwiach. 

Po chwili wszedl do piwiarni nowy g;ość, niemiec, 
dobrz~ już podochocony. Ujrzawszy worek, w któ
rym Się coś . rusza[ o i będąc pe\vnym - że w worku 
mieści się kut lub pies, powziąf myśl, aby dla żartu 
wypuścić więźnia. \Vyniósl cichaczem worek na uli
cę, rozwiązaf go i nachylony czekaJ, co się pokaże. 
vVąż poczuwszy swobodę, rzucil się na niemea i O\Vi
nąl się dokola jego ciala. 

Przerażony niemiec począł wzywać r ozpaczliwie 
pomocy. Nadbiegli d\'i aj policyanci. Jeden \\r:\·ial z 
iutera.ru rewolwer, drug-i dob~yr pafasza i byliby tre
sowaneg-o węża zgladzili ze świata, gdyby na halas 
nie \Vyhiegli ~oście restauracyjni i właściciel węża: 
~en os!atni, widząc co sę dzeje, wstrzyma~ atak po~ 
lrcyantow, otworzylleźący na ziemi worek i zawolat: 

- Ben Akibo, dalej do worka! 
Wąż natychmiast U\Volnił niemea z uścisków i 

najspokojniej wpelzną.J do S\vego więzienia. 
Niemiec ze strachu wytrzeźwia .[ i Hie chcial już 

nawet doko{lczyć sweg;o piwa. 
VVeteranka z pod '~'aterloo. W miasteczku R.oi

Yendcn \V An~lii, zmarr \V przesztym tygodniu ostatni 
świa_dek krwawego dramatu, który się odbyl dnia 18 
czen~'ca 1815 roku pod lasem de Soignes. Byla to 
Barbara Moore, 92 letnia staruszka. Urodziła się w 
roku 1811 w Gibraltarze, jako córka sierżanta, który 
odbyt kilka kampanii. a b:vl też i pod \Vaterloo. 
Matka z dzieckiem jeździly i furgonami. Barbara 
Moore przypomniała ~Oibie doskonale tę chwilę. g;dy' 
z matka przebiegla równinę, zastaną trupami na
zajutrz po bitwie. Ojciec jej umarł w roku 1817, wy~ 
szla potem za mąż i miata jedenaścioro dzieci. Pozv
skała \\" caJej Anglii sJawę jako zabytek daw·nej prz-e-

. zlości. Korzystara z' niej rozmaicie. FosyJara na
przyklad swój portret nowym monarchom, jako pa
miątkę stawnych zwvcięstvv Anglii. Królowa Wikto
rya ofiarowala jej 5 funtów; król Edward naśladowal 
ten przvklad. 

Wróg gorsetu. Lekarz francuski, dr. JVlarechal, 
jest !eclnym z najzaciętszych wrogów ~orsetu i do
mag-a SiG, aby vvalka z tą częścią stroju kobieceg-o~ 
prowad7.o na byla przy pomocy pra\va. Przytacza 
on, iż ze stu kobiet noszących gorsetv. niemniej niż 
70 jest chorych i dla tego proponuje wydanie prawa ' 
przeciw t e.i szkodliwej modzie. Zadnei kobiecie niżej 
lat 30 - t<1. k ma brzmieć pierwszy przepis prawa te
go - Pie h~dzie wolno1 nosić gorsetu. Każda kobieta 
przekracr. Cl jąca ten przepis, ma być karana trzema 
miesiąc<m l i \vięzienia; jeśli nie jest jeszcze pd'noletnia, 
wówc7i'l.S Jl{l rodziców lub opiekunów llalożona będzie 
kina od l no do 1000 franków. Następny paragraf 
mvego cl rakońskiep;o pro.wa zawiera nader surowe 
przepiSy. 130tyczące wyrobu i Sprzedaży gorsetÓ\V. 
Kto chce je sprzedawać, musi mieć specyalne poz\vo
lenie, a k;: ~:da nabywczyni winna zapisać S\vo1e na
zwisko de: umyślnie w tym celu przygotowanej ksią
ż ki. Przekroczenie przepisu tego ma być również 
suro ro karane. Kobiety mające więcej niż lat 30, 
przepi~orn powyższym nie podlegają. 

W Al.tenbergu, jak donosi .,łiolsteiner Courier". 
odsłonięto uroczyście "w obecności burmistrza i 
w~adz mic;jskich", pomnik na cześć gry w karty , zwa
nej skatem. Gra ta miala być wynaleziona przez ad· ' 
wokata altcnberskiego, liempla, w roku 1817. Pomnik 

. powstar dzięki zapisowi kapitalisty miejscowego, 
Stendemanna, i jest dzietem prof. Pfeifra z M@J~a
chium. ,.Niech żyje naród myślicieli! - dodą.ję,,WY
żei wspomniany dziennik. - Jeżeli dalej tak pójdzie, • 
to doży.iemy tego, że ludzie wybitni, którzy istotnie . 
zaslużyli się ludzkości, w testamentach zasttzegać 

nbie będa, by ich przez sta\vianie im pomników na 
śmieszność po śmierci nie narażano." 

Najszybsza kornoni·kac~'a. Profesor Albertsen z 
uniwersytetu w Kopenl1adze, od. pewi1e~o cŻasu -prze
b~rwa \V Nowym Jorku i pracuje nad wynalazkiem 
który pięciokrotnie, a nawet więcej przewyższy do· 
t)·chczasową szybkość komunikacyi kolejowej. Przy 
zastosowaniu nowego systemu, będzie można robić 
8 kilometrów na minutę, czyli 500 kilom. na godzinę. 
Podąg-i poruszane będą nie silą pary ani elektryczno
ści, lecz magnetyzmu. z elektryczności wytworzone
go. vVedlug obliczeii prof. Albertsona, prąd elek
tryczny~ dostateczny do zasilenia 1000 lamp żaro
\vych, będzie mógt w~rtwa rzać silę magnetyczm1. 
zdolną poruszać 20 wagonów, ważących każdy po 20 
ton. Motor 01 sile lO koni Darowych a nawet mnie)
szei. będzie dostarczai szyblwści SOO klm. 11a godzinę. 
\Vynalazek ma być niebawem opatentowany w Sta
nach Zjednoczon:rcl!, Anglii, Niemczech i Francyi. 

Towarzystwo św. Józefa w Osterfeld 
Jonosi swym czlonkom oraz wszystkim Rodakom 
zamieszkalym w Osterfeld i okolicy, iż w niedzielę_, 
dnia 25 października obchodzimy swą ósmą rocznicę 
poświęcenia chorągwi. Porzą,dek zabawy jest nastę
pujący: Od g-odz. 3 do 4 przyjmowanie obcych to~ 
warzystw, a. godz. 4 Nieszpory, po Nieszporach uda
ń1y się na salę pana Treelkamp, gdzie będzie zaśpie
\Vana pieśń lwścielna, przywitanie cz~onków i gości 
muzyka będzie prz~ygrywać. koncert, mowy. śpiewy. 
Będą odegrane dwie sztuki teatralne. Deklamacye 
zaś. jeżeliby się jaki znajdowat któryby chcial po
wiedzieć, winien się przynajmniej 3 dni przed czasem 
z niemi zgłosić do zarządu, gdyż muszą być na policyi 
wprzód zameldo\vane. Za karty wstępne dla czlon
ków 25 fen., dla niecz!onków 50 fen. przed lub po 
.:zasie. Cz!onkowie powinni się wstawić w czapkach 
i oznakach towarzyskich. Czlonkowie zalegli z skla
dkami 3 miesiące. placą tak samo jak goście 50 fen. 
Cłmrąży i asystenci "\Vinni się stawić wcześniej t.i. o 
godzinie 2-g-iei. O jak najliczniejszy udziat w zabawie 
uprasza Z a rząd. 

U w a g a : Nie\viasty, które mają dzieci niżej 
lat 6 mogą wziąć z sobą, dzieci zaś, które do szkoly 
należą, nie wolno z sobą zabierać, gdyż jest policyjnie 
zakazane. · 

Ogó1ny ''7iec polski 
Polaków z Westfalii i Nadrenii 
w sprawie opieki duchownej 

odbędzie się w niedzielę dnia 
25 października 

,o godzinie 4 v-o poł. w lokalu p. Moliera, ul. Schiitzen· 
babn nr. 58 

-~ Esse••· 
~ft 

., Rod obrady przyjdzie przedewszystkiem sprawa 
ąoj~~j ,Juchownej w ję-zyku p{)lskim dyecezyacb: 
kolońskiej, paderbomskiej i monasterskiei, a prócz te· 
go sprawa wychowania dzieci. sprawa trzeźwości, 
oszczędności itd. 

Rodacy! Od lat dfuf,::ich staramy się o uzyskanie 
wystarczającej opieki duchownei w języku ojczystym, 
mnóstwo wieców urządziliśmy w tei sprawie, dzie· 

. siątfd liczne petycyj wysłaliśmy, wysyłaliśmy depu
tacye do księży proboszczów i do wyższl·ch władz 
duchownych, podnosiliśmy skargi w pismach naszych 
polskich, wszystko jednak dotąd nie wielki tylko od· 
niosło skutek. 

Rodacy! Czyż jednak mimo to wszystko wolno 
nam zakładać ręce i patrzeć bezczynnie. podczas gdy 
brak opieki duchownej wielkie wyrządza szkody 
sprawie zbawienia du.sz naszych i licznych dziesiąt
ków tysięcy dusz braci i sióstr naszych na obczyź. 
nie? 

O nie tego nam czynić nie wolno pod żadnym 
warunkiem, gdyż tu chodzi o sprawę zbawienia, a 
więc o sprawę świętą i wielką. ~ZdYż powiedział Zba· 
wideł nasz: Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały 
świat zyskał, a na duszy szkodę poniósł? 

Rodacy! Wobec tego i na liczne życzenia Roda
:ków zwołujemy wiec o~ółny w tej sprawie do Essen, 
aby tam wspóh1.~e się naradzić, jakie kroki dalsze w 
·st>rawie tak ważnej uczynić należy. 

Liczny udział Rodaczek i Rodaków pożądany. 

Komitet: 
Z polecenia 

lr,ranciszek Janowski z Bruchu; Ap<J·linary Wojczyń
'ski z Gełsenldrchen; \Vawrzyu ł.uczak z K!rchlinde; 
' Ton\asz l(ubiak ze Styrum. 

m~m~~~m~~~~~~~~~~ 
Towarzystwo św. Ałoi-zego \V Kottenburgu 

winszuje szan. czlonkO\\' i 
Janowi Kaczmarkowi 

oraz jego narzeczonej 
Franciszce Gbaorczyk, 

w· dniu ślubu błogosławieństwa Bo·żego~ i po 
trzykroć wykrzykuje: Młoda para niech żyje! 
aź się echo po całym Kottenburgu odbije. 

Antoni Paterka, sekr. 

~~m~~~~~~~~~m~~~~ 
' Poszukuję 

', · czelednika 
piekarskiego 

na stałe zatrudnie. 

lJ~- ;Emanuel Mitko 
· . piekarz polski 
Bottr9ll (Westf.) Feldstr. 8. 

Potrzebna zaraz do po
mocy 

· dziewczynka 
polska od 15-16 lat. 

Tomasz Brenienek, 
skład tow. kolonialnych, 

Ue1'ten, Worthstr. nr. 11. 

+++~=~+* Bartek zwycięzca 
powieść przez Henryka Sienkiewicza, wychodząc 

do tego czasu we "Wiarusie Polskim" jest teraz w 
formacie książkowym do nabycia. Cena tej zajmują. 

cej powieści jest 40 ten., na portoryurn trzeba 10 fer 
dolączyć. Nailepiej zamówić w liście i dolączyć ~ 
ien. w znaczkach pocztowych. O zamówienia Pros. 

Księgarnia "WJarusa Polskiego" w Bochum. 

000000000000000000 ocooooooooooooc 
o o 
O 81.en. Rodali:OIM o 
8 w. u~~~ndorfi.e. i .. ok~licy ~-
0 dono~ttmy JlLTIH',JSzem UfH>~e,Jlllle 1Z z dmem 22 hm. g g otwieramy tu przy ul. ~ a..-r3mann,..tr·. ł~. g 

§ Skład kolonialny g 
g "Na'ilzem sta1·anicm hęd:~.ie tylko dobry towAr g g pt·owlldzić i szano,v. Rodaków rzetelnie obsługiwnć.. C 

a ~ Ce•• y nn.jt. ańsze. ~Y. & g Spochiewając się, że Rodacy raczą poprzeć to O. 
o_ przedsiębiorstwo, kreślimy się g' 
o z w~·sokim .szacunkiem 0 

g Helena i Pelagia Szymkowiak. &, · 

~oo~O()OO()Oooooo:oooooooooooooooo_8 1 -
Baczność! Wanne! Bacznóść! · 
Szanown~r~u Rodaczkom w \Vanne i okolic~' ~O· 

noszę uprzejmie. iż zalożylam tu w Wanne .na Ka· ' 
rola ulicy nr. 6a (Karlstr. 6a) · 

1 
• · 

pra~owrnę damsk1ej garderoby. 
f-(ęcząc rzetelną i skorą uslugą, do czego mnk 

dlugoletnie przeświadczenie i pracowanie w tern za· 
wodzie upoważnia, proszę o laskawe uwzględnienie, 

Z szacunkiem Antonina Gronostaj. 

Ogniska i piec~ • ~ _ ~j' 
wszelkiego rodzaju pol_eca we wiei- S g· 

kim wyborze i po tanich cenach Ó ~ 
~· U1 

Gustaw Heitmann, g -g 
Bo~hum • Eltren łełd, Hn.ttingerstr. 50. 6 .. g 

~ c" 
Na życzenie na odpłatą. ~ ~ - .. ..--· -----·--------------::-:---

Szanownym Rodakom polecam mój w wielkim 
\Vyborze to\varów zaopatrzony 

skład mebli, 
sprzętów domowych i kuchennych. Maszyny -do go· 
towania. · · '· .-· 

Na życ~enie daje na odplatę. Cale -w~rprawY 
zawsze na sktąd~ie. 

L.. P a n i c k i, · 
Bochu.ti,- Moltkeplatz i narożnik Ado.Jfstr.: 

prawne 
w llerne 

znajduje się napl'.r,eciw ober z y pana 
l\1 e i n h ar d a. róg ulicy Bahnbof
i Bec .. strasse. 

~ Wchód z ulh.~:Y Beekstr. ~ 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserlichen 

P.ostamt ein Bxemplar: der Zeitung "\Viarus 
Polski"' aus Bochum (Zeitungspreisliste 128) tur 
die Monate Nnvember und Dezember 1903 und 
zahle. an Abonnement und Bestellgeld 1.28 Mk. 

~Js 
~s . ,..."o 
--~N 8 
~ lll.~ 
li) Q!! 
~~ ~ 
p;; es 

O big e 1,28 Mk. er halten z u haben be "' 
scheinigt. 

• •. , d' ••.••••• 1903 .. 

Kaiserł. Postamt ......... 
·------~---------------------------------~-··· · - · 

LZ& druk,:nakla l~i rednkcyęiodpowied~ą.lny Antoni Brejski_ w Boohum. - Nakła.dem acionku.mi Wydawn'etwar "Wiarusa~Pol!:'kiego" wi_Boc.hum.~ 



odzienne pismo lndowe dla Polakbw na obczyźnie, poś,vięcone sprawom narodowym~ politycznyrrt i zarobkowym. 

c 
o o c o 
o 
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Wvchodzi codziennie z wyjatkiem dni pcśw!,tecznych 
1 dooatkiem relhdinym p. t.: •• Nauka Katohcka" z tv
to.dniil:iern soolecznym o. t. .. Glos ~órnikćw 1 hutni
ków". oraz pisemkiem literackiero p, t. .. Zwierciadle". 
Prndolata kwartalna na poczcie i u listowvch wynosi 
J 111r. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 nu. 92 feu. 
.. Wiarus Polski .. zapisany iest w cenniku Jrcc7towym 

pod znakiem .. t polniscb" nr. 128. 

Módl słę l pracuj ·l 

Za inseraty placi się za miejsce rzadka drobnc:go druku 
15 ten., a za o~loszenia zamieszczone przed inseratami 
4 Ofen. Kto często o~lasza, otrzyma udpowiedni opust 
czyli rabat. Za tlomaczellie z obcych .iezyków na pol
ski nic sie nie płaci. - Listv do redakc~ i, Drukarni 
1 Księ11;arni należy oplacić i podać w nich dokladny 
adrt'~ pis7ącego. Rek(lpisów się nie zwra-:a. Nazwisk 
hre!pond.entów bez ich upoważnienia nie \\skazuje się. 

& Jll'~ 242 Buchum (Westfalia), środa 21-go patdzitrnika 1903. :Roiit l·3. 
~ 
o o o 

Hedu.kcya, 1Jrukarn1a K~ięgarn]a ~na}duje się przy ulicy Mnlthe!!>erEtra~t-e nr. 17 na dole. - Arlre~: .. \.Viaru~ Pol~ki·•. Buehurn. 

g Rodzice polscy! Uczcie azleei swe 
g 1.łwł6, czytać i pisać po polsku! Nie 
g ,_, Polakiem, kto potomstwu swemu 

aemezye się pozwoli! 

:1···41!1>·•; 
i f 
a· Na listopad i grudzień 
e. 2apisywać można na każdej poczcie 

,, ł\f iarusa f olskiego"' 
r. trzema bezpłatnymi doDatkami, tj. 

"N a u .k ą l{ a t o l i ck ą·', 
"Głosem górników i hutników'' 

. oraz 

"Z w i er c i a d ł e m·'. 
Przedplata na te dwa miesiące wynosi 

tylko l markę, 
a z odnoszeniem do domu 28 fen. więcej. 

Rodaków upraszamy aby gorliwie agitowali 

l 
za "Wiarusem Polskim" pozyskając mu licznycn 

• nowych abonentów na listopad i grudzie11. V/ro
. gowie ludu polskiego starają się zniszczyć pł

smo Wasze. Szan. Bracia. to też każdy patryota 
polski na obczyźnie działać powinien przeciw 
tym germanizatorskim zachciankom. 

' + + ' Z wypadków dnia. 
Centrowa "Schlesiscbe Votkszeitung'' a ,,Dzien

nik Powański". 
Wymienione pismo centro·we wymyśla co 

się zmieści na \\rymarzony przez. centrowców 
radykalizm polski, żali się na nic\vdzięczność 
Polaków i powiada, że lak Polacy nie pogodzą 
się z centrum, to hakatyzm święcić będzie try
umi. 

1 
.,Dziennik Poznaf1ski" \\ obec tego mówi: 

"Na to wszystko pO\\ iedzieć Illożna, że \\. rzc
n czywistości centrum nic dało nam żadnej obro
s ny, a miiość jego dla nas jest bardzo '' ątpliwej 

· natury··· r . 
d: Napaść centrowej "Schlesische Volkszeitung•' 

rra księży Połaków na Ślązku. 
Pod takim nagłówkiem pisze .,Kur. Pozn. ··: 
"Można się byto spodzie\\ ać, iż księża, któ-

rzy uznali słuszne prawa ludu polskiego, wy
PO\Viedziane w odeZ\.\ ie Folskiego Komitetu 
:Wyborczego na Sląsk, narażeni będą na ata~i 
ze strony śląskich centrowców Jjrusak6\Y. Nte 

~ S~ziewaliśmy się jednak, iż to nastąpi w tak 
łltegodny katolickiego pisma sposób''. 

Ten sam "Kuryer" \vięc, który rzucal gro
my na "Grówny Komitet \\ yborczy polski" na 
obczyźnie że tenże uchwalił, aby głoSO\\ ano na 
Poła.ka a ~ie na centrowców, ten sam "Kuryer" 
~zisiaj zaczyna się nawracać. Niechże pamięta 

' ze ha.stem centrowców: Mein V a terland muss 
.grosser sein'· - to znaczy, że centrowcy dążą 

l 

do zgermaniZO\\ ania Polaków, a ''tedy może 
bielmo zupdnie zejdzie z jego oczu i \\ całej pel
ni zobaczy krzyżack<l naturę .,da.lcz-katolikÓw". 

jak postępują centrowcy na '\'armii? 
\\1 Olsztynie odbyło się przed\\ yborcze ze

branie centrO\\ ców. "Gazeta Olsztyt1ska'' pi
sze o niem między inncmi rak: 

,,Pominą\\ · szy występy ks. Hirschberga o 
,,Warmiaku'· i o ,.radykalnych'' pismach, były 
przemÓ\\ icnia obu kandydatów dla spra\\ y pol
skiej niby dość przychylne. Ale 11icstct~' to nam 
nic nie pomoże, a uśpić też nas nic powinno. 
Ze mówcy centrO\\·i tak 111Ó\\·ią, to jeszcze nic 
dO\\·ód, że coś robią, lub że inni centrO\\ cy na 
to siG godzq. Pra\\ dzi\\ e słowa \\ YPO\\ iedział 
w tej sprawie jeden z kapłanÓ\\ na zebraniu. 
szkoda, że nie głośno. Kiedy bowiem ks. liirsch
berg dowodził, że nicsłusznie jest, iż rz<td do 
polskiej ,,·si przysyŁa nauczyciela llieumiejącego 
ani słowa po polsku, odezwał się jeden z kapta
nó,, · półgłosem: ,,Jeszcze gorzej, kiedy na\vet 
ksiądz Wybiera OrganiSfe lrfór~T ,..;,... ,..._:.,. .... ~; oł..-. 

"l\f-1 po PUISKU, PK o uno w Starym \Vant:m-
bor.ku'·. Te słO\\ · a dosadnio cha rakteryzu.iq 
rTIO\\ y i CZJ'IJY centrO\\ CÓ\\. Ks. kanonik 
łiirschberg jest za tem, aby dzieci przynajmniej 
religi Ś\Y. były uczone po polskn, ale my znamy 
\\. !ego dekanacie takich kaplanÓ\\", którzy od
mawiają rodz.iców, aby dzieci swych na polską 
naukę do Sakramentów św. nie posyłali. gdyż 
dziecko niby umie po niemiecku, a i rodzice po 
niemiceku rozumiej~\. Jak to pogodzić jedno z 
drugim?" 

"Gazeta Olsztyt'lska" pO\\·iada tn to samo, 
co my nie od dziś twierdzimy, że piękne stó
wka centrO\\ CÓ\\ pomódz nam mogą tyle, co 
umarłemu kadzidto. Dla pozoru i zamydlcnią 
nam oczu prawią centrO\\ cy, że krzy\\ da się 
nam dzieje, aie oni \\ łaśnie najdotkli\\ sze krzy
'\\·dy nam ,, .. yrządzar~t. Powtarzamy \\ ięc: 
Niech żaden centrowiec ani gęby nie otworzy 
w se.\mie lub parlamencie w naszej obron\i.e, 
niech żadna ich gazeta ani stówka na naszą ko
rzyść nie napisze, ale niech centrowcy w życiu 
codziennem wymierzają nam spraw~edliwość, 
niech szczególnie księża centrowi nie naduży
wają w tak haniebny sposób, iak się to teraz nie
raz dziej~ Kościoła w celach germanizacyjnych. 
Słowa nic nie kosztują, ale my chcemy czyny 
widzieć! 

l(apłan przeciw zachłanności centrum. 
,,Kuryer" otrzymu.ie od pe\\ ncgo kaplana 

pismo następu.lące: 
..Trudno pojąć i zron mieć, jak .. Germ3.nia'· 

może się gnie\\ ać na .. Kuryera Pm~n. ·· z tego 
pO\\ odu, że \\ yrnża \\~l radość z za\\ artc.i ZKO
dy pomit;dzy F>olakami ua Oómym Slązkti. 
"Germania" mrzymuie, że przez te.; zgodG Po
lacr \\"J'Pv\\ iedzieli cent mm wojnę, i że spra\\ a 
katolicka \\ ielką szkod~ przez w poniesie. Pol
. ki komitet \\ ybor~.:zy 11a Slązkll .i ak jed'lw
zgodnie g!o zą tanne.isze pisma pol kk - uic 
wypO\\ it.;dzial bynajmniej \\Djll~ cclltrum, 
gdyż inaczej księża by do niego nie należeli. ~ 

po łó\\' chce wybierać nic iimowicrcÓ\\, ale tak 
. amo katolikc'n'.·. oczy\\ iście nie niemców rylku 
Polaków. 

Czyż tylko poslo \i e niemcy katolicj· po
trafil.l s ra \\- religi.inych '' ~ ejmie i parlarncncit..: 
bronić? Czyż kiedy po:to\\ i e polscy \Y spra
\\·ach relig-ijny~ h nie poparli centrum? Teg.o 

jeszcze przypadku nie b:yto, aby wyborcy Po
Jacy oddali głos S\\ ój na posła innO\vicrcę, a 
niemcy kato·licy jui nieraz. mając \\ ybór pomię ... 
dzy katolikiem Polakiem a niemccm innowier
c;t, \\oleli głos S\\ ój oddać na posła !liemca nie 
katolika. Czyż przez to sprawa religijna nie po
nosi szkody z \\ iny niemców katolikó\\ ? Przy~ 
pon1inam tutaj tylko Leszno. U niemców pru
sakó''' narodowość stoi na picrwszem mieJscu. 
a religia na clrugiem. .Jeżeli centrum chce \Ve
dług dewizy S\\ ej postępować, to po\' inno zgo
dzić się na to, aby ' okręgach, gdzie Polacy 
prze\\ ażahl, oddali przy wyborach głosy swe 
na postów· Polaków, a Polacy chGtnic im przyj
dą \\ pomoc \\ okręgach, gdzie niemcy katolicy 
mai<ł większość. 

Dla czego nie płacą "Ostmarkenzulage". 
\V krotoszyf1skim powiecie tylko dwóch 

nauczycieli nic otrzymało tak Z\\ ancj Ostmar
kenzulagi i to panowie: Ciemierski z Konarze.wa 
i Clmdzii1ski z Bożacina. Pier\\ szy dla tetro

1 
iż 

...• ··-·· ............ t ll(tl\../,dł \.H,.J IJQ.III'll l Vl:l!'d\..):;U, UJ l gJ, 
Jż zaproszenia na s lub " polsld m jęz:y ku \Yys1at.. 
Nie do U\\ icrzenia, a jednak prawdzi\\ r! 

Początek obrad seimu i parlamentu. 
Parlament niemiecki Z\\·Ofany ma być do-· 

picro na początku grudma, a sejm \\' drugim ty
godniu stycznia. 

,;vreszcie otworzyły się oczy. 
.. Katolik" pisze: \N centro "W ych gazetach 

czytamy, że nawet wobec odeZ\\ y redaktorów 
polskich przed 2 laty wydanej a oś'Wiadczającej 
się za centrum, "ani ch\\ ili "Katolikc vi" nie do
\\ ierzano", albo\\ iem w niej żądano posló\V 
p.olskiei narodO\lvości dla Ślą.zka. 

Ze zdania tego, wynika niedwuznacznie, że 
dla centrowców spra\.va partyi centrowej pier
\\'SZ<l była rzeczą przy \\ szystkiem i co więcej, 
że to centrum miało być partyą niemiecką. Je
żeli bO\\·iem centrowcom nie podobala się dą
żenie .. Katolika", aby wybierać na Ślązku po
slów narodo\\·ości polskiej, którzyby do centrum 
należeli, co to znaczy? Nie może znaczyć cze
go innego, jak, że podtng zdania centrowców, 
centrum ma być jednolitą partyą niemiecką. 

To też wynika dalej z artykułu ,,Schles. 
Volksztg.", w którym wyraźnie napisano, że 
,.centnnn ma być wyrz11cone ze Ślązka, panie
waż jest partyą niemiecką". 

A trmczase!ll na Sl<.t7,ku nic tylko .. Katolik", 
ale bardzo liczni ludzie, miano\\ ide księża, pa
trzeli dotąd na centrum. jako partyą chrzcściail
ską, katolick~1, w której p0stov .. i e każdej naro
dO\\ · ośd rÓ\\ nouprawnkH1e mteJs-:e znajdą) 
oczy\\ iście na zasadzie konstytucyi pai1stwo
\\ ej to jesr taq· poslo·wie Polacy, Morawianie 
itp., którzy nznai<łC pra\\ a par'1st-v. O\\ e jako dla 
siebie zobO\\ i<}zu.iące, mimo to narodO\\ ości 
S\\ G.ie.i nu niemiecką nie zamienią. 

Obecne "ywnętrznienic serca niektórych 
gazet cemro\\ ych udowadnia, że co do chara
l· teru panyi centrowej po prostu ,.,:oś s:ę w niej 
zmieniło lub zmienia; nie n m ona być podług 
tych gazet połączeniem poslów katolickich 
\\ s.zclkie.i mu·<l<lO\ o'..::i, kL·z ma mie.2. charakter 
partyi nie!1liCLkiei. 

Z całego art:rkuiu (Y3zd centrowych wyni
ka ~cż. i..t nie maht <,nc przy tem na my~li pra
\ ·no-politycznego c hara ·trrn partyi, lecz chara
kter narodm · ~·· albo :vi 1TI an rkul t~n odpiera 



narodO\\ e d~!żności polski~.!. \\ O!UJC z .,1\atoli
ldern'· o narodo\YDść i przy tcm stwierdza. że 
centrum jes1 partyą narodO\\ o-niemiecką. 

Z chwile:l gdy to wyznanic pnblicznie zosta
ło złożone, nic pozostaje IWlll nic innego, .iak 
stwierdzić, że tak pojęcie ce11trum nie ma po
trzebnych waruukó\\", ażeby siG stać party<.l poli
tyczną Indu po!skiegn na Ślązku. Spra\va na
rodowo-niemieckiego centrum staj~ w sprze
czności z interesem 1udl1 polskiego." 

Tak coraz więcej Polacy zaczynają się po
znawać na "dobroci" pauów ccntrO\YOÓ\\·. Po
czekajmy tylko jeszcze trochę a zobaczymy. że . 
wszyscy P.olacy uznają za stuszne, co od da
wna t\\' ierdzimy, to jest, że "centrowcy to naj
nrebezpiecznicjsi "przyjaciele" PolaliÓW." 

·' \Viec przedwyborczy w ł(ościanie rozwiązany. 

\V niedzieię odby! się \\ iec pl·zc-d,, ·yborc7.y 
·w l(ościanie. Przy stawianiu kan-dydató w 
przyszlo do takiego zgiełku, że wiec . policya 
re-z \Viąza la. 

,. ' ł l ~ • 

Telegramy~ 
P a ryż. PrDccs prze.chv: Dreyiusowi zo

. stać ma p.od.ięty na nowo. 
H :z y m. \VJos1ia para kr1JJewsJ<a wyje

chała. do Anglii. 
N o w y J o r k~ \V Kłondyce wybuchł głód. 
Ar m e n t i ·er s. Uchwaloti'O · dah~j strejko-

'- wać. 
Paryż. 

·Francy i. 
Król belgijski opdsdł ]liż stolicę 

. :· 

Potacy na obczvinie_. 
Wiec ·w ~pravde upieJd duch o w n ej 

· \Y DonnltJnozie · 
odbyl sic \\ ' ubiegłą niedzidę · pod p1;ze\\ o'dni
.ctwem p. Torncz.aka. 

Chodziło o · spra\\ ę opieki · CilldtO\Ynej w 
Dortm-undzie gdzie liczb G Polakó\Y u rzędowe 
źródl'o podaje na 7800. · 
.._.. 1 n0~rz,erna\Yiali w te i s.pra wic .. pp. T<)mczak, 
.1 .)·asZdt\, Luc"Jr, ł\~.c :~al.::, ··' LI!KO\\ ~l\) , l\\\ -:t 

· śniewski, Przybylski, rGsiak. Dawczy!Iski, \Va-
.szak, Goli~ki i. Brejski. -r · 

· . Po dłuższych rozpra\\ · a~;h . uchwatono na
następujące 

Rezołucye: 
Polacy.:.katolicy, zebrani ·dnia 18 paździer

nika 1903 r. na wiec-u w Dortmundzie, uchwalajc-l 
co następuje: 

l) Jesteśmy Polal<arni i katoHkami i jako 
tacy czcimy kapłaiiÓW i do deski gróbowej i)rzy 
sztandarze kat,olickim \:.., ytrwać ślubujemy, nie 
·mniej wiernie 1 jak przy naszej n ·arodo'\vości. 

2) · Uznajemy pracę kap/anów, zajmujących 
się duszpasterstwem Polakó~· i wyrażamy im 
za ich pracę uznanie i wdz-ię.Czn.ość. 

3) Obecną opiekę duchcn,\'n~ uważamy za 
niewystarczającą. Jesteśmy {Jrz.ede\vszystkiem 
zdania, że jeżcli w Polsce nawef ·redno dziecko 
niemieckic JWzysposabiają do SaJuamentów ś\v. 
po. niemiecku,' tak i na ~obczyźrtie czynić to na
leży, gdzie polskich parafian liczymy nawet na 
tysiące. , 

~ Tak samo jesteśmy zdania, że młleżą ·nam 
się polskie chrzty, ślt.tby i pogrzeby. · 

· · :4) Sprawic-dli\vośó \\ ·ymaga, aby Polacy· \v 
DortmutJdz,j~ . mieli co niedzidę przynajmniej w 
jednym ··kościele podczas jednej Mszy Ś'\V. połski 
śpiew i polskie kazanie. Potrzcbne to · i u~-pra
~iedli"\\ri·one tern \\··ięccj, że przecież na\\'Ct u
,rzędowe źródła podają liczbę ' Połaków' tutei-
~~h~7~. ' 

5) Do czcigodnego ducho\r"ie{lshva i wy
sokich władz duchownych zanosimy pokorną 
prośbę o łaskawe uwzglGdn.ie:nic ttaS7.eJ najpo
'komiejszej proiby, bo przy-::hyienia s.ię do niej 
wymaga d,o.bro dusz naszych. 

Prócz tego wybrano komitet zlożony z 15 
osób po 5 z katde.J parafii i j-enf.u porucz.ono d.ai
sze starania. Przcdcwszystkłen1 · rna kom.itct 
zwrócić się do oanośnych ksłęży proboszc7..ów. 
Uznano, ze co. niedzielę i Ś'\Vięro uależ~łt.oby słę 
Polakom w Dortm.undztc kaz:anle p-olski-e i 
ś-piew podcr.as Mszy Śf\V, p-rzynajtnukj \Y Je. 
dnym kośkiele. 

Naiwięce! Po1akó"w liczy p-arana śs\' , Trój-cy, 
bo Połacy two-rzą tam \v·i-t,-1\sz·ość p.arafiar1. Do
vlode-rn tegv· n.ane.pszym, i;e. gd~i o-łed~H\1ło na 

Vv'IARUS POLSKL 

rannej i\1sz.r byto nab0żeJ~1srwo polskie, to na 
sunl~ ledwo IGO os()b się zebraJo. Z tego po
\\·r-;d11 \\ . parafii tej, jeże![ już nic co niedzielę, 

t{) przynajmniej co 2 t~-godnie pO\\ in no być ka
:zanie polskie przed paliJdniem i śpiew polski 
po\.kzas .l'll.szy św. Od':vb~· w dwóch innych 
parafiach chociaż co miesiąc odpra\1.'iono na
bożciiSt\\ ''0 przed pDl. z kazaniem polskiem, toby 
Po!acy mieli co nicdzielę s-posobność być na 
lw7,aniu ,,. języku ojczystym \\ ·ygioszoncm. Aby 
poprzeć starania te. mają ZDStać'zebranc podpisy 
Po!akó,,- donnmndzkich . a im podpisy będą li
czniejsze, tem skutecz niej slc będą starania ko
mitetu. 

f\o:i~prawy l\ icca JJicclz ie !ncgo by1y czasa
mi bardzo GŻY\\.i{}!le. 

Prz ed~\\ ·sz.)· s tk i em zaprotestował cz1o.nek 
korni te ru p. Pindraszak przeciw twierdzeniu 
. .Przewodnika na obczyini e'· . ~~e komitet nie u
\\ · iad~)mi{ O. nazylego n zamiarze zwotar11ia 
\\·i.:::ca. Komitet dol!i().sJ n rem listo\:..-nie O. B. 
i to sam O. Bazyli przyzllal i zaznaczy{, że 
byl z listem \\ redakcyi .. Przn\·odnika". Za
protestowa ł t e ż przeci\\ ' t\\·ierdze1liu . .Przewo
dnika·', jals:oby Z\\;GJanic \\ ieca moglo zostać na
Z\\·anc nie\vdzięcznośch \HJbec osoby O. B .. 
którego gorli\\.,4 p!·ac~ PDlacy najzupdniej u
znają 

\Vystąpienic .. Pr~::C.\\ ·-.c;clPik a" przcci\v urzą-

·\;:;~~·: .. 
Dortmundzie. że zobO\\·iążą_ się zaląć~~,się dusz- ,.,,a 
pasterstwem Pclaków. ~: · ec 

Jeżcli p. Lukowski potntci{ ().- stosunek rel1 
.. \Viamsa P.olskiego" do ,.Przewodnika", to rro~ 
przecież nikt nie może "ymagać, aby "\Viarus ,rzJ 
Polski" milczał wobec haniebti"ych napaśei ,za 
.. Przewodnika" na S\vych czytelników, i na ;rt1 
PoJ.aków na obczyźnie, którzy -nic da!_i się ,ę, 
schwycić w s.idta centrowe. "Prze\vo~nikt,"1. n~st -;y1 

pismem centrowern, a nie można pdz\}:ollG:J1rbY ~ic 
nterncy wtrącali się w sprawy Pol.aków. · Z te. ,, y 
sztą już inni mówcy po\dedzieli, że ,.Przewo. iuż 
dnłk" Z·ostal zaJo:'-:ony, aby germanizo~rac~<:Pn. 11a 
laków. Nie nJ.toże więc być mowy o zgodzie r,, 

pomiędzy ,,.·\V)ah.1sem Polskirn" a "PrZe\\~odni. 
1

if0 
kiem", który się wysługuje centrowym germa- Tr 
nizatorom. · ·eS 

Chciat jeszcze p. Lukowski zabrać głos. ale 11·1 

\\·iccO\vnicy żądali zamknięcia wiccal co też ,d 
przewodn. uczyni-L gdy na zapytanie \vszyscy iki 
cdpowiedzidi, że nie chcą już słyszeć \Vywcdów ; z 
p. Luko\V$kiego. \.Viec d0rtmundzki wykazal~ :01 
że F(odacy coraz więcej poznawałą się na ,;do. m1 
broci" :Pan(nv cenrro\;·ców i od nich się odwra., na 
cają. Tak też być po\>: inno. Tylko tworząc na za 
obczyźnie je-den -zg{)dny {Jbóz narodo·wy, zdola- be 
my się oprzeć germanizacyi i \vywalczyć · przy- f,r, 
stugujące nam p-ra \\' a w kościele. łpr 

d;;enill \\'i eca spC\\ 'CdO\\·aio p. Kaczaka, że N" d • IJ l · · 
·ostrzegaJ \\"iCC0\\;11 ih:J)\'; przed . czytaniem L 1 e o szły poazi<.d tJ SKi Ł(t r Lądów ~r 
..Prze\vodnika'·, bo pisrno to założyli centrow- lJ · J ~ 
cy, aby nas prędzej znicm;.::zyć. uiSmarCt\ć.i. d~ 

\V obr,onie O. Bazylego i w obronie ,.Prze- \Viadoma rzecz, że Prusy przez pewien ~:z 
wodnika·· 1\ ·ystąpil redak ro-r tcgoi p. Lllko\'\rski. czas posia~a-!y Po,iskę aż po za \Varszawę, ale \\. 
Zaklina-l s ię p. L.. że .. r>-rzcwoclnik"' nic chce łitrac.iły tamtejsze ziemi e " . roku 18()7. pobite do 
gcrmanizm1·~ć Pcłakó \\ - , tylko chce zgody z przez . Napo.le·ona pod Jeną. Na kongresie wie- lJe 
centrowcami, · dc11skim domagały SiG Prusy., ab}' granica ~h 

Co się tyczy o. Bazylego, 'to wyraz:i1 się p. wschodnia Pt:us sięgała rod \Vis.tę i Nar,ew, co Kr 
Łukowski, ?.:e O. f3azyli wię~ej dla Poh-tków ro·- nazy-vvarw .,dic Knesebeck 'sche Urcnze''. :Także ro 
bi .. niż potrzeba. (Bardzo ciekawe wyznanie.! ppdczas po\vstania list-op.adowe-go J830/31 · roku m 
.Red.) T,o, co ,.Prze.wodnik" pisał 0 wiecu, to e-hja\.vi.aly .PrŁtsy chęć zajęcia Królestwa, Kon~ ni1 
n apisal z \\ · ol~i i wiedz<.! O. f3azyleg.0 . gresowego aż po ową granil:ę J(Hesebecka. P1an .j){J 

P. Lnk0·wskiemu odpo\Yiedzia1 p. Kwa- ten podjął i Bismarck \).: r.. 1863 . .. Ciekawe w ,or 
śniewski z.aznar_:za.i'-l.c. · ze w!dząc, jak p·. Lukow~ tyn~ względzie szczegóły podaje dr. Szyinon 
ski ~: p1aczem niemal się zarzeka. ż e •. Prze\vo:. Askcnazy w życiorysie zaslużonego ob,ywatela za 
dnik .. nie pragnie germ~niza;.;:yi Polaków. to go- sp. A. ł(łobukowskiego, zamieszcz-onym w ,.Bi- mi 
":.... ..-~ '"":''· "'""".-:,, _."_ p. ł' <;:krn. <-ki A<;:r,_hi~ri~ +P.Q"D błiotecc vVarszav .. ·skicj''. Czytamy tam: 
me pragnie, al,e Jest dcnvw-dzJoną rzccz<.t, ;le cen- ~-Vio.,~~t · 1863 roku, po<Cltzas ,\·;ycfeczki za· 
tr?>vcy zatożyli j.Przc\\'O-dnika·' na to, aby Uu- gran_tc.zncj, został. Klobuko\-vski najnieĘpo_dzie-
mic ducha narodowego .i ubolewać trzeba, że wamcl. w Berlinie wtrąc-ony do zagadnień nader t: 

p. Luko\YSki POZ\\·oii 1' się użyć p. Lensmgowi donioslych, a nadzwyczaj draźliwyc.h, ,vciągnię- z 
do \\·yslugiwania się germanizatornm centro- ty catkiem przygodnie, wbrew ~--!asnej. woli do 11 

wyrn._ Protestuję też __ rrió,.\-H dalej p. Kw. ~ labiryntu ó\\·czcsnej zakulisowej clypl~m~cyi !IS 

pr?--Ccl\v O'beldzie rzuconej na czytelników "\Via- ~ruskiej,··. któr-ej kiero,wnict\vo w,Jaśnie był ob- te 
rusa Po.l:"· że są ludźmi lużnym.i, wyk61cjonymi, Jął _ nowy, niedość jeszcze światu znany prze- w 
pro_teStUH~ stanO\\ czo~ bo także czytam W pismo. wodr.nik, rozp-oczynający dopiero wietką karyer~ ta· 
Hanba. lndzi·o~t, którzy takie obelgi rzucają na Ś\\ :·iato\vą, p. v. ·Bismarck. Bawil \\"tedy w Ber- ja 
Polakow, hanba .. Przewodnikowi", któ-ry t-o Unie 'Treskow, Nierniec pose.syonO\\'any \V Kró- ~ó 
drukuje. · · leshvie, są.siad Powiercia, w~aściciel Chodowa sr 

Inni m(n\'·cy ;~a1ili się, że . 0 . nabcJ żet'lstwie P~d Kutnem. będący osobiście w zażylych z lat 
· P?l~kiem nic by\\·a mdeż~·cie oglaszauc, wię.c B1s.man:.:kiern stosunkach, a przez brata swego. ko. 

·flleJeden Rodak Wl:ale się 0 tein nie do\vie. Tak adiutanta· krółewskicgo, w bliskieJ stycząośd z n.r1 

sa.mo zaznaczono, że gdy budowali· klasztor po- d•worem i któr·y, doznawszy niedawno pewnei ue' 
\:-."Jadano PDiaJ~orn, · że rrraht tylko dużo składać, p~zyslugi sąsiedzkiej od Ktobukowskiego, przy- otu 
~·o _potem \V klasztornym kościele będą naho- pr.syw:ał mu odtąd jakieś \vp!ywy wydatne ' na nct. 
zenstwa dla . PolakÓ"\\", co się jednak, nie dzieje. pr~ep1~,g ruchó:w kraj-o\.vych. Zgłosi l się wtedy ~ę' 

Zabrał jeszcze raz głos p. Łukowski i za- do mego \V asystencyi radcy ministeryalnego, wa 
Zl1acz ,,-) · d b \' f ' p przYsla.nego od Bismarcka i nr.czyr11·1 \\- "tm;I·eniu !bo 

• · ~·~ 1 ;_ :-e g _Y Y " ., 1ar. ol.'_' tak spokojnie vv 
~tsal. Ja.-,. Jego: celakto-r przetna\vtał, lO:by nie po-. rz~1du pruskiego szereg bardzo daleko sięgaią#~n 
trzebo:wal z mm polcmizo\Yać, zresztą ,,Oazeta c:rch \vynurzeJi, dotyczących po-loże-nią- rzeczY \l ' 

Grudziądzka" .z "Pielgrzymem" a ,.Katolik" z. w Królestwie, .o-raz przyjacielskiej gotowości ó.! 
, .,Oór~oślązakiem" jeszcze ostnci walezą. Da- Prus. w·zglę<km . rrzy!oi-e11ia się do pacyiika.cyi ~Y 

teJ tnc'\nł p. Luko\\ 'Ski. że O. Owardyan kłaszto- w namoz.ąda.nszy111 dla kr3.Jl.l sposobie. Byty w ze. 
r~l 00. Franciszkanów mówił mu, że 00. fran- tych nieoczekiwanych \Yynurzeniaeh rzeczy ze kn 

1
, ciszkanic nie mają obo\.viązku pracować dla Po- wszechrniar uderzające, a nawet \Vprost nad· .Pcl 
; lak.~:\\', Zna też księ~y niemieckich, ale oni ani . zwyczajne, była w nich mowa o W. l(s. Kon· Pt·t 
, mys.lą. aby Polakó'\V gcrmaniz.o\\·ać. Pomiędzy stantym, Lo arcyksięcia Maksymilianie i o ks. by 

tymi r_zekomo przychyln~-mi, \\"Ymieni; p. Lu- Bo~usla\vie . .Rad~iwiHe. , mtodszym synu ks. An· ll1ia 
kowskt tah:że ks. prob. \Valtera z DortmnndtL tomego; było tez .za-prcszentc. na au .dyenc:y,-~ · PO· ież 

ufne u ·króla \Vilhelma J. . . 'lut 
. Na \\ 'Y.'\\''Ody p. Lukowskie.go odpowiedział Przyjął te kuszące propoz:\.'CYc z t•ozt.tapna Pa 

p. A. Breiski zaznaczając, Żf~ ks. \Valtera nie . \1.'-strzemięil.h\'Ośdq, Klobttko·wski. od o{rarow~~, si~ 
· mozer._~Iz.nać za P. rzy·chy·lnego Po·la.kont, kiedy np. · d · ·· -··· k 

d f J · n.~·J au yencyl. wręcz słę uchyiił 1 ,\VSzelk,· i~~ . OSO"' .uł 
i g Y ow. ". cćinosć·' z Dortmundu o-bchodziło b1stych w te! materyi roko\\rań odrnó\vi1; po· Si'e 
; srebrny jubiłe_usz istnienia, choć polski z.akonn•ik prostu o.ś"v·iadczyt, co na:iścis!cJ z . praw·dą ·byl~~na~ 

znajdowal s-ię \\' zakrystyi, ·on wyglo.sH Poła- zg-odne, tż do żadnego teg•o rodz:ąit. l .. ·u.klad.ó~• 'za. 
kom zebranym z caicj \Ve-stfaiii i Na;ctrenii k.a- -' ) . . up~·ważniony nie· jes.t i żadnej tez sanlo.z\ł'ań.c~i·-7 
zame ntemic5=kie, przez cfi \\'telkic wywola1 .rnz- -.... ro1~ .. podejmować -s4ę ··aUi· che·e . an·i· : 100t.e~ --a.~~_ 
go-ryczenie. Takie postępO"\v"anje1 to ,,detkl ią. dano ·'rvówcz.as -od niego~ ~by ".rz:v' ni"imniei JIJ} 
b.rak poczucia spra.~,\·'·iedłiwośc:i, nie mówiąc iuż t 1

" "' - mez\v(oc~nie do Paryża s.ię udał ł ·~~ako.muniko-
ntc 0 przychy!no c\ ku Potakom. Co s:tę wane sobie oferty do wiado.u.:rośd ks. Wła4:vsla· 
:tyczy. z~ania, ic 00. Fraudszkanie nłe maJą · · 'A-~a Czartor:vskiego i B1ura: parysk.iegó· pon\.6sł. 
o?o·\nąZKU. praco~~·"ać dla Poiak:6'\\' , to d~\\·nie1 ~~ecz, ~ąd'i co bądź~ w krytyctn-ttdt .okol~~ "'" 
gn)SZTJ.no, ze rząd tJ<·iko pod tr·n~ \traru:nkiem - ch - .Y 11.1 TIJ 

z.gn.d'zit się na osiedleni~:· 00. f''randszkan~.hv.' \\" seta O'\\"c.zesnych, nazbyt b:vta donios(af abr.:J~ r..:fu 
t• a \\''fasną odt>ow·ied;l.ta!mi-ść. i-~~r()M·).[·X s:e~O' · 

----------------------------------------------------------__:_:_ .{·~J r. 'i-' 



:-
1z_ ·ać bylo. \\'·olno. KJobnkows.ki \V tej chwili po~ 
! ':chat do Paryża, sta\v-d się natychmiast \V ho-
k •e! u Lambert i h: s. Czartoryskiemu w przytom~ 

to 1~oś-ci \VaL ~a.linl<;i, Bron. Zaleskiego, Dyon. Ska
s rzyńskie.go 1 mnych. poprostu z~·eferowa1 usfy~ 

ci ~zane ,,_,. ... Berlinie OŚ\\-iadczcnia, które wszakże 
a -·tedY uznane zcstaiy za niezasługujące na u \Y a
i~ ~ę. a na:vet zdol;1~ raczej zaszkodzić prowadze-
t sm rownoczesme nkl:a.dom francusko-an-

~idskim. Powróówszy_ z Paryża do \Varsza
- ~T. po niewielu już miesiącach, wobec cal'kiem 
_ iuż bcJrnadzie.łnego w . krail1 pol'o.żenia. udał si~ 
_ na ctfu.ższy pc:byr za granicę. Pod koniec 186.1 
e r., \Ykrótce p-o glo·śnej mowie listopadp-w~j Na
t. :0-1Jcona JIJ., odcbraJ w Paryżu dh!'gie pi~mo c<l 
. ]'rcsko\\·a, zapewniajqCC, iż "w-szystko . jeszr,::Zt' 

jest d<O urato"\ntnia" i w.zy\vające .:go do niez-
e ,rJocznego prz-ybycia de Berlina. Na naradzie 
ż Ddbyrel w stycznin 1864 mku H ks. Czartory
Y iki t go, w obec ności KcJinki. Stanisła\\ ·a Platcr ~J 
w li zmar-lego nicd::n.vno ks. Adama Sapiecł1y, złe
l :ono KJobukO\\·skiemu jechać do Berlina, dah1.: 
: mu na drogę~ wraz z cyfrą, bardzo ogólnikowe a 
.. nawet sprzeczne instrukcye, w gruncie rze....:zy 
a zaś rf!ajclC na myśli nietyie wiarę w, protekcyę 
_ berli!1ską, ile· raczej nadzieję wytrącenia z bez-

·- 1\"ladl!ości dyplornacyi francnsko-angielskiei 
.przez \\ i·dok inter\\"encyi pruskiej. 

KJobukcV\'Ski przybywszy do Berlina po 
przcdw.stę p11ei dnia l lutego 1864 . roku naradzie 
z Treskowem. za·prowadzon~y byt przez ni.ego , 
ttnia 4 lutego. clo Bismarcka, z którym d\vugo
dzinną odbyt konferencyę. Nlowa byh o rze-

n ;;zach najrozrnaitszych, ]l1ż nie tak daleko \V'pra
e ,\·cizie, jak poprzedniD. sięgai~lcych, lecz jeszcze 
e dnsyć bajecz!lych; aliści, jak szydło z ·worka, 
- bez ustanku z miodoplynnych stów ministra wy
a ~hodziJa natarczy\Ya propozycya wkroczenia do 
o Królc.sn\ a · tymczasowej oku pacy i pewnych 
e rozleg!ych pasó\F nadgra11icznych, a nawe-r mi
u mocho<lem wprost \\'J.T\valo mu się DŚ\viadcze-
- nie, .iż .,kornbinacya odstąpienia Prusom Polski 

,po Wisłę i Narew już przed powstaniem bylu 
T orza .s.amą f~osyę prcponO\\·amt'~. 

,,Ze Pmsacy bard'z:o>by byli radzi kraj ·ten 
zagarną..:- pod swoje rz,1dy, - donosił tlatych

- miast po konfere.ncyi z Bisrnarckiem, \V depeszy 
z d. 5 lutego do ks~ -~zartoryskiegQ :- ąię_lllc_g_ą 
1\ątp liwoścl. Znajduję na\\ict, goto'\~·ość 

· ~~·kroczenia jest tak \Viclka, i że tak jest lat'\YO 
~chać \\·. tym kienmkn, ż.e m!lie strach bierze, 

· czy się nie ro-bi g1upstv,·a, czy się nie ·gubi kraju 
11 d·obrej \\ ierze. A nuż czyn dokonany b~dzie 

i !!Szanowany~ a nuż ' Napolt{llł HL.. znajdzie \V 

- tern za!at\vienie k\vcstyi, zabra w·szy część nad-
- It(Jskich prowinc.yi, a l'lUŻ Się znajdzie jaka .depu-

tacya, żądająca tego, a rzecz wykona się na ż~1-
janie, przy okrzykach radości żydów i niern-
~Ó\\', prz)'· Humitracyach i t. p.? To nóż obo
sieczny!... Tak .. dalece jestem prZt'·sthtszony 
latw·ości~1. z jal-.ą się rzeczy układają, że nitetyl
b na .S\VQj<:t odpol'\v-iedzialność elaJej \V tym 'kle
nmku pchać nie · chcę, ale na wet gotów kstem 

i uciec. z Berlina, leżeli mi stano\vczej Mie dacie 
·otuchy, poparcia i zabezpieczenia od wszelkiej 
Gd:powiedzJaJJwści... J cstem tu sa. m jak ko.felc 
xębę mam zasznurowaną, nie mam żadnego upo--

' Ważnienia do dzia-lania, ni·e chcę mieć ż.adneg:o, 
!bo nie chcę odpo\viedzialnośc.i, zreszut nie znam 
mu n tu pan>sJ.;jego, jestem -odosobniony jak . w 
\l·'orku za wiązanym za instrukcyami co· do szcze 
ó:lów czekać nie ;a\l,tSze można~ kot:esponden
~Ye · i puw-olne, i niepewne, ·czuję instynldó.,.vo. 
~:e tr~ymam \-\ . ręku nóż zatruty. Są to nasi {.::lcm
~o:wte, których bardzo szczerze w tym kierunki!. · 
Pchąicł, któ-rzy bardzo chętriie zgodziHby, · sję· ~na 
Druskie l'Ządy: niech tam dyabłi wezmą i-de~ ... , 
,bYleby m'Drga zh:"Tni pos.zła w górę." Ostrze.żc:-
1;11~ te qyfy ze ~-szechmiar tuasadni-on~. ::, \V.Jtym 
'(e;. dachu brz:rniafy odpov.'iedzi z d. 3, lO, 13 i lS 
tHtcg~, ctrZ)·'Tlly\vanc przez Kło·buko\\:"Skiego z 
~r.rza. 09t~1d' stara1 tSię on możliw·ie u~.:hyia~ 
~~~ ~~~ JJ<Han.:zyw·cś.ci pruskiej, pohtsz.afą.cej l 

; nłet;· ~pra·\\:"~ amnesty-i i przyjacielskiego pn
~~edtl.h!:t\\"a . .. _\V d-e. .pesz ach z 18 i 21 lu l d-op'Oln-rt-
. 'aJ S"-!_q pqpro.stu ·· o płsmo, upowainiaiąc.e go do 
~PFl.c .stanf.<i · \\'s.z.e-lkich daJszych I'Okowaat D. · 
; 7?luterrn otrz:yma.ł nareszcie li-st Cz.artoi·ysk!eg-o 
f _ .. 4 Y nt ·pTzednający wręcz, całe uk,fady ber
IJ!s}y_t: 

! 'l 

: • I r·óin~b stron. 
'·>un • 0Jtal.u;!!d. ~t~·obofuilc k6łei<lW'Y Vogt dostal · się 
d •. lJ~~~;r ct·~ta -.. v-ag:o:tn: i został niebez.piec:xAi'e·~ t'glt.ia-.:· 
....... . 'l'j(" . . -

WIARUS POLSKl. 

~(arernber~. Cl!!opiec strzelając z teszyn)ta nie
bezpa .. "Czme skaleczył S\\'e)!;o towarzysza. 

Boclwm. Zatrudniony przy budowli chłopak 
spadt il:l brnk i niebezpiecznie się pokaleczy!. 

Brud1. Dziecko malarza S. przejechar wóz pie
karski. Dziecko zastal o trochę skaleczone. 

Hamb.orn. Kilku niemcÓ\\. pobito się na 
chrzcina.:h. Noże byl:r też w robocie. Jeden z 
nich padl na rniciscu trupe.tll. 

H.eissingen. Kopalnia •. Richradr· ,,. fisch
lakcn ś '' ięto\\ al a dzie1.1 z pO\\·odu braku popytu 
na \vęgle. 

Berlin. Spra\\·a .,\\ yspy cesarskiej·'. która 
t:,:le hałasti n<:l.robi;a \\ S\\·oirn czasie, gdy j<i po·
ruszyl so.cyalistyczny "Yorw~i.ns". rozegrała 
SiG j· llż przed trzeci~t herliósk~l izb<-1 karn.ą. 
Oskarż.ony rni byli ci\\ ·aj redaktorzy "Vor-
wiinsJI'' Leid i Kaliski. \\' myśl pro1mratonl 
pien\-S 7.Y s.kazaiJy skazany został na 9 miesięcy, 
drngi 11a 4 micsi~tce więzi·enia. Jako świadko
\\'ie wystę.pO\\: ali nadworny marszałek cesarze
wicza nicmjeckie.go \·. Trorha, 11aczelnik gabine
tu \U)jskowego hr. thilsen-rWselcr. naczelnik 
gabilletJI cy\vilnego Lncan liS. radzca kgacy_iny 
-ffamrnatJ. Z zcZJJat'l zaprzysiężonych tych 
Ś\\·-iadkt'nv- sąd przekollal się, że infonnacye 
.. Vor\\ ~irtsa'· o r)[lclowie zamku cesarskiega na 
1vyspie byly mylnemi. Od oskarżony...:h .. recla
ktoró\v przysięgi nie cdebranc, a dOIIlagali .się 
te~o. 

Ostatnie wiadomości. 
Er i u r t. I\ole1 przeiechafa tu kilka łudzi. 

Śmjerć niebawem Past.apiła. · 
M e d ·.V o t a n. Burza wyrządziła .. tu wiellde 

szkąd.v. ... .. . . . .· 
. N o wyj o r k . . Zderzyły się pociągi w pobliżu 
Trento11. 16 osób znala:Hó śmi.erć, 30 odnios-ło · ra·n}~ . 

O D E· K S P E D Y C Y l. 
F~nu Antoni:eruu _,\a.rchewce. ·Niech pan nadeś.le . 

ksi~żk~. ktr)r~J się pa11u nie podoba. a wyślemy inną. 
· oo:dadn~· acires prOsimy wyniicnić za kazde.n1 pisa-
11\em do nas. 

To'"'a.l'tystwo św . .Tadwh!i w Gertbe 
don0si swym członkom. iż \Y niedzidt;> dnia 25. b . . m. 
orJhędzie ~ię zaha"'·a z tarketn. .Pocz4.tck n. gCxf:z. -t 
f)O pot. Cztonko,;-ie pt:~cJ 50 fen., nlecz.łonkowie 75 
feP. Zopro.sza się ct. lonk,h,v praz · nieczk•nkó\V, ab:/ 
wzięli liczlly ud.ziat w zab~. \vie. Z a ·r z ą d. ·. 

.. lJw.a)!~. Zcbra.nk odlJ.;d.tie się o goQ.z . . 3 po poi. 
Uprosz"l Sit:: cztonknw,. :'lb\' z s1.vojerr!i skladkami rnie
sięcniymi się z;:dosili. Czlo11eh:' .3 miesi~ce nie \(yp.tat-
ny, p.i'twi vvstępne jako ni~czlonek. · Z a rząd. 
-:------~- To~~;;:;~r~;~ś;~·-]Óuła · ; .. ·\v-;~e 
d.fiJ10Si · S\\-yrn cz{rmkom, i'ż przyszle zebranie miesię
czne . odbGdzie sie 25 paźd:r.i~ rnika po· p0I. · o godż; 4 
w lo·kala p. 1vlc.rzyny. Ozna.imiamy. iż przyjda waz
ne spraw~· pod obrady: \. Placet.tie skladek. 2 .. \l,i\.~~ 
!~re~le·nic \\·s:Zystkich tych. kfór;:v się że sk1a.dJ,an1'i 
mksięcznemi 11ie uiszczą. .~. Uregulo\vanic biblie;~ 
t{.;ki. Czronkc•\·1-~ie nw.jąq: ksi<Jżki z · biblioteki ·· TnW·. 
Ś\1.\ .. Józef:.'l., prosimy przyP ie-ść je ze .sobą. Apeluj-emy 
d-o ?;s-zystkich tych, którzy nic są płatni, aby raczyli 
przybyć i także . do resz;ty Po!J.kó\V, któr1.x·. dó dr.iś 
jeS2CŻe · nie S1 \Y trnV~:lrz"rst~:ie żil.dncrn, . 3.0\~ raczyli 
się :t.api.sa. ć na . członków: bo choćhy bvl jo..k .na,jle-p
sz>·rn ,PoLaki~n:l, to Jednak . stronic}<: od. towarz:rstw. 
p{}łsl-dch bardzo bl<!dzi. 

·-.. -·---·- ... ~--- ... · · ····-~ · .. ··-·--------------·--·----...... ·-·----·-
BACZNOŚĆ! 

Towa.n:ystwo ~imn. "Sokół'"' w Liit~eudorttuunu 
urr.<!d:r. a :~.a.ba'\\'ę w dnh1 2'5 DEJ.żdziernika w Iok=du p. · 
G. Voge·l.s.anga. PoC?.q.tc-k o grrdz. %-t. C zolem! 

--.-.2-~~~-~~~-
Towa.rzystw·o św: J<:azim1orza w Hanowerze 

urz~d;w dni.a 25 h. m. 1.3·t<ł rocznicę zalożenia to·\v. 
po.faczon.a z teatrem i tatkami n.a sali Kochlilune.r 
OeseUschartsł1tl. us. Es.cl!crstr. 12. na którą szoD. To\Y. 
z Misbiug-a, oraz łiildesheimu, jakn też rodaków z 
ol\c.Ucy UPl"l'.cjmie 7.o.p r~.SX3 Z a rząd. 

Tow. p.olsko-k.a.t. ... Je-d·n.ość .. w t(olonfi n. R.enent. 
\V 11 ied.;~.iek d1da ?S paździemll\a b. r. urzadz.u 

to·wa.rzystw·o ohcłtó-d 10-t·el roc1.nicv S~"ego istrtiet1i.a . 
rni s.a.l.i •• Overstolz" przy ulicy E}gelste1.n 51. Pro~ram 
v,..ie-!.ce uroxr.n.O'l-c·Qny !łrz .... dsta.\·denlern lYWYch obr·a
~6'\V. Te.'3.tr oma'orski p. t.: .. Bro~os.ła,,ieliSt\\··o ~~at
ki''·. Na konie.c /..aho.\3,':< z t;lil'c·em. Uprasz.a się Ro
da.k,)·'A· z Kołonil i o-ko.Hcy o j-ak najlicwieisze orn·- · 
byd-e. \Vst"ętl d!a c..r.4-o·r~kó,,- 1.\··szystkich towaay~N· 
którzy ~ oknz.;.t~ <nt,at-: t<)\V~ t"l.;:~i"';\"3., alllo u.st.a
l);·y. 50 fe-r, ... dla r1ic.c-:r..to·nków t rnr. · Nabożet1shvo p-ol
stde o ~odJ:il'd..e 4 '''· kości-de Ś\-1.. Andrzeja. Po-cz.q,te.l\ 
zaha 'i\"f o gorl.z. 6 v.rki.."'Z.o.rero. Z a r z ą d. 

~--flt~-~-~-~~ ~-lł{·~.l! +r:.. u 
T6'\l"a:rZf'StW-o ~·. WojJ;.t-echa w Er1e 

z:a.s·>~:l'a sz.J.trO\\ ,'\-e1'titl s e« re ta t:z.owi 
f·~·ttcłs.:z:k o-v;·i BoroWC'lJ"ko·w:·i 

i ie-g_o u:an~.e:c-•m·lł~j w d.tJi1l. ś4l'l~ll d-nia 2B p.ai:dzi-e1'nlka 
b. r. .i:.i-k naJs:r_d-eczn1.ets.7.-e . i?\:ttnla. Zyczymy 
z-d.r~·ta.. s.z.cz.ęs.c.la.. l>l~O&f~·,e;l-shli'a ś'!kięte-go i 
ws.z:dk.łe'J P'Om yśl..n-ośct \V ko-6ct1 ""'nos4my t.rzył< ro{. 
I.W t.oo..st: -~U t)da Piłta uJ-e~:n zy1e1 uie.ch żyje! o.iec.h 
1;.)'·~·! Z a r z lł d. 

DD-J98iltDltlWłOIUUE 

Baczn-oś(: Rodacy w Bruchu! 
\\ :ybory do dozom koś.:ieluego i reprezentacyi 

unieważnione. Lista \Vyhorcza wyŁożona na policyi 
\\·- Bruchu. gdzie moic każdy się przekonać. czy jest 
zapisarry. Jak \\' kościele ogłoszono, lista wyborcza 
wylo:i.ona jest od !9 bm. aż do ? listopada. Spodzie
\Vamy się. iż każdy rodak spełni swój obowiązek. 

Komitet: 
\\·. 1\\roskowiak, Jan Szynkarek, fr. Janov\·ski. L 
Kuhiaczyk. f. Szymat'1ski, J. Gawron, A. Kiichler, 

.J. Bręborowicz, l. Barrk_·o_-..:_iY_ia_k_. ___ _ 

· . Ogfilny wie•~ petiski 
Polaków z West-falii i Nadrenii 
w sprawie opieki duchownej 

odbędzie się w r.aledziełę dstia 
25 października 

o ~odzinie 4 po pot w lokalu p. M.ollera, ut. Schutzen
bahn nr. 58 

. . , ',· 

, . PQd ot~rady przridzie przedewsz:vstkiem . sprawa. 
opie~d ducllownej w j.ęzy1m JJO!skim w dyecezyacłi: 
kolońskiej, paderbornskiei i monasterskiei, a procż . te
"-o · sprawa wychowania dzieci, sprawa tr~e·żwo.ści~ 

rOSZ9·Zędności itd. , .; ' '1': 
. 'Rodacy! Od lat dtugich staramy się o uzyskanie 

wystarczającej opieki duchownej w języku ojczystym~ 
mn-óstwo wieców urządziłiśm~' w tej spra.wie, dzie· 
stątki liczne petycyj wysłałłśm)' , wysyłaliśmy dev,u
tacye do księży proboszc·zów i do wyższych władz 
d'ltchownych, podnosiliśmy skar~i w pismach .naszych 
polstdch, wszy~tko .iednal( dotąd nie wielki .Wlko o.d-
niosło skutel<. · 

Rodacy! Czyz ·jednak mimo to wszystko wolno 
nam zakładać ręce i patrzeć bezczynnie. podczas gdy 
brak opieki . du-cbown~i wiełlde wyrzą9za szkody 
s.prawie .zbawienia dus.z naszych i licznych dziesiąt
ków tysięc·y dtisz braci i si-óstr naszych na obczYź-
nie? . . 

· O 11ie te~ o nam czynić nie w o iM p()d . żaduym 
\\' amnldem• gdyż .:tu c-hodzi o sprawę zbawienia, .. ,_a 
wh;c .o spra"~ę ś·więta i wielka. 1!dYż IJ{}Wiedzifłt Z~a
wiciel · ·nasz: Cóż pom{).że człowiekowi, choćby· cały 
świat Z:\:słia'ł; a na duszy s·zkodę poniósł? · · · ' 

Rodacy! Wobec tego i na liczne życzenia Roda
ków . iwolujemy wie-c o_gólny ""' tej sprawie do. Essen" 
aby t;am w~o-ótflie. się . nar.adzić, jakie kroki dal~z~ w 
sprąwie tak ważnej uczynić należy. 

·· · ·. ~l~~ny. · ~~4zla1 .. Rodaczek, i Rodaków pożądany,. 
. ~\ .. o .mitet: . --4iŁ·~( ·. 

. . z PQiecenia · 
fran-cis~~k .Janowsl<i ·. z Bruchu; Apoilnary \\:'ojqz~rn: 
ski. z Geisenkirch~n; 'Wawrzyn Łuczak z. Kirchłinde; 

Tomasz Kubiak ze Styrum. 

łlieo. w Eicklu 
od. będlie ~ęi w niedzielę, dnia 25 paźdz;iemika o · 51\Qd.~. 
4 po poL w sali p. Teodóra Felclhege. ·Na \;decu óma
,\-ia.n·e bt:dci. · ważne spraw~: robotnicze, śzczegl51ti.ie 
d.otyczące ·wybod)l;r' i\1w.pszaftu i dzisiejszych lichych 
stosun.k(l\.v za rob!-:qwych \V górnict\\·ie. :Rodacy! 
Dziś J,;:oni.ecwic sprawarni temi z".jmować się . \ViiitliŚ-:
rrn', P'r'zcto tt'pró:sza się o licz11\' udzi?,( Rodaków nie 
tylko z Eickta: ale t~tkże z Rohiing-hausell, \Varine 't 
ca.lej okolky... · · · 

.,Zjeqnoczenie zawodovve polskie.:' 
. ----,..----· ------------ --- .. - .. 

l ~~~·~~. +~~f."t*W~ttt~~$~~ 
· Sza11ownemu kasyerO\Vi panu . 

l-.... SzCz.CpclrtoWi Urbaniakow.i. ~~ .. -... ~~ 

oraz jego narze-~W~~d~~~m~~rtoszak , ~·:~f~~-·;:}f . 
ŻYC.Z}"T11Y w duju $lttbu; zdrowia. szczęścia i .. wszelkiej 
porn.rślności. lvUoda para niech ;tyje! . 

· · ·zarząd l\oła Ś.p~cwu "Sobieski" w tłert.en. . . . .,, 

· tllm~f4{);tt~-~-4-·4*·!łi ~-m~~}tf~i 
llłody_ człowiek · .- ·· ; · 

· zn:·ajdzie \v i.rlteresle parcela.o:rinym od 'l listopada sta
re 7.atrudnienie Jako 'sekretarz. wymaga· ·się ladhe,)i! 

l h-ę:zb-lę-dne . pismo w obu językach. Knucya \\-·yma..-· 
g;u~.ą. , Zgłoszenia do ,.Wiarusa Poł.~kieg0~· 

~ A. s·: -t · · · · · 
., ._.,.. ..... _______ .- ......... . ~ .............. . -·- ...... ....:... _.-,:_ ... t;··· .. '\ 

, .. Do in,st.rtucyi rol!liczej' szuka się zaraz c.z}ial.ueg~ 
i piehię.zuegn · . . · 

~i:.:· wspttllłika. · 
c:hoć '\lie.f.a.chowego, .Pt~-zy :wysokim doclwdz.ie. CHer~ 
t)· do c.ksp ... Wia.rusa P.o!s(·:ie~o'' 137. 

....... : • ...:..:....__ . -------·-· 
Pomocni~ krawiecki 

znaj-clzj~ zRraz St.;.J:łe zatr-udnienie przy wysokiej . pła
GY.· 

ja.n G.awrbtt, 
'._ .. _. ---- B·r~ic1t. _1V\.arictlstr. 224 '2 . ------
Chłopiec~ 

któ-ry ~· ty-m ro-ku opuścU szkol'ę. potrzebny zaraz; ~o 
J):Osyfk.i. lglo-s.tć się możt1.a w księgarni ,,W1arusa. 
Po·ts.!tieg'oł'". 

Bac--t.ność! - Baukau! 
. ." Do.m .z. ~i:azdem, stah1ią. i lokalem do s.kl~,.. 
J~st Pi'"lY diicy Osłs4:t'. w Baukau przy b~ rdzo .o~ 
wp.l.ad-e dD swz:edauia.. 24tł.aszać można stę w Baa• 
kau, prz,y ut Oststr. nr. 6 (w skla.dzie). 

• 



Parlament japoński. 
Coraz bardziej ścieraht , iG na dalekim 

\\ chodzie interesa I~osyi i Japonii, coraz '' ię
cej mnoży się zatargó\\, coraz \\ · yraź.niei zary-
0\\ ują się przygoto\\ ania do przyszł"ei \\ ojny. 

robione \\ ukryciu i pota.il'lllllic. l(os:ra ma JW 
, wych kresach '' schodnich przy~otO\\ anc ar
mie, Japollia stara si(} o roZ\\ inięcie \\ ·szystkid1 

ił \Vewnętrznych. To młode pa(JSt\\ o przybra
'' szy europejską szatę prz~ ·stoSO\\ ało ią do sie
bie t:1k dokŁadnie, że dzisiaj rzecZ)'\\ iście jest 
już pm1st\\'em europejskiem. \\'szystko tam n
rządzone ,,·edfug wzorÓ\\ zachodnich: armia 
wykształcona po europejsku. marynarka na sto
pie europejskieJ, a· na\\"Ct {ld piętnastu lat 1118 

Japonia parlament i politykuje za\\ zięcie. 
Jeden z korespondentc'J\\ .. Kra.iu'', bawi-

wszy w ma..rcu b. r. '' Tokio, tak opisuje ów 
młody parlament japoóski: 

Podczas mojego pobytu w Toki-o nastąpiło 
zapo\\ iedzjane przez dzienniki ot\varcie sesyi 
parlamentu po świeżo dokonan~·ch wyb-orach. 
Z pała-cu do parlamentu stał tłum, przedzielony 
\\ te11 sposób, żeby cesarZ.O\\·i zrobić miejsce: 
dla przejazdu; spokojny i m\ ·ażny lud japor1ski 
!at\\ o poddawal się rozkazom swoich '' ładz 
bezpieczeJiSt\\ a. \V parlamencie na estradzie 
usta\\ · łono baldachim purpurowr ze zlotemi 
chryza·ntemami przy tronie; l o że by; y zajęte 

przez dygnitarzy cywilnych i \\·ojskO\Yych, loża 
yplomatyczna wypełniła siG Europejczykami, a 

wśród nich znalazł się także ambasador chir'1ski . 
VV loży dziennikarskiej by/o rÓ\\· nież pel no; u
dzieliła ona S\\·ej gościnności kilku cudzoziem
com, którzy w niej mDgli lepiej prZJ"jrzeć się ce
remonii i zasięgnąć bliższych o niei informacyj 
aJbo'"·iem dziennikarze japor1scy, mówiący po 
angielsku chętni-e tych objaśni.e(1 udzielali. 

Pierwszy rzut o-ka na salG parlamentu \\ ·y

"\V oływal \\rażenie, że mamy przed sobą który
kohviek z parlamentów europejskich. \Vidzi się 
naraz wielką ilość mundurów, hafto·wanych zło
tem, unif.om1ów z blyszczącemi epoletami, sze
regi posłów ,,., czarnych strojach europejskich. 
AJ!e po ch"-i!i można spostrzedz, że z ubraniami 
europ-ejskiemi mięsza się mnó two .. haori" -

. kostyumó\V japo!lskich, że te wszystkie posta
cie o cokolwiek sptaszczonych nosach i niewiel
kich oczach są dziećmi archipelagu wysp dale
kich. Czuć, że dopiero od nieda\\-na ci szam
belani, paro·wie, marszalkowie i jeneraJawie 

\\cszYSc\· sluchali \\ zupdnem milczeniu, a ce
a rz: gd-y skotkzyl, czapkę na gfO\\ -Q \V łożył i, 

wyszedł ze Ś\\ it<t -- spokojuy i bcznamiGtnr. 
PDsi e-d ze n i a parlamentu zosta l y \\ te11 s po-· 

sób otwarte po dluższej przen\"ie. J apOJ1czycy 
lubią politykę, jak fraw.:uzi. Tłoczyli się do Iz~ 
by obrad; posiO\\ ie \\ ' korytarzach raczyli i~ 
q 'garami, rozma,,·iaj<.~c OŻY\\ · ienie o wypadkach 
dnia i sprzeczając się o swoje programy. Zai
fliO\\ a b ich talkże pytanie niclada jakie: skąd do
stać J 1 O milionó\\. jen na !lO\\· e okręty '' oJenne? 
Pos!owie, broniąc:\ potęgi wojsko\\-ej, umieli na 
pamięć dług~l litanię japm'1skich statków \\·ojen
nych -- panccrnikó\\, kr~tŻO\\ nikó\\, kanonierek 
i torped'owców. A fe tego jeszcze za malo: za 
lat pięć Japonia winna posiadać na swych w-o-
dach flotę, rÓ\\' 11<-l co,najmniej irancuzkiei! 

Pal1stwo, na którego sztandarze jaśnicie kn
la sło(Jca, pa(Jstwo, w którem wyraz ,,cesarski" 
znaczy tyle, co ,.japOI1ski", nie dla próżnej zaba
wy dba o swoje Dkręty. Japonia przyłącza de 
S\\ 'ych po-siadłości chi(Jską Formezę; ale ona 
się dostać także na ląd. Korea. gdzie \\ plywy 
japol1skie są już znaczne, jest przedmiotem jej 
pożądliwości. Toiikin, gdzie usado\x i li się fran
cuzi, może kiedyś ulegnie przern::Jcy japo(tskiei. 
To samo, grozin jakiemuś skra\vkowi Chin po
fudniowvch. l może - kto wie? - da\\ na per
ła hiszp~ńska. filipiny, dziś rządzone przez Yan
kesów (Amerykan), dostaną kicd:5; ś jenerał-gu
bcrna-rora japo(Jskiego! Malajczykowi t i raga
lO\\ ie już dziś \\ idzą niekiedy ,, . Japonii starSZ<1 
si.ostrzycę . .. \Vszystko możli\Ye \\ dziejach 
Ś\\"'iata, i dla tego parlament\\- Tokio szuka środ
ków na wy11alezienic jeszcze I 10 mil. jen na ma
rynarkę! 

Co będzie, gdy na tronie zasiędzie jakiś 
człow-iek ,,·iełkiego rozumn i silnej woli, jakiś 

mikado-zdoby\\ -c a? Japo(Jska szlachta, która 
utraciła S\\·e wpiywy rządo\\ e, dziś szuka do
stojeilst\V i \\-ply\\·ów ,,. armii i marynarce. Lud 
japot1ski, nagięty przez wieki do posłusze11stwa, 
a jednak pełen samodzielności, nauczyt się w 
umundurowanym żolnierzn ,\,idzieć swoją potę
gę. S\viadomośt \\spóJnej chwaly i sHy uczy
nita z wysp japo!1skich jeden wielki organizm 
państWO\\ y, z klanów japoilskich jeden naród, 
spojony uczuciem patr:rmycznem. 'vV tem tkwi 
tajemnica, zkąd ten naród, stosunkO\\-o niezamo
żny, dostaje miliony na S\\·e okręty, będqc nieraz 
bliski bankruct\va. 

Baczność! B ruch! 
Szan. Polkom w Bruchu polecam się jako Prak 

c zna 

akuszerka, 
usługa ~-ze~ellla, Pro~zę o poparcie w moim przedsi~ 
biorstwtc. Z szacunkiem 

Leokadya Ławicka. akuszerka, 
Bruch, \Vilhelmstr. róg forclstr. 

--------.. 

Ta e ty 
\V na.jwi(:ksy,ym wyborze po z d n miewająco ni 
zkich CC11lWh. 

Faa·b:tr 
.." 

suche i przy<latne ju:i, do użytku, a tarte''\' ole,i 
do froterowania podłogi, drz\Yi, okien~ sza1 

kr;;r,eseł itd. 

ł1ntaliO\\'t\llY lakiel' 11a potlłogi. 

znakomity z powodu pięknego połysku i z 
w~glqdu na wielką \vytrzynu\łośc poleca 

F. Schnettelker w Kastrupie. 

DWA DOMY 
jeden z nich piętrowy w Kurzejgórze pod Kościane·~ 
przy ż \\'irówce poznańskiej mam zaraz przy mai 
wplacie do sprzedania. Latwa sposobność dla Ro(Ja 
ka z obczyzny, chcący się tu osiedlić. Z~doszeni 
prz:rjmuje 

Antoni Mocek, 
przedsiębiorca budowli w Kurzejgurze p. 

(Kosten, Pr. Posen). 

~ B:SI~GABI\TIA , '1 

... łł'lai'U~łł f-G'ul~klt-=n-· 
1 

poleca wielki wybór książek do nabożeństwa 

1 

dtl czytania, wiązarków, powinszowań itd. 

KOŁTUN. 
Poszukuję 

czelednika 
piekarskiego 

na 'ltałe za,tl'Hdnie • 

Emanuel 1\'litko 
piekarz polski 

Bottrop (vV estf.) li'eldstr. 8. 

Aby gruntownie pozby~ 
się na zawsze tego nieprzyJ 
jemuego goscia, poł~czoneg1 
z brakiem ki'\Y.i i brakiel 
apetytu, podaje l 

opteł4at·z 

Smyczyński 

ztabu wlo2yli na się obcisłe i błyszczące stroie + 
dalekiej Europy ... 

lt W sali te! c z ue zarazem jakiś nastrój u ro- • 
' ·... l • .j ' • t'l. ..· > ~- ".· ~. ~. 

z N O''vego (N e u en burg WP., 
na życzenie dobry i nieza· 

wodny środek. 

2 ... --

P ostbestelluDgs· Formula~.=-j 
czysty, jakąś powagę, która budzi Ś\\·iadomość ) 
i ż tu rozstrzygają się I-osy Japonii, tej Japonii, 
która rozporządza iuż setkami tysięcy żoŁnierzy 
i dziesiątkami groźnych okrętó\x· . aby swe losy 
należycie zabezpieczyć. mogla. To tajemnicze 
państ\YO, które nagle ubrało się \Y m~mdur eu
ropejski i stanęło w szeregu mocarstw, przy
brało także niezgorszą postać parlamentarną. 
Ci niewielcy wojacy o żóitaw:rch t\\'arzach , 
w·sparci na rękojeściach złoconych szabel. to 
zd-ob:Y"'\VCY rortÓ\V Taku i r·otów Pekinu. Ci 
szczupli na pozór lu-dzie \\. 11niformach marynar
ki - to admira.lo\\'"ie, których rękę tak chętnie 
ściskają admiral'owie Anglii... l ci wszyscy sko
śnoocy ludzie we frakach i w .,haori". \vypet
niający salę - to pra \Y O<! et-\\ er no\n:Yl.ytnego 
państwa. 

Ch\\ile uply\Yaią \\' oczeki\\·aniu cesarza. 
Lekki szmer rozmów słychać dokoła. Żyv.~e ·ge
stykulacye niektórych odbijają od nie-wymuszo
nego spokoju większości... Joto wszystko uci
cha.. \V bocznych drzwiach ukazali się szambe
lani. Cesarz wszedł, otocz ony książętami krwj 
j; ministrami i zbliży! si~ do tr01111. przy którym 
~tał stolik. Caty petrlament, senat i Izba depu

·towanych, te wszystkie osoby nmudurowane, 
ci pos!O\vie we frakach i \\ ,,haori'', pochylili się 
fl isko przed monarch~l. 

Cesarz Mu ts u hit o jest \\ ysoki; \Vidać zdaJa 
jego czarne. gęste \\ los.r, czarną brodę i \\·ąsy 1 
jeg.o twa.rz prawie europejsk<l-·· A \\·szak to nikt 
·inny,· jak ,.wnuk bogini sfo1ka !" ~tai ,,;yprosto
~,any, w bŁyszczącym mun<lurze jeneralskim, 
prze"\vyższający niemal głO\\ -ą catą otoczenie. 
Dy:gnitarz dworski zJ.ożyt przed nim kilka głę
bokich ukłanów i podał mu proklamacyę, którą 
~esarz odczytał, zdjąwszy przedtem czapkę 

wojskową i ldadąc ją na sto-liku. Czytat pO\\"Dli 

pokojnie, miaro\\ o, a japo{JsJde slo-wa padaly 7 

Jego ust, d:źwięcząc wyrazam i gardlanemi, cza
~ em matowe, czasem zlekka chropow-ate. 

Bartek zwycięzca 
powieść przez Henryka Sienkiewicza, w~~choclząca 
do tego czasu w.e ,.Wiarusie Polskim'· jest teraz w 
iorrnacie . książkowym do nabycia. Cena tej zajmują
cej powieści jest 40 ien., na portoryurn trzeba 10 fen. 
dołączyć. Najlepiej zamówić w liście i dolączyć 50 
fen. w znac7;kach pocztowych. O zamówienia prosi 

Księgarnia "Wiarusa PoJsidego'" w Bocbum. 

Szanownym Rodakom w Herne f okolicy dono
szę, iż z dniem l-go paźdz i ernika otworzylem 

polsk1 interes rzeźnicki 
Wyrabiam kielbasy i kiszki poznallskie. ~ tara

niem mojem będzie szanownych Rodal\Ó\Y zawsze 
rzetelnie obsłużyć, 

J A N L A T A N O W I C Z, 
Herne, ulica Rotbruchstr. nr. 49. 

Ich bcstelle hicrmit bei dem Kaiserliche~ 
Postamt ein Exemplar der Zeitung "Wiaru 
Polsld" ans Bochum (Zeitungspreisłiste 128) fil 
die Monate November und Dezember 1903 un 
zahle an Abonnement und Beste11gełd 1.28 Mk 

~~ 
~a . 
~~~ 
.g a:~ 
; Q ~2' 

:g.~·~ 

~· 
Obigc 1,28 Mk. erhalten zu haben be 

scheinigt. 

d ....... . 1903. 

Kaiserl. Postamt 

-· =·-· Olbrzymia wyprzedaż! Tylko krótki tzas! 

x ubrań, paletoi~W,tySPCOdni, żakietów 
• !!! niedOw·ierzająeo tan· ''' ••• 

Jedyna kortystoa sposobność zakupna dla każdego! 

ttrlko Friedrichstr. 17, nar~~~:t:ncy 

·-



• 
Bochum, środa 21-go października 1903. Rok 13 

,.Numer doda·łkow·y. 

Ziemie polskie. 
z Prus Zachodnich. Warmii i Mazur. 

Pelplin. W miejsce ks. wikarego Apolina~ 
reg.o Domachowskiego przeniesionego do Lą

.żyna~ po'\vołany na drugiego wikarego '"'Tcze
wie ·ks. \Vikary Robert Prądzyi1ski z Rogoźna a 
ks. wikary Józef Lcdóchowski przcniesiouy z 
Lążyna do M.roczna, ks. Orochocki z \Vąbrze
źna do Samplawy, ks. \Vietrzychowski z Sam
.plawy do Cekcyna, ks. Pronobis z Lasina do 
Wąbrz.eźna, ks. Kasprzydei z Bzowa do. Lasina. 
Ks. \Vikary Paweł Czaplewski '''Mrocznie tym
ciasowo dla choroby uwolniony od urzędo,va
nia. }(s. wikary Jan, Zaremba z Zakrzewa upo
ważniony do zastępstwa tymczasowego \V .Ra
downicy. 

Mirachowo. 9--letni chtopiec Neumtiller zo
stał 13 bm. przez eksplozyę naboJu dynamito
wego zabity_ Zkąd ten nabói miał,· nie . w ·iaU.o
mo. 

Sztum. Pod Pogorzałąwsią ma się urządŻić 
prze\vóz przez No-gat. Koszta ponosi · gmina. · 

-: W Malborku, podczas pożaru domu 3-pię
frowego, W'oinica Pollich, mieszkający ·na · trże
cieni. pjętrze, zginąŁ w plomieniach wraz z czte
rema córkami, nie mogąc wyjść z. plonącego do~ 
mu. · Zona jego v.;ryskoczyta oknerri i, padając 
11a .bruk, zJamaJa krzyż oraz obie nogi. Reszta 
JokatorÓ·w uratowała zaledwie życie. 

badeńskiego, hrabiego Tyrolu, byla żoną księcia 
śląskiego i polskiego lienryka Brodatego, a 
matką Henryka II Pobożnego. który polcg1 dnia 
15 kwietnia 1241 r. w bitw·ie pod Lignicą. Za 
namową św. Jadwigi. firnryk Brodaty załoiyl _ 
w roku 1202 w Trzebnicy klasztor PP. Cyster- · 
sek, w którym pobożna księżna spQdzi1a kilka·
naście ostatnich lat swojego życia i w nim dnia 
15 paździerllika 1243 r .zakorkzył'a życie . 

Kanonizacya św. Jadwigi odby!'a się 'd.nia 
15 października 1267 r. \\ \'iterbit:. DokonaJ jej 
papież Klemens IV. .1 ak Czesi w dzie!'l św. \Va
dawa, patrm1a Czech. zbierają datki na .,Maticę 
szkotską", jako t. zw. "dar świętomichalski", 
tak też i w Księsn\· ic Cicszyr1skiem zbierają dla 
.,Macierzy szkolnej" w dniu 15 października 
.,dar Ś\V. Jadwigi". 

Lwów. Po sko(Jczonem posiedzeniu se.i
rnowem oczekiwali przed gmachem wydziału 
krajo·weg.o tutejsi trzej przywódcy partyi socya
listyczpej: vVityk, liankie\\·icz i liausner, \\. to
\Varzystw·ie czeladnika piekarskiego Śliwir1skie
go, na posła 'ks. Stojalowskiego. Ks. StojakJ\\·
ski, wyszedłszy z bramy gmaclm sejmowego, 
skier-o\\~ał się ku ogrodO\\-i Jezuickiemn. \V&w
czas iostal przez nich przytrzymany, a Ś!i\\·i(I
skl, uderzywszy ks. Stojałm,·skiego w twarz: 
zawo~af _: - ."Masz za Zywiec !" Sliwi(rskiego 
aresztowano. 

Takiej to podłej napaści na kaplana katoli
ckiego dopuszczają się przy\vódc:r socyalistó\,-. 
łiańba! 

Wiadomości ze świata. 
·Budapeszt. Dnia 17 bm. obchodzili W ę

Po·znań. Pozna1łskiem Bractwem strzele- : grzy setną roczniczę t1rodzin jednegD ze swych 
ckiem zait11uje się ,,frankfurter Ztg.i• i po\\i:ia- . żashiżDnych patrycnów i to franciszka Deaka. 

' da, · że rejencya prżyrzekla każdemu urzędriiko- ' Sredniej podstawy. tuszej nieztei, z wąsem 

Z· Wiei. Ks. Poznańskiego. ·. 

wi, który do Bractwa \VStąpi, zap.łacić za nieg-o za mlodych lat skrapianych SO\dcie pomadą 
45 marek \VStępnego. Gazeta oblicza, że \i..ry-: węgierską. b~r sterczał spiczasto niby drut,. w 
niesie to·. jak dotąd, poważną sumę 11 240marek · kapelusiku okrągłym. malym na sporej, tysawei 

Czy to praw-da? ,.Vossisc.he Zeitung", . P.O- głowie - oto Franciszek Deak. 
wtarzaiąc powyższe szczegóły za ,,frankfmier Przyszedł na świat 17 października 1803 r. 
etg.", dodaje od siebie, że sprawa ta OI?,ówioną w Sojtor (komitat Szalad) z rodziny SłO\vackiej, 

. będ2'ie wt izbie deputowanych sejrriu pruskiego.. aJe już zmadziaryzo\vanej i od wiek6w '\VYPP-
. ; Skoki. Śp.· ks; Leopold Gr-odzki, zasnął. w sażonej w obywatelst'\vo węgierskie. Stndyo

Panu ·w ·skokach. Zmarły sędziwy kaphin-iu- wał ·prawo ·w Raab, praktykowa·l ,\- sądzie ape
hilat ttrodzil się ·w roku 18ŻO, a święce_nia kft-:. : racy.lnym peszteńskim. potem został advv·-okatem 
.Płańskie ·otrzymał w roku 1849. Ostatnie dzi.e:- \V swoiri1 kom.itacie, gdzie pizechodz~tc rozmaite 
sięć lat swej pasterskiej pracy poświęcil par?fii godnośCi, · \V'resicie 1832 r. uzyskał mandat po-
w Skokaeh. _:__Niech odpoczywa w 'pokoju! . selski. W <.),\,ych lfltach Sejmu preszburskicgo 

Koźtiijit. Dnia 14 bm. zawiązało · się· l!-· nas ', od i832 do 1836 wyrósł· wnet na prnrwódcę o-
1owarzystwo akcyjne, które prtejinie . par(:>'V'l • póżycyi liberalnej. Piastowa1 tei. mandat w Ja-
'Stolarri'ię, dotychczasową własność p~ Lisii1skie- · taeli 1839 i · 1840. . 
ltO, ·na swój 1'achuriek. Rozumie się, źe stolą.rnia ·Ale w 1843 r. mandatu nie· prz:rjąl, panie
zestanie tnacznie rozszerzoną i· ulepszoną. J(a- . waż by l z\voJennikiem opodatkowania s.zlacl:Ity, 
pitał na początek ·w'yżnaczony ]uż ·j~st zape~ynió~ : która do . tej 'pory 'koi-zy'staia z u~volrlienia . od 
ny. : DO· akcyoriary1iszy należY takie, _kilku z :podatków:. · · · · ' 
rtaszydr majętnych zami. ejsco\\~ych )J.osię9:ticieli. Do·piero po \\ ypadkach marcoWY,ch 184S r. 
Stolarnia będzie gló\vnie odsta\\iala. Jn.eble do da.t ·się : Deak· nakronić do przyjęcia mandat!J, Za-
Wielkich mag-3tynÓ\\" Z<łll1 icjsco\~ 'J'.-:h;,} .l~~t0t<;::r~i : led\vit: przybył do P ~~eszbiirga, gdzie .. .ie$zcze 
J·uż nkl d t·o czczps<-'- Bo z· c r ·· · · ' set'"n ·oł..I·ad:{)\\ ' ._'.łł (wnet r1r2eniesiono lW do Pe-·. a za\var · . 0. """ ~,..; ~ . • . .. · . : ... . .. , 1 u - t ~, 

. sztlt)\ musiał 'obJąć tekę spra\,~iedli\~;ości w świ{~ : 

. io utworźon~rm· gabinecie L11dw.iha. hr. · Batthy
' anyi'ego .. B5rł za ugodq z Anstrr<~; gdy \\·piyw 
; Kossuthtr przech:rm szalę na ·rzecż \\ oh1y z ćiy- · 
: nastyą, . .Deak 31 grudnia l 848 r. podaj_ się do 

. • Ze Slązka czyli Starej ~olski •. :· . 
1 

' Głogówek. Kni;czyk \\laiCrit)~ ~ ·$~1~~ . :'~;;\\'al-
·cy, ' pracujący u ·kupca Strz<'.ąY. .. :·)" ·' Ql,qgówku1 
sprzenie\vierzył 26000 marek ~;-~~~1J1:1i :p:r;yncypa
'lo-W.i~ :które z · towarzys.znmi I~oztt.'Y?,~1JJ. Zostal 
aresito\\,:any. .· . :·. ' · ·· .-·,· . . · ' . 

t:ir.~S6śn{~a: · Sp-óUca Jiuidschiil~·kiego .. z OH·wic :, 
:Zalihp{q~!::·stf :ti1orgów gruntn p1~z.:Y . .J~olei po lnn: .. 
'3t);·f&ur~·a_·rjTfetr kWadratO\YY i z.ąn1).e.rza wybu-

. ~6.t~;c:.;fabryltę~ Oprócz tego społka fabryk 
. <:~fti;le:tiły(!fii(fdedlandera) posiada tutaj wiel
łie- :·za.kłfi·a§·. ~ 'Wioska się peYdnosi. 

'·\:q q;: rT.-·· ···.:····c.- . · . 
·{~_;!;.;·::;~::.(z::~ ~}nly~h dzieh!ir. Pol~ki . . 

: · C\::~ieśeyn •. :: .. ~Dzień· 15 października, powszedni 
· ;w,~·~ea-«'etJ Połst:e, ·w· jednej tylko j)ro\\~i!J~,yi P,O-l".. 
·· ~kieir:·liti~n.o~\7-icie na. ślązkn, jest ~v.i~em .uro:-

. · · ~~tvstt'l1HPłtti.ońkj Ślązka; · sw. ja4,\Xj~i.. '$~~.' }~;-·; 
~ 'tlwi~a:, ·!k.śiężrta ·śląska i pofska; ~i r. r. 1166 ~ako 
~ lt6.rka Berto1da, księcia Meranil, margrabJego 

: dymis:J'i. · . . · · . · . . 
Jeszcze. ·raz spełnil ohowiązek obrwaL.clski, 

btarą.c udział w dep;otacyi do \Vindisdąr.raetr.k 
Potem z,razu mies.zkal ria \\'S i, a od 1852 r. '\\· 'p(:::: 
sz~ie, gdzie wnet by l gł{)\\ · ą calelfO ruchu ·po-· 
litycznego. · ' · ' 

Ody na \Vęgrzech zak\vitło nowe ż~t cie .. po
lit.yczne zrazu · 11a· podstawie· konsrytuq:i 
Schmęrlinga, Deak .wydał hastb: .. nie wys1·łaĆ_ 

· poslóvv do centralnego .parlamentu· \\· \Viedniu
1 

· 

, my mamy -nasz sejm węgierski". · · . · · 
:. ,.D,nia 16 styczn·ia 186.1 weWI1ętrzim.dzielnit~ 

Pes~ru·.w,ybrala go postem: sejmowym; ó~ ' man-·· 
.dat· Żadw,vaJ-··oo· śniie'rci. ·:·z'. Juliuszem. hr. Ali::. ·· 
drassym utworzył stronnictwo. które dążyło do 
odbuckrwania samodzjelności Węgier na podsta-

AdrP-s: \Via rus Polski Boehum. · _____ _ 

wie ugody z Austryą. I po wielu trudach dzięki 
klęsce austryackicj pod Sado\Yą dopiął celu. -
Dnia 18 Jntego 1867 Juliusz hr. Audrassy został 
prezesem gabinetu węgierski'cgo. Deak odrzucił 
dla siebie \\ szclkie godności i zaszczyty. Pozo
sta! ·do śmierci doradcą i ojcem narodu, o któ:
rego przyszłości nie zwątpił nawet \\: najcięż
szych czasach. 

Zmarl 29 stycznia 1876 roku w 13ndapcszcie. 
\VQgry po jego śmierci przywdziały żałobę na
rodO\\":+. Pochowano . g-o kosztem pat1stwa dnia 
3 lutego_ \V lat jedenaście późnie.i. 29 września 
1887 roku odsłonięto pomnik Deaka, krórego ro
ztmlna polityka uri1iala złamać opór centralistów. 
wi.cdetłskich i zape\vnić rodakom podstawę na
rodowego i paiJStwoweg-o rozwoju . 

Z francyi. Królestwo \doscy \:..' to,varzy
St\\· ic pp. Lo~tlłxt i ministra Delcassćgo zwiedzi
li mermicę par'Istwową, ratusz i Palac lnwali;.. 
dów. \V ratuszu przyjęli ich radcy municypalni' 
i około 1000 go·ś-Ć:i. Po przemowie pt~ezydenta 
Rady mun(-c'ypaihei wręczono królowi wspania
łe podarunki' od miasta Paryża, poczem para 
królewska zapisa/a się w zlotej księdze gości,~ 
Publiczno-ść prz~;jmowala wszędzie króles.t\vo 
burzliwymi okrzykami. - \V Pałacu ln\validów. 
przyjęły parę ' kró.lewską władze wojskowe
Królestwo zw·iedzili następnie grób Napoleona, 
poczem o godz. l udali się wraz. z pai1stwem 
Loubet do ambasady włoskiej na śniadanie. 

\V śniadaniu w anrbasadzie włoskiej wzięlo 
udział 60 Dsób, między temi wszyscy ministror
wie. oraz przedstawiciele władz cywilnych i 

, \vojskowych. Śniadanic trwalo do godz. w·pół 
do . 3-ciej, poczem para królew·ska przyjęła de
pntacyę kolonii ,,-loskiej, .iakoteż deputacye kil
ku francusko-włoskich stowarzysze(l. O godz. 
4 królestwo powrócili do ministerst\\·a spraw1 
z.agranicznych. 

Po serdecznem pożegnaniu wyjechała para 
królewska do Anglii. 

Z Węgi:e.r. Z powodn 100-ej rocznicy ur-o
dzin Deaka. gmachy publiczne i prywatne Bu
dapesztu przys.trojono. Na naboźc!lstv . .ro przy-

. był· zastępca cesarza marszalek węg . . dwiOru 
Ludw'iK : ĄppqnyL dostoj111icy, członkowie obu· 
Izb Sejmu węg., deputacya z mia~ a i prowin-
cyi. . 

O godz. 12 .udali się \\'szyscy przed pomnik 
Deaka. 1 r 

\Vszvstki.e dzkcnniki poświęcają artykuły u-, 
ro~·zystoŚci ~etnej rocznicy n rodzin Dcaka;. ·pod-· 

· nosząc jego. J1ie$miertelne zasługi dla· QjczyznY' 
: i kraju. . Marszalek dworu hr. Apponyi, który· 
. zasu~puje ceS-arza: złożył' imieniem cesama wie-. 
·ni'ec u pomnika Deaka:. 

B~rłin. ,,Locał-Anzei~er" donosi z Rcters
) burga, iż położenie w Anglii wschodniej jest -: bar
! dzD groźne. Car rniaŁ telegrafować .d'o admira
.; ta Ąleksiejewa: .. Upoważniam pana ).~' !r.az·ie"<po-: 

rrzeby · stanać · zbJ~oinic w obrouic · po\vagi :Rosyi. · 
. . · :.Pary t.: -Prze\\ odniczący kongres n PDko
j .io\vc'go ,w ·Roucn wystoso\\ a! do ministra. spraw 
:f zagni.nicz;n.yc;:b · Dekassego telegram gratulacyj-. 
' ny i okazyi za\\·arcia traktatu rozjemcz.ego an-· 
. glo-irancusldeg(l .. i wyrażający ·nadzieję,' : że tak
: że · mi~dzy · . \VJochami · a Francyą . pewnie 
' ,\,krptce . poJobna .. nmowa przyjdzie do skutku~. 
, Lonthron. · Petersbf1 rski korespondent ,,Ti~ · 
:mesa" do~wsi, iż dwa korpusy ro·syjs.kie w · ·sile 
~ 100 000. ·Judzi są. zmobilizO\\ ar1e dla \\ ·schodniej 
'
1 AĘyi. ·. Ze sklad'ów w K'róleSt\\-ie · Polsk iem prze-

\yiezfo.no 150 000 . ton s.o}<Jnego mi~sa. · 
·: Rzym. · Jak z Rzymu dDn-oszą. pD\\" Sta~y w· 

wi~zie.niu. \\"Oisko\\ e m w O cad-c zaburzenia ·:ma:- · 
, ją c e charakter JormaJnej walki. \Vięźniu\vie ni-
. szczyli warsztaty.·. \\ ięzienne, ·. \\· yry'wali wszę.:. · 
dzk JXJ-dłegQ i pałi:li \\·szystkie sprz-~ty_ W<Jjsko1 · 

które się :\\·:krótc-G: .. v-:]=t\vi!o. }JI'Zyję!i· gradem· ka-
. rnieni; j;:)fnit:.rze:. ·o-dpo,\·.ledzieh srrza1an1f; jest' 25! 

rannYt::h, \Yit hi .rSGż~~o . . . kd-en pcruc1:n-ik śmie r..:-' 
'teinie zran i<m:r. 



LELUM POLEL lJM. 
O p o w i <t d <l : l i ,_: h i ..; t o l' ~- t~ z n 1 • z X \\- i e k u 

ll :l pi ~ :jł 

\Vaiery Przyboro,vski. 

lCiaS! dalszy. l 
\\ oje\\ odo. mamy nie\\ cliitk(.l\\ - OZ\\ al 

się znó,,· Żnbr. 
- Niewolników! Kogo? 
- lJ\\·(lch niemcÓ\\. 
- Niech ich bies porwic! co nam po n:ch? 

dwie gGbY \\ ię-:.ci, a i tak jeść niema co. Le
dwie ptaszynę dziś ubitelll. za,, szc ci mó\\ ię , 
2ubrzc, nie brać 11ie\\ olnikó\\. Związać ich, a ju
tro Ś\\ itaniern odesłać do gontyny niech ich taill 

Mó\\ i<.lC te\\ yrazy, pochylił gtowę i '' pier
si się pięści't uderzył. 

Żubr tymczasenl odv, rócit się do stojącego 
za ni111 Ottona. i zrobit taki ruch n~lq, jak gdyby 
chciał po\\ · iedzieć: 

- \\'idzisz! cóż ja na to po radzę? 
Ale Otton odsun'tł go lekko r<~k<t i " ·yszed/ 

naprzód tak, że stanął " ś,, · ictlc ogniska, od któ
rego 11a jego hełm polerowany pad~ brzask ja
rzący. Pcdsunąl się ciQżkim krokiem ktt \Vali
górzc i rzci'L 

- Poco mit; masz Ddsylać do gontyny, ja 
sam tam pojadę. 

Walig-óra podniósł S\\"e kn' awc oczy i po
cz,lł się Niemcowi cicka\\·ic przypatrywać. 

- Sam pojedziesz? e! znam ja się na tent ... 
cóżeś ty jest? 

- \V aligóro! - OZ\Val Sil{ Żubr - to jest 
rycerz niemiecki, Otton i ,,. poselstwie jedzie od 
niemieckiego margrafa ... jakże się ten 11 ·:.ugraf 
nazy\\·a '? -- Z\\ ró...:il siG do Otto11a. 

- \V igma11. 
-- 'vV poselst\,·ie jedziesz? -- zapytał \\'ali-

góra - a cóż ty masz za posclst\\·o i do kogo? 
- A może i do ciebie. 
- Do 1 1Jlie! ano, gadaj co chcesz? 
Spuścił giO\\ ·ę ob-ojętnie i zai<1l vię prZC\\ ra-

caniem ryb sk \\'arzących się na węglach. . 
- Każ '' njewodo, '' yjść tej dziewce i Zu

browi. 
- A to poco? Żubr mcżc slllcltać, a dzie-

,,·ka ... co tam dziewka! albo w dzie\\"ki co ro
zumieją r~ 

- Ona jest Czeszka. 
-- To i cóż? 
- I chrześcia11ka. 
- G~upiś, Nienh.:ze ... gadaj, co masz gadać . 

a nie 1narudź. Noc już jest i spać mi się chce. 
Otto spojrzał na Mladę, siedzącą \Yciąż nie

ruchomie, podsunął sobie picuiek 1 stoj~lCY na ll

boczu, usiadl i mówił: 
- Mój suzeren, margraf \Vigman, potężny 

margraf \Vigman, .wielki przyjaciel Stowian. 
.mierzcniec \VilinÓ\\·, widzi z boleścią serca, co 
się tu. n was w Po1sce dzieje. 

- No? - zapytał \Valigóra. przewracając 
na dm g i bok rybę - a cóż t~L u nas się dzieje? 

- Jakże możesz o to pytać, \Valigóro? Al
boż wasz król, Mieszko nie przyjął nowej wiary, 
nie każe \\ aszych gontyn burzyć, bogów tłuc i 
topłć, gajów wycinać? 

- A niech go tam piorun zabije! To wszy
stko prawda, ale \.:O mi tam! JV\nic tu w puszczy 
nie dosięgnie i drwię ja sobie z pozna{lsk.icgo 
króla Mieszka. 011 tu nic przyjdzie i ja też do 
niego nie pójdę. A niechno spróbuje zburzyć 
11aszę bożnkę Lelum-Polelum ... niech spróbuje! 

Oczy mu się iskrzyiy i wargi trzęsły. 
ChwycH u pieczoną rybę na węglach, rozdarł ją 
na polow~ i podał jedn<l część dzie\vczynie. Ta 
westchnęła ciężko i rzek la sJodkim gtoscm: 

- '\V aligóro! Bóg chrz~ścian jest jedynym., 
prawdziwyrn Bogiem. 

- Co mi tam! - mrukn~ll \Valigóra, zaja
d-ając chchvic rybę. - Mam ja swego boga, któ
ry był bogie.rn moich -ojców i cudzych nie che.~. 

- Dobrze robisz wojewodo - wtrącił Ot
ton - ale już uled.h1g0, będzi-e ci woltm cz-.:ić 
boga twoich oicÓ\\~. 

- Nie wolno a któż mi zabroni? 
- 1\\jeszko. 
- Dn\ ... ię sDhie z N\ieszka! j·a taki pan \\ 

mynt grpdku, jak i on w Po-zuaniu. 
- On ma d.uio ... .., ojska, z Czechami jest \\' 

so}uszu •.. 
- A \\o·ient o tem ~ mrukną.! \Vaiigóra, ci

skając ości rybie na ogr!tsko. - Slyszę z Cze
s:tką si"f~ ożeni!. MJada! iakto ona się zowie.? 

- Oąbró:w·ka! -~ sz·~r~ęl.a sreb·rnym · gł·o.:., 
.sem dzi~·czyna. f - · 

- Dąbró\\'ka. Słyszę, stara jest baba, a 

chodzi \\ \\ lCIICU 1 ba ·-:%cp-.::a. jak dzie\\"ka jaka. 
- Or(ż. woje\\ odo. król lv1icszko \\ ydal 

naka.7.. żehy \\·s7.rscy ~hrzci!i się teraz i dawne 
br;gi tępili. 

- · 'v\'ydal taki nakaz':-' - podniósł oczy \Va
ligóra i spojrzał na niemca, poczcm \\ zi<:lł z \\ ę
gli ptaka, o b c .i rzal go i rzek t: - A niech sobie 
\\ ydajc ! 

- l rc zcsłał starostów s\\·oich, otoczonych 
cln:żyn<t zbrcjny'ch \\ o.io\\·ników, kt6rz:v jeżdżą 
po kraju i niepostusznych mieczem karzc.1. Jeno 
parrzeć, jak tu przyjdą. 

SłO\Ya te \\ )'\\ arly siiite. \\rażenie na \V ali
górze. Cismd ptaka na "<.;gle, po n\ al się z piell
ka. \\·)·prostO\\·al. a by/ lllGżem olbrzymiego 
\\·uostu i za,, ·ołat dzikim, chrapliwym g losem: 

Ej! z lo\\ rM:.by puszczyku, a ty skąd to 
\\ "iCSZ? 

- \Viem. Mój suzeren i pan, margraf \Vig-
man. trzyma umyślnych szpicgó'' na dworcu 
J\1 ieszka i my o \\ szystkicm ,,·iemy, co się tam 
knuje. I pO\\·iadam robi~.:, \\ .aligóro, że jeżcli nic 
zapobiegnie llld polski temu. nic up1ynic i rok. 
a już na ziemi polskiej nic będzie ani jednej sio
" ia1iskicj gontyny. Jcd.lno do Poznania. Gme
zna, KruSZ\\ icy i obacz, jakie tam świ<.\tynic sta
wia Mieszko, nO\\ cn1tt Bogu. Buduje je z ka
mienia. z \\ · ieżami, p11łap ua żelaznych prętach, 
ole\\ icm zale\\ any-:.11. pra\\ dzi,,·c zal11ki. lnó
rych ani strzałą, ani toporem. ani o~nicm nic 
\\ eźmi esz ... A spytaj ilu ma ,,·ojo,,·ników, llzbr-o
jou~ych \\. he!my, pukl erze żelazne. miecze. i 
\\·lócznic; ile gontyn już zburzy L ilu nicchcą
cych go słuchać, gło\,· y ucic:1i! 

\\ . aligóra staL z oczyma s ze rok o roz war
tcmi. z \\ idocznym \\ yrazem zdzi\\·ienia i trwo
gi nabrzydkiei, dzikiej t" arzy. 

A Otto tl rymczasem dalej prawił językiem 
lamanym, głosem spokojnym, w którym brzmia
ła nuta pe\\.llC'Ści: 

-- Krzesła\\, wojc,,·oda co miał silny gró
dek, Mogilno i nie chciał się ochrzcić, dal gło
\\·ę, jak orzech zgryz/. Poszli \.\:ojacy 1\11icszka, 
gródek mocą \·ziGii, Krzcsla\\ '3. wywlekli i glo
\\ ę mu ncięli ... Tak ze wszystkiemi będzie ... 

\Valigóra siad l ciężko na- piet'1, ,, -ziąl w rę- . 
c e u piecz.(mego ptaka i ogryzając go, rzek t: 

Ano, obaczymy. Jcsz . ..::ze do nas nie przy
szli ,,-ojacy Mieszka. l iah,·o to brać gródki i 
ścinać gtowy łlldzionl na polach, ale " puszczy, 
n nas!... Niechno przyjdą. Albo oni wiedzą o nas 
i o naszej gontynie? prawda Zubrze? 

- Spraw·iedli\\' ie, że nic wiedzą. bo skądby 
"'·icdzit.:li? - rzek l Żubr, który podczas calcj tej 
rozmO\\ y dz\\·onil ostrogami i \\-ykręcat nogi w 
ten sposób, ż.cby koniecZJlie Z\\·rócić u \\ - agę 
Mlady na S\\ · ą 110\\ ·ą, rycerską ozdobc;. 

- Zapewniam cię \Valigóro, że \\ icdzą -
cdpar. Otton poważnym tonem. 

- O n111ie? o mym gródlw \.\ "iedzą w Po
znaniu? - dopyty\\·at się \Valigóra. 

- O twoim gródku i o gontynie Leium-Po
lelum. 

-- \Viedzą, mówisz, niemcze? a skądże oni 
wiedZ<\? 

- Czy ja wiem? dość. że wiedzą. Przecież 
i mój suzeren i p.an. margraf 'vVigm.an o tem 
,,·ic. 'vVys.tał mnie w poselst\,·ie do ciebie i do 
gontyny. 

C:.fowa te znO\\ 'U zrobiły silne wrażenie na 
w·ojewodzic. Zamyślił się głęboko, ogryzai::tc 
kostki ptaka, a Otto.u mówi!: 

- I powtarzam ci, \\·ojewodo, że jeno pa
trzeć mieszkowych \\ o}owników, a z nimi 
-:hrze-śda{lskich księży ... Doniesłono margrafowi 
\VigmaHO\\"i, że Mieszko 11akazał przetrząść ca
łą tę puszczę, gontynę zburzyć, bożka Lcłnm
Poleium potłuc i utopić \V Odrze, gaje. Ś\dęte 
wyci:.tć. wężów p-ozabijać. 

\Valigóra zerwat się znowu gwałtownie, 
starannie cgryzione· kości praka z wś~iekłości-<l 
rzucii. ' o ziemię i za\\·o1al: 
~ Bodaj piorun trzasl tego Mie ·zka! co 

czynić? co ..:.zynić? 
-- Właśnie z tcm przyjechałem do ciebie, 

\vojewodo, z tern przys.iał mię do was mój su
z-eren i pali, margraf \Vigman. On wie co czy-
11ić i on wam poradzi. 

-- A to jak? - · zapyiał Walig·óra. 
- Chce z wami s-oiusz za. wrzeć na srmerć 

t zycie. On ma potężne \\-o1sko i naród \ViU
nó"i\" do n.iego się- przyŁączył. Chce, byście i wy 
\\.SZ}'scy, którym zuchwały Mieszko narzuca 
nowego Boga t nowe prawo, którym chce łby 
ścisnąć }a.k makówki. otóż mói suzer-en ,· i p.an., 

. potężnY margraf- . \Vigamn~ chce, byście i wy 
si-Q do uł-e:go 1'1~y,tączytl. · \Vtedy pójdziemy 
razem na króla Mieszka, ~dohędzieUYY gród jeg:Q 

Pozna(J, zb11 rzytn~r JIOW<-1 S\\ h1tyt!lę. 
liO\\TCll bogÓ\\ ... 

Nie skoticzy( jeszcze Otton, gdy nagle z fa, _ 1~, 
\\ ' Y zer\\·ala się lllilcz<1ca dot<:td ctągle 1\\lada ze 
jak sarna spłoszona. skc)czyta i staictc zartllnie~ rz 
niona jak ró.la przed \\'aligórą, za\\ ola1a śpie- 0 
wnym głosc:rl ~ . . . . kn 

- o! llle 11siuchaJcic go, '' OJC\\·odo. To leb' 
niemiec jest i zdradę poci wami kmrje. Nie slu- zY 
chajcic go! On i jego margraf \\ szystko wam e 5 
\\·ydrze i zicllliti i bogów i obyczaj \\ ·asz stary, 
nie\\·olnikó\\ z \\as po..:zyni. O! nie słucha)cie 
go, woje\\ odo . .on ,,-as urzeknie ... 

Otton przez ch\vilę sluchal tych zaklęć 
dziewczyny, potem nagle powstał i za woła!: 

- Od jakiegoż to czasu mężowie polscy tn 
stuclwli nic\\ iast i dzie\\·ck i dn rady je przy- ~a . 
puszczaj<!? t1ib 

- \Valigóra mmkną/ coś ponuro i rzeki: ',ka 
- Idź precz. dzie\\ ·ko! tobie milcz~~ przy~ 

stoi i nic m·ieszaj siG do \\ icców mężowskich. 
Mlada placntc i oci era.ic.tc lzy, poszła w 

kąt Ś\\ ictlicy, g-dzie zannrzyta się w ciemno
ściach i s1ychać było tyllw jej rze\\ ' !JC szlocha- ni 
nie. 1:0d 

- Gadaj teraz, niemcze, co chcesz ode- !ie 
mnie? - rzeki \Valigóra. zą 

- Jużem ci po:~·icdzial. Ni~n miesi<:!c dwa up 
razy przemmte, moJ suzeren 1 pan, potężny nus 
margraf \Vigman: ,,-kroczy na czele U!lllłlt wo- dv 
_iO\\-llikó\\, których bQdzie jako g\viazd na nie- rz 
bie, jako piasku \\' morzu i mieczcrn tępić będzie hro 
króla MicszbL Od was chce, byście zebrali ~o.ii 
S\\'ych '' ojakó'\\, gościJ.Jce mu wskazywali i · 
ŻY\\"llDŚĆ przygotO\vali. A gdy pokona IYlieszka, \Va 
wtedy da \\T! a szcz<.;śli\\ · ość i da \\'Ile bogi wrócą 'I'C 

do tej ziemi. 
- Hm! -- mruczat \valigóra - dobrzeby 

to było, ale ... ryś niemiec i twój margraf nie- ~l 
miec. a ja się boję zdrady niemieckiej. Ano, 

1 

pójdziemy jutro do gontyny i tam siG poradzimy 
·o? wieszczów starego Sochy. Co oni postanowią 

tak bQdzic. A teraz. niemcze, iclż !la stóg siana 
i ,,·ywczasuj si~. Ja też spać pójdG. oczy mi 
si<.; ldcht i za\\·sze lepiej jest rano radzić niż 
nocą. 

\V pól g-odziny potem cisza wielka zalegfa 
grodzisko wojC\\·ody \Valigóry. 

III. 
Lełum-Połclum. 

Nazajutrz ś \\ itanicm, \V aligóra \.\ ··ybrat się 

z kilku S\\ ymi \Yojakami i Ottonem do gontyny 
bożka Lclum-Polelum. \V gró<.lkn zosrar chory 
Oytrych, M1ada, 2nbr i kilkunastu parobków. 

\-Valigóra jcchai na koniu zdobytym wczo- t~ 
raj na kupcach uicmicckich i clź\\·igał na glowie z 
helm żelazny, ktc'>ry zabra{ Dytrycho\.\:i. \Vszy~ r,~l 
scy inni, nawet Otton, szli pieszo. co zresztą nie l;·ie 
było zbyt utrudzai<-tcem ze ,, -zględn na prześli~ tlbr 
czny poranek wiosenny, na drogę stosunkowo ' 11 

d-ość dobrą i na ciep.l·o, Jakie pauo\\:ało w pu- c0'\ 
szczy. \~' eseli też byli \vszyscy. Słonko z poza ~z 
drzew stało jasne, radosne promienie i na te f2Y 
gromadkę ludzi i na gościnlec piaszczysty tro~ 
chę i na odwieczne Ś\vierki, sosny, biate brzozY O\ 

i dęby ciemne. Caly bór zresztą \n·zał tysią.~ ,,. 
cem glosó-w ptasich i zvv,ierz~cych. Gdzieś w 
głębi co ch\\ 'ila rozlega/o się kukanie kukułki,. 
co u ważano za dobrą \VieszczbG. Zórawie na 
brzegach krzyczały i nieustanny świergot roz~ l· 
licznego, drobnego ptactwa napelniat sobą całą aJc 
puszczę. 

\Valigóra posuwał się przodem mt·oczny i ~ro 
milczący; r.yce.'rz Otton przed rannym chłodem ~~ł 
otulił się \\" opo{tczę i także się uic <Xłzyv\·al. 'vV :e 
calej gromadzie tej panowalaby cisza, gdyby nie Ie 
jeden m1ody parobek, który jadąc na kcńtcU, a~ 
przygrywal niekiedy na fujarce. Odgłos tej fu- ~~~l' 
jarki chwytały dalekie e·cha puszczy i gdy jut z 1 ę.< 
pawbczak usta od fletni odją~. po lesie międŁJ ~ni 
starymi dębami wciąż jeszcze grało. Na gałe- i ( 
ziach drzc\v, pochylanych ponad ś-cieżką. Ś\\·'ie- ,:~ 
ly krople rosy. które kźdżcy strącali na siebie. l"1~ 
S\1.·ieżość i rzcźwo.ś.ć jakaś wiata z gfębi boru, 1!0'1 

ogarniała sobą wszystkich, unosiła ·się . \V' po- l\'.'< 
\\ 'ieuzu pelnem woni ŻY\\· iczneL ~ 

Szli z dobrą milę ścieżynami wą:skiemi i ~bis 
\\"}'dostali się \V kołku na szeroki, piaszczystY tn°. a 
gościniec, na którym znać bylo ślady kM. łudzi Wog 
i z \\·'·i e rzą t. ~l 

G t . d ł '. '" l: , lent, ~ on 1''1la me a e.t\o -- mrukm!t vv a tgora, 
strząsając z \vtcłkiej brody. osład~e na nlei kre~ , !rz: 
płe rosy. 

Jakoż niczadJugo już, wtoką(: si-ę z ćwierć ~-· 
ies~cze mHi po piasku przy mocno dog.rtew'~ ~· 
cem sl01ku, uJt-zano s.zcz.yty. gontyny_.. tak·"ZWJio P'ti,, 
neł od tego.. io .. gontem byt daeb U.l' 'rniei ktiYfY· r .. ., 



y a la on~ na piaszczystem \v ~górzu, mu ra w:1 
~· r os?em. z ganl<iern na przedzie, \\"Spartym na 

_ ·lt,rpacll, porna!O\\·anych jaskra\\·o w zielone i 
. rwone banvy. Przed ni~t \\znosił S\\·e ol-

' ~e d · d b · · d _ zvr11i c konary o Wieczny <l , S\\'IGte rze'\\ o 
_ r~~lanial gałęziami dach i ganek. Na dachu 

~vm . ,, dymnikach gni_cździ_ło s!ę mnóst_w? g~-
0 ł.bi pOŚ\\ ięconych bozkow1. 1 e raz, \\ srod CI

- ~Y 'poranku łemiego dnia, \, . blasku s; oilca, któ
·e sial o S\\"e promienie na gontynę i d<.1b świ<;ty, 

, '· olę bie te gromadą uuosily si~ dokoła, napcl
e aiąc gmchaniem i łaporem skrzydeł powie

·z~ - Cale wzgórze otoczone byto gęstym czę
~okołcm. za którym czerniał już las stary, pc-
1 dębów, lip, modrzewiÓ\\ i sosen. Od so

Y ··n tych i od rnodrze\\ iów. pod sk\\·arem słoi·!
- ~; , szla w o t'1 ży·\\"icy, rozpościerała się dokola 

pibY ,, on n c kadzidło. na cześć tajemniczego ł)(J
;.ka poga t'Iskiego. Na \YZgórzu czerniała nw-

1erzanka i wrzosy różowe stroiły mura,,· ę, na
jąc j ej posta ć \\·zorzys tego kobierca. Za goll

w ·rną . na \\"ynioslym Ś\\ · icrku, który \\·znosil 
- mutn e. ciemne gatQzie wys-oko. mieściło się 
- -niazdo bocianic. Stat on tam \daśnie na jednej 

f\Odze, klekocząc gl-ośno i podnosząc kiedy nie 
- !iedy swą głowę., by popatrzeć z boku na unu

zącc si~ nad nim go~ębi c . Cisza tu zresztc:.t by.la 
·a upeJna, senna jakaś i opró._;z ptactwa. ŻY\\·ej 
y duszy 11 ie było widać koio gontyny. Dopiero 

I
dy gromada pod różnych zbliżyła s i~ pod samo 

- rzgórze, z za częstokotu ukazat się kolpak ba
ie rowy i d·"' ojc oczu małych, bystrych. niespo
li ~ojnych, pocz ęlo przyglqdać się gościom. 

i 1 - Zbiszl\:u - zawolal chrapli\\·ym glosem 
a, ~\aligóra - donie.śde o naszem prz.ybyciu Bo-. 
ą L~PL: h\\ atowi. 

Zbiszek \\ -ylazi całkiem z poza częstokol u, 
Y 1:-:o patrzył bacznie na jeźdźców, podrapał si~ po 
- ·żfltej, kottuno\.vatcj brodzie i spyta l: 

Y ~- A kogóż to \\·iedziecie ze sob<1. \V aligó-
. 'O t 
1
: . IV\ówi! to. wskazując oczyma na Ottona. 
i Ten stat \-\ ' zbroi i hełmie, cieka\v"ie pogl<ida•ią~ 

ii ~okola, a ztote sto11ce przeglądalo się \:.. · pn iera-
kanem żelazic. 

- Nietn{:a \\"iodQ, ryc~rza nicmicekiego w a 
se lst\\ ·i c do 8o guchwala.. Da}de znać o tem 

Zbiszktt. 

l 
- Hm! - mrukn~ti Z1Jiszek - dać znać, to 

l~t\\ 0 , ale \\ -idzi mj się nic z tego nie będzie, by-
ię be mieli ujrz.el: Bcguchwala. 
y l -- A to czemu? - spytał \Valigóra. 
y l -Czemu ? czemu? 

Popra\\. ił futrzanego kołpaka, p-owiókl si~ 
zdluż ~ZGSto-kolu ku bramie, -otworzył ją i wy
zedl na z c-·\v• nątrz z obejścia gontyny. Tu. sta

~ ~ą l za~oz:y l ręce na ty! i patrzył bardzo cieka
ie ~ie na Ottona. Chłop byt ogromny ale: chudy, 
i~ ~1brany \}. ' biatą Ś\.vitkę, spięt'l . pasem skórzanym 
'O l w posroJy lipo·we. Przyj}atrzy\\·szy się Niem-
~ ~owi, po'Cini óst gtowę .,,, górę i śledził pilnie o
a FZYma wielkie kręgi, jakie zataczały gotębie na 
tę ~zystrm lazurze letnięgo nieba. 

w 
i,. 

Nagle jeg-o spokojna, pomarszczona, broll-
owa od s~c-1ka i \Vichrów tw·arz; zadrgała-. 
ll'awo zwrócił się do \N aligóry: 

-- Waligóro! \:Valigńro! - zawoła! -- ma
lei łuk? · ~

~ 

a - A mam. 
z~ DaleJ, dalej! \\ idzkie jastrzębia .. strze-
lą laicie! strzelajcie! 

, Wszyscy podnieśli \\' górę glo\\·y. Nad 
i RroDJadą spłoszonych i kupiących się ku s-obie 

111 ~~łębi, ko.tysał się na szerokich skrzyd1ach 
~ ~lelki iastrząb. Na szafiro\vem i czystem nk
ie e rySował on się wyraziście jak nieruchom~l 

~u, la~na. \Visial nad gołębiami, widocznie upa
u, ~~ląc stosownej chwili, by na; nie uderzyć. 
ui thę_dz.~ golęoiami znać by!o straszne przera-
J en1e 1 po.p.tc\:h. Niektóre z szybJ<oś-cią sp.adaly 
e, llai dach gontyny i kryty się \\ dymniki, innel 
e~ ,a~by oszalate, po<..'Zę~y z niezmierną bystro
ie. beJ~ zataczać \\rie.fkie kn~gi, spadając na dół 'i 
u, lr.nO\\' się podonsić. A Jastrząb chwiał się, ch\\·ial 
o~ \':ołno,_ ma. icstatyczn!c spuszczaJ kn gontynie. 

. - Swięte gotęb~e! święte golęb1e! wo4al 
i ~ hlszek, l!łf~tając. się niespokojnie, rz~JcaJ.ą~ do

tY tno!a \\'zrołnern, Jakby szukał bront, ktorąby 
zi \Vog~ ~as.tonić ptact'\\-~o p;z.ed napaścią rabu~ta: 

1 
~h~ora ze s·wej stroHy patrzał na j.ąstrzęb1.a 1 

a, etli\Vte. ściągał luk 1- płecó'\\r·. 
e, 

1 
- Ba! -- mruczał-- a cót ia rn:u zrobi-ę? 

l'Zała nie d'Oniesie, za \\-·ysoko jest. 
.rć Właśnie jastrząb upatrzyt \ddać inz zd-o
ia:. Y~z, bo nagte z.winąf skrzydla i jak ptorun spa~ 
rat- : mząJ ua groma?~ _g.olębi., Już -~ d'O'g"C)tlial, 
[:f. jT w .tea!l , strnał.a sVv-l'Snęl.a 1 rabu-s ugodzony 

nią run<.li na '' ylot i ~to...:zy1 z krzykiem na 
ziemię. 

Zdumienie było ogólnl!. \Vszyscy, nawet 
\Valigóra, który clorc.td ie. zcze luku nic zdołał z 
plccÓ\\" zdjqć, od\\ rt'Jcili się i patrzali zdzi,, ieni 
na rycerza Ottona, który \\ łaśnie spokojni<! 
przyczt:pial iuk do !Qkll ;icdla. Spostrzegłsz-y: 
ogólJq cieka\\ ość, rzekł: 

- A oddajcie 111i strzalG. bo jest dobra i 
szkoda j{:j na takiego łotra jak jastrząb. 

,Zbiszek zc.lj<.\1 kołpak z i-dO\\ y i stal ze splo
wiat<.t, rozczo-.:hran<t ~zupryną, ". białej Ś\\ itcc 
i patrzał się z "yrazctn ni epo.iGtej tn\ ogi i u
szanO\\ ania na rycerza. 

l3óg cię 11am daL rycerzu - m6wi1 -
·ocaliłeś świGte golc.;bic i szczęście przyniosłeś 
\\ ' gontynę Lclum-Polclttnl. \V taśnie Bogu· 
ch\\ al z trZC\\ i zabitego jagnięcia \\Y'' ró
ży! \\ czoraj niedolę i nicszczęście dla całej Po
lan zi emi, aleś ty to od\\ r ócil. Czckajcież tli 
po\\ iem o \\as l-3oguch\\ alo\\ i. 

I z11iknąl za czQstakołem. \~Vszyscy, na\\ et 

pów i jaskra\\ ością malo\\'ai'l. I3yla to zresztą 
Ś\\ "Iątynia niewielka; za nią wznosiły się chaty 
\\ ieszczkÓ\\" i tajnia białego \\ ieszczego kon ia. 
Na ganek \\·chodzi/o się po kilku schodach na 
czen\ ono malO\\·an\'ch i \\pros t znajdowały się 
drz,,·i ś\\ · iecc.1cc ni~bi eskicrni i złotymi pasami. 
zamkni~t~ na wielkc.\. dre\\· nianą zastt\\ ę. Z 
boku \\ isiata ogromna, na pó ł z mu rszala koś\; 
jakiegoś przedpompowego Z \\ ierzęcia, a jak 
'' ieszczo\\ ic mC>\\ ili k ość jednego z tych \\ iclko
lttdó\\. którzy da\\ no. bardzo już da \\'II O mieli 
żyć na zietui. 

Cisza tu wielka i pO\\ ·ażna Jezała. tylko na 
dachu go łębic Ś\\ ' it;[e, uspokojone juz ro nieda
\\ nym przestrachu, gruchały głoś11o i pszczo)y 
szemrały na kilku lipach, \\znoszących się poza 
gontyn~t. Pcd Ś\\ · iętyrn dębem lcżal ogromny 
głaz, na któr:i m pra\\ do podobnie ofiary czynio
no, bo poplallli ony był krvv"i<1 zeschłą i kolo tego 
gl azu. pod cieniem liści dębo\\ ych, kazał s i ę 
Zbiszek \\'al i?;órze i O ttonowi zatrzymać. 

cłlll\L!IllY vValigóra, otoczyli Ottona i pDczę!i si~ Proba wu1n)) morskiej. 
dzi\\ il: i chwalir~ dzieln o ść jego strzału. J 

Co \\ y za luk ntacie rycerzu . m(>wil Od czasu. g·dy w reku 1875 angielski okrę t 
Waligóra - że tak daleko i tak pewnie niesic? \\ oj cnny .. Hotspur" z dziat o 800 tonach \vagi 

Uśmie.:hmtl siG tw ro pytanic Niemiec i od- ostrzeli\-\·al dla celÓ\\' \\ ·ojskO\\ o-doświadczal-
part: nych okręt wieżO \\ y ,.Olarton·', próby te rodzaj u 

Luk jest dobry, '' Anglii, \\ iclkicj '' yspic ni e odby\\·aly si~ w żadnej marynarce \YOjenn ej . 
za morzami leżącej, kttp io ti.Y u Norman<·)\,.. Po- Do piero '' sierpniu reku bież(lccgo francuzk i 
darowal mi go ~Jaf Oiero. Ale i 11ailepszy luk minister marynarki zarządził podobne ćwiczenia 
na nic siG nic zda. gdy rt;l ·a su·zclająccgo nie jest \\ ojsko\\ c. na ktt'>re Z\\ rócily U\\·agG z rozmai-
\\·pra\\ na, a oko łllicrne. :\\y Nicrncy umiemy tych po\\ ocló \\ ' także kola nicfacho we. 
uży\\· a{: łukc': '\\· . Osramie bit\\ y ntOrskie pod Samiago de Cu-

Mó\\ iJ to z u ś łllie ·-.:lt~Jll i z dttnl~l. pogl<\dai<-1C ba i nad .J al u nie dos tarczyły do\vodów, czy no-
dok oh-i. na zdzi\\ i(lne t\\ arz e polskie ,,·ożytne c kręty wojenne, pokryte pancerzami, 

Dlarcgn t e ż - Jnclat, \\skazując ręką tta mogą cprzeć się skutccZJtie kulom owych dzia ł 
luk - biada ty111, którzy nas zaczcpi<.t. U nas olb 1·zymich, które się mieszcz<.t na e-krętach v>"·o-
takich lukó\\ .. jest jako piasku w morzu, jako jennycll o t:ojcmticści 1.2- 15 tysiG-.:Y ton. Bu-
gwiazd na niebie. Nikt s : ę prz~ct\\ nam nic o- do\\ nicy okręt (: \\ ' pragnęli na drodze dOŚ\\ iad-
stoi i niech się nikt nic \\ azy nas za-:zepiać. cz ~:r'1 st\\ · ierdzić, czy i o ile liG\\ ożytne pau~er-

Uclerzy{ duż<.l, kosmatą n;;k<.\ ,,. miecz, aż za- 11iki mog<l się oprzeć pociskom z dział o kręto-

brzę..::zal. . Po tych słm\ ach Niem-.:a milczeuic \\ ych. \V miar~ postępu tecllniki raz tryumfują 
zapaJ.lO\\ a1o \\' ca!ei gromadzie i \\ szyscy zda- fabrvkanci dział i kul armatnich. Dla budo-
\\·ali siG \v- pokorze słuchać durn.llcj i zuch\\·alej "'ni~zych okrętÓ\\ \\ ojennych ważną i dccydu-
mo\\·y Ottona. Dobrcdusznośl: sto\\ iaóska, ma- jąc<.t jest możność St\\ ierdzenia, o ile uderzenia 
lecenienie siebie, \\ · z l ~ła .iak Z\\ ykle, jak za\\·szc po,.:iskn annatuiego \\ panccmą wieżę \\·plywa 
potem brah gón~. na lllllOCO\\·t.wic ki podsm\\ Y do okrętu. na dal-

Jeden tylko \\ 'aligóra zmarszczy! brC\\ i szq, Jej sprawnośl:, na przyrządy do obracan ia 
po dJ\\·ili, podnoszą-.: S\\·ój wielki. niez.grabn:y· \\ ieży i obsługi\\ ania dział, a '' rcszcię ną hez-
iuk i nakładają-: nat'l strzalt.;, rzeki: piccz.et'Ist\\ o zategi. · 

- Nie chwal się, Niem·cze i ule groź, bo To py tank r o zwiqzać można, jak t\Yierdzą 
ci się tu nikt nie. zlęknie. Strzelasz ty dobrze z fachowcy \\ ojskO\\ i, tylko za pomocą doś\viad-
t\\ego zamorskiego luku. ak i rny te--2. to porra- cze!'1 z ,,żyvvytn lllateryałem'', to jesr ludźmi! 
firny z naszycl1 prustrch, kmiecych tukó\\. \Vi- Na takie ryzykO\\ IW przedsiębio-rstwo zdobył się· 
dzisz tę jaskórkG '? minister marynarl"iei irancuskicj, Pdletan, który 

To rnÓ\\ · iąc prz yl cżyi ltik do ok3., szybko pomimo, że jest oscbą cy\\ ' i!ną, okazat odwagę 
ll2~i<-lgn<.ll cięci\\ G. strzała ze Ś\\ · iste rn \\ ylecia- '' ię:.ksz<-\. niżeli wojskov,. i z zawodu. Ażeby uie 
la i jaskMka pad \a przeszyta u stóp częstokoht. narazić się 11~ zarzut, że igra z cudzcm życiem, 
Orszak \V aligóry począł głośno śmiać się z ra- a szanuje S\\ ojc, udał się na pokład okrętu wic-
dości i ten i &w tnówil: ŻO\\ ·cgo "Suffren'', na który miano dać trzy po-

- Niemiec dobrz~ srrzela, ale i nasz \\ole- ciski działa o 305 cemymetrach kalibru z okrętu 
\\'oda nic gorszy od niego. ·"Massena". [)an Pelletan wypetnit w•1rawdzie 

Otron zno'\Yit uśmicc!Jm\l się szydersko i z podniesienia godną odwagą \YÓj obowi~1zek, 
rzek l: ale \\ <ttpliw~l iest rz.eczą, czy miał prawo nanr-

- Dobrze strzelasz, \\ok. wodo, tylko łuk żać <.113 doś\\ · iadczeil życie zalc-gi. 
twój tak daleko nie po·nicsie jal< mój. Nknbyście Za cel obr~no przednią \\ieżG pancerną o-
"' y do nas tak blisko podesz-li, byście strzatami kręm .,Suiiren" . Ażeby siG upewnić co do cel-
mogli nas ldóć, mybyśmy \\·as \\przody ws-zy- ności pocisków, statek \vojenny ,.Massena" zo-
stkich pczabi.jali. stai osadzo11y na kot\\"icy w odległości 800 me-

- Albo to prawda~ - oburknął siG \Vali- tr(n~: . aladunekprochu \\ ymie.rzono w ten spo-
góra. a oczy mu się zaś\\~icciły groźnemi bly- sób, ażeby kula uderzy fa w \\ ieżę z taką silą, 
skawkami. jak gdyby była \.\ yrzucona przez. pełny wojenny 

- Nie prawda? - począl Z11Ó\\' Niemiec ładunek prochu z normalnej odlegtości 3 400 me-
- v.:ięc czemużeś nie strzelał do jastrzQbia. gdy trów. Kula taka ~ staiO\\·y granat systemu Ma-
ścigał wasze święte go-łębie? Nie strzelałeś. karo\va, - przy normulnym tad.unku przebija 
boś mó\vil, że daleko, że tuk twój nie dottiesie. na odlegtość SOO metró\v pancerz stalo,wy gru-
Ate mój doniós.t. bośd 155 rni!imetró\v-. 

Waligóra mial Już coś odrzec groźnego, Pier\\··szy pocisk, rzucony z ,.Masseny" na 
gdy \\ bramie ukazar się Zbliszek i wo-łał: wierzę okrętu .,Suffren'\ przebil prostopadłe 

- \Valigóro, Hogudi\Yat was i niemieckie- stolącą p-łytę pancerną grubości 155 milimetrów. 
go rycerza czeka. Chcctidci a prędzej. Bo- --· \Vieża sama skutkiem wstrt:ąŚiliGcia nk nie u-
g-uch"' aJ wiełce kst u radO\\· any, żeście ubili la- cierpiala. Teraz zewnętrzną stronę wieży o-
str·l.ębia. .Te wam i nam st·~zęśde przyniesic kryto pan~crzem bardzo s.ihly1n, albo tylko lek-
i Letum-Pol-elum błcx;osławie1isrwo zes7.1-e: na kc zahartO'\\ auym i dano· silniejszy strzał. K.u·-
catą luainę. Cbc-dźcie! la utkwi ta w pancerzu, \-Vieża zachwiała się. ale 

\Vałigóra zsiadł z. konra. bo do gontyny polosrała nienaruszoną i zdolną do dalszego u-
\'\'chodzi.ć inacz~ nie by{·o \voitto i z Ottonem nt- żytku. Trzeci strzał dano do samej wie-ty. Po-
szył p-rz.ooem, a z.a nimi Zbiszek. Reszta orsz.a- cisk ten o.dbil się od wieży i wpad1 do morza,. 
ku została przed czę-stokole m r !'Oz to-tyta się na skąd go wydobyli nurkowie. 
miękkd mura\\o·ie na s.poczynek. \Vynik tych doświadczet'1 przyh~~a marynar~ 

Dziedziniec gontyny byl caly b.ardz.o sta.. k.a fra11cuzka z zadowoleniem, okazalo się oo-
ra.-rmie wyłożony kamieniami poł.nymj, a prz.ez \-\--iem, że \Vieże pancerne spe~niają wyśmienicie 
jego środek szla ~ieżku białym piaskiem. wy- ~·oje zadanie. Oczywiście sp-rawę tę 01nawiają 
sypana. Stąd nie7..as.fot·Jięty niczem, ocieniony obecnłe kol.a \vojskowe wszystkich paJistw, snu~ 
od sJo{tca o1brzymien:li konarami . świetnego dę-. · jąc z nie,i .daleko sięgające Wtlioski. Dla mary~ 
bu. cbram t>og".u~ski~.ga OO'ika uderl!ał' tn1Ster- narki \\'Olennei doświadczenie Pełtetaua· fest 
nośdą S\YeJ budowr bogatą rzei.b:.t ganku, słu- sprawą, pienvsrorzęrlnel doni-osl-ości 



llieczysła w Gnuśny. 
Zaraz po wstąpieniu na tron koronowal się 

Mieczysław uroczyście w Gnieźnie. Za życia 
oka dal wiele dowodów męstwa. odznaczał się 
''~ wojnach pod bokiem ojca walcząc, lecz za
zdrośny o władzę brat jego przyrodni, obcych 
przeciw niemu podbnrzyL Z kilku stron napa
-dali nieprzyjaciele. którym król nie zdołał się 

chronić· nareszcie cesarz niemiceki l(onrad II. 
najechał Polskę i zt~msil Mieczysława' do uzna
nia jego zwierzchnictwa i dlatego to nazwano 
.go niesłusznie gnuśnym. Po 9 latach pano;\\-a
nia umarł MicezysJaw a kraj zostawi! w opła
kanym stanie, ho wielu \Yracalo do pogaóstwa. 
;Miał za żonę R_yxę, księżniczkę niem1ecką, i 
dwoje dzieci: Kazimierza i l<yxę. 

Sprawa pudróży cara du Hzymu. 
Cesarz rosyjski, Mikołaj II., nie PO':yinicn 

P,odróżO\\·ać ża granicą. Przygoto~,:·a11ia · poli
C}~j,r1e, }akie musi robić pa{iSt\\·o, które chce on 
(}u~v;i'euzić, - te przygotowania kompromitują 
jegD carowładztwo. \V \~1 iedniu uruchomłono 

:formalnie armię całą, by. zabezpieczyć Mikołaja 
H. przed cieka\\·ością . przechodnió\\' ulicznych. 
Z ·Darmsztadtu sz\vagier Mikołaja II. , kazał \Vry

·daiić przed jego przyjazdem większość młodz.ie
:ży; poddanych rosyjskich, studujących na poli-
iechnice tamtejszej. · 
.... Naj-bardziej znamiennym jest to,. iż , de. 
NV'Joch M.lkoJaj II. nie pojedzie tylko dlatego, że 
'prezes tninistrów \:V łoskicll · Zanardelli, wzbra· · 
;nialsię \.vsadzić do kozy dalczas po,bytu Mikoła
ja n. w granicach \\i loch. szereg tych ludzi. któ- . 
,rych uwięzienia, iako ,,niebezpie.cznych·', doma
'gaJ się Lopuchin, naczelnik policyi tajnej poli
tYcznej rosyjskiej. W umyśle takiego Europej
<:iyka, ]ak stary Zanardello, nie mogło się po
mieścić :hoćby tylko przypuszczenie, że \Vx:>łno 
wsadzać za kraty .kogoś .bez \\·iny i sądu, o.t 
tak d,Ia kaprysu policyi: Policyant rosyjski Lo- · 
puchin, znowu nie umial · poją'ć, jak może admini- . 
stracya wahać się ch,oćby chwilę· 'z Żapakorwa- . 

· :iliem d·o kozy ludzi "źle myślących", skoro idzio 
·iJ, uratowanie cara od silnego zdenerwowania .. 
\V tym' też duchu wysłał raport do Dormstadtu. 
Następstwem raportu pismo Miko~aja H. pod a
dresem .króla wioskiego. ~"· .. - . -- --··" 

świat po-lityczny włoski i ,Prasa wl·oska nie 
mają poJęcia o stosunkach w l(osyi. · Nawet naj. 
wybitniejsi publicyści :·włoscy nie wiedzą ni~, 

albo ba.rdzo maŁo, a zasadach bezprawia i g'v~t1· 
m, .na jakich się opiera ab.solutyzm w J(osyi.. · 

Dlatego też jest im obecnie niezmiernie trii
dno ocenić tudzież rozumieć prawdzhq; pobud
k.i, któ(e s.ldonHy cesarza rosyjskiego do zanie
chania podróży rzymskiej. A nie umiejąc zro.,. 
zumdeć pobudek istotnych, · pu·szczaią się na two
rzenie. korirbinacyj falszS,\\/ych.. .l tak oskarżah:1 
Airstryę,· że to óna Un1iala ·J1ar11ó\~·ić cesarza' ro'
syjskiego \V Wiedniu i w 1\~~rzsteg, by zaniechał 
podróży do WłDch. . . , ·.' : .. :· . 

' Dyploh1acyi austryackiej · ..,..- piszą mniej al
ho ., \vięcej \Vyraźnie rozmaite i:dzienniki w!oskie 
- był·o ogromnie nie na ręk,(zb~liżenie się · \Vlocb 
-do Rysyi. Nie spoczęła za\e:hf Jak dł,u·go d_opó-~i 
J-i;:i,~ >o().g'S·adzłia .. miny prodió~e{ :~ ń.Oo ·,_ serdec.zne, 
stOsmiki rDsyjsko-wfoskie: Ow·ą miną jest od
woianie p-odr6rly Mikolaja H~ do I(z)nnu . 

. O.we skargi \X/lochów, podnoszone przeciw
ił\o~;·qypJ,ąma).:yi austro~węgierskiei; ·potwierdza , 
:niest~ty ; prasa wiede{Jska arcy.niezręcznem , za..; 
<h<>wanie.in. Nie umie o1.ra' ukryć· ·żywego zaa<r..:..,' 
'.voienia .z. .przygody, która spotkała \Vlo12hY' v.:· 
j(~}•: .:z~tach, ·· ·podejmowanych . poza . obrębem 
irójprzymierza. -

Z napięcia O"\Yego zado\\'o!e,nfa ~~:.!~st mogą 
wybornie- odczytać~ jakiemi oba\.\·ami ?b liżenie 
\VIóch ·ktt ·RosYi przejmo\\·ato d~-p~ori1:(ic);ą au·.: 
trya-cką. Ta ostatnia \\·~ · razie takiego serdecz~ 

nego zbliże11ia musiala.by się przygoto\\~ać, iż 

w· pev.·nych ·warunkach. J}p.' \V · razie . starci~, o 
wplyw . ·na Balkanach mogłaby' się P<)wtórzy·ć. 
.sytuacya z 1866 r. Tylko . tym razem, z.amiast 
Prus, od póJnocy wystąpiłaby · ·Rosya., podczas, 
gdy na poluctn·iu po dawnemu wyciągnęlyby 

miecz z pochwy Wtochy. ·Te ostatnie . zresztą 
mogłyby . liczyć i .liczyły nawet w e'pdte poko
jowej, bez rozlewu k~\\i_ na p<Jpieranieprzez, Ro .. . 
syę iCh. dąinóści balkańskich.· . , · 

.. . D~pk>m~c~a rosyjska mogl'aby \}.' Albariii •'i 
w Macedonii pa,r:altżować wp~·yW;. ·rwnsulów au· 
str:y.ąckich~ wysuwając na czoJo ~WlochóW. · W 

·wa~e z . Austryą ·o m<J'~ę Adryaty.clde, w. \v~~-- :· 
":któtił. się Zary~owuje C()raz , Wy·niźn1el, WIOchy' .. 

byiy pe\\'ne. że znajdą w ; Rosyi, i~żeli nie sprzy
mie·rzei1ca, to życzli\\ ego przyjaciela. O podJę
ciu tradycyj i ce1Ó\\. da\\' llei polityki wen:ckiej 
1nlode Królest\\O wloskie nie może marzyc, do
póki nie znaJdzie pomocy ze stro~y Rosyi, _która 
może mu torować drogi w Orecy1, na Archlpela
o·u i na \\'Odach tureckich. 
l:> RachO'\Yano się już z tem wszys~ki~m w 
\Viedniu. K.to \vie, czy hr. OołnchO\\ ski me ba
dał w Miirzsre~:r delikatnic hr. Lamsdorffa pod • 
rym ,.,:zgfędem.""czy nie prosil o wyiaśnie_nie, !a
kie.i natun' jest stosunek rosyjsko-włoski .. z .... vy~ 
czajna, zdawkowa przyjaźrJ, albo przymierze. 
oparte na trakracie spisanym? .. 

Radość prasy wiedei1skiej poucza, IZ nag~e 
wszystkie te wątpliwości, domysły, obawy zm
knęly. Qd\yo~anie podróży Miko~aja II. do J_<.zy. 
mu, rozdraźnienie, jakie z tego pow·odu mus1 Z~·· 
panować zarówno \\ koJach politycznych roSYJ·· 
~kich, jak i ,,·Joskich. pokrzyżowanie ra~Imb 
włoskich, zamęt, jaki z tego pO\\·odu zapanu!e na 
czas dłuższy w życiu parlamentarnym włD·· 
skiem, ·wszystko' to wystarcza. by sprawić d~~ 
plomacyę austryacką 'vV dobry hum_or_. P-s~tame 
przecież, czy jest rzecu1 pożyteczną 1 ro·zsa?ną 
pokazywać .ieszcze ów dDbry hum9r_. Okohcz
ll()ŚC. iż prasa włoska \\· i e trzy tutaJ mvygę au
Stl;vacką, wskazuje niby barometr na burzę . . 
St~sunki mi. ędzy Austryą i vVłocbami jeszcze 
ba rdziei się popsują. \Vlosi też nabiorą prze
kcitiania że Austro-\V ęgry \V samej rzeczy bo
ją się ' przyjaźni rosyisko-włoskiej i dDł~~ 
wszelkich starań, by za każdą cenę doprowadzi~ 
ta·ki sojusz antyaustryacki. Rosya przyjmie 
chętnie jednego soiuszn·ika '':ięcej, wobec kt?re
go nie zaciągnie zobowiązaó, a \VYl:ag~·odzl w 
danym razie cudzym kosztem. Tamo 1 ·wygo
dnie! 

Koszta zbrojnego pokoju w Europie. l 
W Paryżu \vyc.hodzi od pe\rnego czasu 

\Yyda\vnicnvo, pQŚ\:..-ięcone idei pokojowej. Jest 
tQ międzynarodowa biblioteka pokojowa. Ob~
cnie \vyszedt now'y tornik p. t.: ,;La . pmx 
armee... Autorem tej interesującej broszury 
iestb~ oiicer sztabu jeneralnego. obecny deputo
~vany dep: Sekwany p . .l\1essimy. · Na podsta
wie obfitego materyału statystycznego, . staran-

, nie ze}:)nmego r Lniliejętnie przel'obi()tlegó p. 
Messimy dOwodzi, że z chw.ilą jak do no~woży
tnego pru1st\\ra wprowad,zono dwie instancy~: 
powszechnej stużby wojSko\vej obowiąi;ko\\fei, 
i powszechnego, prawa głosowania .i }ak wpływ 
tych instancyj obiawił się \V tern., że ci sami lu
dzie·, którzy biorą tidzial 'vv· sprawach państ\vó-

francusko-niemieckiej. EtHopa płaciła na rze 
mi1iaryzmu rocznie 3.50 miliarda · franków. 
dziesięć lat później ciężary te · \\'zmog!y ·Się 
dalszy miliard rocznie. Im bardziej utn.Valal 
pokój '"" Europie, tern szybciej \vzmag,ały s 
ciężary, płacone na rzecz zbrojnego ·pok.oiu, 

1 
4 i pól miliardó\v w r. 1886 \vzrosły do 6 mHia! 
dów· w r. 1897, a obecnie w r .l90J ,:vrrnoszą 
i póJ miliardów. \V tym sam;/111· .ćzasie kieo 
I: n ropa wydała przeszło 100 miliai'dó\~' na c~· 
mJiitaryznm, Stany Zjednoczone Ameryki z1 f 
częły przemysłem swym podbiiąć starą Emo~ 
na rynku ś\viatowym i stały się d-ziś groźny 
konkurentem dia starego świata na· ,, · szelkie~ 
polu ludzk·iej kultury. Ludy 'Europy ug.jhają Sil 
pod · cię·zarem militarnych wydatkó\v, a najbar, 
dziej stosunkow-o obci~1toną jest francya. KilKI 
cyfr niech p-osfuży jako przykład. "Niemq; 
dają na \\ro.jsko rocznie l 200 milionów, a 
wszystkie inne produkcyjne cele 2 miliardy, 
czas gdy Fl·ancya w ·yda.ie na militaryzm l 
mifio:n()\V· fr., a na. wszystkie inne produk 
cele 1220 mmonÓ'w. Francya wydaje na 
taryzrrt 35° / ~ wszystkich svrych doc 
Niemcy 21 proc. 

Dług pa{Jstwo\vy francuski, owoc \\"Di 

sfmvy, wyno~i 30 miliardów fr. i stanowi 
część długów publicznych całego świata. ~ 
każdy milion mieszkafJców przypada w Niem 
czech 4 120 rekrutów, \rYe francyi 5 620 rekm 
tÓ\\\ Smiertelność w armii francuskiej jest 3; 
razy wyższą, niż w armii niemieckiej. \V · 
ostatnich lat 20-tu Prancya stracHa z 
chorób żolnierzy tyle ludzi, że starczyloby 
na 3 korpusy .armii. Stąd · płynie zmniejszeni · 
liczby urodzin W'e Francyi. Z tych wywodól 
ucz.oneg-o członka sztabu generalnego iranc1l 
skiego wynika, że najpilniejszą dziś spra\'q a: 

franqd jest zmniejszenie ciężarów militaryzm 
a narodowym ideałem musi być dążenie do~ 
\V'Szechnego rozbro,jen.ia i trwalego pokoju. 

. Sprawa ta stoi na porządku dziennym p~ l 
blicznej · dyskusyi we Prancyi, a niedawno' 
szeregu interesujących artykułó\v podjąf : 
Faguet i Ribot, a chociaż doszli do innych, an· 
żeli p .. M.essimy wyników, sam fakt dyskusyi ~ 
któraby przed laty 20 nie byla możliwą - d~ 
,, .. ndzi, ;ak daleko dziś jest francya od myśli 
"':-"':'odwecie. 

. Wesoły kącik. 
Testament. vVdo\va: -- Zapisuje moiei si 1 

strzenicy 3000 marek, moim s1ostrzez1com 
2DOO .marek. 

Ad·wokat: - Ale czy pani dobrodziejka 
siada tyle majątku? 

: '\vycb i \V pływają na kierunek · ustawodawczy, 
robią prawa, maj4 także JX}bić \\·ojnę: jdea PO·
\\'SZech.neg~ poko,iu poczęŁa znajdo\vać coraz 

. licz.niejs:zych Z\volenników wśród mas · lu<f:<J. ... 

\:V d owa: - Mai::1tku nie posiadam . żadn 
.: ale ~hcę dać rodzink dowód mojego do 

s.erca. 

' · J · . U wró2ki. .M.! oda dziewczyna: - Co? \VYC 1.. . . . .· 
1 , . P.. Messimy· wykązuk, jak olbrzymi wzrost 'l z·o,stać żoną górnika? zwaryowaliście chyba. 

; wydatkó,~~-. na utrzymanie w·:ojska powiększy~ · Wróżka: -·Może panna chce, żebym za 
· oHary ludności i wzmóg{ ciężary podatko~re: · 

1 
ma1·ne dwadzieścia i· pięć fenygów wyw 

. \"Ą! r. 1875, \V pięć !at po wielkiej wohiie 1 . księc}a? ..... ] 
•, . : . 

.. Drukarnia ."Wi:arusą Polskiego'' 
·w · o .••. clłtim~ Malthes.erstr. 17. Maltheserstr. 17, 

wykqi~.Y~I:'~ _' ·.·, . 
:. ; ... ··- . . . 

. . gustownie, pr:ę~~o: i tanio . . . 

. wszelkie Pi~aC'e .. d;~:ukarskie 
. . . . . ' . . 

·: miatamvi'ciłi'_. ... :.,-·:·1·: ·:: · 

ast;aw,·, .' pr~~eranry, . kB·"J: · ,,;8~~jt~--~~~.k,:~~y l~gityntaeyjne .. ł ·. 
karty d·o _kwito.·wania Mkładek·· miesł~~nye.b., koJJe:rty ·: t. ,Pa"' ',, 

pier z na.Zwzt towarzJst~a . ~n b ·i ti~\ł·is~ient c~sob)~.::e~·y~ ; 
watnej, z&JłrtJszenia · weselu.e., ' k~r~t;_, 1pł;leel\i4ee ł . '-rl~ł)::~f'':~~ ;.>· 

pht.katy~ 1~rospe~l,ł:ty ., t~' ·4., t i. d. . .. .. · · · 
• .. • . . 1·.1 • ' . . 

-~ ......... ----
'1'.: .•• 

· U w u g a. . . Prlill)i wszelk~ch zamówieniach prosin~y 

do~ładny a'!łres, aby. przesyłka .. ·nie c)p6źniła' się. . 
. .. . ' .. . . . . ' . . . ' .... ' -:· . . .... ~ . . 
.,. ·. Adres.uwać nalety: · ·· fłV/ia~ę, ,_Pol~ki~_,, _ 

. ... ;~-: ·~.:. ~~. '<.· ·.·'~ . 

Zą, druk, Il'akład i redakeyę odpowi:~dmalny Antoni Brej .ki w Beehu.n1. - Nakładem czcion.karoi Wydawilietwa '''"'ia.rusa P(;}:skiego' w Boe.bum. 



eu • 
c;.~ fodzienne pismo ludowe dla Polakb-w· na obczyźnie, poświęcone sprawom narodowym, politycznym i Zclrobko\vyrn. 
~---------------------------------------------------------------------------------------------------------Y Wvchodzi codziemłie z wyJątkiem dni poświdecznych 
iem 1 dodatkiem reli~ijnyrn p, t. : .. Nauka Katolicka'' z ty

•odnUdem soolecznym P. t. .. Glos )!órników i hutni
t6v.·•·•. oraz pisemkiem literackiero p, t. .. Zwierciadlo" . 
Prudolata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
t Jar. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu l m r. 92 ren. 
... Wtarus Polski" zapisany iest w cenniku llac:ztowyrn 

pod znakiem .. t polnisch" nr. 128. 

Módl się l prac,uj ł. 

la ln5eraty placi się za miejsce rzadka drobnego druku 
15 ier.., a za o~loszenia zamieszczone przed inseratami 
4 Ofen. Kto często o~lasza, otrzyma odpowiedni opust 
czvli rabat. Za tlemaczenie z obcych języków na pol
:H:i nic się nie placi. - Listy do redakcyi, Drukarni 
b K5'ie~arni należy opla c ić i podać w nicl1 dokładny 
łtdre-s piszące5!o. Rękopisów sie nie Z\vraca. Nazwisk 
lwrt5tH!ncl.entów bez ich upoważnienia nie wskazuje się. 

Bachum (Westtalia.), czwarl~k 22 .. go października . 1903. 
Hed.akcya. Drukarnill KBięgarnia znajduje si ę przy ulicy Maltlwserst.rassc nr. 17 u a dole. - Adres : ,., \Via.rus Pol:::.ki", Boehum .. 
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nn Rodzice polscy! Uczcie azleel swe 
li ~1twi~· • . czytać i pisać po polska! Nie 
~iemt-t Polakiem, kto potomstwu swemu 
tk~~sJemezye się pozwoli! 

• ..a..d:! 

a m~ Na listopad i grudzień 
ą a' tapisywać można na każdej poczcie 

;~ ,, W iar11~a. J_) c) l ski e g<,•• 
· p

11
1 trzema bezpłatnymi dodatkami, tj. 

,,Nauką Katolicką'', 

"Głosem górników i hutników'' 
oraz 

"z"Tierciadłema. , · 
Pr:zedplata na te dwa miesiące wynosi 

tylko l markę, 
ej SI l Z odnoszeniem do domu 28 fen. ·więcej. 
1 Rod~ków upraszamy aby gorHwie agitowa11 

ta "Wiarusem Polskim~~ pozyskając mu licznycn 
a poloowych abonent6w na listopad i grudzień. \Vro

cowie ludu polskieg{) starąją się · zniszczyć Pl
~eg1&no Wasze, Szan. Bracia, to też każdy patryota 

reg,polski na obczyźnie działać powinien przeciw 
tym germanizatorskim zachcian.kom. 

f;_ ~,11; • i si"ii7ii • .-
L;« ~ '-1~ ."". 
OOY'~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Z wypadków dnia. 
Wiec przedwyborczy w Inowroclaw'u został 
rtez władzę policyjną na sali hotelu Basta bez 
Dodania błiżsiych powodów rozwiązany!!! 

Przebieg wieca byt - pies.ze ,,Dzien. l(ui." 
~ nadz·~vyczaj pow~~ny; liczne z_astępy w~rbor.-

. ~,v , ktorzy napełnlłt salę prawie po b1zegt1 

t
zysluchiwały się z wielką nwag::l wywodom 

· mówców, których nagr·odzono oklaskami lub 
ośnern.i okrzykami "brawo!" 

' Gdy· trzeci z rzędu mówca robotnik p . fr. 
arcinko\\·sh.i \VStąpil na estradę i w potoczy

~tYch slowach jJOniszył nasze krzywdy ·wielo
~kie, których źrudła według mó\\rcy należy 
~zukać \V działalności se.imu pruskiego, nie po
dobaf się · p. inspektorowi polic. głośny ton, w 

~ lakim prz.ema'f\··ia1, oraz okrzyki, któremi mów-

~ 
o.bda:rza.no. 
Przew'odniczący pan dyr. Orosman, czy 

,, tr~cbnie czy niepotrzebnie, w to na razie nie 
· ch9dz!my, zastosował' się do wymaga(J p. in
~~ektora polic. dD;uorującego zebranie, i zvtró
~; li\\ agę~ mówcy, aż.eQy nie tak głośno . .Pl~~~

,1a.ł_a -~~branych wezwał, aż~by żadnych me 

~- ~li.:Zl1osil.i ok. rz5'KÓ\.\ podcza5 -.p rze_n-1-ow·y mó~rcy. d~ z~9wu ktoś się odezwał \V. ,daJszym c1ągu 
W·znlósl pkrz·~;k ktÓrego trnqnó ząbronić, na
e~ w Parlamencie· P.· inspektor polic: roz\viązal 
·~rai~ i~, 'vż'ywaj~~· Óbecnych do .. I:tat:Y.chmiasto-. 

,' e~~r opuszcżenui saiL · · .. :· , . . . 
;, . )wzkat:··.ttn ~adr' Jak grom l}"a wyb.orcó":., 
~ órty- .. ·1; '\'(rtelką ·u \\'·a~ą . śied?-:ili ~~w fi . ·n:.ówcY: 
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na sali nie było wogóle krzyków ani hałasów. 
Zastosowali się też do rozkazu i spokojnie opu
ścili salę zebrali, dokumentuląc tem dojrzaŁość 
polityczną i roztropność. 

Z daleka pomimo niepogody przybyło wie
lu, ażeby się J}Ollczyć, zapatry\\·ania swe i żale 
pDsłom przedstawić i ,obrać kandydatów na po
sła do sejmu; - a tu nagle r:ozwi4zanie prze
szkodz i ło tenlll. Stała się im znowu krzywda, 
która niejednego pob11dzi do żywsze) czynności 
i lepszej obowiązkowości \V pracy agitacyjnej 
ze w·zględu na przyszłe wybDry do seimn. 

Wiec w Chylo-nii zat(azany! 
\V Chytonii pod Gdal1skiem odbyć się mial 

w niedzie l ę ·wiec przedwyborczy. 
1\odak, który o wiccn doniósł policyi otrzy

mał od policyi i właściciela lGkalu następuj;;1ce 
telegramy: 

Naprzód D d p. wójta Dnesterwaida z Odyn i: 
.,Koehler ven\ cigert L{1kal, Versammlug 

darf nicht statlfinden Der Amtsvorsteher 
Uuesterwald. 

po polsku: 
"Knehler nic cllcc dać lokalu, zebranic nic 

może się odbyć'' . \Vójt 
Duesten\·aldt. 

Ale następnie telegram K.oehlera: 
"Kann Lokal morgen 11 ich t hergeben, Amts-

vorstcher verboten". · K.oehler. 
po polsku: 

' "Nie mogę dać lokalu, wójt zakazał". 
· l(oehler. 

Ciekawe! W ó.lt zakazuje gościcnnemu dać 
lokaJ, a potem po\vi.ada, że gościnny lokalir dać 
nie chce . 

Wiec w Starogardzie rozwiązany! 
Zebranie zagaił p. Górski z Mirotków i wy

po·wiedzial \\. kilku siowach cel zebrania. Na 
przewodniczącego obrano pana Je że\\ ski ego. 
Na sekretarza pana Sz.cwsa ze Starogardu, na 
lawnik()w pana Oodowskiego, p. Barano-wskie
go, p . .Macie.jewskiego i ldlku innych. PolicyQ 
reprezentował p. Maurach i tamtejszy komi
sarz. Po utworzeniu biura pan Maurach wiel: 
rozwjązat 

Taką to ,. wolnością' ' cieszą się Polacy \\' 
Prusjech. 
jak to centrowy hrabia BaHestrem przyczynia 

się do germanizowania Polaków. 
,.Katolik" pisze: .. Czy p. hra.bia B~ l fesnem 

nakazał apel woiskow:y na kopalni Bramlen
burg'? Odkąd p. Bock jest zarz~dzc<1 kopaln i 
zmieniło się niejedno. np. gdy się p. Hock z.ia\\ i 
w przodku, musi starszy górnik \\ ystqpić, sta
nąć w pDstawie żołnierskieJ i metdawać po nie
miecku: PrZf)dek numer. .. obsadzony jest 4 gór
nikami i 3 szleprami. col 20 \YózkÓ\\ na gómika 
itd. itd.· 

Ta/k .iest, bracia, niemczyzna góq, czc.go 
da-unliej nie było.. Zaprt)\\"adzaj<:l \YS;zystko nk
znacznie, po·woli. aż kopalnie będ<.t niemieckie. 
Wiemy, że hakatyści twierdzq, iż nasz prastary 
po~ski Ślązk -.to kraj niemiecki - więc i skar
by jego są niemieckie. Nas by też .chcieli prze
robić na niemców, ale będziemy \\:akzyli, aby 
in1 się to ni-e udało. 

Slyszalem, że gdzieindziej pod-obnie -pier
wsi górnicy me1d'o'wać muszą Da .. w11iej tego · 
nie było. Przybył szt·ygar do przodku , to spy
tal ·się piE;'knie ··PO polsku: Iłu '\Vas· tutaj robi. Ue 
W};nosi col itd." · 

Telegramy. 
B i a t o g r ó d. Skupczyna potwierdziła ul\ład 

handlowy Serbii z Turcvą. 
\V i e d e ń. Prezydent ministenrum węgierskie

go ł(buen został przyjęty na posłuchaniu przez cesa
rza, któremu zdał sprawy z obecnego położenia na 
Węgrzech. 

B i l b a o. Obecnie strejkuje tu 14 tysięcy gór
ników. 

B r u k s e 1 a. Podczas wyborów prz~rszło do 
krwawych bóiek pomiędzy socyalistami. 

Polacy na obczyźnie. 
Wiec polskti w Diisseldoriie. 

l)ierwszy wiec polski .,Z\\ · i~1Zku Polaków'' 
odbył się tu w ubiegłą nied.zielQ pod prznv-odni
ct',vcm czł-onka p. \V. ChwialkO\\"Skieg,o. Na 
wiecu tym przcma,wiali oprócz przewodniczące
go następuj~cy Rodacy: Tomasz Kubiak z S ty
rum, przewod ... Zwiqzku Polaków". St. Kunca 
z Bochmn, oraz Rodacy miejscowi, St. Kicrszyfi-· 
ski, 1~~Strz~ że\\ sld. T. \\t ilkO\\ ski, .J. K.ierblew
ski, T. \Vojcicszak, St. Kolcnda i ], Borowicki. 

Rodacy użalali się lla obecne stosu11'ki pod 
7.aborem Pruskim, omm\riarw także ostatnie 
wybory do parlamentu , oraz ubolewano, że nie
którzy centrowcy zohydzają Polaków za to, że 
glosowali na swego R.odaka p·odczas o statnich 
,,·yoorów. -- Zgtosiło się jeszcze kilku Roda
ków. którzy mieli zamiar przema\\'iać, lecz już 
do gtosu się nie dostali, ponieważ lokal był tylko 
de godz. 4 wolny. N:r czf.onków "Związku" da
to się także kilkudziesięciu Rodaków zapisać .. 
Nadmienić \\"'ypada, że udzial w wk-.:.u byłby 
mógf być liczniejszy. Bracia Rodacy, tu na ob
czyźnie powinniśmy \\'szyscy w zgodzie i je
dności pracować, povYinniśmy jeden drugiego 
\v-spierać dobq radt:l. a nic rozłączać się, i nie
IJa\\riś-ć siać. Rodacy, podajmy sobie wszyscy 
!Jratniq d.!o{J do wspólnej pracy dla dobra spra
wy naszej, a gdy się nadarzy znowu sposobność 
i wiec będzie zwolany, starajmy się, abyśmy 
\Vtenczas \Vszyscy obradO\\· ać mogli nad po~o-
żeniem naszem·. Rodak. 

Essen. \V IJiedzielę , dnia 4 października za
łożono t\i Tow. g im n. ,,Sok6ł". 7.ebraniu prze
wodniczyi p: M. Skowro(Iski. Na członków' da-· 
Io s : ę '' pi~~i.ć 43 I(odaków. Nowo za1ożone 
gniazdo Sokole bf:dzie nlialo swe posiedzenie 
każdą 2 n i e-dzielę po poL o godz. 2Y2 w lokalu p. 
Miillcra. ul. Schiitzenbahnstr. nr. 58. Ćwiczenia 
gimnastyki ·odby\\ ·ać się będ~ w każdy ponie
działek i CZ\\ ·anck od godziny 87'2 do 10 wieczo
rem. \\ ' niedz.ielę, ·dnia 11 października odbyto 
si,ę pierwsze mies ięczne posiedzenie, n·a którem 
zostaly przeczytane usta\\ y i został obrany 

· 'NrdziaL Do ·wydzialu zostali obrat1i preze
sem Michat SkO\\·ror1ski. zast. Leon Merczyń
ski, sek retarzetfl. \Vincen ty Sosnowski, z as t. 
Płot1~ Skolarski, skarbnikiem Fr. Parzysz., zast. 
J\'1ichal No\\ ak, bibliotekarzem \Viadysław Mo
~zczy(lsld. nac-zelnikiem Józef Przybylski, 
członkami wydziału= Anton1 Komin i Jóllef 
Adc:nnskL Odzy,\~arny SiG do F(trdak6\v w Es
sen z prośbą o poparcie nas i wstapienie do So-. " 
koła··. pr.tedewsz~rstkiem młodzież. Iiej ramię 
do ramienia! ' Nie \ \:a n imic·nia .. Sokoła", kto 
.zacząi · a nie S:keiń cz~ · ! - p::\ sumov:ił a i1ie wY-
nr>a: lf :Cz .. ~) r~:·m ! , .. - · -\Vyd.ziat-· 
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Udział Polakó\v ~· ostJtnkh 
ral'h do parlamenru 

W\' bo ... 1 i do p"csluszet'Jst\\·a zmusił. Dopomógł mu dn 
re-go Jaroslaw, książę ruski. który też dal za ŻO·

n~ Kazimi-:rzowi, S\roit.t siosrn~ JVhHYG Dobro

Najlepszy·m dowodem . że lla\..:atyzrn pcbu-
dzil do walki lud polski, to wybory do par!a
menttt niemieckiego. o których ,,·ydato nicda
wno 11iemieckic biuro statystyczne szczcgó-tov,: e 
obliczenie. Oróż \ved!ug t ego zestawienia 
Księsn, · o Poznańskie i PrtlSY Zachodnie p:o · 
słały stosllnkowo naj \\ ięce j wyb-or '.:ów do l!rny; 
na czele \\ 'STysthch obwod(J\v rejencyjnych 
stoi -obw<'Jcl rejencyjny bydgoski, gdzi e głcso ·wa

to 86,2 procent. kwidzy1'1ski R4.5 procent. \V 
żadnej z inny(h prO\\·incyi, należących do p~u1-

stwa prnskiego, udział wyho rc<'J\\' nie był tak 
\Vielki. 

Na ogó~ stwierdzono też, że przy ostatnich 
\\'yborach ltcJzial h~l z11a~znie '' iększy, aniżdi 
przy przedostatnich. Ody w roklt 1898 n aJwię
kszy udział wykazy\vaJy Pn1sy króle\v·sh:ic (77 
procent) to latoś Pozna!1sk ic ''Ykaznje Rl pro
cent. a Prusy Zach. · na c!rugic111 miejscu. 79 pro
cent. - Najmniejszy udział wyborcó-w byt w 
k raju łichenz,ollcrn, bo tam g1oso,, ··a!o tylko 64 
procen t. 

OioSO\\-ani e przy ostatni ·..:h \\·ybDra""h by to 
najl e pszym dowodem, że \Y ś rt~.d ludu pciski egu 
duch b-udzi s i ę coraz silJ1i ei. że im w~ ększy na 
lud polski nacisk ze strony hakatyzmu, tcm sil
niejszy odpór ze strony polskid. 

Kazimierz l. Odnowiciel. 
Po śmjerci Mieczysb \\ ·a rz<~dziła za rnaJ o

letno ści sy11a sw ego Kazimierza królor, ·a Ryxa . 
która gorli\\ ie starała siG o pcdnicsienie wiary 
św., widząc jak '' iel!t odpacl io d o pogat'1s t\v·.1 . 
Zatem sprQ \\ ·adziła k si ęży z Niemiec. bo id1 \\. 
P olsce ni e bylo i dla tego po-ga ll ic pnwi edzi cli o 
niej, że chce Polskę zniem-cz yz.~ i prześlado\\'ali 
Ją tak, że musiała wyjecha(; do Niemiec. · Zosta
wiła jed11ak Kazimierza pod o pi eką wi~rnych, 
zabrawszy z sobq korony i be rła jak-o wtasność 
.syna. 

P{} jej odjeździ e straszne by!o w Polscc za
mieszanie, męczono ch rześcian, słudzy btmto
wa:li się przeciw pan-om, m·ordO\vano ksi~ży. 

Już i Kazimi erz nie byl bezpiecznym., \\ " ięc \\"Y

.Je:chal z Polski i u'Cla·t się najprzód do Węgier. 
na dwór św. Stefana l\róla, gdzie s i ę ćwicz y! w 
sztuce rycerskie.!. Nied-Ingo potem kn~ I0\\' 8 
.Ry.x:a Dddata go ua naukę do klasztoru Sefiedy
ktynów ,, .. Cluny we f'rancy i, ona zaś zestala 
zakonnicą w: jed11ym nicmicekim klasztorze. 

Tymczasem \V Polsce działo się coraz go-
rzej i Pan Bóg spuścit karę na naród. - Król 
czeski wpadf z wojskiem i zabiera-ł z KQści-oh1w 
świętości i skarby. vVziąl i krzyż szczcrozle
ty, darowauy przez Bolcslawa katedrze gnie
źniefJskiei. a który by{ tak wielki i ciężki. że 
go 12-tu księży dźwigać rrmsia1o. bo ważył trzy 
razy tyle co sarn król Boles.taw. 

Poiało\vali Polacy, że niema mię-dzy nim! 
młod-ego króla Kazimierza, a \vierni chrześcia
nle u radzili razem z arcybiskupem Stefanem. 
żeby go odszukać i sprowadzić d-o Polski. _:_ 
Sam tedy arcybiskup z towarzyszami puścił sit;; 
w pGdróż. Byii najprzód w \Vę-grzech, potem 
w Rzymie i tam do\dcdzieli się., gdzie się król 
Kazimierz znajduje. Pospieszyli d-o Francyi i 
zastali go- w klasztorze. I<adost\e tam było powi
tanie, a Kazimierz chętnie si~ zgodzi{ na to, aby 
z nimi powrócić do Ojczy?:ny; chciał je.dnak 
najprzód z matką się widzieć i otrzymać jej b-to
g·os1awidtst\\·o. - Królowa .Ryxa sprzeciwiata 
się temu, żeby syn wracał d-b Po4ski; może się 
bała o jego życie wśród pogan, może pragnę-ta, 
żeby zostai mnichem. Ale Kazimierz zaspokoP 
matkę i powiedział jej, że T,powin.ien wydź\\~i
gnąć swój uar6d z tylu niesz:.::zęść'' ~ '\.vię~ też 

ona pobJogos-1aw·ł/a mu i oddaws.zy korony, be.r
ła i klejnoty, wyprawiJa go z Bo-giem· do Potski. 
'--..... Ten p<Jwró-t Kazimierza byl do\\'lQdem o-pieki 
Boskiej nad ziem:ią naszą, bo. tylko on mógt i'-ł 
podnie-ść.. ja~{O pra·\\'Y jej król. maJący więc la~ 
s·kG Bo.żą do takiego dzieia. - Bylo t-o V•/ ro.ku 
1040. zatem sześć lat p:(} śmier-ci ojca - tak dłu
go trwa-ID b~zkrółowic. -

SklO.ro przybyt kt•ól Kaz·imierz dn Połs-ki. 
chrześdan1e l wiern4 radośnłe go witali płeśni~l: 
,.,A w·itajźe. w•itaL nasz ml1y hospod;ynie"'. Ak 
poganie, których byto nal\vi.ęce~ na MazO\VSZtL 
gbtu:ito'\vaH s.i ę .. m.aj·ąc na c·zctc M.asław·a1 koniu~ 
:Sle-go i tdttb.ic{tca J\'\ieczys..~a\VO'k·ego. K.azim4e~~li 
d\va. rJ.;~y ua ni.ch s1ę w~·prał.:'lit ~'\rydeiył ich 

gnic\\·ę. 

Cesarz njemied\i łienryk III, który byl kre
wnym Ryxy i życzli\\ ·ym dla Kazimierza, porna
gal mu do odebrania od króla czesl\ic.go zant
kó\\ na Sl~\Zktt, l<tóre ott ,~, - czasie bezkrólcv,·ia 
zabra!, a Ojc iec Ś\\. kazał mu świctoś~i i skar
by oddać Polako111; ale on część tylko nam od
dal. 

Kie-dy też Kazimierz \\ 'YS\\"Crbodzil i uspo
koił Polskę. zacz<.1ł nad nią pracO\\·ać, aby ją 
oświecić i nt\\ ·icrdzić w \\"ierze św., żeby już 
(;cltąd nigdy się nie zachwiała. --- Przy\vrócil 
\YiGc biskupstwa, które upadły podczas tego 
poga(tskiego zaburzenia; zaldadat klasztory i 
szkoly, gdzieby się mlodzież \\ ' religii i nauce 
Ć\\ ' iczyta i \Yierniej odtąd s{użyia Bogu. Tak to 
\\Jaśnie sam Kazimierz po chrzcściat'tsku mą
drze rz ~1dzil krajem, bo się przedtem Ć\viczyl \\ 
nauce. On to pierwszy z króló\\. polskich umiat 
czytać. ~ Polska t e ż pod jego berłem odżyła. 
odn-owiła się w \\·ierzc chrześc.iat'tskiej. dla tego 
łlaród przez wdzięczncść · nazwal go Odno\\'icie
Jem. - Umarl Kazimierz Odnowiciel \\. r. 1058 , 
\\ ·ięc panC\\:al lat 18. 

Czterdziestu chłopów 
pod KJuszynem. 

Nie znajdzie pono na świecie gospodarza, 
coby mając zlycłl sąsiadów . ,potrafił się uchro
nić od klótni, choćby jak mówi~l był bez żóki 1 -

miGkkiego jak \\ ·osk serca. To te ż i Polska, 
choć ryle mil O\\·ata spokój i nic dybała na cudZ'-1 
\dasllość, musiała ni e raz rada nie rada opędzac 
się sza·b!ą od l!apaści, i ttczyć rozumu butnych 
sąsiadó\\ " . 

Takci by~o z Mosk\Yą za króla Zygmunta 
HL Dojmowali i dojmow·ali nam Moskale aż et 
konie~znie przyszlo do wojny, i król Zygmunt 
sfa\vnego hetmana Stanistawa Żólkiewskiego z 
\\·i-clkiem ,,·ojskiem ,, · :rsłał na nwskie\vsk~l zie
m i ~. r czas już by-t do tego, bo \\ - lVl-c-skwie stra
SZllE; dzialy się rzeczy~ Młodego syna niebo
szczyka cara zamDrdował wia.sny minister i 
sam osia.dł na tronie. tcm11 znown drugi jakiś do
jechal kD·(tca, a tego drugjego znowu inni zgła
dzili ze świata~, i tak szlo dalej. Sprzykrzyło się 
patrzeć na tD Polakom, a c6ż dopiero doznawać 
krzy\\:dy \\' tent i owe m! \Vyruszyl tedy sła
wny Zółkicwski z Polakarni. a d\\ ·aj Szujscy, 
c a rowie, groillladzili lud i gotowali się do obrO
ny. Ale octrazu już im bardzo ciGżko było ua 
sercu. bo Polska była potężna i zamożna, a het
rnan Żó!kiewski wojow11ik straszny, co już wie
le wygrał wojen, a nawet najstraszniejszym na
tenczas w świecie Turkom kroił kurtę, że aż 
mi-lo. 

Nie dzi\v: też, że już naprzód mieli boja 1\iio
skale, a pokazaro się potem, że dobrze zwąchali 
pismo n:osem. Pod Kluszynern zdybały się woJ
ska oba, i zaraz wszczęła się bitwa zapalczy\va. 
Ciężkaż to była godzina dla Moskali! łietman 

· Zólkiewski w'ie jak najlepi·ej uszykować wojsko, 
i którędy najskuteczniej \\'Siąść na kark wrogo-
wi, a nasze wojsko jak mttr żelazny posuw-a się 
naprzód a naprzód. Tylko co zaczęła s.ię bitwa. 
a już widać że nas.i górą i górą aż do kof1ca. 

A tam na le\vem skrzydle na małern wzgó
rzLt stoi kupa 1\'loska!i, i za wzięcie. broni się od 
_naszy~h, co ciągle sztt1 rmują a szturmnią da. gó
ry. Naszych nie \Vicle wprawdzie, aleć to stra- -. 
szaic natarczy·\vi ludzie. Trzy razy odparii ich 
1\t\nskale, a oni taki sum1 naprzód i przecież na
koniec rozbi-li wroga jak kup~ pierza, i stanęli na , 
gó-rce. 

Hetman Zółkie\YSki po in.nej str·onic prowa- , 
dzi do boju żo-łnierzy, ale sokolcm S\\'C-rn oki-em 
w·!dzi \\~szystko co· się dzieje. 

- To m.i zuchy! - krzykną! i dalej rvzka
zuje1 jak iść do sztu·rmu! 

Aż też i nicba-..vem skOJi-cz.ył·a si.ę b-itwa. 
Przegra.li Moskale i cale pole zaslal.i s-v~tcnti tru· 
pami,a mnóstwo ludn z,osta\vi]i w naszym ręku. 
Raduiąc si:ę hetman z wielkiej wygranej r Bogu 
szle podziękow-anie, a cak wujska d'ziękuje 
Boga-Rodzicy, c.o z daw·ien dawna był.a l j.esl 
niebiat"1ską t'r\atką i Opiekunką n·aszej zkmi. Po
tem hetntan objeżdża \V:o-jsk·o i przygląd-a s-ię ik 
;;,:ginęlo ·w ho!u, i \V tent d przyje:idt.a do tej kup
ki, cu tak Za\ltZię-de szwnno'\\'ała na O\\tc \\;zgó

· rz~-. T-'at-l~Y 7,d"a.ta i \~·tdzi ic.C t() nk s·zJadna: j·ak 
cale -w·ot'śko," 1-cn·o .p-rcs-d chtcpi., co t w-f.asnej o-

choty ruszyli na \n)jnę. Byli O\Vi z rozr1Ych 
stron Polski. jednak jeden w drugiego chłop iak ~z 
tuz czerwienny. Pl 

- llu was zosta1o z bitwy? - pyta pan het. r1 

man. Je 
- Czterdziestu! - odpowiadaj~t ju-naki. pc 
Pan hetman pokręcił wąsa i wspiął' się wy. c~ 

żej na konia. · 
- Lcbscy z was chłopcy - rzek( mocnyrn ńC 

gio-sem - zasłużyliście się ojczyźnie, a .wiecie, ni' 
że ojczyzna nasza to pani szczodra i wspaniała, de 
nagradza sow-icie za \vszystko. co kto zrobi dla 
niej. Otóż ci zaraz posyłam do króla i do sejmu .it 
pisanie, aby \vc.{s -..,vszystkich jak tu jesteście po. w 
robić szlachcicami! n 

Krzyknęło z radości chlopów czterdziestu, 
boć to polski szlachcic, t{} była godność nie lada; ~· 
znaczył ci on w·ięccj w świecie i chrześc iaii- t 
st\\·ic, niż gdzieindziej graf albo książe. To też ~i 
nierCI!z obcy książęta, a nawet królewskie syny "i 
musieli nabiegać i nakręci(; się nie mato, n iż ich 
przyjęto do po-lskiej szlachty, a z częsta i gęsta i 
zdawało ·się, że taki obcy książe albo magnat P, 

ogr·omne sumy tożyf' i nakrząta{ się co niemiara,~ 
a ta.kić musial się kontento\vać swojem zagrani. j 

cznem h.sięstwei11, i u i e mógŁ zostać po-lskim 
szlachcice-m ani rusz. 

Tymczasem pan hetman naszym walnym ś 
ch.\opom dotrzymaJ slowa, i wnet ci od króla 1 

sejmu przyszlo pisanie, że \Vszyscy czterdzie
stu mają być szlachcicami, i każdy ma odtąd 
nazywać się Żólldewskirn, jak sam hetman sta.· t 
wny. A nadto każdy z nich dosta-l i gruntu tyle,

1
' 

źe choćby na mendle liczyt dzieci, 11ie potrzebo· 
\\·aJ się twszczyć o chleb Boży. 

EL cóż to byty w tej Pols-ce za obyczaje! 
Dziś byl ktoś prostym chłopem, a led\\-·G raz za -
ojczyznę nadsta\\·it sl;:óry, to jutro zaraz to pan 
cah1 gębą, i ani go {).(}r óżnić już -od sa'mego het· 
mana. boć oba d \vaj dla równości szlacheckiej \ 
jednakie nawet mają nazwanie. 

.Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich, Warmii i ~lazur, 

Skarszewy. Asystent przy tutejszym sądzie! 
okręgowym, Bronistaw Wojciechowski przc11ie· 
siony .iako sekretarz i Hornacz do Licizbarka a' 
sekreta'rz i Uornacz Dobrzyi'tski przeniesiony z 
Lidzbarka do No\vegomiasta nad Drwęcą. 

\Vąbrzeźno. Landrat Volckan Z\vołat ze· , 
branie kokmistÓ\V, na któren1 postanowiono 
\\'nieść do prezesa rejencyi o pol·ącz.enie Ptużni· 
cy i Augustynek i nadanie nowej gminie kultur· · 
ną nazwę ,,PfellsdQrf''. 

Z Grudziądzkiego. I-(ząd ·zezwoilł na to, 
aby J<aczynie\v·o, mająrek PO"S-ła p. Siega .. naZY· 
wat się .,Siegsdorf". vViadomo, że \vniosek o 
przechrzcenie I~aczynicwa sta\vH p. Sieg z ra· 
d-ości, że Z"rvyciężyl przy \\"yborach do parla· 
mentu kandydata polskiego. 

Brodnica. \Viec niedzielny nie m-óg1 się ·od· 
'być, bo policya nie chciata dać poświadczeni·a, 
iż. o wiecu została uwiadomioną, twierdząc, że 
listu z nwiadomieniern nic o.debrala. Starano się 
wprawdzie jeszcze w ostatJJiej clrwili ze sttonY . 
komitetu o to_, aby wiec mógł siG. odbyć. Prze· · 
wodnkzący oświadczył p. burmistrzowi ustnie, :, 
że list wy;lal; atołi p. landrat nie zez\\ ·qlił na. 
odbycie \Vieca, dla tego że \vice nie byl zamcl· -. 
do\vany. Dla urządzaJących wicc-e \vyptywa 
stąd na·uka, aby spra\\ ę załatwić ·osobiśdc, tub 
listarni r·ckamendowanc·mi. \Viec miaf. się o,d· 
być na sali kotelu p, Peto i duro 1nz łudti zgr~· 1 madziłn się przed hotelem. W'ie>:: odbędzie S1.e .. 
w przysz1ą niedzielę i pewnie }eszcze . większe 1 
ściągną thrrny naszych \Vyborcó-w. . . 
. Brunsberga. Ks. dr. Dittrkh, profęsor . przY 
Lycemn łiosiamrm w Bruns·be"rdze. zosta1 m(a· 
nrr~·-ar!y p-repozytem tumskim ,,. Prbm~:rH·ku. 

Z Wieł. Ks. Po~aństi~,O. 
· PotJ:taft. Szko~y ludD\\"e \V' W'. Ks~ P.·oznań~ 

skie.rrt. ·kos&tlJj.ą roczn·lc t2 129'000 marek, i e~~·, 
ga p.anstwo daje p-rzeszło· p.o~owę .• ~ ·52 ' pn~c~~t . . 

Szamo-tuły. Pl"obo-stw'o· w· Ktclni-e obefll1ilł0'
z dnieitr 1 listiQ.p.ada ks .. P1'ob. Bartsch' i ·p-od .sza· 

· tno.tut. · · · · ·~ 
Po-znań. Poct.tug naJnowsz"ego· ł'oip~r~a· 

dzenf~ mh1łstrłł, dodat~i d.o pen-s:vi_ ,tos~!1::~~Ke!t- : 
zuiagt amią być takze \li.,.ypła.cane kantdłi . 
i nizsz·:vtn urzędnikom którzy ' od ł ' l\.·-wTetn1a 
oirzym:ai~ e~ner!turę. ' R~J.vniet \'·'tł·o~':ont . tv~ 
urzędmkow, ktom·- zmarlt po 1 -!k1\illetidU: t • 

P1'~r.padafąca l'ata ma - bsrć \ł"·~fal:olt'lt~· 



Y~h Mur. Gośli11. Zcszłd nicclt~ieli bawił s.ię u
iak zdl rzeźnicki Miiske nabitym re\\ ohn~rem. 

fJrzrglądal mu się ucze{l J essc. Nagle pa dl 
let. ·,rzaL a kula re\Yolwc.rowa utk\Yiia \\ ramieniu 

jesscgo. T(anncgo od tawiono do laz.aretu v.
Doznaniu. gdzie jednakże do dziś nic \\·ydobyto 

·y. ~szczc kuli. . 
Koronowo. Przy ,,·yprzęgO\\ aruu uderzy/ 

Yrn .a11 parobka Stali!'lskiego w Dom. \Vtcln-o tak 
'ie, 1jeszcz~śli\Yie ,,. r10~ę. że lllttsiano go prZC\\·ieść 
fa jo t!ltCJSZego lazaretu. 
dl~ Plcszew. Przy \'.·ysiadauiu z bryczki upa
mu JIZI 68-letnia \\"dO\\ a Piskorska tak niesz..:zęśli-
0. \\ ic. iż wkrótce potem zmarła \\·skutek odniesio

nych l<antuzyi. 
tu Pozna11. Profesorem języka ang-ielskiego 
a: ·rzY no\\·cj akademii poznat'1skiej mianO\\ :1nym 
ń: os~al były docent pry\\·amy przy ttlli\\ ·c rsytc

tet .ic bcrlit'Jskirn dr. \Vilhclm Dibelius, lkztlcY do
ny ~ic ro 27 lat. 
·ch Poznań. f~ o botnicę J ózefę Su·walslq prze-
ta 1., l1ano \\''2Zoraj przy ulicy fryderyko\\ ·skicj. 
atiPrzcwicziono ją do lazaretn llliejskicgo, gdzil: 

ra ~[wierdz.ono, że oprócz obrażcr1 skórnych ża
ni~ jnych innych ckaleczet'1 nic doznał:l. 
im Oborniki. Gospodarz Jan s;zymkowia.k z 

Różnowa zJamat prawą rękę przy podnoszeniu 
'm 5/uzr na S\\· o im polu. 

ie-
Ze Slązka czyli Starej Polski. 

ąd \V Hajdukach (pod Król. rlnt4) zmarła '' 
a- :rch dniach \\ -dO\\·a franciszka \V~tsikO\\ a prze
Je, żywszy zgota 105 iat. By!a to _pc\vnie bodaj 

0• n1e najstarsza osoba na Górnym Sląsku. 
vVrocław. Ś\\·ię.ccnia na księży otrzymali 

·e! 1r sobvtc \\'C \Vroc/awiu dyakoni \Viktor GaJl
za ,zarski z Laurahuty i f.;-ranciszek Brom m ze Za
an JTZ<:L Kilka dni przedtem otrzy111ał także Ś\\·ię
t- ;enia dyakon \Viktor Dre\\'JJiok ze Zabrza. -

iej ~o\\-0 \\ "YŚ\\ ięccni byli w 0statnim czasie cllorzy, 
11 skutek cze-go nie n-wg li otrzymać święcełt Jak 
Jawniej razem z innymi. 

Poręba. Nicszczęśli\\ · y \\·ypadck zdarzy( 
;ię t11taj w środę rano. Rzeźnik Józef Ciupka 
~crwoził S\~ o ich k re\\·ny;::h na d ,,·orzec kolejowy 

·j'l Zabrzu. przycze.m w drodze konie się sp.fo-le , . . -, • 
'ZY1r 1 p rzc\\ ·rocity \\oz. 

e- Bytom. Zmian:v \\" dnciJOwic(tstwic. Mia
a l0\1··ani: ks. admin. -rlermmm Viebig '' \V olezy
z llhe _wikaryuszem powia tow·ym w Bytomiu na 

G. Slązku, ks. kap. Pawe-ł Lex \\' Kochlowicacll 
e-· (.~~ratusem w lialembic, h:s. Maksymilian Lipka 
~ 1!1 kap. ,,. Z.aborzn, h.s. Franciszek Pozicmba 
d·l kap. \l.' Psz,owic, ks. Zygmunt George III kap. "' 
r· Racibot·zu. ks. \Viktor Drewniok kap. w \V. 

Paczynie, ks. Aloizy Koscl!ek kap. przy lwś..::ic-łc 
,· \v. Pcnv·{a \\ ' K:1towicacb. 

~ Sławięcice. f<Ghotnik kolejowy Kocurek 
·11 

Pl:zechoclzil na tutejszym d\v:orcu prz.cz wr ko
le.tOv-·y w ch-wili, gdy nadjechał pDci<tg osobO\\ y. 

·, Po<:iąg pchn4l Kccurka tak, że ren się prze\:~, ró
:ił, ndcrzaj,lc ~f>DW4 o szyny. NieszczGśłi\\"'Y 

· lmarł na mieiscu. 

.a~ Babo-ró~. Ofiarą gorzaJki padf gospodarz 
·ę 1\arol Titz z JarowniO\\·a ()Od Baborowcm. \Ve 
Y cn,~artck chciał sohie pociqgnąć z butelki i -
• Poctągną1, ale przez !}Omyłkę nie \\·ódki, tylko 
e k\vasu karbolo\\·ego. Pomimo szybkiej pomD'cj' 
~··lekarskiej, uie-szcz-Gśliwy w kilka minut pdźnłej 

1 •. b~ł jnż bez ducha. 

W'iadomoścj ·ze świata. 
: . Z \Vfodt. "Trybuna'· donosi z Paryża: 
~, Wrosł\i posc.t z Petersburgu Morra di Lavriano 
e ·~rz_ybyl_ tutaj .i miaJ z królem rozmo\vę w kwe

~tYl odr-oczenia podróży cesarza do Rzymu. 
P.ot\vkrdz.a się, ie odroczenie padróży p-rzypi

. i~·w.an{!m jest zbytniemu posp:lccbowi t'dSYiskjeJ 
nt.;~icyi, Dept:s.z.a .,T ribuny'' donosi dalej, że król 
\\Jktor Enra!luef \\")-'raxi-1 \'."Dhcc ks. DD·Igorukic· 
1o S\1.·e żywe t~bole\vanic 7. p.owodu niesp-odzic

. waneJ decyzyj i sposobu jeJ oznajmicnja_ 

·. · z· Czeeb. Dzienilik staroczeski , .. Hlas Na .. 
. ''Pda" .Pt&~, i·e obstru.kcya niemiecka \V seJmie 

.::zeskiur byt.a obstalowana p-rzez dr. Koerbcra. 
• kt~ry ~hdał v .. :. ten sposób zmusić cze.cm>\\' do 

u legrości . t\· Radzie Paristwa. Pla.n ten lał\ 
~~~.Y,~~l\ie .z·res.ztą plany d·r. Koerb:cra nie-po'\Vie-
~le . SJ~ p.oniev.:aż Czesi odpłacą si~ niemco1:n 

l'lreu~agan~l obst.rukcyą w Radzie Partshta. 
~· l<o~ga. Król i kró{o\va g1-ecka udali 

•• 
1'G rJa ·p'oktad-zi-c akrętu Połarstern do Peters-

'>Urga. · 

·P'arrt. ·*.fflł--~słd· oilat'O\>f''Ut dla bi·edu·ych 

· \VIARUS POLSI(I. 

Paryża 50 ODO ir. i .30 000 fr. dla bit:d11ych fran
ctrskid kolonii w Rzyrni~.:. 

Rzym. Papicż nazna'-zył tajny konsystorz 
11a 9 li wpada. a publicz-nr na 12 listopada. 

Paryż. Prezydent mtm tn;\\ \\ trzymat 
'' ypiacę pensyi probcsz~ZO\\ i Laurent, kcóry 
umieści! \\ jednem piśmi~ artykuł. obrażający 

król a '' ioskiego. 

jak się zen1ą \V .Afryce? 
Sldanność do J. a\\ ida11ia zwi;.p~kó\\ maiżeti

sk ich jesc \\ rod~"otq \\·szystkim mieszkatknm 
na kuli ziemskki i bardzoby się lllyEł ten, ktoby 

· ją tt\\ ażat jedynie za ,,·yt\Y6r PC\\·nej kultury. 
Cy\,·i!izacya tylko t :łat\\ i a pohlCZetlie. bo u su\\ a 
prz~szkody. u trudni::d<\...:e ''s pól n e pożycie. 
\V cźm:y np. J\1\u rzynt'1w '" Afryce. - Stan tam
tL'jszej kulrury lll:lStręcz.a zakochanym, chcącym 
za\\ rzcć stcsnnki rnalżet'rskie, tak \\·ielkic tru
dnuś..:i. że u t t as z p e\\ ności<.1 zrn rozilyby od ra
zu najgoręt:zc na ,,·e r clręL:i matrymonialne. a 
o:...:igcdny stan starych ka\Yail:ró\\ ' 1 Jeszcze 
czcigodtiicjszy starych pallicli wzrastalby '' nie
skołlczoność. 

Na \\ schudniem wybrzeżu :\i ryki, \\ ' pcsia
d /ościach niemiecki;.: l t. mieszka mu rzyt·lsk i 
sz•..:7.cp Szc:uułlaa, mają..:y nader charakterysty
czne i L:i.eka\\'C Z\\ yczajc \\ za\\ ieraniu mal
żet1srw. Tant lllfodzicnicc. mai<lCY zamiar się 
ożenić, stara się, całkiem zrcszt<l I}Odobnie jak 
u nas. pozyskać przychylności '' ybrane.j przez 
siebie damy. Udy s i ~ llltt to uda, gdy ·oboje, 
\\ yrllrrzy,, ·szr sobie S\\· e uczucia. zapragmt je 

z rea!lzO\\ ać. m loda Szambaanka, choć z pewno
ś..:i~t rrit.;dy 11ic nic slrsr.ata o tcoryach usał1lo
\v·olilicnirt kobiet, śmialo i r~z.olmnie przypro
,,·adza kandydata na narzeczonego przed S\\·egu 
ojca i oś\\ iadcza mu ·ot warcie: ,.oto mój mąż''. 
Ale stary Sz.ambaa, to u~gi dyplomata! Cho6by 
wybór córki leżał na\\·Ct w jego planach. to i tak 
nigdy siG od razu nic zgodzi, lecz całkiem chlo
d!lo cclpo\\'iada O\\ ym zakocltany111 aż po sa
mo czarne uszy, że musi siG zastano"·ić. 

Z\\ ·Oittic tedy \\ szystkich czarnyd1 wtnj
kó,,·, stryjkó\\', ciotki itd. na naradę i ten czamy 
areopag zaczyna \Yybranego litłodzietka nico
,,·ać. na ,,·szysrkic strony. Lf:?:Odzenie się na \\Y
bór ł zat\\'icrdzc11ic go zuaczy tam tyk, ~o u 
nas zan~czyny. 

Teraz zaczynają siG dla zak-o.:hallJ. ...:h ciężkic 
czasy. Podczas gdy u nas okres narzeczcti
SŁ\\·a jest okresem ży\\ ej wymially lis[ÓW. dłu
gich rozmów. \\ ·spólnych marze(!, szczebiota!'t. 
kradziollych uściskó\\ dłoni, ram nie wolno na·
rl.cczonym nictylko roznw \\ · iać ze sobą, . ale Ha
\'. · et widywać się. A jeżeli się spotkają przypad
kiem. to 011 musi się co prGdzej od\vr(J~ić, a ona 
\.'O prędze .i ukryć. Jedynym ląc.znikiem je ·t 
przyJac-iel narzeczonego, który od tegoż przy
nosi czasem jaki prezent. z nantry rzeczy bar
dzo prymitywny, bo ubiór Szambaanki składa 
siG tylko z kawa.łka J.;oloro\\·cj chusty i stroju, 
od nawry otrzyma11ego. Ale najstraszniejszym 
nicprzyjacielem h:st jego przyszły teść. \Vy
d::dąc bO\\·icm córkG, która w Jego imventarzu 
domowym przedsta\Yta duż~l wartość. stara sit; 
sprzedać ją jak najdroż.ej i swego przyszłego 
zięda traktuje p-o prostu, jak dojną krow<;. Cią
gle maltretuje go kategorycznym roiikazern: 
.. Przynieść p.ombe'·. 

Pombe - kstto up:ajający n.apój, sporządzo
ny z trz . .:iny cukrowej. Jakie to dzi'<\ He! U 113~ 
w podobnych warunkach częstl!je ojcie-c nader 
uprzejmie przys.zkgo zi.ęcia. także takim napo· 
je-m z trzciJly cttkro'.-vcj (Z\\·anym u nas pov.·sze
chnie rmnem) z pe\vną domieszką wody, cukru 
l cytryny, a tam zi.ędcwi .. ,in s~·· nie wolno pić 
ra·zcm, musi rad Hie rad poprzestawać - nic
raz cale I1Jicsiącc - na niepraktycznym tytule 
g;Ó\\ 'Tl~'g;O UOS.tawcy ,.pombe·' dla ~akj familii. 

\Vese.le spra\l. · ial~.t rodziny obli stron. Sk{od~ł 
ię on·o z ś1~iadania i O·~tadu, na którym k.ottie
?nic musi być ptccz~il koz"i.a, no i naturalnie 
duź.o ,.pambe''. Ob-e.c.ność pana m.ł.odt:-go j-est it~ 
dr1.ak \\ ylduc.zon:.t, natomiast p.antta rnloda rnusi 
być obccn.ą, może kść, pić i ,kst obovtiązan.q 
od \1 ·sz.rsddch k re,~·nych i łkzny-.::b go-ś.d, mniei 
'ł-ub wię-..:d piJanych. \\.'TS·łuchać dobrych ra.d o 
obo""ł.: ·~ą.zkach m.a.1ze-I!skkh. Po porudni-u ziawi~ 
sh; pan mforly z ośm.iu obD\\'iązofąctmi Haszam.l 
,,pnml:n.!' ~ zapytlJJe skronf.LJte, czy dzJś cxrz.y,na 
-~·-oh-l_ żonę. 3 .. p~ ottzymaniu p:ota~~~e~ ~?.~* . 

\\'i-ctUl.1 l)d:dal.a SK: ·cr.atrchm!asr. OftcyalnJe re
Pl'czcJHuk g'o kgo przy·jadcf _,__ pośre-dnik z j.e-

dntt ze '\\ ych żon. Tlllltl j ·dnak '' ohw jcś\: i 
pić. Po u·.::zcie udaje się caty or zak weselny 
do dcnw przyjaciela. gdzie pan młody oczekuje 
na S\\ ą żouę; od tej dl\\·ili spotkania uważać s tę 
już mogą za malżer'lSt\\ o. 1 astępujc jeszcze je
dna uczta, poczem rDzchodzą się goście. Po 10 
dniach sldada matżonek z żorl'l pien\ szą ,,-izytę 
S\\ ynr teściom. którzy U\\ ażają za \\ ~kazane, by 
im jeszcze raz przyniósł 6 flasz .. pombe··. l 
z nO\\ u uczta. 

Ale stary Szambaa jest nienasycony; ż<.tda 
on re raz od rodziców zięcia Z\\·rotu kosztów 
\\·yłożonyclt na \\ cscle. Składa się na nie miód, 
koza, \\ ędzo11e mi~so i dla tcś~iO\\ · ej dwsrka, 
jako GdszkodO\\ ani e za tę chustkę. którą podar
ła, nosząc \\. niej niegd:.rś córkę na plecach. J d li 
się rnalżer'tst\\'tt u rodzi dziecko, trzeba Z !lO\\ 'l 

dać kściorn kro\\ ę. 
Zdarza się czasem, że mlody małżonek n!e 

jest '' stanic ,,-ypiacić wszystkkh należytcści, 
,,. takim razie jest obowi,lzanym \\raz z żollą 

upra\\ iać- trtutem procentu od zaleglych dlu
gÓ\\ - pole teśda i nieraz schodzi ma na rem 
cale życic. .Jeśliby zaś uchylaJ się od tego, luiJ 
pra~O\\ al Gpieszale, teść bez żadnych skntputów 
zabiera mu żo1H~ i w razie naą-:hmiastO\\ c: go 
nie\\ ypłacenia długu \\ ydaje ją calkiem spokoJ
nie za lmtż za kog-o innego, a 110\\ y zięć m!Jsi 
t-e same próby cierp!i\\·ości przechodzić i naw
rnlnie tak sarno płacić. 

Jak widać, droga ,,·iod~1ca do oguiska do
lllO\\ L'g'O jest talll dł11ga j Hciążli\\ a, jeśli kdJwk 
po niej przechodZ<l. to musi tam istnie(. głQboka 
mi !ość. bo tylko ona potrafi takie przeszkody 
z\\ ·ale z yć. 

Z różnvch st:ron. 
Dortmund. W kdnym z tutejszych warsztatćlW 

swl~• rshkb :;tr<'ci.l robotnik Jan \\ oinowski oko. 
Oberhausen. :--:a ttJrZe kolei kopalni "Oberhau

sell" cJr.,wJ si~ roburnik pomiędzy dwa wagony i ;.u
swt śmiert.:lnie poraniony. 

Unden-R.uhr. Ks. kapelan l(crspe został przesie
dl<lllY Jo \\-erne przy Lan~endreer. 

Essen. \\ kuksow11i. należ<Jce.i do kopatui ,.Hc
lcm~-Amolic" stradl oko jeden z robotników. 

;"\\oguncya. ~~~d \\'Ojenny w 1\\ogun~yi skazał 
pm:pfic.::ra rllliillt:1t1ll0 \\' ().) pull\ll art.) kryi na 9 
micsięcr \\ ięzienia la sponiewil:r~u1ie podwbdurch 
lolnkrzy \\' ()9.3 \Vypadkach. Nie zdegraJ,Jwano ~(l 
jcd. n~1 k, gdyż sad by l tego zdania. że lio-iitnann po
stępo\\ at tak wskutek ,.przesadnego JJOjmowania obo
\\ ' i~•zkth•: s!ui.bowvch". 

Berlin. Obit;d wi•·lkoś-;i prr.c:ma'' if1 :z 1!8· 
scępuht.::Lg\J listu \\ zechnicmca czyscej rasy l!ti 
,.K:-~.::uzzcitttn~c. Znajduj'-\, si~ tam następując~ 
zda u i~: 

An11ia nictuiecha nic postatia równ-:j subie 
w Europie, i gdyl.Jy !}otęgę ,,·yzyskano, z łat .. 
\\ ·o ścią możnaby zawojo''·:ać i zgennanizo\\ ~l~ 
caht europę środkową od Baltyku do Adryaty
ku. Lecz cóż sję dziek? w· Berlinie marHicią 
sily olbrzyma, a politykę zagraniczi ... t upra\\ ia 
się jak dziecko! \V Austryi giną i więdną 9 
miliDnó\\· doskonałych uicrncó\\'. Czemuż lliem
cy nic ,.przedmą" ( !) n. p. Czech, Moraw i Śl<.\
ska austryackiego i 11ie zgermanizują ich 6 mi• 
liou{n\" mieszka!'1cÓ\V? \V ten sposób kwestya 
niemicck~ \V Europje środkowej od razu zosta-

. laby ubitą! Austrya pozbyta by się S\vokh 6 
mi!ion&w Czechów i mogłaby z większym spo
kojem niemczyć swoich Sło,,·e1ków i \Vło
~hó\v. Oalicyę otrzymałaby Rosya za przyto
Ztllie ręki do ., \Vielkich Nkmicc od Bałtyku Jo 
Adryatyku". 

.• Krenzzt~:- sama nazy\\ a autora tego listu 
,.połityczn-em dzieckiem·', lecz zdanie to jest o 
tyle za łagodnem, o ile podobne życzenia poja
\dają s.ię zbyt często, aby można je H\Vażać za 
dzieciune. Zresztą Niemcy z 3n mili·onami P.o
laków" nic mogą sobie dać rady, cóż by dopiero 
mieli za kkpot, gdyby przybyło .icszcze 6 miłio- -
nów krc\v·ldch Czechów i Mora\danl Czy ów 
,,rlz.iedalc polityczny gazety krzyżoweJ myśli. 
że to t.ak lat\\· o .• przeJąe· Czechy, Morawię i 
Ś-klsk austryacki. jak się .,przejęło \V 99-le.tnią 
d.z.ierźa\uf· kawal pu-stego kraju w ChJnach 
(Ki·au-c.zau), i zgermanizo\\ ać 6-mtłionową lu u
noś~? - O \vszechuicmcach możua po\vkdz.ieć: 
l(ogo Pan Bó~ chce ukarać, temu najpierw ro
zum od merze, 

Ostatnie wiadomości. 
P r- a 2 a. NJe.mcy swemi krzykand SDr-awiłJ, że 

sej.. trzeba by-ło zam.k.aąC. bo wsze-lkie obrady zostd:-o 
ły c,w~ione. 
· ł( i l o n i a. A..reszt~waoo tu a.Darcb~tę. 

R 'l )" m. T er.u ł)łsz.ą. t-e car ros)1skł d.o.pieró na 
łfr'i{f~źł;t -.~iasnę d·o atYUlU prr.ybędzfe. 



Rozmaitości. 
Ż~rdowsk.a prreh'łegłość. Zyda Zucker-

tnana z Bę.dzina ,,. ł(rólesnYic·. Po-lskiem skaza f 
·sąd za sfałszowanie weksli w sumie 25 000 rubli 
11a 5 lat zesłania do kopalni w Syberyi. Aby go 
wydostać, przyjaciele jego obmyślcli następvj~
cy plan: gdy Zuckermann w tmvarzystwie 
dwóch żandarm6\,. przyj echa! d n Sosnowca .. i 
'na jego prośbę pozwolili 11111 żandarmi \\'St~pić 
na ustęp, tam aczekujący nar1 d\\·aj żydzi zgolili 
um brodę i zamienili ubranie, poczem Zncker
mann \vyszedłszy w nowem stroju, nie poznany 
p'rzez żandarmó\V, zdalał ujść. Zanclarmi cze
·kali dosyć długo, aż wreszcie jeden z nich po
szedł szukać \Vi~źnia, a nie znalazlszy. musial 

· się bardzo zdziwić, ,,, jaki sposób tenże się 

ulotniL 
Mapa za 4 miliony. Najdroższą może mapą na 

świecie jest mapa geologiczna Królestwa Saskie\~0.
Zlożona ze 123 kart poiedy!iczych. wielkości 1: 25 ono 
kosztawala 4 miliony marek. K.ażd<1 z kart wymagala 
mniej więcej roku pracy i kosztowała 30 do -±0.000 m 

Towarzystwo św. Kazimierza w Baukau 
dono·si swym czfonkom, iż posiedzenie miesięczne od
będzie się w niedzielę dnia 25 paździemka po pol. o 
godz. 4, na l<tórem będze pJacenie miesięczne, wpis 
11owych czXonków i '.Vyptacenie chorym. Zarazem 
daje się szan. czlonkom do wiadomości, iż nie wolno 
się żadnemu czloHkowi meldować do \V oj ci ccłw J rtll
kowiaka, jak są chorzy, gdyż nie otrzyma.i<J. ~adneł,! 
zaoomogi w razie choroby. tak zapadła uch,wa!ą. na:i 
os ta tnie m posiedzeniu towarzysnva. Zarazem p'roszę ' 
·wszystkie listy tyczące się towarzystwa nClsze~o 
prźesyt;a:_c -.'\vprost do przewodniczą.ce~o: Ignacy P<l
'\VUĆkf, Bhukau, Striinkederstr. nr. 52. a nie clo loka-
lu. ' ' '' · Z a r z ą d. 

To-w)łri, p. o. Serca .Tezusowe~o w Recklin~hausen 
uwia.clan'iia S\vych czJonl<ów i ·wszystkich Roda l< ów 
w . oko.licy, iż w sobotę 24 pa;~ dziernika po poL o 
~odz. 4 będzie ksiądz polski słuchaJ spowiedzi, tak 
s<1mi i w niedzielę rano 25 hm. O godż. 6'·i jest 
wspólna Komunia Ś\V. Członkowie winni się \nzyscy 
stawić . w rzapkach i oznakach · towarzyskich pod 
chorągiew. W niedzielę po, po.!'. o :=:-c·dz. 3/'2 .iest na
bożeiJstwo z l\azaniem polsldem \v kosciele paralial
nym. l 

Baczność! Po. naboże(Jstwie -jest zebranie. O li-
czny udzia.t '\Vszystkich cz.fonków uprasza Zarz::td. 

Towarzystwo św. Stanisława w \Vanne. 
Dnia 25 bm. odbędzie się kwartalne zebranie o 

godz. 4 po pol., na którem będzie przeczytany dochód 
i rozchód z m kwartaru. o liczny udziaJ uprasza 

- Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. Antoniego w Habin~borst. · 
\Vszelkie listy etc. do Tow. św. Antoniego w 

Habin~horst prosimy nadestać p,. Ądr.: Stanis~aw 

Pa;vlak, Habingh:?_:_st. q_~-~~rstr. __ 4:_ ·------
I(oto śpiewu "Cecylia" w Neumiihi 

donosi swym szan. czlonkom. iż w niedzielę. dnia 25 
października o godz. 3 po poL odbędzie się nadzwy
czajne . zebranie, na którem będżie obieranv now\· 
przewodniczący, ponieważ przcsztr prze·wodniczacr 
opuścić nas musial z powodu wstąpienia w szeregi 
wojsko\ve. Na zebranie się wszystkich członków 
jak. najuprzejmiej zaprasza. Goście rhile widziani. 

Z a r 'z ą d. 

Towa:rzvstwo p. o. św. Wojciecha w Baukau 
podaje '·czlonkom do wiadomości, iż dnia 25 paździer
nika o godz. 4 odbędzie się kwartalne zebranie; Za
rząą, i rewizorawie winni się o godz. 2Y2 sta\\"ić. O 
liczny . uqzial prosi . Z a r z ą d. 

. ' BACZNOŚC! .... " 
Towarzystwo gimn. "Sokół" w Liitgendortmuqtl , ·1 

urządza zabawę \ dniu 25 października "" lokal.a p. 
G. Vo~elsanga. Początek o godz. (.'i 4. Czo.J'em! 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. l(azh11ierza w Hanowerze 
nrządza d.nia 25 b. m. 13-tą rocznicę założenia tow. 
poJączoną z teatrem i taticami na sali Kochliluner 
Gese!Jschaftshaus, :Escherstr. 12, na którą szan. To\v. 
z .Misburga, oraz Jiildeshcimu, Jakn też rodaków z 
okolicy uprzejmie zaprasza Z a r z ą d. 

lliec w Bieliłu 
odbę<łzie sęi w niedzielę dnia 25 pa:~dziernika o godz. 
4 JX> poJ'. w sali p. Teodora Feldhe~e. Na wiecu oma
wiane będą ważne sprawy robotnic;ze, szczególnie 
-dotyczące wyborów knapszaftu i dzisiejszych lichych 
stosunków zarobkowych w g{>rnictwie. Rodacy! 
Dziś 'koniecznie sprawami temi za.imo\vać się winniś
my, przeto uprasza się o liczny udzi<1J Rodaków nie 
tylko z Ekkla, ale także z R.ohlinghauseu, \Vcwne. i. 
ca"lei okolicy. 

Biuro polskie· w WaDDe 
znajduje się przy ulicy 

Karlstr. nr. 2a 
w domu pana Spycbaty, ŁABUNSJ(l 

Nie będąc w domu, znaidułę się, na prz~c·iwko, 
przy Carłstr. Z c, u p. Neymana. Jestem pr2Jez ca- ·. 
polecam się do zakJ'adania i prowadz.enia książek ku
fy Q.zień w .Wanne obecny. Szan. przemysiowcom 
picckich. . · · 

Og61ny "·iec p<)lski. 
Polaków z Westfalii i· Na-drenii 
w sprawie opieki duchownej 

o.dhędzie się w niedziele dnia 
15 października 

a ~odzinie 4 po poi. w lokalu p .. 1\HHlera, uf. Sctriitz.en· 
bahn nr. 58 

Pod obrad~' przr.idzie przedewszystkrem sprawa 
opieki duchownej w języku JJOi.skirn w dyecezyacb: 
kołoriskiej, paderbomskiej i monastersJciej, a prócz te· 
~o sprawa wychowania dzieci. sprawa trzeiwości. 
oszczędności itd. 

Rodacy! Od lat dtngich staramy się o uzyskante 
wystarczającej opieki duchownej w jęz:v.ku oJczystym, 
mnóstwo wiecó'v urzą.dziHśruy w tej spra-wie. d.zie· 
siątki liczne petycyj wysłaliśmy. wysyłaliśmy depu· 
tacye do księiy proboszczów i do wvższycb wład.z 
duchownych, podnosiłi.śmv skarf[ł ·w pismach naszych 
polsldch, wszy!"Jko jednak dotąd nie wielki t~; lko od· 
niosło skutek. 

Rodacy! Czyż jednak mimo to '"'szystko wolno 
nam zakładać ręce i patrzeć bezczynnie, podczas S!dY 
brak opieki duchownej włełkie wyrządza szkody 
sp-ra,vie zbawienia dusz naszych i Ucznrch. dziesiąt · 
ków tysięcy dusz braci i sióstr naszych na- o~bczyź. 
nie? 

O nie tego nam czvnić nie wolno PDd żadnym 
warunkiem, gdyż tu choozi o sprawę zbawienia. a 
\Vięc o sprawę świ~tą i wielką, i!dYż p<lwiedział Zba· 
wicie{ nasz: Cóż pomote cztowiełwwi. choćby cah 

l"Ś.'\; iat zvskał, a na duszy szkodę poniósł? · 
on 1 . Rodacy! Wobec tetJO i na liczne życzenia Roda· 
· kó·w zwołujemy wiec ogótnv w tej sprawie do Essen. 
aby tam wspólvie się naradzić, ~akie kroki dalsze " 
sprawie tak ważnei ue:lynłć nale.ży. 

Liczny udział Rodaczełi i Rodaf.;ów pożądany. 
I\ o m i t e t: 

Z polecenia 
franciszek .f anowski z Bruchu; .Apotinarv Wojczyi; .• 
ski z Gelsenkirchen; \\ 'awrzyn Łuczak z KirchHode: 

Tomasz Kubiak ze Styrmn~ 
J. Pohl z Solderho!z. A. \VaHński z Altenessen. A. 
Mikotaiczak z Asseln. fr. Onderka z Buer. A. Ol
szak z. Bismarck. W. Pa·wl.idd z Baukau p. Herne. 
A. Ratajczak z Bufmke. J. Klimkowski z Horste·r 
.M.ark p. Horst Emscher. St. Jankowiak z Herne. 
M. Krófi.k z Herten. fr. Knle·cki z Ueckendorf. .Tul. 
Grabowski z UeckendorL W. M.atuszczak z Vt' etter
Rtthr. St. Zmyślony z Westenfeld p. Wattenscheid . 
. <\. Taracki z V.' etter n. Ruhr. 1\taćkowiak z Baren
dorf. M. Kaczmarek z Wiemefhausen. Fr. Kuhi:ak z 
Wittcn. J. Wojcieclr!owski z Wanne. NL Ratajczak 
z Hattingen:. \V. Cieślak z " 'anne. M. Patuctr z '~ ' it
terr (Ruhr). Fr. Baranowski z Hahin~horst. \\'oj. 
Agaciak z Herten. A. S.iemieniewski z Horst~Ruhr. 
Woj. fuhrmann z Iiofstede-RJemke. A. l(ułda z Bon
trop. A. Bartkowiak z Gefs.HiiHen. J. 'Vinkler z 
Hambom (RhJ.d.) .f. Srbiński z Baukau n. Herne. 
W. Skorupka z. Huckarde. A. Szłaoka z Baukau p .. 
Herne. A Dru1czak z Holste.rhausen.. M. Kowalski 
z l(rav. Z. Zrółlmwski z M.iitbeim. Krzemyk z Le.bm
kuhłe. Pr. Skoruna z Bottrop. j. Juszczak z Bmck
hausen. Ad. Maćkowiale z Baukau. St. Utkowski z 
Bruckhausen. .J. Hejnowiczz Castrop. A. " 'ynva z 
Caternberg. M.. Siekierski z Rattxet \V. Borowczyk 
z Carnap, Breborowicz. Bruch. P. l(arwłk z Bruck
bausen. T. 'Vit.kowski z Diissełdod. T. Ratajczak z 
Duisburg·-Hochfeld. J. Kędziora z Dełłwig. i(. Mitt
ko z Distełn. .J. fitz z Aprath. .f. Pozimski z Ewing. 
P. Szymyślik z Eickel. .T. Nawrot z Efberfeld. J. 
Jenscb z Ewing. J. Rvżek z Elherfełd. W. Sos.no·w
ski z Ess.en. .f. Kraj-ewski z Erle. A. Gwi:uiek z 

' Freisenbruch. M. Posp[ech z Rotthausen. T. Bar
czak z Gelsenkirchen. fr. Nov .. •ak z Wattenscbeid. M. 
Ma.rkow'skf z Gerthe. W. Soool.ewski z G!adbeck. 
W. Łuczak z Kirchfinde. S z. Kamiński z Uit~err
dortmund. A. Kłemczak z tinden. l(. Muszya1ski z 

!• Laar. J. Terakowski z Lanfłendreer. Fr. Dudziak z. 
;Liinen. hr. Dera z Sto.cfmm. St. Jabłoński z Neumiibl. 
A. Navarty z M.iihlbeim. fr. Guzenda z .Marxłoh. 
St. Gajewski z Mengede. I~. Mikolaiczak z Meiderich . 
.f. Joskowfak z Oberbausen. lg. Dera. z OberhauseiL 
J. SzuJe z Diimpten. A. Lo-rek z Osterfełd. hi.ich. 
.fóskowiak zO.b-erbaus.en. A. Jdziaszekz Styrum. 
Fr . .M.al.epszak z Rotthausen. L Kruk z H.iUerheide. 
A. MarJw,.,.-skJ ·Z RO.hUngłrausen. fr. W~rs.c·cld z Rau
xet St. No\\icki z Rems.cł~efd. -'\ich. Lenf!owsld z 
Katernber~.. A.. Humski z Sodingen. J. '\:Vilkowsld z 
Schonnebecł:c. Sz:. linka z Oberhaueu. 1~. . Ole.jnl· 
czak z Schonebeck. J. Kocha z Afs.tadell. 'W. Gr:z.e
gorski z Aftenbocbum.. J. To,mczak:. Ant. l(awcz)''ń
ski. Jan . lo~h.. \V o.;. P'md.rasz.ak. M ... Przyb-ytski 
P. Penkert. Józef Nawotn:v 1, Bortmu~du.. Andrz.ei 
S.ztence-ł z Wetmar. .Józef Hadryan t St. Antlwwia.k 
z ROłtlingbausen. IJ!. Rynkowsld z. Barerr-d-(Jif'f:u .• .. 

B a c znoś ć! 
\Vszyscy o-dbiorc:v otrzymaJą przy zakupnie l 

funta margaryny z.a 60 i en .. ieden kwit. Tak samo 
przy odbiorze ka"'l'' od 90 ien. począwszy. 

Przy zwrócei~iu 5-8 kvdtów. otrzyma kupujący 
podarek, skladający się z porcelany i inny.ch sprzę
tów d'omo"·ych. 

5zim. Rodaków proszę uprzejm~e o skorzystanie 
z tej oferty i o poparcie mego przedsięb-iorstwa. 

· ~zepld · Dcm towarowy. 
Herne .• · Neu:str ~ 49. -Za inseraty i re.klamy' redakcya wobec· jmbli·. 

· · · ·' czności nie odpowiada~ 

który w tym roku opuśdt szkolę, potrzebny zaraz 
0 

p.os}'ł'ki. Zglosić się można w księgarni •• Wiaru 
Polskiego'·. ' -----Pomotnik · kra\4.>iecki·· ·( · ·: 
znajdzie zaraz staJe zatrudnienie przy wrsokiej Pla 
c)·. 

Jan Gawron, 
Brucb, Marienstr. 224 2. 

znaidzie w interesie parcelacyinyrn 9cl l listopada sta 
l e zatrudnienie.· ja li: o sekretarz, . W}'ni<ig'a się fa'dne 
bezhlędne pismo . w ob~ jęz:ykac~~~··,. K,auc;ya-. ·wYma 
g-a na. Zg-!oszenia do "\Vianisa ' Polskiegn' 
A. S. 4. r , •. .. ' • 

. Do instytucyi rolniczej sz~·ka ~·i~ :'z'aral'::C:i;"7~~; 
i pieniężnego · , · · ' ,_. · ,: - ! -r· 

wspc•l.nik·a~ 
choć nie fachowego. przy wysokim;"'d<JtrtOcfzT~:·o,Oier 
ty do eksp. ,,Wiarusa Polskiego" 137. 

' ' 

Wiei,~·.; sprzedaż obraz:ąw.~ 
21. fi:P.l~.ceti,atsprzed.awać będę publicznie '\\} i)iąte~ 

23 pa~dziernikfł o godz. 9% rano w sali pana Sasseg~ 
w Reckl.-Brucb. przy Nowym R:vnku okolo w.- ·100 obrazÓV'J ~ 

R.eck.l.-Bruch, 20 października 1903. 
,, ·; ... · Tb. Becker, akq.·onator. · 

. . BACZNO~C-! l 
Uwiadamiam szan. Rodaków, iż w sobotę bm 

dnia 24 października 1)0 pot sprzedaję z wolnej ręk 

~ebt·e_
3

, i sprzęty domowe, 
z pmvodu prze'p.rowadzenia się w rodzinne strony. 

.Jan Borucki, 
Houtro·p, SchUlerstr. nr. 11, przy kopalni. 

• 
t.tt~zenn.Jce 

mówiące po polsku, dobrze wycho\\·ane, poszukuje się 
do sktadu obuwia. Warunki korżystne . . 

H. Kiipp.ers, dom sprzedaży. 
Schalke (\Vestf.). -· ~ 

n. o 
~~ . ..... 
!:j cD 
o::+ ..... o 
..-: ~ 
o 

Gu.sław Heitmann, §'i 
Bot-ho m • Eh ren •eld Hattinger;:.tr. 50.· g_~ 

..... ~ • • l ł i. ::: ~ .:."'a zyc.zcme na oop a .ą. .~ ? 

--------·-·-----·-----·----·--
Do interesu parcelacy.inego i róln.-komisowegc 

potrz bny jest młodzieBiec 
biegly w piórze. Ponieważ będzie mial do czynienia 
z pieniędzmi, przeto musi stawić kaucyę·. W tymże 
interesie jest także potrzebny · 

w~ pólnik najchętniej kawaler 
z kapitaiem okolo, 5000 mr. Stanowisko jest bardzc 
donośne, , przyjemne i trwale. Adresować należY 
Postlagernd Po·sen, Postamt L Litera K. T. P. 

1\Ta l-ok 1904 
· · . !'.". . : . wyszedł już 

Kaienaarz Maryański 
i }est do nabycia w księgarni .,\Viarusa Po.tskiego"" 
CeJla 6() fen., z przes.. 70 fen. · Adres: ,.·wr.arus Po.ts,kljó> 
w Bochum. 

Postbestellungs-Form\1lar. 
kl1 bestelłe hiermit bei dem KaiserUchen 

PQstamt ein :ExempJar der Zeitung_ "WiarrtS'' 
Po.Jski·'' aus Bnchum (Zeitungspreisliste 128) tur 
di·e 1\\o~ate No~ve.IJlber und Dezember 1903 unc 
zaple, an Abprn:nement und Bestei1geld 128 Mk 

~· l~ d 
.IIII .«1 tltl 
~ l'il ~ 

CIOfll' 
;CP;,? 
!~ ~ 
d;.«< ' 

Ohige · 1,28 · Mk.· erhalten z.u haben <be "'·· 
scheh1igt. 

:' ••• • •• J : · • • . ., d'. 

. ....... . 
~--------------------------~----~--~~--------~--------------------~--------------~--~------~~----~----------------------~ 

l 
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ezyli składka na uoogich studentów katolicko-polskich 

W kasie (zobacz nr. 41) niedobór 75, 77 mr. 
Ze skarbonki Tow św. Stanislawa K. w Courl 

(nadesl. P. Zielonka) 13,00 mr. 
Towarzystwo Ś\V. Wojciecha w Schonnebeck 

(nad. J. Makala) 15,00 mr. 
Z rocznicy Tow. św. Barbary w lierten (nad. 

Pi<\tklewicz) 12,30 mr. 
Na zaręczynach .Jana Skowronka z Rozalią Śnie-

~owską (nad. Sowizdrzał) 3,.65 mr. 
Z 12 rocznicy Tow. św. Au~ustyna \V Rotthause1~ 

nad. P. Kościelak - porto 20 feli.) 5,16 mr. 
Tow. św. Jerzego w Alstaden 5 mr., J. tazare

wicz l mr., St. \Vilczak l m r., J. Kocha -&0 fen., J. 
Michalek 50 fen., (nad. Wilczak) 8,00 mr. 

Ze skarbonki Tow. św. Józefa w \Vattenscheid 
(na~. Zmyślony) 33,00 mr. 

Z jesiennej zabawy Tow. św. Wojciecha w Roh-
lin~hausen (na u. Antkowiak) 7,50 mr. 

Tow. św. Anton~o Pau. z Neumuhl 20 nu., ze 
skarbonki tegoż tO\\'. 2,75 mr., (nad. r. Pora~y!]Ski, 
- porto 20 fen.) 22,55 rur. 

Cz.ł'nnkowie Tow. śś. Piotra i Pawla w Schiff-
beck (nad. J. Mtynarczyk) 3,55 mr. 

Członkowie Tow. św. Józefa z tluc!Htrdc (nad. P. 
Lata) 7,00 mr. 

Tmv. św. AntoiJieg-o w tlabingllorst ~ mr. z do
browolnych oiiar 2,40 mr. (nad. J. Maćkowial-d 

7,40 mr. 
Tow. Ś'\v. Szczepana \\' Bismarck (nad. A. Olszak) 

tl,40 mr. 
Tow. św. Jó;,da \\' Horst-Emschcr lU mr. (naci 

J. KHmkowski) 10,00 mr. 
N~ chrzcinach u Sialłza w łiorstermark (nad. J. 

Kłimko\vski) 2,70 mr. 
Tow św. Stanislawa B. w Marxloh 15 mr., ze 

sl~arbonki 13,30 mr., Fr. Om~enda 2 mr. (nad. J. Fi
łiJ)CZak) 30,30 mr. 

Z wesela .JHna Szmyda w Diisseldorfic (nad. T. 
\ritkowsJ\i) 5,00 mr. 

Ze skarbonki Tow. św. .lózeht w Horsthausen 
(nad. J. Bartkowiak - porto 20 fen.) 13.15 mr. 

Tow. św. \Vojdechćl w Jiochlarmark (nad. J. 
Dybizb<uiski) 8,75 rur. 

Z wieca w Dtisscldorfit~ (wr~czyl St. Kunca) 
, 5.80 mr. 

F(. figas.icwicz w Wattenscheid il~OO mr. 
Tow. św. Aloizcgo w \Veitmar (wręc?:. lg-. Rrn-

kowski) J5,5tJ mr. 
Tow. św. \Vojciecha w liontrov 10 mr. C:r.łnnko-

,·dc jego 18,02 111r. (nad. A. Kukla) 28,02 mr. 
N<J chrzcinach u M. Olejniczaka w Bruclm: M. 

Olejniczak z żo11ą 2 mr. \V. Olejniczak 2 mr. F. Olej
ni ·zak ~ mr .. t'. Doc7.ckaJski z żoną. l mr .. M. 1\rzy
ianiak z żpnCl l mr., W. Cvmuta z żoną 1 mr .. M. Bin
cz:=!k z żon~ 50 ren .. ich córka Ccc.rlia 50 fen .. A. !\o
szyk 50 fe11., A. Chlflielewski z żona 50 fen., \V. Ja 
kuhowski z żof11 30 fen., (nad. Vv. 01ejtJiczak) 

10.35 Ulf. 
Na chrzcin€1ch u W. Blażcjewskiego w Lehmkule: 

J. Kntcdd z żoną i Pa. l mr., A. Pientka 1 mr .. 
A. Olszewski z żouą l mr., syn fr. Olszewski 50 fen., 
J. \V(J.inert z żoną. l mr., A. Świergel z żoną. 50 fen .. 
en. Se1 \\'atl~a l mr., \V. Bf;~iejcwski z f(.l.milia 

Junyszczak 25 fen., A. tregier z żo»ą l l'tlr., M. Ju
skowiak 1,20 mr., Fr. Kasprzak z zoną 1 n1r., M. Ka
sprzak 25 fen., A. Kasprzak 35 fen., St. Świtata 50 f., 
(nad. Pr. Kasprzak) 6,00 mr. 

Na chrzcinach u Szatkowskiego w Oberhausen: 
J. Olejniczak 2 mr., J. Szatkowski z żoną l mr. no
wonarodzony syn J. SzatkO\-VSki 50 fen., \V. Ponka 
50 fen., A. Oóźdź 50 fen., J.\Vawrzyniak z żoną 1 
mr., córka Antonina Wawrzyniak 50 fen., Jan Oóźdź 
50 fen., A. lg-nor l mr., J. Lagotka l mr., J.Twar
dowski 50 fen., J. Wawrzyniak l mr., (wn~czyl Jan 
Olejniczak) 10,00 mr. 

Na imieninach u P. Lengowskiego: Wal. Lengow
ski z żoną 1,50 m r., Aug. Wunder z żoną l ,50 m r., 
Marya Prahs 50 fen .. Pr. Klein z żDną 50 fen., Jgn. 
Lis l mr., \\fal. Nowak 50 fen., Mich. Lengowski l 
mr., J. Jellen 25 fen., A. Pecelewski SD fen., M. Su
raj 30 fen., A. Poplawski l mr,, lg. Kasperski l mr., 
J. Piekarski 30 fen., M. Pecelewski 2 mr., Jan Reddi~ 
5{) fen., (nad. W. Lengowski) 12,35 mr. 

Na imieninach u Pr. Sobkowiaka: Pr. Sobko\viak 
4 mr., Balcewniak z żoną l mr., syn Stanistaw 50 fen., 
córk_a Maryanna 2D fen., synek Ludwik 2D fen., 
piastunka Zofia Buckert 50 fen., A. Nawrot z matka 
1 mr., \N. Kowalski 50 fen .. St. Bielkki 50 fen., (nad. 
i porto zapl. St. Bp.lcerowiak) 8,40 mr. 

Komitet wycieczek latowych w Bitterfeldzie lO 
mr., reszta z zebranych pieniędzy w Sandersdorfic 
na telegram do więźnia red. fr. \Vojciechowskiego 
2 mr., (nad. J. Choryl'Iski) 12,00 mr. 

Na chrzcinach u A. \Voźniaka w Osterfcld: A. 
\Vo~niak z żoną 1 mr., Andrzej Woźniak 1 111r., Mi
chat Obiorczyk z żoną 2 rnr., Sz. Przybylski l mr .. 
M. Szustakiewicz 50 fen., (nad. A. Woźniak)5,5il mr. 

Na chrzcinach u St. łiafasa w łierne: St. Haras 
z żoną 1 mr., ich dzieci Leoś i Helenka po 10 fen., i 
nowonarodzona córeczka 10 fen., M. Hałas z żouą. l 
mr., A. Michalowski z żoną. 1 mr., ich dzieci Józio i 
Anna po 10 fen .. .J. Polerowicz l mr., J. Czarnaellow
ski l mr.. fr. S7,ymczak 50 fen., \Val. t'rąckowial-;: .~() 
fen., J. Grabowski 50 fen .. \Val. Rybiński 50 fen .. J. 
Lukaszewsld 50 fen., (nad. St. łialas - porto 30 fen .. 

7.70 mr. 
Na Z<HGcz:rnach u J. Nowaczyka w łial:uborn: 

J. Nowaczyk i jego narzecz(1na 1 mr., Moryc.nna Pi
larek l 111r .. k. Wojciak 50 fen .. jego narr,e-cz.ona 50 
fen .. Ant. Pilarck 50 fen .. Jan Filarek 60 fen .. K. Na
wrocka l mr., J. frala z narzeczoną l mr .. fr. Na
wrocka l mr .. J. Antkowiak 3.5 fe11., \V. Pitarck .10 f .• 
St. Pi!arek fi() fen., P. Gralewski 1 mr .. M. Pihuek 50 
fen., J. \Vojciak z żoną 50 fen., W. Każmierczak 50 
fen .. A. Nowaczyk 50 fen .• V·.l. Nawro-cki 50 fen., je!!o 
żorw. .'50 fen .. fr. Bukowski l mr., lg. Stclmaszyk Jj 
fen .. (nad. \V. Nawrocki) l3.2tt nu·. 

Razem: 36<1,23 m r. 
Niedobór:_ 75.77 mr.: 

Pozostaje w kBsie: 188,46 mr. 
Rozchód: 

M. F. ~, \.V. stypendyurn 
M. W. z .E. stypęnd:rum 
W. M. z M. stypendyurn 
L. z R. stypendvum 
S. z D. stypendyum 

Ra7.em: 

32,50 mr. 
JOO 00 mr. 
100,00 mt·. 

30,00 mr. 
39,50 nu:: 

302,00 mr. 
288.46 mr. 

l wr., (uatl. \V. Bf<lżcjcwski) 7,GO mr~ Pozostaic 'v kasie nicdohór: lil,54 111r. 
N~l chrzcin<tch u \V. Junyszczaka w Kastropie. l3ó~r Z<I.J)ta6! S w. Józafacic, módl sie Z<l nami! 

\V. Junvszczak z żon::] l mr.. no\YOllćlroclr.ouy syn 22. 10. 190.1. pr~... . Ks. L i s s. 
rrancis~ck 29 fen., 1\'l. .Junyszcz:~ 25 feli., J<HhVif;a _.,_", __ ~Olłi Brejski, Bochum Mal_thcscrstr. 1~a. 
Reda.ttor Ollpowiędti:.lJ~ h. rJrl}b. tir. J.,tłEI>~ w l'u::'l.6Jtle. - Na.lT.Jadc1tn 1.1~~~JonkiUuł Wydawn.:, Wiarilsa P:'Jlełdego" 

( P O S Ł .AN I E C.) 
O· ~ 
l' ,.Nauka Ka.tollcka" wyehoozi co eswar- j 

tek w &cbum w Westfalii jako bespb- l 
tny dodatek do "Wiarusa Polakiego". 
Osobno ,,N au ki Katolickiej" prenumt'ro- , 
waó nie tnoiua. Kto więc chce j' otrzy- i 
m~ niech sobie zapisze na poczcie l 
"'V fanUla Polakiego". 1 

o ---------- o 

t 
c o l ,~Wit~> r u"-I' o l s k l~', r•ismo p_ollty~zne l 

wychodzi azeió razy tygodniowo. z""Nauk' 
KatolickJł", ja.ko bezpłatnym aodatkiem. j 
Prenumerata na poezcie wynol!!i 1 mark~ 
l'IO fenygów kwartalnie, a z odnoszeniem 
dt.l domu przez listowego l markę 92 

1 fwygów. 

0---------------------·------------
!tfÓDL SIĘ I PH.AOUJ l 

~ Dodatek tygotiniowy do n \\·~iarusa Polskiego" i "Robotnika Polskiego". -~ 

Nr 43. Bochum~ d :tła 22 llaźtłzicrnika 1903. Rok 12. 

Na niedzielę zr po Śvdątkach. · 

Lekcya. Efez. VI. 10---17. 
Bracia l Wzmacniajcie siG w PaJJrz i ,,. sile 

mocy jego. Obleczcie się w zupełną zbruj~ Bo
żą., abyście mogli stać przeci'-Yko za~adzkom 
ujabelskim. Albowiem nic mamy biedzenia 
przeciw cia:łu i knvi. ale przeciwko l<siążGtom 
i władzom, przeciwko rządzcom Ś\\'iata tycn 
ciemności, przeciwko duchownym - złościom, \V 

niebieskich. A przetoż \\·'cźcie %U pełną zbrojQ 
Boż..1, abyście mogli sprzeciwić si~ w dzicr'J zly, 
i '"'e V~·szystkiem doskonali stać. Stókież tedy, 
przepasawszy bi-odra wasze pra·wdą, a oblókl
S7"Y pancerz sprawiedlh:1.·ości. i Qbnwszy nogi w 
~otowość .Ewangelii pokoju. \Vc wszystkiem 
biDrąc tarczę wiary, którąbyście mogli \\·s.zy
stkic strzaiy ogniste ztośli\,rcgo zgasić. J nrz.yt
bicę zbawienia w-eźmijcie i miecz ducha, (które 
jest słowo Boże). , 

Ewangielia. Mat. XVIII. 23- 35. 
Onego czas n powiedział 1 ezus uczniom tę 

przypowieść: PrzyPQdobanc jest królcst\Yo nie
bieskic czi,mviekowi królowi, który chciał ldaś~ 
liczbę z, s!ugami S\\·oimi. A gdy począl liczbc; 
klaść, przywiedziono mu jedneg,o który nm byt 
winien dz.iesięć tysięcy talentów. A gdy nic 

miał zkąd o.ll'dać, kazał go pa.11 jego zaprzedać, 
i żonę jego. i dzieci, i wszystko co mi a f, i oddać. 
A upacltszy sługa on, prosił go mÓ\\· iąc: Miej 
cierpliwość IJadcmną. a wszystlw tobie Qddam. 
A pan zlito\\.a\\"SZY się nad onym sługą, wypu
ścił go, i dług mu odpuści L Lecz sługa on \\ y
szedłszy, nalazt jednego z to\varzyszÓiw swokh. 
który mu był winien sto groszy; i ująwszy du
si! gD, lllówiąc: Oddaj coś '-\inicn. A upadłszy 
towa-rzysz jego, prosit go. mówh1c: Miej cier
pli"\.vość nadcmną~ a oddam ci wszystko. A on 
nic chcial, ale szedł i wsadził go do więzienia, 
ażby oddał dlug. A ujrzawszy tO'\\·arzysze jego 
co siG działo, zasmucili się bardzo, i przyszli i 
powiedzieli panu swemu wszystko, en się było 
stało. Tedy za\\·olaf go pan jego, i rzekł mu: 
Stugo niecnotliwy, wszystek dfng odp11ścifcm 
ci , iżcś miG prosił. Jżali tedy i ty nie m-iatcś srt; 
zmiłować nad' towarzyszem twoim. jakom się i 

. ja zmilownl nad tobą? I rozgniewawszy się pal! 
jeg-o, JXJ'Ciał go katom, ażby mu odtlat w·szystck 
<.llug. Takci i Ojciec mój niebieski uczyni wam. 
jeśli nic odpuścicie każdy bratu S\\'emu z serc 
waszych. 

Kazani e. 
Pan Ik1g shYorzył nas. ŻY\\ i i utrzynm.ic; 

dal nam wszystk<J, czego nam potrzeba do na-



szego zbawie1iin i dla tego kż może, a 11awet ze 
wzglc;dtt na świętość i sprawiedliwość swoją 
nmsi się domagać, abyśmy przy tej wolności, 
jaką na·s obdarzył i tych środkach, jakie nam po
dat, stanowczo oświadczyli się za tem zba\vic
niem i na· nie praco'vvali przez wsZ'ystkie dni ży
cia nas7-ego. Na tc.m wtaśnie polega nasz stosu
nek \\ zględem Boga, a od \\ icrncgo jego clopct
nicnia zawisło ca!e nasze szczęście. 

Atoli gdy się przypatrzymy ludziom na tym 
Ś\\ iccic, ich życiu i postępmvanin, nie możemy, 
niestety! dostrzedz tego stosunkll . Ludzie ro
dz<.t się i vnras~ają i każdy, jako może kształci 
się i sposobi, jeden do tego, dmgi do inne.go za
wodu i powtolania. Je dni zostają rolnikami·, 
drudzy rzemieślnikami, jedni sposobią się na ma
larzy, rzeźbiarzy, budowniczych, inni znów na 
urzędników, wojskowych i uczonych. Zawie
rają potem związki małżeliskic i tworzą kólka 
rodzinne; z biegiem czasu rosną w po\vagę, zna
czenie, \Vplywy i majątek · i pędzą dni życia 
S\\ 1ojcgo już to \\ radości, już to w smutku- \V Śród 
pomy~lności, lnb niedoli, stósownie do tego, co 
i111 zgotowało '' l8'Silc serca ich usposobienie. 
1\1ało co, albo \\'cale nic zważają na dzh,~nc nie
raz /~P:ądzcnia Hoże, ua te skinienia i wskazów
ki Pa(:skic, jCJkic \\- tctu si~ mieszczą. bo· Dto stall 
siG wiclkiemi panan1i, a sługami być nic chcą . 
I tak ubiega im czas ich życia i pr~dzej stawają 
11 cclll, niż siG sp{)dziewali, ko1kzą. gdy dopiero 
zacz<!Ć cfldcli dobrze żyć, a p·o nich nast~pUJ'-t 
drudzy, kt()rzy niczcm nic różnią si·ę od swych 
Pl'przcdnild1\',. Sami to pcwnic Hczuwacic, NaJ
Iniisi! że takie P<Jstępowanie nic jest gcdnem 1 

pra,,·e1n, że owszem zboczeniem jest \Yiel'kicrn 
ml \'. yti,niGtcgo nam staflO\\-iska i \\·ykrzywcic
nict\1 naszego stosunlnt. do Boga i czekającej nas 
\\ icczności. 

_ Jeśli z przyrodzonct.;o naszego stano\\ iska, 
iako istcty rozumne i \\··o1Q sw~~ mające starac 
sic; n puzna11ic BDga powi11niśmy i petnić wiemte 
'' szystkic z takiego poznania płynące. ob-owi<.tz
ki. CY ileż \\ · ięc.ej nic pcl\vinniśmy do tego poczuć. 
~i iG .ial\o c!Jrzc.ścianic. Przez chrzest Ś\\ ··. nictyl·
k~J \'-T\\:iliśmy na pierwotne nasze 'stanO\\ iska 
\' 7.glGdcn·l Boga i \\·ieczności, ale nadto 11{)\\·e z 
l3ogictn ZR\\·arliśmy przyl1!icrzc, wyrzekając się 
d~ ah~a i \\ sn,rstkich spra\\ jego, i IYszelkiej py-

1 

''lly jL'gP, Ś'\·]ata i wszelkich ciclcsnj'Ch poż<.tdli- i 
i \\ · o"_·~ c i, a śllłbując, że życic nasze p. oświęcimy ; 

13ogu i slttżyć Mu będziemy "" duchu i praw- l 
cizie. Za to przyobiecal nam Pan Bóg, że nas 
przy.imic za dzieci S\\·oje, że porobi n3s dzicdzl
~=ami K.rólcst\\·a S\\'Djego i że dopomoże nam Clu 
osiągnicuia dziedzichva tego przez te laski które 
\\" takiej obfitości złożył na ł·onie Oblllbienicy 

sw·ojej, a Matki naszej Kościoła ku nnszemu u~ 
krzepieniu i uświQceniu wśród wszelkich tru
d'6w, pokus i walk doczesnej naszej pielgrzym
ki. Na zawarte przymierze to z Bogiem wcale 
dziś ludzie nie zważają, owszem poczytują to S(J

bie za znak oświaty . wo1ności i postępu, gdy je 
co prędzej zerwać mogą, albowiem świat nigdy 
nie po,jmuje ducha Pal1skiego. A jadnek Najmil
si! piętno przymierza tego D<Jskicgo IJigcly nie 
ginie; ślad jego nigdy się w nas nie zaciera, o-
gień spalić g-o nie może, anj żadna z11iszczyć po
tęga. M.amy świadka w sobie, który przeciwko 
nam występuje i który wszędzie z nami idzie, 
gdziekolwiek się obrócimy; który nam nietylko 
w tem życil1, lecz i poza grób do wieczności to
warzyszy. A świadkiem tym jest własne nasze 
sumienie, które wprawdzie można uśpić i przy
głuszyć, lecz nigdy go znfszczyć nie m-ożna, bo 
przygłuszone, tem silniej potem siG odzywa. 
Nic masz pc\vnie ani jednego pomiGdzy nami, 
któryby tego głosu nie slyszal, tego głosu prze
strogi, wyrzutu, lub napomnienia. 

Jako zaś sumienie nawoly\va nas, abyśmy 
pamiGtali o' czekającym nas obrachunku z Bu
giem, tak też sam Pan w milosierdziu swojem 
przestrzega uas o tem różnemi wypadkami w 
przyrodzie, przj'godami w życiu t1aszem, szcze
gólnie zaś pobudza 11as do tego przez s\vój św. 
Kościół. Każela spowiedź nasza, każda Komunia 
św., każde ·wysłuchanie Mszy św . , slowcm, ka
żde naboże(Jst\\ o. które odprawiamy, jest glo-

-scn1 Boga na woluj({cym nas, abyśmy obliczyli 
siG z Nim i pojednali. Każda uroczystość sta
wia nam pytanie: czy odrodziliśmy się? czy po-

. \YStaliśmy z grobu grzechów i nowy rozp-oczG
liśmy żywot \V Bogu? czy uświGciliśmy siQ i 
staliśmy siG podobnymi . Pauu i Zbawcv nasze~ 
mu? Czy naślad'owaliśmy Swi~tych P~J1skiclt i 
ich cnoty? Atoli słudzy llie chcą uicstcty zwa~ 
żać na gtos króla swojego i postGpują sobie tak) 
jak owi obd!użcni, którzy nnoszą się gnicw·cm, . 
gdy ktoś upormni się u nich o swo-ją nalcżyto:ść; 
nie chcą oni nigdy zajrzeć do sumienia swojego 
z obawy, aby sprosncj postaci S\\-ojei nic 11io~cli 
a dla uspokojenia S\\·ojcg·o \\ ·mawiaj-ą w ;icbic: 
że \\·ina· ich nic jest ,jeszcze tak \viclką, jakby siq 
kolJluś zdawać mogla . Atoli obrachunku tego z 
Bugiem nie zdoła człowiek przenigdy unikmtć, 
chociażby od niego za\v·sze się usuwał; O\\·szcm, 
im mniej s::-tdzi samego siebie, tem surowszy 
czeka go sąd, gdy .czas przewloczności Bożej 
minie, a. on stanie w bramie \Yieczności. Wtedy 
to· własna ]\sięga żywota jego będzie mu oskar
życielem, a sumienie świadkiem; wicdy nic mu 
już nie pomogą ani wymówki, ani unie ·innienia; 
wrtedy struchlaJy usłyszy przerażaJjący głos sę
dziego: znam. b\'iOje sprawy, znam twoje myśli, 

pokórzclJiU, jakie go spotkało. Zaledwie z pant' 
bochenkami chleba powrócił do boru, raduj.ą~.· 
się z tego, co go spotkało. Swięty też nieWY· 
mownie ucieszył się ze swego pomysłu, przeko
nał się bowiem, iż Ootard gruntownie pojmuje 
cnotę, skoro go trudno-ści nie zrażają. Przeto po-· 
sunąl próbę o szczebel wyżej, namaw·iając sza
now·ncgo ucznia d-o zamiłowania życia pustelni
czego. Płacąc dobrem za złe mieszkaJkom Ple
zancyi, udał się do miasta, ratowal i uzdrawiał 
chorych od zarazy, która powtórnie graso\\~ała 
z nie.r{nvnic większą g\vałtownością. Po zup-el 
nem wygaśnieniu zarazy, zmierzając do boru, 
otrzymał rozkaz Boży powrotu w rodzinne stro
ny. Bardzo się tern cieszył, gdyż oddawna o
wladnQla go jakaś nieopisana żąd'za nawiedlze
nia swej ojczyzny. Udzielił Ootardowi roztro
pnych uwag, pożegnał go serdecznie i puścił się 
w drogQ. Nie wiedział, że w jego ojczyżnie to
czy{a: się woJna, a zacięty nicprzyjaciel nacierał 
na miasto Montpeller, żeby osaczyć, zdobyć i 
zniszczyć mieszkaflców. Ze strony oblężonych 
zacl1owano wszelkie ostrożności, śledząc pilnie 
każdego przechodnia. W tym właśnie czasie 
zjawił się mężczyzna m f ody w łachmanach w 
sąsiedniej wi-osce i wszedł do kościoła. Zwróco
no ua niego nwa1gę, zaaresztowano i odsta\.\·iono 
ll-o miasta. Tłómaczyć się nie chciał, ani przed
sta,viał dowodów. Byl to św . I-<och, którego nic 
poznano, a który nie miał och()ty uja\Ynić swej 
osoby. \Vięc do-wódca miasta, w!'asny jego 
stryj, wtrącił go cllo więzienia, p-olecając straży, 
;.~eby obchodzUa się z nim surowo, zmuszając 
do ujawnienia celu przybycia. Swięty bez narze
kania znosił \\nszystkic udręczenia. Niedługo 
miał Dbjawnienie, że koniec jego życia się zbliża. 
Zażądał więc spowiednka gdy kapłan przybył. 
więzienie zajaśniało nadZ\vyczajnym. blaskiem, 
a z oczu chorego tryskały dzi\vnc promienie 
świaHa. ZwróciłD to uwagę dozórcy, lecz nie 
objawił nikomu, czekając bliższych wskazówek. 
Tymczasem chory dogorywał, zatapiając się w 
głębokiei modlitwie. ·v..r e śnic usłyszał głos: 
"Za chwilę poniosę duszę tv,noją na łono ojca 
Mo!jcgo. Le~z kochany mój Rochu, proś mnie 
je-szcze -o CD chcesz, a uczynię ci''. Sw1ęty bła
gał o odpuszczenie swych win, zbawienie du 
szy, oraz o uw-olnienie z moro·\vej zarazy tych, 
którzy błagać będą Boga za jego przyczyną. 0-
trzyma\YSZY zapewnienie od' Pana Jezusa, że 
stanie się zadość jego prośbie, s\\~ięty położył 
się na ziemi, skrzyżował ręce na piersi i skonał 
roku 1327. W tej chwili zajaśniało światło w 
celi, a ob-ecni \\·szedłszy znaleźli przy umarłym 
pa,lące się lampy i u wezgłowia deszczuŁkę z 
napisem: "Ci, którzy mo rowem powietrzem do: 
tknięci, wzywać będą pośrednictwa Rocha, wy-

·ratowani zostcwą z tej - cjęikiei cł1oroby". U""ria .. 
domiO'rio d(rwódcę, ten natychntiast przybyl do 
więzienia, zastając mnóstwo zcbt'ane:go tndu. 
Podjęto zmarłego z ziemi, umie.sz.czanćl '\V bo.ga~ 
tej trumnie i odprawiono w-s.panrały pogrze.b'._ 
Wuj zaś jego wybudował okazały kościół pod 
wez\vaniem św. Rocha i tam zl'ożono relik'\.vi.c. 
Chorzy i kalecy ściągali sie do grobu Św1ęteg(J, 
odzyskując zdrowie i roznosząc jego chwafę •w 
dalekie stro·uy. \ V coku 1~14 \V mieśde Kon
stancyi odby~wało się koucyfiurn pows.zechlle. 
Poja \VHa się morow~a zarrlłza, roznoszą~ postr-adl 
i zniszczenie \Vśród ludno-ŚCi. Za·rządl'®ó publl~ 
cz:ne m:o-dly o przyczynę do św. Rocha, a ta:r;tą.a 
zupdnie ustała . Przeto koncy:Hum · euda:wne_go 
męża policzyfo w noczet świętych i odtąd od·
biera cieść pabłicr.ną po całym św·iecie. 

Myśli i zdania. 
Sprawiedliwość człowieka na tcm się zasa

dza), 
Ody z bliźnim żyje w zgodzie, a z Bogielli się 

zgadza. 

Taniec kolo diabelskie, sam czart n1u prz.ewodzi 
Od niego stroi'1cic ,,·szyscy, dojrzali i ml-o.dzi. 

Doświadczenie to księga, którą żywDt caty 
Pisze raz dla 11padku, drngi raz dla chu~afy. 

Wdąż znosić niewygody 1 a nie pragnc1ć dn\-ały,. 
To geniusz niezwykly, to kunszi doskonały. 

Próbować szcz~ścia· moze · każdy czlo\\ iek, 
Doś\viadczać tylko tysiączny i setny. 

Doświadczenie nie jest próba, ale próba 
jest d~świadcz~nicm. 

Ody cię śwla upokarza, ni-c g~1iew·aj ~ię o. lo, 
Przyjm cierpliwic pokorę, jako czy~te 11;lo.to. 

Pieniądz to marna cząstka, l.ecz nUI.rni~}sz.~ un.e, 
Które z chciwości, z lich\vy zostały z.g;:trnioue. 

Praca i osz;czędność mai.ątku przysparz~. 
Pijaństwo biedę zradza1 n-iszczy gosp,odar.z-fl . 

•• -~---· Medalioniki pamiątkowe do zegarka 
Papieża Leona XIII. 

_z św. Piotrem na odwrotnej stronie poleca księ" 
garnia "\Viarusa Polskiego". Cena 20 fen., P<Jr
to lO fen . osobno. Adres " Wiarus Polski" w 
B o c h u m. 
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Po śmierci rodzców J(och adzedziczył ogm
mnY maj({te.k i rozmyśJal jakby 2"0 użyć najle
p.teJ.. !VUddt:ieiJiec dwudziestaktui by! już mę
żem. sła:tecznyr.u, dalekim od wszelkich próżno
ści ~-wiata, a cały przejęty zamiłowaniem cnoty 
mUos:ierdzia. Czytając Ewangelię natrafił na 
stowa Zbawiciela, powiedziane do pew·nego 
młod'Zierlca: ,.Przeda~ co masz, a daj ubogim" 
(Mat. 19 v. Zł). Zastosowa1 je do siebie i na
tychmiast spieniężył swą majętność w znacznej 
ez~śd, resztę oddał w zarząd swojemu wuj,owi, 
pieniądze rozd'z~elif między ubog-ich, nawet 
odzież im odda~. a sam okryty pielgrzym1m pła
szczem p-uścił się w świat bez narjmtniejszego za
sobu, żyj.ąc z tego, co mu udzietaty litościwe 
serca. Przybywszy do miasta Aquapendente, 
źas.fat ~rasu}ące mot'owe powietrze w · calej si
le. Bezwłocznłe wstąpłl do szpitala, prosząc, 
aby mu dozw·otono usługiwać zarażonych, lecz 
lantąd o'timó\Vił mu te~·o p-rzez wzgląd na jego 
wrek mk>dy z obawy by sam nie ulegf chorebie. 
\'~Szak.źO UlO przestał nalegaĆ i \Y końcu przy ... 
dlylono się do je2:0 żądania. s·więty młodzian 
zd~wil obecnyd1 S\v~ą śmłatośdL1, gdyż od razu 
bez źadnej ostrożności zająl się o,patrunkiem 
wszystki-ch chorych i Jwidy kogo się · dotkn4ł 
wracał do zdrowia, błogostawiąc tego cuclo\vne
g·o piel2'rzyma. \Vieść ·O nim rozeszła się po ca
lym mieśde i każdy usilowal poznać tego, któ
ry jedynie znakiem krzyża leczyl tak zjadliwą 
chorobę. On zaś, unikając rozgłosu coprędzej 
wyszedł z miasta i pospieszył do Lornbardyi do 
miasta l(azeny, by tam ra-tow .. ać zapadłych na 
tęż chorob-e. Ody i tam uśmierzył morowe po~ 
wietrze, udat się du Rzymu db niesienia pomo
cy. Sla\.v·a o }ego cude-wnem lecze11iu uprzedzi
la f!O \V Wiecznem mieście i skor·o tylko przy
hy-łł wezwano go natychmiast do kardynała 
Brytaoikusa. Swiręty Roch pomodlił się, zrobił 
z.nak krzyża ua czole i chory uatychmiast odzy
skał ZllP.elne zdrowi~. Kardyna-t ten mial wielką 
po.waiW4 wię.c atuczył opieką swego dobr'Oczy(J
~ę, przed'sta·wiaj~ go wszędzie, jako cz1owieka 
uiepospołitego. Miał przeto wielkie pole do 
dzlatania, twiedzając liczne szpitale zapełnione 
111nóstwea11 zapowietrzonych. Bóg spuszcza 
klęski dla ukarania łudzi grzesznych, ale nad po;
kntnikanlfJ chętnie się lituje. Teraz ku okazaniu 
~we-go miłosierdzia, użył cudzoziemca. który 
przeze.gnanie.m tak wielkie czynil cuda, niosą(· 
przez trzy lata tysiącom pociechę i zdrow·ie. Po 
S.młerci kardYJJała, mąż Bo~y opuś.cil Rzym, a 
zmierza}ąc kt1 francyi przebiega! miasta wło
skie, gdzie w pełni grasowała zaraza, ratując 
skutecznie zapowietrzonych. Od\viedził Medyo .. 
la_n, Montfera~1t, Mantuę, Modeuę, Parmę i przy
był d'o Plezancyi. Tu spracowany w szpitalu 

zasnął, jakiś mocno znękany, a wtem usłyszał 
glos: ,.Rochu, z milości ku mnie wieleś się na
truclzil, lecz teraz trzeba abyś poniós-ł wiele cię
żkich cierpie(J, przez \\ "Zgląd na te, które ja ·po
niosłem· dla ciebie." (Zyw{)ty Świętych - ks. 
Prokop). Obudziwszy się poznał, że go chwy
ciła morowa zaraza, czuł silny ból w lewej pa~ 
chwinie. i straszną gorączkę. Ponieważ w mie
ście ustala już choroba i mieszkat1cy lękali się 
jC\i powmtu, więc przynmsili swego dohroczyó
cę opuścić szpital, nawet w mieście pozostać nie 
dOZ\\"Olili. Święty nie mógł utrzymać się ·na no
gach, \\'ięc prawie pelzając dosięgnął poblizkie
go lasu, błagając litości Bożej, gdy od ludzi ża
dnej pomocy spociziewać się nie mógł. Nagle 
\\ ytrysnęło· źrócl1n, napił się z niego, omyt swq_ 
ranę i lżej mu się zrobiło. Sily jednak tyle nie 
odzyskał, aby wrócić do miasta. zresztą nie mial 
nadziei znaJeść mieszka1Jców dla siebie łnska
\Vych. Sądzil, że nadeszla ostatnia chwila i dtl
szę swą połecH Bogu. · \V tem zjawił się pies z 
bochenkiem chleba, który położył przed nilll, 
a co powtarzało się przez kUka dni następnych. 
Chleb ten pokrzepił siły chorego, a czysta woda 
zasila pragn~enie i łagoclzi.fa bóL 

Opodal owego lasu mieszkał bogaty obywa
tel Gotard, \\ 'YSoce szlachetnego charakteru i 
gruntownie p{>bożny. Zauważył on, że jego pies 
codziennie JJ.'Ory\\·a ze stolu bulkę chleba, bie
gnie z nią do lasu i zabawiwszy tam czas jakiś, 
PO\\ raca spokojnie do domu. Zaciekawiony, u
daje się za śladem i łatwo odnajduje schorzałe
go czło\vieka, z którym wda\\·szy się w rozmo
wę, dowiaduje się, że to właśnie <>w mąż przez 
którego Bóg tyle cudów zdzialal dla ludzi. A 
gdy ludzie okazali się niewdzięcznymi, zastąpiło 
ich nierozumne zwierzę, żeby się \Vypeł11iły Z3-
ruiary Opatrzności. 

Wstydząc się za S\\'ych ,, ·spółobywateli. 
zajął się gorliwie chorym, a gdy ten po
stanowił zamieszkać na miejscu, Gotm·ct I)Ozostał 
przy nim., prowadząc d'ługrc ronno\\'y o spra
wie zbawienia. Niebawem zawiązało się mię
dzy nimi prawdzi\va przyjaź(l, a Roch njczmicr
nie bogaty w cnoty, zapragnął swe.gn opiekuna 
podnieść do doskonaJości przez zaprawienic go 
w cierpliwość. Zażądał przeto, aby Gotard 
wziąl jego ubiór pielgrzymi, poszedt do miasta 
i użebrał dla niego PO·ŻY\Vienia, zapewuiah1c, iż 
z jego majętności nic nie przyjmie. Ludzie silne
go hartu mają to do siebie, że się niczeru nie zra
żahl. a zasmako\va\\'SZY w cnocie, gotowi są na 
wszelką przeciwność, by tylko dostąpić wyższej 
uoskonałości. Ochotnie więc Gotard podjąt zle
cone mu zadanie, lecz doznał najgorszego przy
jęcia, wydrwiwania i obelg. Zni( l to \Vszystko 
z zupelnq cierpliwością, nawet rad byl temn u.~ 

• 

słowa. czyny, twole zabiegł i twoje opuszczenia 
nietylko z roku każdego dnia, a na wet z każelej 
chwili. Obacz saąn, ileś zebra t dobrego w ży
ciu twojem. a ile nabroił złego!... I nieszczęśli
wy ujrzy z przerażeniem cały ogrom winy swo
jej. Amen. 

KRÓTKI WYKLAD 
LITANII LORE1'ANSI{IEJ 

do Najinv. liąt•yi Panny. 
nilpisał 

Ks. Józef Krukowski. 

(Cia~ d.llszv.) 

Królowo Różańca św., módl się za nami. 
Tu1 tytul w najnowszych czasach przyłą

czyć dozowolit Papicż Leon XIII.. dekretem Kon~ 
grcgacyi Soboru Ś\.V. z dnia 12 grudnia 188.3 i 
Rrcvem z 24 grudnia tego,ż rnkn na prośby Oe
ncraht 00. Dominikanów dla pomnożenia czci 
ku N. Maryi P .. na \\ jcczną pamiątkę doznanej 
od Niej opieki, ua dow<'>d ufności i nadziei, jalq 
pokładamy \V opiece ukochanej Matki naszej, 
dla uproszenia sobie i nadal Jej opieki. Przed
tem jeszcze }){)d dniem l września 1883 r. listcl!l 
pasterskim Ojciec św. POŚ\\ ięcil cały miesiąc l 
paźdlziernik nabDże(JSh\·u Różar'1ca św., pDuczo
ny szcści·owiekowem <1oświaclczelliem, ile zba
\viennych pożytków splyn<;lo z tego nabożet'l
stwa na naród' ludzki; pomny świetnego zwycię
stwa nad Turkami pod Lepanto 1570 za przyczy
ną Jego, ufny, że jak za czasr)w św. Domnnika 
(w których J(óżaniec pocz~tek swój biet:ze) ten
że pokonał zle, tak i na dzisiejsze choroby wie
ku b Gdzie skutecznem lekarsi we m do oży\\ · ienia 
'' iary i milości lm Bogu, do powstania z grze
chów i na wró-cenia się do Boga, i przyczyni się 
niezawodnie do zwycięstwa i tnnnfn nad nie
przyjaciółmi K.ościola. Przytoczę tn słowa En-
cykliki: · 

"\Viadomo wam - pisze Leon XJII do bi
skupów• calego katolickiego świata - jakie cier
pienia ponosi, jakie LLStaw·iczne i ciężkie walki 
staczać musi Kościól. \Vidzimy, jak z każdcm 
dniem chrześcia!"lska pobożn•ość, uczci\vość GbY
czajów i sama wiara, będąca najdroższym skar
bem i wszystkich cnót podwalin~. na coraz wię
ksze narażone s::t niebezpiecze(lstwa. Najsmut
uiejszem i najboleśniejszem jest to, że tyle dusz 
dorgą Krwią Chrystusa odkupionych, porwa
nych niejako prądem odwracającego się od Bo
ga wieku, na wieczmt zgubę i potępienie niepo
wstrzymanie PGdzi. I dlateg·o też potrzeba Bo
skiej pomocy nie jest dzisiaj zaiste mniejszą, ni2 
była podówczas, kiedy św. Dominik na ulccze-

nie publicznyci1 ran spofeczefiSt\\ a zaprowadzli 
nabożeństwo Róża(Jca N. Maryi P. Niebieskiem 
światJem oświecony poznał dobrze, że na clwro
by \Viekn swego nie było odpowiedniejszego le
karstwa nad to, iżby ludzie powrócili do Jezusa, 
który jest drogą, prawdą i żywotem, przez czę
ste rozpamiętywanie zdziałanego przeze(! dzida 
odkupienia. i żeby N. P. M., której danem jest 
wszys.tkie herezye zni\.vcczyć, za Orędownicz
kę u Boga sobie uprosili. Z ego to po\.vodn mo- · 
ellitwe Różmka św. tak urządził. aby w niej ta
}emnice zbawienia naszego w porządku jedna po 
clrngiej były ro-zpamiętywane i aby w to rozpa
miętywanie wplecio·ny by! mistyczny "ieniec u
\Vity z pozdrOI\\ 'ie{t anielskich, z dodatkiem mo
dlih\·y do Boga i Ojca Pana naszego Jez\usa 
Chrystus:1. My przeto na podobneż zle szukając 
lekarstwa, nie wątpimy, że m .. odlitwa Różat1ca, 
z tak wielkim pożytkiem chrzcścia(lSt\\·a przez 
św. Dominika zaprowadzona, do zlecenia zfew1 
wie Iw naszego skuteczną się okaże." 

Te są stO\\ a Papieża Leona XIII, ,, · iclzi~d!tt:j 
(Howy Kościola Ś\:.. ' . Słowa te jasne. 

Materyalizm, czyli duch ziemski, og-amql 
umysły i serca lnclzkic, \\ dostatkach i ich uży.. 

waniu Indzie polożyli swe nadzieje, wiara upacb. 
Niesłychane przecl tcm hcrezye i tcorye przccZ<l 
bóst\\'ll Chrystnsowenlll, \\ ypowiadaj~ \\alkę n~t 
śmicrl: Kościołowi; podkopnh1 \\ szcliq wladzt,·, 
lad, po rządek i bezpiccze{lstwo. 

J'vlilość wielu ostygla, bezbożność, jak rzeka 
\\ czbrala, wylała z swych brzegów, i szeroko 
roznosi spustoszenie. Przyczyml upadku \\ iary 
między samymi na\\ et katolikarni jest nicznajo
mość prawd świętych, zaniedbanic praktyk re
ligijnych, ·osobli\\ ie m·odlitwy i rozmyślania 
prawd Bożycli nadprzymdzonych, \\ iccznycll. 
Obawiać się należy wielkich klęsk, których zaJ 
po.wiedzi już się tll i O\\·dzic pojawiają. Iszcz.l 
się stowa Proroka Jeremiasza 12, l t: )3pl1sto · 
szeniem spustoszona jest \\·szysrka ziemia, lHJ 
nie masz, kto by uważaJ (rozmyślaJ). .T es t bo
\\ icm rozmyślanie (według zdania teolog()\\ ), 
clzi e,lnym środkiem unikania grzech()\\' i zapak · 
n i a się cło mil;ości Boż ej. 

l(ozmyślanic pra\vd Bożych jest WSZ:\ sth1111 
potrzebne; wszyscy bowiem są obvwiązani S\\ c 
życie n rządzić według pra\\ ide! \\ iary Ś\\- . Tn 
się zaś stanie wtedy, jeżcli prawdy Boże przcjcl:! 
niejako w krew i w szpik - co jedynie przeJ! 
mzmyślania \\"iara traci swą silę, dobre uczvnki 
schodzą do rzędu cnót przyrodzonych. Ka;aniv. 
nie zastąpi rozmyślanie; przeminie bez skntku 
jeśli go samodzieliLie rozlllyślanic ni c zatrzvm~L 
nic ugrnntuje w dtrszy. Dlatego to KościÓł ll· 

silnic zachęca do rozmyślania, i z tej przyczy11y 
Ojciec św. zaleca J(6żaniec, po nit:\\ aż nietylkc} 



n czy modlić się, ~ecz oraz ułatwia rozmyślanie; 
jest najlatwiejszym,, nader prostym i najpoży
tt:czniejszym rozmyślania sposobem. Różaniec 
składa się z. dwóch istotnych części: a) z ustne· 
go odmawiania 150 Zdmwaś, z których każdy 
d'zieisątek poczyna się Pacierzem, a ko1iczy się 
slowami: Ch wala Ojou itd.; b) z przydanegOl do 
każdego dziesiątka rozmyślania jednej z 15 waż
niejszych tayemnic naszego Odknp-ienia. Obk 
części są istotnemi i taki zachodzi między nie
mi stosunek, jaki zachodzi między cialem a, du
szą. Jak ciało bez duszy nie stanowi człowie
ka, tylko oboje W ' ścis.łem z sobą po.fątzeniu, tak 
też, kto tylko rozmyśla tMemnice Różańca, ten 
nie od-prawia Różai1ca, jeśli nie odmawia przy 
tt.m przepisanych mod'litw: Ojcze nasz i Zdro
waś. Również i , ten odpra·wia Różailca, kto 
odniawia wszystkie dziesiątki Zd.rowaś, lecz nie 
rozwyśla nad tajenu1icami. Jeden i drugi odpra~ 
wia wprawdzie nabożne modlitwy, ale nie od
prawia nabożer'lstwa R.óżarkowego. Kościół 
vrzywi~zał rozliczne ·odpusty do Róża6ca, pod 
\Varunkami odrnawiania rnodlifw i równoczcśuie 
krótkiego r-ozmyślanLa taiemnic, o ile kto może. 
Ud ro%myślania uwalnia tylko tych, którzy do 
nży\\· ania . rozumu jeszcze nic przyszli; takimi 
~q dzieci (lnb którzy po częśd używanie razunut 
11 tracili); wreszcie prostaczków do romyślwnia 

- uu.1itj uzdolnionych; lecz i oi.l tyd1 wymaga 
( Ul'n. XIII. Prctosia). aby nawykali do uobecnie
llia sobie w myśli przyuajmnicj głównego przecl
mi·otn tajemnicy, jak np. wyobrażony jest na ry
cillic, i żeby podczas odmawiania róża(J.cowydr 
mod-litw o nim myśleli. Zapo1wiadanie wyraźne 
tajemnicy nie jest koniecznym warunkiem do
st;1pienia odpustu. 

Z tego wynika że Różaniec jest przystę
pnem dla wszyst.kich stanów, jeśli iście katoli
ckie.m nałJożerist\V'crn, dziełny111 środkiem nświ~~
tobliwienia i skutecznem lta choroby wiekn na
szego lekatrstwem. Chorobą \\riekn naszeg·o, jak 
wyżej wspomniano, jest niewiara, a źródłem jej 
brak wiadomości prawd wiary św. l(óżankc 
jest ·niewyczerpanem źr.ódlem zatapiania się w 
tajemnicach Słowa wcielonego; daJje nam dosk{">
uale . poznać Jezusa Chrystusa i N. Maryę Pan- l 
w~. A kto ich zna4 zna całą Religię św. Róża- ł 
niec jest nicjako skróconą :Ewangiclią, jest kate·- f 
clrizmcm całym, a oraz psaHcrzem. Odmawia
jąc l(if};aniec i całą duszą go rozważając, prze
JIOSimy się w duchu \V owe czasy, w których 
żył Chrystus i Matka Jego, w owe miejsca, w 
których działa~ Chrystus i .IVlarya, z Nimi cier
pimy, z Nimi się radujemy, a tak dziw:nie krzepi 
się w nas wiara. Powtóre: Różaniec stawiając 
nam żywl()l przed ()CZY duszy najświętsze życic t 

Chrystusa i Maryi P., stawia nam wzór najid'o-

skonałszych wszelkich cnót · chrześcim1skich i 
porywa nas do icli · naśladowat~ia. Tajenwice 
radosne nanczah.1 na:s pokory, miłości bliźniegn, 
umartwienia, posłnszet1stwa. Bolesne po:budza
ią do pra\'i·d·ziwego żalu Z<łJ grzechy, do popra
wy życia, cLo cierpliwDści itd. Tajemnice ch\~~
lebne nasnwah:l nam pod rozwagę tę szczęsh
\\':OŚĆ, tę chwałę, którą nam Chrystus zdobył 
męką i śmiercią swoją, dają nam uczuwać przed
smak szczęśliwości wiecznej, napełniają serce 
owchą i dZiwnie krzepią naszą nadzieję. Niepo
dobna przypuścić, aby ten, kto rozważa nabo·
żnem sercem, ile Bóg uczynit z milości ku nam, 
nie zapalił się gorącą rnHością, wdzięcznością 
ku Niemu, chęcią służenia Mu wiernie, postępu
wana z cnoty \V cnotę do c-oraz wyższej dl<)>sko
nafości. A do· tego ustawiczne lączenLe ustnei 
madlitwy z myślną pomaga do otrzymania .łask, 
czyuiących nas pra-\vdziwymi naśladowcarn.i Je
z:usa i Maryi, slużymy Bogu duszą i cialent w 
sposób ctoskonaly. Gdy nsta, wielbią Najśw:. I~ 
miona Jezusa i Maryi, dusza znajduje urozrnai
cony i silny poka·rm w świętych tajemnicach. 
Ta rDzmaitość ie'St iróclkm pociechy, ponie·\vaż 
wszystkie nasze duchowe pociechy zaspokaja. 

Różanice jest więc latv.ttm, przystępnym 
i pożytecznym spnsobent mzmyślania niety'lko 
d!a prostaczków, lecz i dla uczonych, tak db 
grzeszników, :iak i sprawiedliwych. 

Najważniejs%ą spra\vą, którą wszt:łkie1ni si
ła-mi f)Opierać winniśmy, jest .zbawie,nie dnszy. 
Najpoważniejsi kologowie, jak św. Alfons Li
gaury i inne, twierdzą, że gorące nabożeiistwo 
do N. Maryi Panny jest jednym ze znaków prze
znaczenia· do chwaly. A św. Bernard mówi, że 
je.szcze nikt nigdy napróżnn nic wzyw·a! Maryi. 
Najdzielniejszym §rndkiem uczczenia Maryi jest 
Różaniec. Śmiało za terrui powagami twierdze. 
że choćby kto był w największych grze.cha'CłJ; 
jeż.cli tylko szczerze zacznie praktyko\vać R6-
ż.anicc św·., a·lbo ]eżcli my nie ustaniemy za n-ie
go ofiar-ować I(óżaniec, rzadki to1 wypadek, aby 
się nie nawrócił. Stwierdziły to tysiączne przy
kłady za. czasów św. Dominika, jak następnk 
i teraz. Już \Vięc z samego wewnętrznego urzą
clzcJJia Róża(Jca św., jako też z razlicznych doń 
przywiązanych 1ask zrozumiemy one liczne na
wrócenia grzeszników 1 mnowierców, zrozu
tniemy, jak dz1iwnie popierają R.óżaniec skute
czność slowa Bożego dzisiejszych misyonarzy 
między poganami. A co się okazało tyle ra:zy 1 

skutecznen1, możemy ufać, że Różaniec uleczy 
też choroby wieku naszego; że za jego pomocą 
pierzchną ciemności niewiadomości prawd Bo
żych, wiara się pokrzepi, obyczaje się ()dmie
nią na lepsze; zakwitnie p-obożność, .zatryum:fu~ 
je I(ościół, a Bóg odwróci wiszące nad glnwami 

tmszeml klęski. Oby tylko Różaniec znalazl to "' 
sztrokic a s.zczere wzięcie, jakie mhł nieg-dyś u 
pobożnych p.rz()dków' na·szych! 

Powtóre: Różaniec je·st bardzo. stosownym 
i skutecznym· uczcze.nicm i wzywa11ie1n P. Je
zusa i N. Ma.eryi P. środkiem Ciak to sama ohja
wila N. Marya P. św. Dominilmwii), jest najmH
szenli Maryi nabożef1stwem. W cacyklice z r. 
1893 z et ~ września wykaq;al O}ciec św. Leon 
XIII. jak zba\Viennenl lekarstwem· jest Różaniec 
na choroby d'~isiejszych czasów. Pierwszą cho
rohą czasn jest niezadowolenje ze stanu skrom'·· 
n ego, pracowitego; stąd upór dzieci, czeladzi, 
c;hęć zysków. Tajemnice radosne prowadzą nas 
(to cichego domku cieśJi w Nazarecie, gdzie kwi
tnie, praca, modlitwa, przedstawanic na maJem, 
cnoty rodzicielskie, malżet'lskie, synowskie itd., 
to \vęzeł spajający rodzinę śwriętą, to spo5óh jej 
życia (f. Tim. 6). - Drugiem zlem czasu jest 
lęk przed cierpieniem, niepowodzeniem; to szn
lwnie przyjemności, zabaw, używania. Tajem·ni
ce boksne ucz~l na przykładzie Jezusa i Maryi, 
że ziemia, nie jest rajem, tylko pad.ołem plac..-zu, 
c:hnrób; uczą nosić krzyż (Luk. 9, 23) codzienny, 
za wiarę i cnotę. uczą cierpliwości, męstwa, wy
trwania. - Trzeciem złem czasu, to niepamięć 
na wiecznosc. Cala troska o doczesności. A 
ziemskie życie to. pielgrzyn1ka do nieba, tu sta -

. leg{} domu nie ma.m,y (Zyd. 13, 14), z śmiercią 
nie kortczy się wszystko, ale zacznie się życie 
prawdzi\ve, wieczne -- jeśli \\'ytr'\vamy wiernie 
w sfnżhie Chrystusowej (Jan. 12, 26). - O ·jak 
dzielnym środkiem nświątnbli·wienia jest Róża
niec. 

Przeto Ojciec sw. Leon XIII usilnie zachęca 
Wiernych do odmawiania bądź publicznego i 
\Vspólnego Różaflca św., bo wspólna.~modlitwa 
ma większą moc i silę, bądi też do pry\vatnego 
odrnawjania, tak w pa:ździerniku jak i .kiedYI in
dziej z dodatkiem Litanii Loretaóskei. Idźmy 
za wezw:aniem1 Ojca św., a Marya P. · wyjedna 
n Boga dobrym w-ytr\vanie, zbłąkanym powrót, 
grzesznikom na!W rócenie, I(ościolowi spokój, du
szom czyścowym pomoc i wybawienie z mąk. 
Królowl() Różaflca św., módl się za nami! Am.en. 

" Sw. Roch . 
urodzony we Prancyi w mieście Montpclier z 

1 bardzo bogatych rodziców, mających wysokie • 
znaczenie u · wspólmieszkruków, i odznaczają- ł 
cych się wielką p-obożnością. Długi czas czci- f 
godni ci małżonkowie nie mogli się doczekać ł 
PDtomstwa, a· lubo nie sarkali przeciw wyrokom · 
Bożym, jednakże w pokorze d'ucha usilnie błaga-

. ; ' ) 

H Wszechmocnego Pana, by ra<:zy! zesłac im 
tę pociechG. Jakoż gorącą modlitwą \Vyjednali 
u Boga

1 
że· narodził im się syn, który z przyj 

ściem na świat zapow·iadal jakieś nadzwyczajne 
przymioty, gdyż na jego piersiach wyciśnięty 
byl krzyż. czerwony, głęboko zachodzący w cia
ło. Latwo odgadnąć, iż dziecię to przeznacza 
Bóg na znoszenie cierpień fizycznych i udręczeń 
moralnych, a co zaraz poczęl·o spe.łniać, gdyż. w 
środy i piątki raz tylko na dziei1 przyjmowa1o 
pokarm i niczem w . te dni nie dało się nakłonić 
do powtórnego ssania piersi matki. Na chrzcie 
św. dano mu imię Roch, a wyraz ten ·we fran
cuskim języku znaczy skala, Jakby znamieno'Wa·
no, że stanie się twardy i nieugięty we wszyst
kich przeci'\vno·ściach. Całe też życie św. Rocha 
uspra\viedliwialo nazwę .iego imienia. 

W żywotach S\\riętych znaidujemy wiele 
rysów. zupelnie p-odobnych, albowiem wszyscy 
urabiali się w tych samych zasadach, wypływa
Jących z jednej i tejże nauki Chr'ystusa Pana. 
W szakic w każdym Swiętym uwydatnia się od~ 
rębna cnota jaśn.iejąca większyrn blaskiem nad 
inne, którą mąż Boży wz-iąl sobie za ·gtówmą. 
udoskonalił ją sobie i nadał jej cechę sobie tyl
ko właściwą. Tak św. Roch nadewszystko u
miłował cierpienie Chrystusa Panar w nim sie 
zatopit, wprowadzając je w najdrobniejsze 
czynno§{;i swego życia i usiłował w tern naśla
dować Zbawiciela. Z upragnieniem przyjmował 
wszelkie dolegliw'ości, pragnął ich ciągle, a na
wet skwapliwie szukat Tę mitość cierpień SW·· 
sowal de życ-ia praktycznegD i ochotnie spieszyl 
tam, gdzie zawsze najsroższ.e boleści i niebez
piecze{Jstwo życia. Stąd ulubionern jego zaję
ciem było posłngowanie . w chorobach zaraźli
w·ych, bo tam i boleści ciężkie i niebezp·ieczeń
stwo gr()źne. A obdarowany delikatnem i czu- _. 
lem sercem, niedosyć że się sam paświęcalt al.e 
jednak wielką zasługę wspólbołejąc z chorymi, 
gdy'dnszę jego do żywego przejmowały . J~ki 
schorzałych. Nadto ciągłą miał SJX>sobńość za-

, prawiać ludzi przez swe przek<mywające mowy 
do umiłowania i naśladowania cierpieft Chrystu
sowych. Idąc za tą prze·wodnią myślą, · bolał 
nad każdą nędzą ludzką i wszędzie sp(eszyl 
gdzie mógł zaradzić potrzebie. ~dąc jeszcze 
pacholęciem, już by l wielkim jałmużnikiem. Wy ... 
szukiwał ubogich w mieście, żeby im dopoma
gać w niedostatku, lub usługiwać w chorobie. 
Całe miasto znało ma1ego chlop·ięcia, którego 
uw-ażano. za Aniola opiekuf1czego, a rodzice je- . 
g(), sami nieograniczonego miłosierdzia, z roz
koszą patrzyli na doniosłe postępki syna. Ow
szem, zachęcali go do · hojnego rozdawania jał
mużny zape\vniając, że przez to ściął.{nie na sie
bie miłosierd~ie. Boże dziękczynienia ludzi. 



·fodzienne pismo Indowe dla Polak6w na obczyźnie, pośvr.'ięcone spra\vom narodowym, politycznym i Zctrobltowym. 

Wychodzi codzienlłie z wyjątkiem dni pośw!,tecznvch 
, dnd2tkiem relhdinym p, t.: ,,Nauka Katolicka .. z-tv
fH\1nixitrrl spolecznym p, t. .. Glos ~órników t butrii
łOw'' 11raL pisemkiem literackłem o. t. .. Zwierciadle". 
p,zulolata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
1 .łPi' 50 len., a z odnoszeniem do domu l mr, 92 fen. 
, V.'•.rłl~ Polski" zapisany jest w cenniku pocztowYm 

ood znakiem .. t połnisch" nr. 128. 

Módl się · l pracuj ! 

Zll in! e raty placi sie za miejsce rządh ..! rtJbne~<' druKu 
15 ten., a za o~loszenia zamieszczont orzcd t!'Seratarni 
• Ofen. Kto często o!{;lasza, otrzyma :•.li•\1\\' tc.!;Ji l ou.st 
czyli rabat. Za tlemaczenie z obcych .;.z·;~··.lw ::a pci~ 
e ki nic sie nic placi. - Listy do rc .. a ~,~...'i. Drukan·l 
~ Ksie~arni należy oplacić i podać ,, q,,_,j dokh ... dn.: 
11dres t•isząceRo. Rekopisów sie nie , ..... :::;..·;1. ·-:azwisl.
k:ore~pondentów bez ich upoważnienia ·11•: "sk~tzuie się. 

24'*. Bochum (Westfalia)~ piątek · 23-go października 1903. 
-.t.d; .. dicya, Druka1·n}l\ K~5ięgarnja znajduje się przy ulicy lV1a.ltheF.>erstrasse nr. 17 n<1 dole. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
M:~wie, czytać i pisać po polsku! Nie 
iGUt Polakiem, kto potomstwu swemu 
r.s•i~mezyć się pozwoli l 

Z wypadków dni~. 
SPRA W A ZBIERANIA SKŁADEK NA \VIECU 

PRZED SĄDEM. 

Pan Sztcncel z ·v.l eitmar otrzyma l mandat 
karny, w \\·ysokości 3 marek, że na \\ iecu 
przed\\·yborczym w Weitmar zebrał w kape
lusz sk~adkG na cele \\ yborcze. P. Sztencel od
wolał się do sądu. Sąd lawniczy karę policYiml 
pot\YicrdziL I oskarżony i prokurator apelo
wali. 

Dziś sprawę rozstrzygnęła izba karna w 
Bochum. Prokurator sam wniósł 10 uwolnienie, 
zbieranie skladek na zebraniach publicznych na 
talerz jest bowiem dozwolone. 

Niepokoje w Macedonii. 
Sąd \\ .Monastyrze skazał 178 za udział \V 

zaburzeniach w Dobruczy, jakie tam na \\'iosnę 
:\'y :v.a.l.a no. 

Zamach. 
W Barcelonie na schodach domu szefa po

licyi ekspiud-cnvala bomba. Szkoda znaczna. Z 
łudzi nikt nie zginą!. 

Zbliżenie się W loch do Francyi niemcom nie 
w smak. 

Serdeczna przyjaźń W loch z francyą nie 
podoba się mocno Nierncow a zwłaszcza Au
stryakom; mianowicie toast króla wioskiego na 
·cześć armii francuskiej, w którym powiedział, 
że widok jej przypomnial mu czasy, w których 
wojska \doskie walczyły obok wojsk francu
skich, spotyka się z ostrą krytyką prasy au
stryackiej. ,,Neues Wiener Tagebl." mówi z 
szyderst\\ e m; że toast ów byJ raczej wyp~y
wem połuduiowego usposobienia oględnej po
lityki. 

Telegramy. 
~ z y m. Ministerstwo włoskie podało się do u

wolnienia. 
S t. G a l l e n. Pożar zniszczył doszczętnie wieś 

Vason. Tylko jeden dom ocalał. Zgorzał też kościół. 
N o w y j o r k. Zmarły milioner Mackay zapisał 

swój mai:.:'t.l,, W~!Wsz:[c:, 2.::; m1I:G!t0w dola.r{)w, uni
wersytetowi .H.avarda. 

B u e n o s. Był tu znaczny mróz. Roślinność 
iednak nic ucierpiała. 

.,SlCJ\Yo w odpowiedzi ,.Germanii' 
na ostatni jej artykuł 

, Centrum i Polaey na Górnym ślązku". 
Z Grod"iskiego otrzymuje "Kuryer Pozna1iski" 

?d Jednego " najpoważniejszych kaplanów, następu
Jący art:rkul: 

Aby sna.di. ,,Germania" nie policzyta mnie do 
Wielkopolskich agitatorów, oświadczam, że jestem. 
wiernym d11t<;d i stalym czytelnikiem ou jej powsta
qia, a zatem nic zechce pe\vnie mnie posądzać o jaką
kolwiek nicc!J~r; do centrum, lub str01miczość. 

Arty!Hll wzmiankowam- 7d7i" il nmie nie maro \\' 
Piśmie st1 llll!ictw<l. kh-.n:. :t c>r'J, (!\\i swej WJpisalo 
de\\ izę .. za pra\n;ę, ''- ul11::•i( i p:·a,~ c·:- . \~ artv~ulo 
.tYlll t\i'ierd:t(l ()łJ(J zttpc!PC :ti:!·W:UiJC IJCI<:l. 1_'\\' Z ~..,~('11· 
trum, rozhra t t l G izupc tl'ie.i<;/~ • \i' :rzuq) JliC\\ dz:ę~z
ność Polakom. wskazuje ,);1 r.:dr'ŚĆ h:!l.::c-:t,~. :1 \\T;Ill:: 

rzyw zy cięcie .,Kurye.rowi'' z,l k~o y rtyKuł _na cZC'-'C 

• ,Zgody na Górnym Slązku" - OŚ\' ' Jadc~a. z~ '' pr~~: 
,'Wdzie centrum nie odstąpi od swej dew1zy. 1 bromc 
będzie Polaków. ale ju.ż pO\\ tórme, n!eco P<:d . oslorJą 
.lVPrawdzie, ale dla nas nadto wyra/.llle ~roz1, Jaka to 

obrona centrowa będzie, że nie JUZ ró\\ 11ic gor~1ca. 
ener~iczna, rycerska jak ongi, gdyśmy szli z centrum 
na szatke, a ja dodam, ua pierwszy ogiet'I, po której 
stronie by.to w kultnrkampfic \\'iGctj otiar po \\ ięzie
niach, na ,,·ygnaniu, nb!ożonych karami pieniGżncmi? 

Sama rycerskość, której katolikom niemieckim 
uie odmawiamy, \\ spornnicnie przebytych ,,·al l< 
i cierpieli, uie byio po\\ inno zeZ\\·ołić na to, aby choć 
tak ukryta groźba pojawiła się w Jamach "Oermanii''. 

Pytam, czy dla tego, że bracia nasi na Slązku 
budzą się z uśpienia, ma nast<tpić rozląka d1,ieci jed
nej wspólnej matki Kościo!a św.'? Pytam dalej kt1> 
winien, że lud widz4c, jak odbiera mu się jczyk w 
szkole. w urzędach, jak zakazuje nm się posługiwać 
jc~o rodzilllt<t mo\\ 4 przy pracy. ja!.:: się stara usl!nqć 
na\,·et w nauce reli~ii ojczysty jęz:, k, podobny do ro
baka deptanego, zry\\'a sit;. budzi z uJr~t\\ lenia, le
tar~u wiekowe9;o? 

Czy nie p<).I!OSZ<l \\i nr ci, którZj' powituti pom
Hieć na to, że sprawiedli\\ ość jest podstaw4 pa1istw? 
Czy nie może i '' CZGści centrum. że Ilic dosyć ener
g-icznie i nie dosyć często z obroną \\ ystępowało za 
tymi, których w seJmie i parlamencie reprczelltowa
lo '? S! uszni e takiemu hr. Ballestremo\\ i odpowiadaj;.'! 
na jegOJ obrane;, że ż<~liat nauki religii w ojczystym 
języku, nauki języka polskiego, mianowicie czytania 
i pisania, a na\\·et, żcb)· mzędnicy fiskalui umieli po 
polsku: a u ciGbie Patlie h rabio co się dzieje'? .l e;i.eli 
cllcesz bronić po ryce,rsku. chcesz, abyśmy mieli do 
ciebie zaufanie, to wymieć śmiecie u siebie, daj dotrv 
przyklad w t\\~ ch kopalniacll, gdzie w pocie czo!n 
za mamy 12:ros:~- narażallly ż.rce ula ciebie. Nic po
"" t'1t tias ~ni~..ść, l.dk,izywn( 11am na~"~j mo\\ .v, vc,
zwól abyśmy po ciężkic.i pracy n1ogli Z11aleść \\' 
twych salach odpoczynek. rozry\\-kę, nic przy ldeli
szku, ale w uczdwc.i. cl!rzcśdaiJskiei zabawie, a 
wtedy uwierzyllly \\ twe uczciwe zamiary, t\\ <l obro
nę. Dopóki tych uie złożysz dowodÓ\\, na pk\\ y nas 
ani ty panie rhabio, <.uli tniJie podobni, nic scl!\\'ycą. 
To co o 11 r. Ballcstn.iliic, to lll<'żemy i o niektórych 
inuych powtórzyć. Wiem, że są obrol1cy rycerscy, 
a hczimereso\vni '' śrc)J katolików lticmieckicl! i tych 
nie tylko IIIY, ale i uasi potomkowie, za\\ sze \\')'solw 
cenić i cześć im o<.J.da\Yać będą. Nicstet:r szereg-i ich 
bardzo się przerzedziły, a może po ;;apowiedzi "Ocr
manii" jeszcze stopnieją. 

My mimo to ule tracimy n<;dzici, bo walczymy 
o najdroższą spuściznę, jaka nam ograbionym została, 
ojczystą_ mowę naszą - i dla tego bez ogródki 
oświadczamy, że radujemy się ze zgc'-dy braci naszych 
na Slązku, bo przyby\\ a nam uowy sojus:lnih., JlO\\ y 
żo!nierz we walce, którą ponownie zapowiedzicli mi
nistrowie przy odsłonięc.:iu pomnika bisnwrko\\ ski c
go. 

Ale pytam, czy gniew centrum słusznie i l!Za
sadninu~· ze wz~lcdu na z~odę, jaką na Oórnym Slą
zku Ilastąpiła? Odpowiadam, że \\ cdle mc~o zapatry
wauia, nic. 

\V inuustryi JJrZ~' "ielkich przedsiębiorstwach, 
a nawet w mniejszych interesach, napotrka sic nie 
rzadko, że niejedno!< rotnie pracownika, gdy się po
znaje jego talent, pil1tą prace;, przcdsiębiorczoś~. a ten 
wlasny zamierza rozpocZ<.!Ć interes, na w!asm~ rc:kę, 
nie puszcza się go, ale przybiera się ~o za "sp<'>lnika. 
l rozumne tr' z:•i<;tc l' ~·t(~"W\\ ~:::e, skr · ~·c pr : l!~· f. sic; 
je~o zdolność, talent, t1oć mając teraz '"id ok i \\ iei
kich zysków lubo nie wszystkich, w~·tci.y on nape
wno wSZ:\'Stkic sily, aby u;~,yskać \V i1ttcresic i tlla sie
bie jak najwi~ccj. Czy llie zdołanot>J· na tej podsta
wie znaJeść punktu stycznego dla centrum i pan~·i 
katolicko-pdskiej? Czemu odrzuca centrum ofiaro
wany sobie kon:nromis. jak to poda\\ ano w .. Kuryc
rze·· w jednym z ogn;gó\\ , w sp ra wic "~ boru p u s.! a 
do sejmu przyszlcgo? Ki cd d pisała .. Germania", że 
gniew jest r.łrm doradzca. oby chelała to obecnie do 
siebie zastosować! .leżeli za\\ ste ta zasada zt3. to 
nic\\'ątpliwi'e w polityce, .Mojem zuaniem, ucz~ nitobv 
cclltrum dobrze. gtlyb:-,· z i a ktcm. ja ki Z~lSI'edT na 
Górnym Ślą.zku, zccłlci<do się bez gniewu r<:1CIJO\\'ać. 
ażLhy f)()ZbyJo się uprzcdzc11ia. że ruch telł jest ra
dykalny, żehy prz\'patrryfo ~.ię mu "zroki\.:m iście 
katolickim, że lud biedny hroni się przed \\ ~·aarc;em 
mu mowy ojczystej i '' iar~·. 

To bO\\ ie:n nic podlega wqtpli\\ o~ci. Żt! jak lud 
utr<Jci język S\\ ój, przejdzie do sncJ·alizmu i prote
stantyzmu. DaJ.b~· Bóg, aby te słów kilka zecilciah· 
podziałać uspokajc::co na naSZ:)'Cil ''spółwp.n;;>\\ ców 
i wypróboWallj'ch w ogniu walki kulturnej so.iuszni
ków pod wodzą nicotlżaln\\'anego \\ indhorsta. Dar
by Pan Jezus. ab~- t?.k . .iak nastało zbliżenie dwóch 
polskich obozów na ślązku i soiusz, nastalo zbliżenie 
Lent n n do zlączonc;:!o teraz obozu oolskiey(. a \·te
ci\· t,·h i esic: wiara i Kośció! chwałę i zwycięst't ·o . 
;r1y :taś będziemy stali wiernie przy naszych wsp6'
pracc\\rniknch w tern przeświadczeniu. że pracując 
wsp61nie. ~orliwie i zgodnie, uzyskamy przez pop::-:r-

cie tak pot~żnej frakcyi, rychlej c;,'· P~>żnie.j lcpsz~t 
dolę dla siebie, dla języka naszego \\ szkn!c, że osta
tecZ!Iie przekona się rząd. iż odejn,uj<!i.." j~zrk ojczy
sty naszym dzieciom przy nauce r..:!i~di Ś\\ .. '' szt.dl 
11a drogę, które.i się nie praktykuil ""\' l:t - '' śn)d 
murzyl'1skich ludó\\ :' 

Jak to prusacy Polal!ca)w prze• 
śladu ją. 

"Oazeta Opolska" pis6e: "\\' pr:',\..szt:nn nulllL'.ri:C 
donnsiliśmr, że teatr amatorski odb:Ll.zic: się tlnia 25 
bm. N\ieliśmy jui. bowiem poświadczenie policyjne "" 
rt:kn, a restaurator p. Bc:mard prz~ i ;,~kl 1Jarn udziE-
lenia sali na oznaczony dzict't. TymL •. :L.;em \\ CZ\\ ar
tek \\ leczorem cofnqf. p. Ben w rd S\\ r.' pr!F?.eczenie, 
ponieważ inspektor policyjny p. Dei;.:ltsel zastrasz~ l 
go, że zrobi ,,ber~'cht" o teatrze pol·.; 1,i!lt d·l komen
dantury \\ ojskowej, a w takim razie p. Bernard stra
ci wojsko, którtl otrzyma zakaz przyl' .' "ania do je~o 
lokali. 

Odyśmy p. Bernardowi zwrócili uwagc 11a uk!ad 
z nami zawarty i dane sł'owo. udała s~~,: jego żona w 
piątek ua policyę do p. inspektora Deichsla i przed
stawila mu zobowiązania męża wzgl~uem urządzaju
cc::,g-o teatr To\\ a rzystwa P<'lsko-kat1 d :..:ldcgo. A to li 
p. Deiellset gro i by swej nie cofnął, z" te in p. Bernard 
oba\\ iat się udzielić nam sali i dat os t, tecZn;.j odmo-

" G- Ta sama historya powtórzyła się z P<1JlC;J1l Kit:t-
sclterem, właścicielem sali w .,niemieckim domu·', 
)o{UZit.: Tu\\. pobko-i\alulicki~.: \X ua\\ .tiCJ!:>n dt l.uttch 
wiele już przedstawim1 amatorsl,ich c uLrŁo. l Jan 
Kintscher udzielił nam także \\' pier\\ s;.ej chwili bez 
zastr;reżcnia sali, lecz zaledwieśmy o tem w piątek 
" pohtdnic ustnie na ulicy powiadortJili p. Dcicl:~la 
(aby go po poludniu w jego biurze pmsić o przepi
Selllic \\ j·stawioneg-o na pana Bernarda po.~\\ iadczc11ia 
na pana Kintschcra), zjawi{ się, jeszczL :--:anim do b1u
ra p. Dcichsla zdążyliśmy się udać, s:l rżant policyj
n~)" pan Sonntag u p. Kintschera i przedsta\\ iwszy mu 
JJajprzód ze swej strony szko-dy, jakich wskutek u
dzielenia nam sali doświadczyć będzie n;usiat, dał mu 
radę. aby się udar natychmiast do p. i11spektora 
Deichsla. Pan Kintscher uczynił to, a pn inspehtor 
za~roził mu rzeczy\\'iście "wielkielln szkodami'' 
(grossc Nachteile). 

\\'skuteh tych przeciwności spra\' a nabra.la nic
hDwem rozg!osu w calem mieście; \v restauracy:;ch 
dyspntowallo ży\\O o teatrze polskim. \\ taściciel 
trzeciej sali p. Lassak, dowiedziawszy siQ o robio
nvch nam przeciwnościach, również sali odmówil. 
N-ie można się by?o więc już niczem ludzić. A:~itacya 
przeciw nam byla widocznie przygoto\'. ana na ca!cj 
linii. 

Stała się zatem rzecz wprost nieslychan::t. Przez 
12 z górą lat urządzało Towarzystwo polsko-katolic
lde S\\ oic zabawv ludowe i teatra amatorskie. nie 
wcltodzą.c nikomu· w drogę, nikogo· nie prowokując, 
bo zarząd wybiera[ sztuki naj]egalniejs1c, bez żad.
nlgo politycznego potoru, aż tu organa pdicyjnc u
ważają za stósowue i wprost zdobywaj<] się na ry
zykowną. dla siebie odwagę -- pomimo udzielone;!'> 
Tu\\ arzysh\ u prz~z nu.di:urmLtrz.t puŚ\\ ·~ldct,Cllia il.t 

te;,tr -· odstras7,ać restannitorów, aby sali nie udzie
lili. 

\Vypo~rmlko\\'~t" sz\ srrawcę tych nrzeciwnośd 
z razu nic by.to to tatwo! udał się redaktor ll<l-

S7cg-o pism~ p. Br. Korasz~\\ ski wprost dn n. nadbur
m:strza Pagl'isa z zapytaniem, jakie :~a.no\\·isko 
\\Zględem tej sprawy zajmie. 

P<,:t nadturmistrz Pdpowiedzial. że ni,: '> takiem 
po~t<:powaniu ni/s7ycll organów policyjnych nie wie 
i 7.a\\ e7\\"•! ch s!cl·ic p. inspektora Deichs!a. z które
('() ,", Wtldr'J\\ \\'kazała się prawdziwość w~;zystkk:h 
;~u" \-żsn·~ll na~iych twierdzeil. · 

f 1a.Il Dcic!tscl przyjąl odpowiedzialnoś(· za swoje 
po:-.tGPOWallic na scbie, atoli nastęonie prl~''i:na.ł \VO
bec pp. nadburmistrza. Koraszewskiego i p1·z. ·by!e~o 
1. 11illl Je\\ usi!'Jskiego. że agitacyą przeci\\ Towarzy
s;\\ u p(\lskiemu urządza .. Kriegerverein". \adto ~Jy 
p. KinbelJer byt na policyi. był tam także Obt;C:Jly cte
•mtnwany n;ieishi flohr, który Kintscher:l różnor::: 
Lil'llli argumentami odmawiał Nl ud7icleni? sali. Co 
pn1" d:-~. to 11~1m dyktujE· przekonanie, że z:-~ panem il'
spektorem muSZ<! się z11ajdowa6 jeszcze .. poważniej
sze·' iiguJT. Ale o tcm dla hraku miejs,~:; już dziś 
ohszemiti- rozwodzić się nie możemy. Zaz11acz~my 
rylko. że jeden .z cz~ telników na. zych mchvi! nam, 
iż ilakat~·ści już. od 3 mi c :ęcy rorpowiac~1li. że To
warz~:st\\ o pn1 ko-ka t. nie otrzyma w Opolu sali uo 
teatru. 

~\'y (Jczywiśc.ie ęd.ziem) ·ię trzymali p. inspek
tora i wniesi~m~v tak przeciw Piemu, jak przeciw p. 
::,onnt.. owi zażalenie. zwl.aszcza, że p. nadburmistrz 
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encrgic?:nie \\ ę sprawę nil: u:kroczyt, lecz tylko przed sądem. jakoby za tę \\·ieś nie zapłacił. 
\.vys.tnc:1a! }<' ;, było. Ponieważ zaś To\Yarzyst\\ o Oni tak zrobili. _ św. Stanisław nie miat żadne-
mia.to liczile 1:: ~zta, przeto i odszkodowania na dro-
dze pr<Jwnej :i., dać będziemy. go do\\ odu na piśmie. ażeby się obronić; Z\.\"rÓ-

Pan in~pc- k r Jr Deichsel powiedziaf wobec p .nad- ci! się zatem o ratunek do Pana Boga. I wysiu-
burnlistrza. i~ ,.·,vaża to za rzecz naturalna. że "Krie- cha! go Pan Bóg, bo dał mu natchnienie, żeby 
t.tervereil!" ni.: chce tam odbywać posiedzef1, gdzie wskrzesit z martwych PiotrO\\"ina, a ten za niego 
przehywaj<J Pr 1! aqt. i\'adto oświad.czyt w odpowie- zaświadczy. _ 1 rzcczuwiście. _ Święty biskup 
d.zi 11a Z<tJ]:d<-''';:: p. Korasz:ewskiego, dla czego to te- ;y 

raz w.f0Śi!ic n , ~:..;i przestać spra\\"Ozdanie ("berycht"l przez trzy dlli gotując się do takieg'o aktu po-
do komcnd<'nturl· wojskowej, podczas gdy tego daw- stern i modlitwą, poszedł z proccsyą do grobu 
niej nie CZ\llil. :i,e: iiher Poten nnd Socialdemokraten PiotrO\Yina i w i miG Pana Jezusa wskrzesił go. 
miissen \\ ' i r he richten .. (o Polakach i socyalistach mu-
simy " ben·chr\" wysy.tać). w przeci\vnym razie, - Potern przyprowadził go przed króla, który 
c1 ~1J p. Deiclt~cl do zrozumienia, -- dosta.lby "nosa'·. spra\\·ow-al s<.tdy. - Przeraził się król i wszy-

A za ten' -- sJuchaicie Rodacy! - "kriegerve- scy obecni, ujrza \\·szy przed sob<:t z grobu po-
reiJJ", do któr e 'o tylu polskich chJooów i robotników ,, · stałego cz!o\vicka, który wzniósłszy do góry 
Ha.leiy, jest nu.eciw Polakorn. Nie wstępujcie do 
.. k rie~erYcreil'i\w", bo ta nr, jak \Vid.ać, Polakami się pra\\ icę, zaś\viadczył b isku po w i, a potem Z\\TÓ-
hr7.y·dz~ ! S:.-:.:·:· 11jcie wasza godność, nie dajcie sobą cit się do syno\H:Ó\\' i zgromit ich, że dali fai-
tJOmiatać! SZY\\-e świadect\\· o. - Król skruszony wydał · 

P.tacil!lY p1 datki, ponosimy ciożary pal1stwa •pru- \\·yrok spra\\·iedliwy. 
sk iego. a tu i' :'.S Polaków traktują na równi z soq <t-
l istami. Za'\vsze gotów pomódz każdemu, Bolesła,,· , 

To en n<'Pl się tern staJo, ot-worzy i śpiacym kiedy sąsiedni ksi<.lżęta prosili go D pomoc i o-
ocz:;, nbmzy i :lajobo·iętnieiszych i zachęci do oświa- bronę, 011 kilka razy \\ ' O]O\\·ał za nich. I tal~ 
t y ojczystej. 

Braci<l .. z~· tę zniewagę spolccze(Jst\va polskiego, \Yalczy{ najprzód \V vVęgrzech W obronie jedne-
rm:sr.{"; rzajcic tcm, gorli\Yiei "Gazetę Opolsk<1" której go księcia przeciw drugiemu, potem w Cze-
wp!ywy iJak: ' h,. ści niegodziwic z11;nicść usituią. abv cllach, a r!akonicc na I-<usi - i wszędzie zwy-
lud nie mi<d tu swego pisma. w którem b:'i· żale i ciężaL Na RtJŚ wezwał go Jzas{a\V, wielki 'ksią
ska. :·gi :~\vc lil l'">d wyoowiad.ać, które by mu ku obronie 
nD j\V ?!l io śle_i :: z·: ch idea.tów l'arodowych stnżyć mog.lo. żę kijowski, Str<:tcony z trOllll przez innego księ-

Trsi;~c n_:-•\\·ycli ~. bo!lentów niech będzie odpo·wie,- cw. Bol-esiav,' Śmiały pospieszył tam z woj-
dzict na tę winvagę i obrazę ludności polskiej .! , ; ,, ' skjem i przy\Yrócił lzasla\\"a na tron. - Dopic-

.!8ko '.vyrn S\.\·ego oburzenia ofio.rowato szcŻupXe . ·ro. po tych wojnach, \:-. · r. \976 odpra\Yil uroczy-
grono wo;~(,·.ttn i. na pogadance zebranych obywateli stą koronacyę, namaszczony przez arcybiskupa 

,370 m,-, ~~~4 dn:·Jowę ,,Domu polskiego'·. abyśmy się o 'IN· Gnieźnie. 
salę llttl p\Ur~~ebowali prosić. Cz:vn to tern więcej 
chwo. h;bn·w~~: pt,l dniosly, że obywatele ci nie należ.ą do Ależ nie dlugo potem Jzasfaw, \\ ·ielki książę · 
zamoill:\ 'Ch; sfe r, a iednak dla. dohra sprawy oiczyr kijowski. strącony z tronu, potrzebowal znowu 
stei stosuJikO\\·o znaczne ofiary 1..toży!i. Bądź jak 
had'l.. 11ie cics?.cie się, panowie hakatyści, bo my nie jego- pom-ocy. - \Vyruszył Bolestaw z rycer-
zg-inietny, nic damy się!! Górą nasza .dobra sprawa!! sn;,rem na Ruś i przywróci? na tron Izasfawa. 

Bolesław 11 śmiały. 
Kazi mi e t z Odnowiciel zośtaw.i t czterech 

synÓ\\ ; najstarszy z nich Bolesław wstąpit na 
tron, maj<{~ lat 17. Nazwali go Po!ticy Śtniałyrn, 
bo był od w.:1iny, walecżny. -- Zd.o:blły go i inne 
przymioty ---.:. był szczodry, \VSpaniały,serce 
·1nial szlachetne; np. kiedy .w wojnie który z jego 
rycerzy ranę otrz.ymat - to krol Boles{aw sam 
go opatrywał i pieJęgnowal. Lecz obok cnót 
minł i \nldy S\voje, a nie pracowa-l nad tem, 
aby się z nich poprawić. 8yl nadzwyczajnic 
poryw ..:zy. g'\\raHowny. Ody go upomina! bi
skup krakcwski, Ś\v·. Stanisław Sz.czepaimwski, 
jako pasterz 'Jego-· duchowny - krqt Boiesla\.v 

:się obrazi! ~ postano'wi.J zemścić , sLę ,ti-a biskupie. 
~- Nie mogąc przeciw Świętemu z.naleść żadne
go zarzutu. wymyślił potwarz. - '1 

$,v. 'Stanisla·w kupH był nd silachcica Pto- . 
trawina wieś na potrzeby KGśei?łi l Ten szlach
cic ·wkrótce potem umarl, krół więc. n'amó\vdł je
go synow·ców, żeby fałszywie ośkarzyli biskupa 
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Pozostal jednak w KUo\vie diużej niż bylo po-
trzeba, a kiedy tak się ociągał z powrotem -
,,. Polsce poczęty się dziać bezprawia. - Poru
szyli się znó\v poganie, ilu ich tam jeszcze było, 
słudzy zaczęli panom sw-oim zagrabiać \dości; 
żony zaś tych rycerzy, co z królem wyszli na 
\\ ~ojnę, myślały, że ich mężo'.vie poginęli i wy
chotiz.i!i za innych. - Nie wszystkie przecież · 
byJy takie il inne poz-ostały wierne, a w historyi 
zapisana jest cnotliwa Małgorzata z Zembocina, 
która nie uwierzyła pogioskom o śmierci męża, 
ale z siostrami swoiemi zamknęla się w \~·ieży, 
gdzie slę ukrywała aż do powrotu męża - RY~ 
cerze, którzy byli z królem, w K_ijowic, do~wie

dziawszy się o rem, co się dzieje w Połsce, po
częli opuszczać cichaczem obóz, tak że król pra
wie sam pozos'tal na I(usi. Rozgniewany i on 
też \\ ·rócH do Krakowa i począł sro-go karać 
tych, co go odbiegli, pastwić siG nad \:..·ystępny
rni, chociaż sam dawałnajgorszy przyklad naro
dowi. - s~". Stanisła\v daremnie gD upominał, 
w ko11cu \Vykl4ł go z Kościoła. - Jest to ta ka
ra, że wyklętemu nie wolno ani wejść do kościo-

rę gtowę i opierając się z po\,·agą na mieczu, 
~0cząl głosem napuszczonym i dumnym: 

- Jam jest rycerz Otto i idę z ziemi \X/ili~ 
n6~r . 

,- A czego ty o-d nas chcesz? - spyta l 
·-~-~·w al ery . Prz.yborowski. . . dt:żącym głosem BoguchwaL ,, .. ";r ·l 

·. ,; .. .. J" ·:r·.t .1;; l'i - Mój suzeren margraf Wigman, potężny 
Wojewoda był milczący i widocznie ;·ś_\\f:\ę-1: ~;,l.n~argrat vVigman, wielki przyjaciel Sł~owian, 

tość i powaga miejsca wywierały · nań silne · sprzymierzynice vVilinów, szle wam przez usta 
wrażenie. Stanął pokornie obok dębu i z dużej, moje pozdro'\vienie. 
rozwichrzonej głowy zdjął kołpak i zpode tba Boguch\vat skimlł milcząc głową, a Otton 
poglądal na chram boż.h:a Lełum-Polełum. Nie- prawU dalej; jako \Vigman zasmucił się tern 
miecza to oparł się oburąc"Z o swój miecz pro- \Viełce, że krót Mieszko dawne bogi i dawny 
sty i stal oboj-ętny pozornie, a przecież bacznie obycza.i tępi, że na zatracenie lud ~wój wiedzie, . 
przypatrując slę w·szystkiemu dokola, kied·ynie~ że kaplanów czeskich spro\vadza, którzy 
łdedy rzucał wzrokiem na częstokół i zdawal chrzcą Polakó\V i nowego Boga wpr<)\vadzają. · 
się badać jego gęstość i wytrzymałość. - Jać nie znam Wigmana - odrzekl na to 

Na ko-niec z poza gontyny · ukaza~ się Bogi.tchw'al ~ ale po'wiedzde mi rycerzu, czy 
wies.zcz Koguchwat Szedł ou wolno· opierając on chrześcianiniern. jest? 
si-ę na di11giej, zakrzywtonej u góry łasce, ubrany · - Tak. 
w długie białe, lniane szaty. i postoJy lipO\\·e. - A więc miasto smucić się, cieszyć się on 
Wiełka s i \\·a broda spadała mu na piersi, a po- ·, po\vinien. że M.ieszko do nas chrześdat1skiego 
·waga i s pokój ·. rpzlany na błade1. pooranej '\l,'p-ro\\~adz~f Boga. . . 
zmarszczJdmi twarz~., chod wolny, wieniec z ~ ''C-ieszytby siQ - odparł na to n.ie.co za- · 
je'lllioły i liści dęhow:y,ch na głowie, nada\V?-1 kłopotany :Qtton - gdyby no\\ta wiara sama 
mu wyraz pakiej.ś świętości. Waligóra, gdy g-o wschodziła do tefzieml, gdyby' opornych nie tę- . 
uj,-za.l, poszedł parę krok<hv i pokotnie pochyłil i piono mid:z;eni i hie ~muszano gwaltem do jej 
mu się ko.f[.)akicm do nóg i ohiąl oburącz te nogi. przyjęcia. . Ale mój suzeren, potężny margraf . 

- Z Bogierp \voiewodD! . -- rzekl Bogu- \Vigman, krwawemi łzami p~acze, widząc Jak_ 
ch\va.i - z czern przyśliście i co to za mąż? Mieszko mordu .i e jego . przy}aciót 

.Mówiąc to, wskązaJ. oczyma Ottona. .;_ łim! - mnl'knąJ Boguchwal ~i czegoż 
- Z poselstwem przyszedJ od Niemcó-w- _ od uas chce rn.argt~af 'Wigman ·? 

Qdparł \V aligóra i obracając się d.o· rycerz<ł, ~-·. Przysyfa \\1am przeze ·mnie słowa. przy- _ 
rzekJ: . '. mi·erz-a ·. i ,pomocy.,Jeż·el:i chcecie, wki·oczj.· ~. on · 

- 1\\.ó v.rch:.ż z czem-eśde przyszli. · ·na cz.et~ s\v,yoh woiowników ;· któ-rych jest jako 
\Vię-c_ Otto W1'~prosłował się) porlniósł: V{ .gó- piasku \v· ni:orzu, podbii'e 'Mieszka' i pt•zjrvn;óci" -.. . " '. ' . 

la. ani przystępować do św. SakramentĆJ\\' i ~ nikt arn 
~bliżać się do nie~o nie rr:oże - ~ to ~la tego, d~<JC 
zeby on zgorszcn1em swoJem drugtch me .psut i , c: 
zarazy grzechowej nie rozszerzał. - To wpra- 'i ę , 
wiło króla w taki gniew, że szukał tylko śbtiso- f 
bności, by zabić biskupa. - Umówił się zatem z· hoc 
kilku rycerzami i ki.edy św. Stanisław Ddpra- ~' i c 
wiał Mszę św. w kościele na Skałce, zapamię- ,ik. 
taly król wpad-ł i przy ołtarzu mieczem ~ ciął 
świętego biskupa. Rycerze dDtąd ruszyć się nic 
odważyli, ale widząc ciało święte bez· żyCia·, \vy
wlekli je z kościola i rozsiekali. _:_ Pan Bóg ~! o ś 
wtedy sprawH cudownie, że ciało się zroslo, a h p 
orły biale zleciały się i strzegły go· p'rzez trzy pieg
dni, i widziano jasność nad świętemi zwłokami. ~\a 
- Z tego powodu była \Vonczas pr;zepbvviednia, ie 
że i Folska tak będzie rozszarpaną 'i .. tak się !iO 

napowrót złącźy. - Ojcie-c św. dowiedziawszy iu. 
się o strasznej zbmdni, jaką popełnił Bolesła~ ró 
- powtórnie go wyklął, a na Polskę riucU inter- "~ 1 

dykt, to jest Żakaz vvJSzelkiegn pubficznegD na- ze 
bożeftstwa. -'- Stal·o się to wszystko \V r. 1079. . n 

Boles-law tymczasem opuszcz:Ony od wszy- ra 
stkich, tu lal się po kraju, wreszcie ' uszedł ·do to 
\Vęgier z. synem S\vym Mieczysławem . . ;;__ Je- na 
dnak dręczony wyrzutami sumienia, pragiiid po- \\ 
kutować; sarn puściŁ się w świat, zostawhvsży 1ręc 
syna na dworze św. Władysława króla węgier
skiego. Schroni! się do jednego klasztDru w ~n 
f}s~·aku w . Kar~'ntyi, gcl:-ie. w ostrej pokucie 111' 
sluząc za kuchctka, po osmw latach umarł -. tl: 
Dopiero przed smiercią wyznał przełożonemu, o t 
kim jest, na d.cJwód czego pokazai pierśdef1 kró- ,ski 
l e wski. - Pocho\.vano go na cmentarzu pod ko- tś rc 
ściolern, więc nlllsiała być zdjęta z niego klątwa .. si~ 

.Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur w l l 'i. 

Wąbrzeźno. Przed kilku dniami zastal sza- ~ni 
mir fner p-ocztowy p. Jankiewicz przez psa ukąszo-

ny, u którego. konawal stwierdzil wściekliznę. 
Pan J. mnsiat się udać do zaktadu leczniczego 
w Berlinie. 

Nowe. \V Zajączkowie spalil się dom na
leżący się wlaścicielo\.vi p. Liedtkiemu, w któ
rym zamieszkt\\·aJi robotnicy. Ogień p(ldobno 
pO\vstał przez lekkomyślność robotników. 

Gdańsli. Pożałowania gndny wypadek \VY

darzyl się W'· piątek · p-o potudniu w pobliżu Le~ 
gan. Do parowca ,,Niks'', jadącego do Nowego-

qc 
portu, chcieli przyczepić swe czoJnn dwaj 21-
letni pomocnicy szkuciarza Marcina z Włocla- ro 
v . .rka. l{zucono im linę z parovvca, którą jedna· 
kowoż nie zdołali uch ·wycić. Parow·iec .,Niks'~ 
zaś ciągnął za sobą wielką szkutę ,,marks·', któ~ 
ra najechata . na czołno, nim zdoiano odbić od 
parmvca. Uderzenie było tak silne, że czoino 

.dawny obyczCiJ i bogi dawne. I nastaną 
dnie szczęśli\\i~Ości, jako przedtem byto. 

- łirn!hm! - mruczał Boguchwat 

- :MóJ ~U?8ren, potężny mar:graf Wigman 
dowiedział · s\ę., ~e \ve dworcu poznai1skim Mie~ 
szka gotują \vielką \vyprawę na waszą g-ontynę, 
na gontynę , \v~zechwiedz<:tcego bożka- Lelum-
Polelum. · 

- Na. naszą_ gontynę? - zawolatc··~ ~ P!fze ... 
rażeniem kapłan i załamał chude r~e .. -~~ Nie igd 

!~:~~~ż jelitą;~g~ięcia niedolę m. i .- ~ .. zi~ ~:~to- ~'p~ 
Obrócą .~ję twarzą ku drzwiom gontyny., ck 

pochylil siwą glowę i wolał ża.ł0śnie: ·r-:·; e 
O Lelum-Polelum! przęc~.źe -.w. ;.rnas~ .u- · 

stąp-ić no\vemtt Bogu? _ . . , . , .. : 
--"- Tak ~ za wo~ał mocnym glo-sę1;n · (i)Hon. 

pod11osz.ąc rękę do góry-~ tak! ·.nim mięs}ąe . n'.ZY 
razy zagaśnie i trzy razy zapłoni;~~ . tutaj: w tęrrt 
miejscu śladu nie będzie waszego ._chr·ąnm. ·S.pa"' 
Ją go i zbur-zą, bożka powfoką ;4(J .. wo<Jy -i tli:O ... 
p-ią, lub młotami rozbiją na szęz~tki. -·0 ~ bogu~ 
dt\vale! doz\vutiszże, by da\J,.·nę , -h~i,.d -.da'\Vłtf 
obyczaj Mieszko tak tępił? Mó,tkę~·J:~t~~te .. 
żny n:argraf vVigman, gotów . Je~t 1gąó. ·'\ąf.ł'};!PV~ 
moc 1 obronę, a p-rzed mieczem· i ':tuldet11tJnie, 
mieckim nic się nie -ostoi. PodbUem~~.t".&lJ"tszk.a 
i ścigać go mieczam·ł będziemy aż -dQ. Po:z:napła·,, 
aż do . Ciniez11a i ~a Gniezno jeszc·z,e.:, .· . :2~wołai ~·p. 
\\1·-ołew'od,ó\\-' i laniedów na .wiec i ~·\fT~lfieie tt 

z namr Pt4Ymierze, przesięgu i.jde na · ~terttięJ1 'k 

'''ad~.~t1Jch"::łt stal wciąZ z:v.*mw tw;;~:J;.łl J 
gon.tynte 1 mtkzat. Po . chwtlt · d'()1:nero l',~,ekl': ,. · ·o ł- s::.-- · · · ł~"".t -. • . t .. .-,... .' o~rz.e.. ·. ~~·7;ątJct·e , za _częs-to~w-~w·· . 
\Vałig61~ i ryceł'Ztt. - ja ·ttozes:zlę, wici. ·na :. W'i·e~' 



się zupełnie \\' \\ 'OdG. Jeden z. sie.
. cyd1 w czołnie mło-dych ludzi uch\vycił się 

i ~Z·~zas szku_ty. lecz drugi wpadł do \YQdy i już 
_ , \\ ·i~cej me pokazaL 
_ 

6 1 ę Pełplin. Przesiedleni zostali ks. wik. Gro
hocki z· Wąbr~eźna do Samptawy, k.s. wik , 

_ 1·ictrzychowski z Sampławy do Oksyw1a i ks. 
il\. Pr-o,nobis z Lasina· do We! b rzeźna. 

~ Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Wągrówie.c. Dobra Orylew'skie z przyle-

trJ o ścir.i~ni. c a. 5000 ~ór~ naj prze .. ~nieiszej zie~i 
l~owJccJe . wąg-rowJeckJm, nalezące do p. h1 a-l ) . 

piegfl' An.to.niego .Potulicki_ego z ~-n~szkawa pod 
~\ar$Za~vą, przeszły z dmem dz~~leJszym \V ce
ie ca .. miligna marek na \Vłasnosc domu banko

' ~ ·o ·l~·omisowego pnvęski i Langner w Pozna
iu . V/ Orylewie, które niespełna milę od \Vą

r rÓ \\'~a Qddalone, jest kośció.f, szkota i p{)CZta 

... r miejscu ą obecnie przychodzi tamdotąd je
zcze i dworzec. Ponieważ Grylew·o jest jedm\ 
naJ~t~rs'z.ych siedzib Wielkopolski, przeto do~ 
ra te s·przędane . będcl D ile możności 'vV całarśc1 
to {cdynJe: osobistości takiej, która da nietylko 
atery:alną, ale z góry i dostateczną rnoral.I'!Ci 

_ 11 arancyę 1 . że majętność ta nie dostanie się w 
r , ręce o,b;.:e •. , . . . . 

Należy się też \.vszetloe uznamc p. hrabiemu 
, ~nwnicmu Pomlickiemu, że pomimo znacznie 
wrższei ceny podanej mu z innej · strony,- ofer
ltl' tc1j nie Ll\VZględnil, dbając przedewszystkiem 
~w . ażeby majątek ten pozosta.f w rękach p,o~

' ,skich, Z\daszcza, że Orylewo leży w . samym 
.śrc d k n kolonizacyi, obejmującej p-rzeszło sto ty
sięcy mńrg o-bszaru. 

Września. Kupiec tutejszy pan Ziołecki, 
skazany \V procesie gnieźnie(Jskim na tydzie(l 
'1\'ię.z ie n i a , cofnął rewizyę i poddał się wyroko
wi. Prckurator gnieźnier1ski \V sprawie ·wyroku 
~n i e źnie!'1skiego co do uwolnienia czl·onk6w lw
;nirctlt \\TZesi!'Jskiego re\vizyą SW<{ podtrzyrnuje. 

Bydgoszcz. Strajkujący flisacy podjęli zn.o
\I'L! prace, po za wartej n mowie pomiędzy źwią
zkicrn f! isakÓ\\- a tO\varzystwem handlowem. 
f<ltch r o zpoczął się \YczoraL wiele trat\\. wyru-

rzy/o ~·:ctslązka czyli Starej Polski. • 
Opole. ·Ks. prob. Abrarnski z.ostanic dnia 

~-go listopada br. wpro:wadzony w swój urząd. 
Ks. administrator Rzepka Dbejmuje 5-go li

.topac.la br. probostwo- \V Chrościnie. 
Zaborze. Bratobójstwo popełnił tutejszy 

robotnik · gómiczy 28 letni I<. o bert Jiauotter, 
· mieszkający z trzema braćmi u rodzicó-w·, po

niewa ż wszyscy jeszcze są nieżonaci. W piątek 
11 icczorcm Qko:o godz. 6 przyby.J' f(obert Haus

lotter P·i.iany do domu., skutkiem czego m-łodszy 

l
icgo bra t Pawe.J: zacząt się z niego naśmiewać. 
Piianego tak to rozjątrzyło, że przyszło do kló

.tni a \\·. reszcie · do bód·ki, podczas której Rob~rt 
II'Ydobyf z kieszeni noz 1 ug.odzit nim brata 
1\ piersi, tak że natychmdast padl na ziemię i w 
kilka minut później ducha wyzi·onąl; prz};.\\;61any 
lekarz, dr. łiagen 1 mógł już tylko srnierc Sh\;.ier-
dzi ć . ' · · · · 

Katowice. Przyrost tudnośc.i \V · 'górnoślą
IZkim obwodzie przemysl{)wym wynosił w 12 la'
'!aclr.:~dr, 189{);_._1902 roku 48,4 procerit podczas 
lgdy · n~ calynt.S!ązku zaled\v·ie 13, a ·w · paftstwie 

~
IPruskitn l-7 ·procent. Do obwodu ·przern'yslowe
o wlic7ono jeszcze powiaty tarnogórski, tosze
ko,.:g:rh.dc_ki. i :: r-Y~f.lic~i, w ~tórych duż,cj. Jeszcze 
est ludnoset t•oinrczeJ, tak ze tam ·prz-yrost Jest 

1

."" rzcehy: ·S~tn~J .tnniejsz~, za to o .wi~!e ' ~viększ~· 
le~t w Kato\vlcklem, KroJewskohuck1em, Zabt ~ 
sktern- i ~'· Bytom'skietn-:· I tak w miejskim powie~ 
cie 'Katowicldm :przybył-o 98,7 procent~ a \\ " ię..: 
'' c:ią·~':tr 12. 'l~t~.lud'ł'iośd się prawie pod\.voila. na'· 
s tę pnie;" w~ ·P,t;\Viecie.' Zabrskim ' 69,7 w miejskim 
Powic:Cie. Kr'6le\\·~Sko.,huckim 63,8. \\ wiej-skim 
Po\\'ir.ttie Katovdcklrrl :SSA, wreszcie w miejskim 
Powh~~:dc : bytó.f*i-śKifTt-'48,4 a w \\ ·łeskim 71.3 proc .. 

'.t· . 

: 1 :_:~· ~~ł~~oł:n.oścl ze świata. 
.. z ~: i\V~t~·JWttu~ -Nowy sekretarz stanu w 

~· \Va .t'l'k&m~·:·Rs.t ·Merry dd VaJ u1·odził się dnia 10 

!
Pażd0i:t·dii-erntk~ r·. 1863. w Londynie; gdzie oi·· 

1 :c ~·J(ig.o i· b'yt \VÓ\vcz.as ambasadorem hiszpa~~ 
: ktrn.:"&.ia 30 g. rudnia r. · 1888 odebra! swiecente 
· apłansloe. Już na rok przedtem rrua11ował go 
6·. Dł~~QF.>'św~.· Leo·n ·~ni .t.ajnyrri1 szambelanem .. 
l·' nta l: .... ~~-cznra: '.:1892 rosta~ szambelanem s~u-

-'}bo\\~ ;~\t(J.którego,- ;powinn.ośdą. było wkJadanie 
0' aPeJ.ns~ ~o\Y.Otttłanovvanym ka~:dynaffim . .. \V r. · 

o~.··~·· · 

WIARUS POLSKJ. 

J897 zostat prałatem domowym Ojca Ś\\ - . i \\'Y
stanym jako delegat apostolski nadz\\'yczajny 
do Kanady. Od. r. 1900 jest ks. Merry del Val 
tytularnym biskupem Nicei. W astatniem kon
klawe był, jak wiadomo, sekretarzem. 

Przyszły tajny konsystorz papiezki odbę
dzie się dnia 9 listopada ·a publiczny 12 listo
pada. 

Z Austryi. Przypuszczai'l następujący 
sk!ad gabinetu: prezydyum t ministerstwo fi
nansÓ\\" Lnkacs., spra \\ ·y \Ye\\· nętrzne Apponyi, 
ministerst\\·o QŚ\\ ·iaty Berzeviczy, handlu łiie
ronymii, sprawiedliwości Nagy, rolnictwa hr. 
Zsclenszky, obro11y kra}owej K.oloszwary. Przy
puszczenia te jednak nie mają pewniejszych pod
staw. 

Z francyi. Do czego doszło \Ve Francyi 
skutkiem agitacyi socyalistycznej, o tern Ś\viad
czy wypadek następujący. Do księdza Lcbela, 
profesora seminaryum duchownego strzelit na 
ulicy pe\\·ien socyalista, zraniwszy księdza 
śmierte!uie. 

.Z Włoch. Dzienniki włoskie piszą, że car 
dla tego nie przyjechal do Rzymu, bo stojący na 
czele masonó\\. i socyalistów żyd Nathan nie 
życzyt sobie tego. Z góry jako mistrz wielkiej 
loży nakazał on agitacyG wśród socyalistów ro
botnikÓ\\. i agitacya ta dokonała dzieia. Tym 
sposobem żydzi ciqg[e pokazują Rosyi sw·oją pQ
tęge i nienawiść. Czy 11a tern c!obrze \\·yjdr1, 
to pytani.e! 

Z Bułgaryi. Z Pirotu donoszą, że byli mi
nistrO\.\ ·ie Geszow· i Danew·. którzy wraz z to.., 
warzyszami odby\\ · ają agitacyjną podróż przccl
\\ ' yborczą po kraju dla stronnictwa Gankowa, 
napadnięci zostali \\ . Starej Zagorze przez Stam
bulowistów. D\\ · ćch Canko\\·istó\\- zabito na 
miejscu, Dane\\·a i 4 jego tO\\·a rzyszów pora
niono. 

Z TtH'C)ll'i. \Viclu zbiegów macedo(lskich 
objawia zamiar przejścia na katolicyzm, gdyż w 
takim razie mogliby wroctc do rodzinny~.;h 
S\.Yych miejsc w Macedonii pod obcym protekto
ratem. Z innej strony usi tui<-l zbiegów tych na
kłonić do wychodźtwa do Ameryki. 

Wied·eń. Donosz<:t, że nnncyusz papieski 
Taliani, otrzymał pismo odręczne Ojca św., po
v./o.tniące go do Rzymu na, d~ 9 Hstopada celem 
wręczenia kap.elusza kardynalskiego. 

Z różnych stron. 
Na listopad i grudzieii można teraz zapisać "\Vi.a

rusa Polskiego·'. Pros.irny naszych Szan. Czytelni
l·; Óv\·, aby pozyskhvali nam nowych abonentów na te 
cl w a miesiące. 

Linden. Do skJac.lH zegarmistrza \Villminka wla
mali się zJodzieje, ale zostali sproszeni. 

Langendreer. Sześcioletni chiopiec muzykanta 
fisellera szedl za \vozem spedytora. zostar do ściany 
przygnie.ciony i zostaJ na miejscu trupem. 

Herne. Czeladnik rr.eźnicki P. Schulte. który 
_prze}echat trzyletuie dziecko, skaza11y zostal na rok 
więzienia. 

Wi-tten. Pożar zniszczył dom tovvarowy firmy 
Lipsky i sp. 

Osłatnie wiaa·omości. 
B e r f i n. Sp-rawa kanałowa ma zostać p·rzed

stawion.a s-ejm-owi, ale ni.e wiedzieć w którym czasie. 
Z g o r z e l i c e.. \V kopafal ., Victoria" p.rzy Z to

k o morowie zostaU 2 górnicy zasypant 
R z y m. Następcą włoskiego 1)rezvdenta mini

strów Zanard-elll'~o ma zos-tać dawnieJszy mlnister 
s.ora.w z.ewnętrznych Vl:scon·ti V enosta. 

Towarzystwo św. Stanisława w Herne 
donosi szan. cz.Ionkom, ie tO\varzystwo nasze przy
stępuJe w niedzielę, dnia 2'5 bm. wspólnie do Komunii 
św. o godz. 8 rarto. Cz.tonkowie Wi.nni się jak najli
czniej stawić w o·zn3.kach towarzyskich. Sposobność 
do Sj}O\Viedzi śxv. w sohotę rano i po poludniu oraz 
wie.czorem i \V nie-d;r.ielę rano od godz. 6 począwszy. 

Z ar z ą d. 
--··-·· --

Towarzystwo św. Barbary w Hetten 
podaje swym cz.tonkom d.o \Viadomości, ii w nie·dzie
lę, d.nia 25 bm. po polud.t,iu odbędzie swe miesięcz.ne 
posiedzenie o go.cJ.z. 4. O jak najliczniejszy udzial u-
prasza Z a r z ą d. 

U w a g a. Tok sa.mo te-go d.nia o srodz. 3 po pol.. 
unrasJ:a.m stary i now·y z.arza.d. a.l&by ani jednego 
nie brakowaro. gdy.Z sa bardżo ważne sprawy do 
r.2Jatwiertia. ·O punktualne s-tawienie się wszysikic-h 
UlJras.z.am ..... ____ -. -----M. Krępulec, przewodn. 
Tow-arz-ys.two Przemystowe-ów Polsklch w Bruckhau· 

sen-J'"ar:dob 
dorws.i s~~ym cz..fonkom., iż ćwleTcrocz.u.e walne z-ebra· 
nie odbęd.zie się w niedziełę dnia 25 b. ru. o rl.od.Z. S . 

· ·po p.ol. w ~o.kału poskdz.e1i J). Hotlera.. na które wśzy
st.lddl eilolilków, a ·oo.oblłwie sarriodzle\n;'ch przemy4 

slov.n;ów jak n.<duprzeJml.ei zaprasza; poniew-ai s-ą 
bal'dzo wai-ne sprawy do z.alatwienia. - Zar.r..acf : wt· 
t!ien sie gr)d.zi~ ~rcr,ę.śl"'iej . stawi-ć. - O liczne i V~Li~· 

· tuahie przybycie u.oraS.t.a · · ' Z a r z ą d·. 

Towarzystwo św. jacka w Bismarck. 
\\ niedzielę dnia 25 po poL o ogdz. 4 odbędzie się · 

walne zebranie, IW które każdy członek wi11ieu się 
s ta \dć na malej sa li p. Lindego. Zarząd i re\\izoro
\vie kasy winni się stawić godzinę prędzej. O jak 
no.j!iczniejszv udzial w zcbra11ill uprasza 

- Z <:1 r z<! d. 

Towarzystwo gimn. "Sokół" w Steele 
(lonosi wszystkim swoim druhom, oraz Roda.kom za
mieszkatym w Steelc i okolicy, iż w niedziele dnia 
25 b. m. odbędzie się na sali p. Fr. Drees'a, Rottstr. I. 
zabawa sokolska połączona z ćwiczeniami c;r imna
st':cznemi, strzelaniem o nagrody i tańcami. Począ
te.k po pol. o godz. -1. Zarazem zaprasza1nr sasied
nie gniazda sokolskie. aby nas raczyty swa obecno
ścią ?:aszczycić. Osobnych zaproszeft się nie wysy
ła. \Vstępne wynosi d.la cztonków tow. 50 icn., a dla 
gości 75 fen. Czołem! \\' ycl'l:iat. 

O G Ł O S Z E N I E. 
Szanownym członkom KoJa śpiewu "Mickiewicz" 

w Oberhausen donosimy, iż lekcya śpiewu odbędzie 
sie w niedzielę :?5 pa ździernika o godz. 2 po pot. na 
sali ,.Drei Kaisers8al'', a nie jak bylo zapnwiedziane 
na dzie(t l listopada i to z powodu dyrygenta. któ q~ 
na przysztą niedzielę wyjeżdża. O !iczn.r udzial 
czio11ków i gości prosi Z a r z a d: 

Uwaga. Śpiew polski wśród tutejszych Rocla.ko\\' 
coraz bardziej zanika. clla tego grono dobrze myślą
cvch Rodaków zawiązało Tow. śpiewu, w którem się 
plelęg;Jmj e ten śoicw, który tak mile przemavvia do 
serca każdegQ Polaka. który nas pokrzepia 11a duchu 
w tak ciężkich dla nas cz<1sach. Lecz SZCIII. Rod acy, 
Hctż jest tu \:\>' Oberl!ausen takich. którzy tr pi c ś(t pol
ska pi e lęgnują, czyż nie wykazal to najlepie.i zjazd w 
Rrnchi1? Oberhausen. gdzie mieszka 3 tysiące Po
l<>ków, z wielkim trudem trzynastu śpiew[łków wy
st(.].pilo ze śpiewem, a któ rzy pomimo to c7:terfl a stą 
nagrodę otrznnali, a gdzież reszta a zwlaszlma mlo
d.zież pniska? cly Polacy już wcale talęt~' l n~u z,y kal
nego nie posiadaja? Szo.n. Roda.cy. otó :~ dla tego 
isti·tieje Koło śpiewu "Mickiewicz' ', które ten śpiew 
pielęgnuje , dla tego pow·inien każdy Pola k czy st·ary 
czy mtody do towarzystwa śpiewu należeć. 

Stanislaw Otulak. sekr. 

Towaqyst\Vo· św. Józefa w Herten . 
donosi swvrn c;r,.tonkom. iż przyszle zebrani e oubędzte 
s.ię w nicdr.ielę. dnia 25 bm. o zwykl:s·m ~ z asie . . 

, Z a rząd. 
ZHra1.em donosimy czronkom i wszrst)dm RQ

dakorn w .Herten i okolicy, iż nasze zebranta odby". 
\va.Ją się w kaiclą 2 i 4 niec.\zielę mieSiiitS0 o godz, 4 
po poluclniu. · · Z <1 l' 7. ~1 d, ------ ~ ._,,,"..___;';; ·-··· ~. ,~:....:·-· -· :;. , 

Towarzystwo św. Marcina w l(rav 
7.8.PI'3$Za s\vych czlonków, ażeby w niedz i e lę c.J.nia 25 
października, zaraz po wielkiero nabożc11stwie stawili 
się d.o gnścinnego p. Denter. Przybędzie tam polski 
fotograJista i towarzystwo \vspólnie odbierze. Sza n. 
członków upra.sza się bardzo. aieby się wszyscy sta
wil.iJ ż eb.r tm1 Jedneg·o cz!onka nic bra..lw\v ;-. !o. bo tk'\k<-1. 
rr.ecz często tik mo i..e się c?:ynić, o t1e mo ;~n ości, żeby_. 
sie stawili w czarnych rzeczach. Ten, który będzie 
chciaf o'.hraz, nwl-e zaraz zamówić. R0<1?c:y. któ rzy 
by chcieli przysta:pić ·do naszej wspólności. muszc.t się 
dać przed czasem wpisać do towarzystw ·.'.. Rodacy. 
którzy by chcieli z ia.milia się dać odebr~~. ~.~. rnog~ też 
zaraz przybyć . . którzy nie ma,i3 czasu z..,. raz. mogą 
przy-jść póź niej, bfJ ten Rodak będzie czc, lm! <J. ż ~o 
2 godz. po pot · na: sali p. Denter, a prz)' tem będzte 
ha rclw t<!. n i a cena, ;.z;a którą. nam żaden niemiec nie 
wvkona. fotngrafista gwarantuje za sw~l pra cę. . ..... 

. w.r. Kukiolczyl1~ · i, sekr. 

Bractwo Różańca św. w Ueckendori , 
donosi swym Siostrom. iż w sobotę odbę dzfe- s'łt! po. 
pol. spowiedź św.: a w ~1iedzielę .ranr·; o. ,g_p~lz. ,7 
ws.pólna. Komuni.a sw. O hczny udział' prost 

Oremboszewska. 

;: l{ofo śpiewu .,Wanda" w Katerr.ben! 
ctJn-osi sr.an. cztonkorn w Katembergu, i ż w niedzie

· lę.j d.tti·a-:?5 października o godz. 't od?ęd~ i e si.e l.e-kcya 
śpiewu. a o godz. 2 po pol. oclbedzJC SI<: lf11estęczne 
zebranie. Uprasza sie szan. członkom~ ażebY się pun
ktuaJni-e s ta \Yil i. O liczny ud.ziat prosi Z a r z ą d. 

Towarzystwo św • .Józeia w Altenb(l.chum . 
donosi szan. czlonkom oraz wszystkim Rodakom, 'IŻ 
w sobotę prr.ybędzie do Altrutbochurn ksiądz polski 
i będzie s.luchat spo·wiedzi w sobotę po pot. i w nie
dzielę rano. Towarzystwo przystępuje \Y rtiedzie
lę na pierwszej Mszy św. ·o godz. 774 wspólnie do 
Komunii św. Po poludniu o godz. 4 jest nabożet'1stwo. 
z ka.z::utiem polskiem. O jak najlicznieiS7.V udzia.t u-
prasza r · Z a r z ą d. 

Wiec polski w. Gelsenkirchen 
odbędz·ie się dnia 8 listopada o 20dz. 4 po potudniu 
w sali ,.,Germania" (Bautn~ister) uL Hermannstr. 

Porządek obrad: l) Spr.awa opłek~ dncbownei w 
p-arafiach o-becn~o miasta · Gelsenklrchen. 2) Sorawa 
wychowaola dzieci. 3) Sprawy różne, dotyczące Po
ł.aków na obc-zyinie. 

O Uc1.11y udział Rodaków nie tylko z obecnego 
mla-sta Gełsenklrcbett. lecz też z bliższej i da.ls1...ej oko· 
lłcv uprasza się. · 

.. Związek Polaków". 

BACZNOŚĆ! 
Uwi.adami.am sian. · R<Xiaków; iż w · sobotę bm. 

dnia 24 · pat.dziernlka . v-o · pol. sprzedaję z wolnej ręki 

~eble '·i sprzęty domowe. 
z p<r~r·od.u prze.pr,ow.atł,zenia się w rodzinłłe s.tro.ny. 

' .. ·.~· ~ki~ . 
·Hii:nirop. ·S{;hillerstr. · n·r. l~ przy kop·::tłm .. • ·· · J· 



Tol\rarzystwo św. Józefa w Osterfeid 
donosi S\\rym cztonkom oraz \Vszystkim Rodakom 
zamieszkatym w Osterfeld i okolicy, iż w niedzielę. 
dnia 25 października obcho-dzimy swą ósmą rocznic~ 
poświęcenia chorągwi. Porządek zabawy jest nastę
pujący: Od godz. 3 do 4 przyjmO\vanie obcych to
warzystw, 0< godz. ~ Nieszpory, po Nieszporach uda
my się na salę pana Treelkamp, gdzie będzie zaśpie
wana pieśń kościelna, przywita11ie członkó\~l i gości, 
muzyka będzie przygrywać, koncert, mowy. śpiewy. 
Będą odegrane dwie sztuki teatralne. Deklamacye 
zaś, jei.eliby się jaki znajdował, któryby chcial po
wiedzieć, winien się przynajmniej 3 dni przed czasem 
z niemi zglosić do zarządu, gdyż muszą być na policyi 
\\'przód zameldowane. Za karty wstępne dla czlon
ków 25 fen., dla nieczlonków 50 fen. przed lub po 
czasie. Czlonkowie pO\vinni się wstawić w czapkach 
i oznakach towarzyskich. CzJonko\vie zalegli z skla
dkami 3 miesiące, p!acą tak samo jak goście 50 fen. 
Chorąży i asystenci winni się stawić wcześniej tj. o 
godzinie 2-giej. O jak najliczniejszy udzial w zabawie 
uprasza Z a r z ą d. 

U w a g a : Nie\viasty, które mają dzieci niżej 
lat 6 mogą wziąć z sobą, dzieci zaś, które do szkoJv 
należą, nie wolno z sobą zabierać, gdyż jest policyjnie 
zakazane. ----------------------------------

Towarzystwo św. Jadwigi w Gerthe 
donosi swym czlonkom, iż w niedzielę dnia 25 b. m. 
odbędzie się zabawa z tańcem. Początek o godz. -ł 
po poi. CzlonkO\vie p.facą 50 fen .. nieczJonkowie .75 
fen. Zaprasza się członków oraz nieczł'onkó\Y, aby 
wzięli liczny udzial w zabawie. Z a rząd. 

Uwaga. Zebranie odbędzie się o godz. 3 po poL 
Uprasz2.. się czlonków, aby z swojemi skladkami mie
sięcznymi się zglosili. Członek 3 miesiące nie wyptat-
ny, phci wstępne jako nieczlonek. Z a rząd. 

Tow. 110łsko-kat. ,,.Jedność" w Kolonii n. Renem. 
\V niedzielę dnia 25 października b. r. urządza 

towarzystwo obchód 10-tei rocznicy swego istnienia 
na sali ,.Overstolz" przy ulicy Eigelstein 51. Program 
wielce trrozmaicony przedsta\vieniem żywych obra
zów. Teatr amatorski p. t.: "Biogoslawieństwo mat-
1\i'·. Na koniec zabawa z tańcem. Uprasza się Ro
daków z Kolonii i ol-wilcy o jak na.ilicznieisze przy
hycie. \Vstęp dla członków \VSzystkich to"\varzystw 
którzy mogą okazać oznak towarzyst\va, albo usta
wy, 50 fen., dla nieczlonków l mr. Nabożeóstwo pol
skie o godzinie 4 w kościele św. Andrzeja. Początek 
zabawy o godz. 6 wieczorem. Z ar z ą d. 

__ ..,. __ - - ------ · ···-· - ··------- ---· . 
Baczność Rodacy w B ruchu! 

\Vybory do dozoru kościelnego i reprezentacyj 
unieważnione. Lista wyborcza wylożona na policyi 
w Bruchu, gdzie może każdy się przekonać, cz_y jest 
zapisany. Jak w kościele ogłoszono, lista wyborcza 
wyłot,ona jest od 19 bm. aż do 2 .listopada. Spodzie
wamy się, iż każdy rodak spelni swój obowiązek. 

l(omitet: 
\V. Mroskowiak, Jan Szynkarek, Fr. Janowski, L. 
Kubiaczyk, F. Szymański, J. Gawron, A. KUclller, 

J. tlręborowicz, I. Bartkowiak. 

Towarzystwo św. Józefa w Wanne 
donosi swym czlonkom, iż przyszle zebranie miesię
czne odbędzie się 25 października po• pot o godz. 4 
w lokalu p. Marzyny. Ozna.imiamy, iż przyjdą waż
ne sprawy pod obrady: l. Placenie skladek. 2. 'J./y
kreślenie wszystkich tych, którzy się ze skladkami 
miesięcznemi nie uiszczą.. 3. U regulowanie biblio
teki. Czlonkowie mający książ. ki z biblioteki Tow. 
' w. Józefa, prosimy przynieść je ze sobą. Apelujemy 
do wszystkich tych, którzy nie są platni, aby raczyli 
przybyć i także do res7.ity Polaków, którzy do dziś 
jeszcze nie są w towarzystwie żadnem, aby raczyli 
się zapisać na czlonków, bo choćby byl jak najlep
szym Polakiem, to jednak stroniąc od towarzystw 
polskich bardzo błądzi. 

Tmvarzystwo św. l(azimi~rza w Hano:werze 
urządza dnia 25 b. m. 13-tą rocznicę zalożenia tow . 
.połączoną z teatrem i taikarni na sali Kochhiuner 

, Gesellschaftshaus, Escherstr. 12. na którą szan. Tow. 
z Mis bu rga, oraz łlildesheimu, jako też rodaków z 
okolicy uprzejmie zaprasza Z a r z ą d. ---- ·------- ~ ---~-·-·- · -

Młody człowiek 
znaidzie w interesie parcelacyjnym od l listopada sta
le zatrudnienie jako sekretarz, wymaga się ladne i 
bezbl<;>dne pismo w obu językach. Kaucya wyma-

ana. Zgłoszenia do "Wiarusa Polskiego" 
A. S. 4. 

Do instytucyi rolniczej szuka się zaraz czynnego 
i pieniężnego 

wspctłltil~a--
choć nie fachowego, przy wysokim dochodzie. Ofer
ty do eksp. "Wiarusa Polskiego" 137. 

----~'-'-'---

0000000000000000001000000000000008 

8 §ran. Kodakom O 

§ w Dekendorfie i o·kolicy g 
o dono•imy niniejszem uprzejmie ii z dniem 22 bm.~ 

ł ot~ę~!~~.~~~?~~~~~~~:~ ~ 
<O prowadzić i szanow. Rodaków rzetelnie obsługiwać. O 

· O O 
0~ ·~ ()e~y Dajtańsze. ..... 0 

Spodziewając się, że Rodacy raczą poprzeć to ~ 
przed~iębiorstwo, kreślimy się 

o z wysokim szacunkiem J Helena i Pelagia Szymkowiak. g 
OOOOCOOOOOOOOOOOI00000000000000008 

Towarzystwo św. Anto11iego z P. w freisenbrucku 
donosi swym członkom i Rodakom w freisenbruchu 
i okolicy, iż jest sposO'bność do spowiedzi św. \V so
botę dnia 24, w niedzielę 25, w poniedziałek 26 b. m. 
O jak najliczniejszy udziat w spowiedzi św. prosi 

Zarząd. 
Uwaga. Zebranie adbędzie się zaraz po wielkiem 

naboże11stwie tj. o. godz. Y;; 12 przed póludniem. 
Sekretarz. 

Towarzystwo św. Ludwika w DisteJn-Scherrebeck 
• donosi szan. członkom, iż w niedzielę 25 październil\a 
o 0 4 po poł. odbędzie się kwartalne walne zebranie 
w lokalu z\vykłych posiedzel1, na które wszystkich 
nasz:rch czlonkó\v oraz gości uprzejmie zaprasza 

Z a rząd. 
Uwaga. .leżeli będzie polskie naboże!'1snvo. 

które zwvkle mamv co 4 niedzielę w miesiącu, to ze
branie odbędzie sie dopiero po na boże11stwie. 

P. Kaczmare~. prze~ 
Baczność! A Henessen! Baczność!. 
Donsimy wszystkim Rodakom z A ltenessen i o

kolicy, iż w niedzielę dnia 25 paździemika urządzam:.· 
zabawę jesienną, po.fączoną. z taflcami i wrgrywką 
na sali p. Probsta (Kaisersaal), zaraz przy d\\'Orcu. 
Początek o godz. 4 po poL Wstępne przed i po cza
sie 50 fen. Upraszamy \\"Szystkich RodakÓ\\' nam 
dobrze życzących o jak najlicznieJszy udziaf. 

Komitet. 

Towarzystwo św. Jerzego w Alstaden. 

Chłopiec. 
który w tym roku opuści! szkołę, potrzebn~- zaraz 
posył~i. Zg-łosić się można w księgarni .,\\ia:·u 
Polsk1ego". 

Apolinary Wojczyńskt~ 
):.{J'&Diee polski 

w Gełsenkirchen. ul. Vereinsstr . 
--- poleca swój ~_:.::.:::.::.___ 

warsztat krawiec ki, 
w któr;vm w;ykonywa nhrania, pa.letoty i spodnie pod w,·, 
raucyfł za tlohre leżenie, po cenach tanich. \\ i('lb 
!!tkla.d materyj na uk•·ania .• 

Sit ój do !!twego! Plłra· ój do ""'-'H~o! 

Szanownym Rodakom polecam mój w \\;;;lk~ 
\Vyborze towarów zaopatrzony 

S(Jrzętów 
towania. 

skład mebli, 
domowych i kuchennych. Maszyny do 2 

~a życzenie daje na odplatę. Cale 
za\'rsze na skladzie. 

L. P a n i ck i, 
Bochum, Moltkeplatz i narożnik Ad<!listr. 

W niedzielę dnia 25 b1n. po pol. o4 odbędzie się 
nabożellstwo z kazaniem o godz. 4 po pol. Po na- Do interesu parcelacyjnego i róln.-k omismre 
bożeflstwie odbędzie się miesięczne posiedzenie, na potrzbny jest młodzieniec l 

które się wszystkich czlonków i rodaków uprzeimie • 
zaprasza. z a r z ą eJ. biegly w piórze. Ponieważ będzie mial clo czynic1j 

----- ·- ··------;--;-- --·----- --- ------- . z pieniędzmi, przeto musi stawić kaucyę. W tyn: l 
Bacznosc Dortmund! interesie jest także potrzebny 

Cz.!onlwm Tow. Przemysłowców polskich \\' \li ·) • k· · h tn• • IH ~ 
Dortmundzie prz~·pomina się, ażeb~- \\' niedzielę 25 ., spo Dl naje ~ lej ~awai! 
o godz. 2 minut 30 punktualnie zebrali się do lokalu - 'l 
posiedze(I, poczem o god~i~1i~ 3 _wspólny odjazd na za- z kaJ?italem o~oro 50_00 mr . . Stano,visko _i ~A bard 
bawę do Aplerbecku. W JmJemu zarządu donosne, przyJemne 1 tnvale. Adresowac nalei.: 

J. Chmielewski, sekretarz. PosUagernd Po,sen, Postamt l. Litera K. T. P. 
-------------------···-------- ~--- ~ -------- ·-------• H .._ 

Poszukuję !!!..łl. 

czelednika • _ 
piekarskiego Ignacy Jankowski, Wanne 

na stałe zatrudnie. 

Emanuel Mitko 
piekarz polski 

Bottrop (Westf.) Feldstr. 8. 

KOŁTUN. 
Aby gruntownie pozbyć 

się na zawsze tego niep~w.y
jemuego gościa, poł~czonego 
z brakiem krw..i i brakiem 
apetytu, podaje 

aptekarz 
Smyczyński 

z Nowego (Neuenburg "\VP.) 
na życzenie dobry i nieza

wodny srodek. 

Różne książki 
poleca Księgarnia "Wiar. 

Polsk" w B )(•hnm. 

ul. Apołhekerstr. nr. &a. 
Przy moim wielkim óbrocić jestem zadowo lony małym zy::c kic m. 

Aby jeszcze większyobrót osięgnąć powziąłem jeszcze 

~ eeny pozniża.e, 
aby każdy mókł towary spoży•ł'ze urnnie zakupywać. Ma"' nadzie.i\·· 
że będę .~eszcze raz tyle odbiorców mógł ob5łużyć jak do tychczas. 

Polecam szanownej publiczności ·we "\/Vanne i okolicy mój 

wielki wybórmateryj łokciowyth 
,jako to: matery e na czarne suknie od najtai1szych do najdroższych cen 
Różne rn~aterye w naj nowszych gatunkach. 

"Wielki wybór fartuchów dla niewiast i dla dzieci, koszuJe dami"kic, 
męzkie i dla. dzieci, oraz pończochy i szłia.-rpetlt i. Dalej po it'c;tm 
wielki wyb1ir baftków i kłlronek. na pościele powłoki i '"''SY i;Y i 
wiele innych towarów, które niewymieniłem, sprzedaję po cenie ba1 dzo 
niskhj, a. towar dobry. 

Rzetelna i tylko polska usługa! 

l Spiesz się! Uwiadomienie·! Spiesz się! 
+ 6 bardzo tanich dni sprzedaży obrali 

i pałetotów. 
Od dziś do środy 29 października, przyjdą na sprzedaż z 

który zpankrutował, nastędnjące rzerzy: 

Serya l. 
Paletoty dla mężczyzn wszys·, ki e kolory, po 6, 8, l O, 12 mr. 
Ubrania dla męźCZ}ZU cza1ne i wszystkie jnne koJory po 8, 9, 12 mr. 

, Serya D. 
Spodnie na niedzieJę, bardzo ładne, kaźdy krój, po 2. 3, 4, 5 dt, 8 mr. 
Ubrania dla dzieci, ciemne kolory, z kołnierzem i bez po l 80, 2, 3, 4 mr. 

Serya ID. 
l p ar ty a czarnych ubrań surdutowyeh za 15 marek. 
l p ar ty a paletotów cesa.rskic.h, we wszystkich kolorach za 12 marek. 

S. B:leczewski, 
Bahnhofstr. 68. - Kastrop, naprzeciw oberży Punge. 

Oprócz tego otrzyma każda osoba kupnjąca z okręgu 25 n,il zwrot ko· 

Za druk, nakłc,d i ret:Akcyl( odpowiedziłl.hly .A!lwni Br~aki w Bocbum. - Nakładem etcionkami Wydawni.E:twa ,,Wiarusa Po:Wlriego" w Bochum. 
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W:rchcdzi codzhmnl~ z wyjątkiem dni pnświ~h~cznych 
t dodl'itkiem reH~ijnym p, t.: .. Nauka Kat·.)lida. 11 z ty
wodnikiem spulec·mym p, t. .. G:os górników i hutni
~ówu. oraz pisewłdem literackiem p, t. ,.Zwlt:rdacl.lo". 
Pnt:edJ>lata k\vartalna na poczcie i u Hstow;Ich wynosi 
~. mr. 50 fen .• a z odnoszeniem cło domu 1 mr. 92 fen. 
... W!&rm!l Polski" zapisany iest w cenniku t:ccztowyrn 

pod Zill~kiem .,t oolnisch" m. 128. 

\ 
pr~~U!Uj ł 

/.w. ine~;:aty plac! s:ę za miejsce rz:.;dka drohm;:r.,o druku 
~~) ie;J., .. za oglo~Z0llia zamieszc.:wz:t przed ins ·ratami 
~ Oie~1. Kto często oy,i.asza, otrzyma ollpowitdni opust 
;::zylt rabat. Za tlmll<-lczeni~ z obcych języków na po!
,.,ti nic siG nie plnci. - Listy do rcdakcyi, Drukarni 
t Księ~arni na1eży opłacić i poaat: w .1ic 1 doklad_ny 
M1ris piszące~::o. Rek jpisów się nic zwraca. Nazw1~k 
'toaspou·l\.;;nt<"'w bez ic\; l.iPO'Na%nienia nie wsk~zuje stę. 

Hrdakr.~·n .. Thuka.rn:i<i K:!h~gf.~ornia ~naj.luje BJ.(; pn:y ulley ~-l"·tHhc~RG'~''Strn.r;~e nr. 1'7 rul. dole. --- .A rlres: ,,\Y'arus Poh1ii 4
', Bochnm~ 

ji!! _ ___,t_~__::zat .~•·•-.. !..._WLU!2~~~~.n~~~~~::::.~-~·~~~·~·:-=~·~·~~~~~~~~w~,!~~~~ ~~~~~~ 

Rodzice polscy! Uczcie azleei swe 
~'wić, czytać i pisać po polsku! Nie 
~t Polakiem, kto potomstwu swemu 
·J~1Jemczyć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
, Nowe przezwisko. 
Gminy wiejskie Male i Kobylniki w powie

cie zachodnio-poznar1skim poł:.{czono w j.edną 
gminę i przezwano bardzo pięknie "Stutendorf". 

Sprawa blslwpa polskiego w Ameryce. 
,.Dzien. Poznański" odebrał od swego 

rzymskiego korespondenta z Rzymu następują
cą wiadomość: 

Wszystkie wieści o decyzyi czy projektach 
Watykanu w sprawie polskich biskupów amery
kańskich, są przedwczesne. Propaganda nie 
może zgala tej sprawy rozstrzygnąć przed sty
czniem". 

Mieć zatem można nadzieję, że pragnienia 
Rodaków naszych za morzem się ziszczą. 

mwaj gospodarze i dwaj rzemieślnicy ka;KiY
datami poselskimi. 

Nareszcie pomyślano \V Księstwie przy 
!Wyborze kandydatów poselskich także o wło
~ciaństwie, które jest .. lak wiadom{), podstawo
wą warstwą naszego spolecze6stwa. W dwóch 
~kręgach postawiono 'kandydatury włościańskie 
i to w Mogiłnie i w· Gnieźnie. 

;, Na wiecu po\viatu mogilnickiego wybrano 
listę z gospodarzem Mrozem na p\envszem, a w 
Gnieźnie listę z gospodarzem Sztnrmowskim na 
trzeciem miejscu. 

\V Prusiech Zach. pasta\\ icni d\vaj rzemie
~lnicy pp. Marsze\Yski z Torunia i Upiński z 
Brodnicy. 

Cieka\viśmy, czy figurują tylko na liście 
kandydatów, czy też rzeczywiście zostaną za
. twierdzeni przez zjazd delegató\\. 

~:: 

l Telegramy~~ 
l( o n s t a n ty n o p o!. Został zamordo-

wany gubernator turecki Asir w wiłajecie Je
men. 

L o n dyn. z,,viąze'{ górniczy angielski 
Potępit polHykę celną Chamberl,lina. 

Dunki er l< a. Rohotniry z rtrzędŻalń po
stanowiił poo3~10 pusct.. l) !t ,ady rvzpoczęto. 

L o h. d y n. ,.Daiły Chrcmk!c'G dowiaduje 
się, że rząd postanowił rozwiązz:ć parlament ''-r 
kwietniu. 

\Viec w Brucl1hausen. 
Za po\\ icdziany p:-;zcz ,.Z.I--~dn :7enic"' '' ie...: 

W Bruckhc:.vsen odbył sic; \\ nbLg ą nicdzielę 
Przy licznyl•l ndzialc l~ocial'o\\ i ,, e "zoro
Wym porz<tdku. \Vice ?.8.~;:1 1 h·ót\ l prz..:d pi.t\:.l 
druh I~egnlski i zawic"i! ob., (:.· z powodu pol-
kiego nabożct1St\\'a tamże n tym ~c.1r 1ym cza:1c 

się {)dby\\ ąi<wego. Kiedy f~(YlacJ z h. 'lścioła \\Y· 
szli rozpoczął siG dopit.ro na dobre \\ iec. Druh 
.l{egulski ohiaśniwszv ~..el \\'iCl'a udzielil głosu 
druhowi Brz:c~kotowi. który stosując się do po
rządku obrDd wyjaśnił obszernie początki kas 
-chorych W()góle a w kotku mó :v i l :v szczegól-

ności o kasie cl!Orj'cll firmy "Oewerkschaft 
Deutscher Kaiser·· \\ Bmckhausen. Viyjaśniaiqc 
najważniejsze paragrafy usta\v, kbdt nacisk na 
to, iż tam jeszcze wiele lcst rzeczy, które napra
wy potrzebują, a nie zrobi tego fabryka, jeżeli 

robotnicy czyli członkowie tej l<asy nie dołożą 
sami ręki clo tego. 

Jako drugi· mÓ\\ ca zabrał głos druh Wolik, 
kt6ry zna.i<lc s w su n ki miejscowe wyjaśnił rze
czy co do obaru zarz~1du wyżej wymienionej 
kasy. Drnh RegLIIski \\' yjaśniwszy jeszcze nic
któr'e punkta pon1szone przez pierwszych Il1Ó\\'

ców, mówił o org·anizacyi własnej to jest "Zje
dnoczeniu zaw-odowcm polskiem". \Vice zakoll
ezono piosenką robotniczą: "Hejże Bracia ro
botnicy·'. Na wiec11 było można wywniosko
·wać, iż T~odacy, którzy pracują na koksowni i 
k{malni nie \\ ielc się interesowali kas~ chorych, 
ponieważ oni nie ma.ią z nią nic do czynie11ia, dla 
tych chce w krótkości zwołać "Zjednoczenie" 
wiec, na którym będzie mowa o kasie knapszaf
towe.J. Z zewnątrz sali zalatywał jakiś zapach 
centrowy, ale że pO\\ ietrze byto dość chłodne, 
więc nie bylo można rozpozrwć czy lo zapach 
rzeczyw1scie ccntrO\\Y. .l ;.;ż'eli 'byt rzeczy\\"'!, '"C1~ 
centrowy, co przy .. ·.:ieple1szej temperaturze" 
będzie można· stwierdzić, a byłty to bardzo pię
kny materyat na odpo\\·icdź ks. ks. Stychlowi i 
l\1ajerowi. Odczekamy jeszcze '' ięc! 

Jeden z obecnych na w\ecn. 

\Viec .,Zjednoczenia" \V Bismarcku 
odbył się dnia 18 bn1. po poL Prze\vodniczyt 
druh B. \VilkO\\ s kl. Prze ma wiali \\ sprawach 
robotniczych dru1Juwic: \V. SosiJ1ski, Vv. No\Yak 
i S. Piotro\\ ski. Pomszyli sprawy knapszafto
we i inne robotnicze, zachęcając H_odakó\\ do 
zapiSY\\ ania się \ szeregi .. Zlednoczcnia". 
Zgłoszenia na czJ.onkr;w przyjmo\Yano tak same. 
Szczęść Doże robutllikom polskim ria IJbczy,/.llie! 

A. U. 

\Viec w Holsterhauseu 
Z\volany przez ,]j(;d!:u,:zcni!:" odbyi sk~ \\ ubic;.
głą niedziek · poc.i prze\\ odnict\\ em drttha Bła
szyka. Przemawiali rJntliCJ\\ i c Szafrai ~ki z 
Baukau. J. Korpus z Fe clw tll i L. V rusz e\\ ski z 
Bochum. OrtJa\, ianu spra\'.;y rub')t'lic.t-e, 
szczeg.ólnie l'lnaps;:(•f en c t potrzeb~ un~aniz~
cyi za\\ odowei. Pr:--~ lm O\'· ano ter z;,:; /c•, z,.u::1 
tl~l cz1,.·1~ 1:·'~·'. ... ... .t '• ~ r ), ,;i_.~ l . l~ •• 

\Viec pols' i 'V Huck~u·dę 
odbj I si~ \, nicd2Llt~ 1~1 bm. \Jll1a\\ ~ano w. !lilll 
spra~\ y rel!g·ij.Je, P8 ·r·JO\\ ~ i robr•ttL"7 ·. Ża
lono się nJ c lltn ·..:()\\' z ~n\ odr ic1 1)-.:~.~ 

rzu 'anych 'U l, d ]J'Ji~ki na oLcr.:•% 1i ·. 
\V k{d,l 'U lt'il\1. ,.llr,t'') Tli •. ·~-·~ J, >" , • 1 •('\'- ~·, 

aby mlod7i ~·;~ 111i~h rnz l~ \\k..; a t<,. 'll 1 "l.·~ 

gości(1Ccł. • 'i.... co\\ i p1 7 ,'\\ udt'i JYi • , ~ •. ~( 1l J, 

JHZCfllH\\ i~di 7~Ś p·/, '' 1it::~·) ['p. J<. ~';y, ', t•, 
KozlO\\Ski. (i' rl' '.: : 'tej~ll 1 k' .. ,,_l :·i·.~ 

\\C \\ZrJr'I\\YPl l • .· '1.\l,. 
Z:1chęc:ć ty) h : l(J,;l''i ;.?t .... ·:. k' .. \ ~· 1 ... '•<i" r. 

cle, aby ~'"')·h\; __ w} ' - . - \ ) \: i l' t! l ( rn 'i. 

Bofro . Czr 1~ ,1..:2y :-:.iG Poch' otr, :~' ·~-
rzy zaiG:i się 7\\ ( r:l .i: 1 \\i<.."'. \ • 'rC::\\ ic ; ~~ -
ki d uchO\\ n c i. Pc t, 1 f: r: ,,. bar.~zr> bP r · , 
ciągle o hi et licar'"'i 7~\' : ;·,, ~t~ c ra pr 'ż1. } c7 ·

k::nny na pc 1e·1r Z' :1.. n: e.! drd1t..\\ n ej. Z ·t~ 1 

PO;\Odll spod?'t.: ~~ rrr.>i • . ż :\ ;1iZ).Z• 

uiccl?.ielę 1-(odacy nietylko, lecz także h~odaczki 
li·cznic się zbion1. aby zadnkumento\\ ać, że bar
dzo odczuwają brak \\ ystarczająccj opieki du-
chownej \\ języku ojczystym. Polka. 

Ducbo,viet]stvr·o niemiedne. na Slćlzku 
n ~~olitylua. 

Jak: czyrmy bior~t udział ksiQża niemieccy 
na Slązktt w polityce, mianowicie w obecnej 
walce \\ yborczej, na niekorzyść ludu polskiego, 
dO\\ odzi pismo \\ ysłane do \\ ·szys tkich księży 
na ~;Jązku, które podaje .,Górnoślązalc' w ory ... 
ginale niemieckim, a które \\- tłomaczeniu pol-
skiem brzmi jak następuje: · 

,,N;;t zcbrani!L dziekanów górnoślązkich we 
Wroctawiu nchwalono oświadczenie pot\\-ier
dz·o nc przez Jego Emincncyę, które brzmi tak: 

Interesy sprawy katolickiej i interesy ludu 
górnośh1zkicgo wymagają g\\ aHO\\ nic, abyśmy 
jak dotąd tak i nadal trzymali razem i nieustra
szenie kroczyli za s7tandarcm ccntro\Yym. Cen
trmn zawsze popierato uprawnione interesy In
du górt~ośl~zkicgo i h~d;~ic tQ czyniło nadal. 
zgodlllC Z. _zą<.lame.tn zat:;U~C;Z01LCU1 \\. Qde~\\ilę
WyborCle] do nadchodzą ~y~h yborow sern1o .. 
wyd1: .... l~cligil, języka ojczy;ste~.o, rOdzimych 
zwyczajÓ\\ i obyczató\ l)Uddan · polsk'cl nie 
naruszać i miauowicie \\ obec nich na :f<ażds;:W. 
kroku przestrzegać sprawiedliwoś,.:i ... 

Vzy\\'amy przeto · \\ szystkich naszych . 
ziomków. z J.;: t(> rym i nas wspólna h1c.zy \\ ia r ,1, 
aby \\ zbliżahtc:rch się '' yborach do sejmu \\: ' 
pełnej liczbie \\ ziQll ud7ia! i tak przy wyborach 
na walmanÓ\\' jak na posłów oddali S\\.(; glosy 
tylko wiernym Z\\ olennil' om centr [lm. 

Dopisek brzmi: 
.,Jego Prze\\ idebności przcsylam '.\' załą

czeniu projekt oświadczenia górnośląskiego kle
rn, które ma by:: nieba\\·cm o publiko\\ ane. Je
żeli srq ksi~1dz na OŚ\\ iadczenie to zx" JLa, rroszę 
uniż nic, podpisać je bczzwłocZilic oraz przed
t ożyć: je do p~Jdpi <;l l tal~ że mics1~:G..ją ~ym ta ;n 
kcJnrratrm;J (księżo1n), a następnic n:=Jdcs!a'~ mi 
it.' Y hlk mdkt (;ts7ym er asie z powrotem. 

Z wy';o\·;;m ~)7ae:1 lll~ien 

(l 'r~dpi"lt trak~". 
.J'is.r1n n l\'.~ ~~~~ze, pLze .,Ourrro:"ll zak" ck

szlo l1d:-. 1. talc1c) stror:,;. że \\ 1.1tpi ·, rk możin o 
,iegu P"2 'd7i\··c;c:. 

:r/' ... ~·l .o s l,, · _ • Jl~~u>,~' ,..:o:y 
na~ 7<J.) t·1ic1 • ··c lP l'ty:'l"c\\'8-

-~ .. ·,)' • ·epJl,'ll:7ator(,\\. 

! '{ • t , zuu1ge · -r;ryr.:~~ ·F.::; 1cc~ ęc 
-łJsn~ ~..:h sze~egachs 



znat'1skiem i \Y Prusach Zachocln.ich.. a Jt1Z \Y ~aze
tach niemieckich poja\viają się liczne. glosy nic?:adn
wołenia. oczywiście ze stron): tych, którfch· z jakich
kolwiekbądź powudÓ\\" pominięto. r ta!'i: \Y obwodzie 
rejencyi kwidzy(Jskiej, w Prusach Zachodtdch, 87 
naucz).'cieli, i to 58 katolickich, a 29 e\.\·ang;elickich, 
llie otrzymalo clodatl(Ó\V. s~1 to przeważnie katolicy, 
jak zaznacza .,Westpr. Volksbl." .. a · wielu z niell za
żywa " swych gminach jak największego szacunku. 

Dalej skarżą się nauczyciele, .że są urzędnicy są
dowi i inni otrzymali już przed trzema tygodnlami o·
we dod~tki, nauczyciele 11a pró~110 ich wyczelm.ią .. 
Jede11 z nich tak pisze: Ustawa c1 dodatkadt na kre
sach wscltodnich wywoXaja samc1wolne stosunki, któ
re istnieć nie 'powit1ny i pociągntc :,.;a sobą szkoct'liwe 
następstwa. Nikt chyba ttie S<ldzi, a.by odmo\\·a do
datku kogoś zadowoliJa. Niezadowolonyell ludzi jest 
już dosyć w kraju, o czem świadczy wynik tegoroc.z
nych \Vyborów do parlalllentu, <Jla tego należa.toby 
się wystrZC\?;Jć rzucania pochodni !liezado\1;olenia 
wśród iiauczycieli. Nie ulega najmniejszej wątpliwo- . 
ści. że nowy sejm pruski będzie !lliai sposobność zaj
mov;ania się stosunkami, wyt\.vorzoncmi przez pomi
nion(l ustawę. 

Nieszczęsne . O\\ ·e datki \I.':ZbudziJ:r nicza .. rJ.owole
llie także carej rz~szy urzędników pocztowych i ko
r~lUitaln:-'ch, \Vykluczonych od tegn. "c.lobrodzie.istwa". 
Czują się nie jako pokrzy-\\'Jzonymi i coraz gtośniei 
cl.opnniinają się \V gazetach i petycyac11, aby i o nicl1 
Hie zapomniano. boć nie S<J gnrszyrni Niemeand fld 
innyclt. - Nie ziści.ty się więc nadzieje rtądu, l\ tói·:r 
\V te;t sposó11 JityślaJ zjedltać sobie gorli\\rych wspól
pr<1~0\~\ nik(lw \\ . prz·c:.' '.(Crt1lani7.acyjnei, przeciWiile 
sprow8.dzi.t sobie \viększ:y kłopot na gJowę, bo nic
szczęsne dodatki do peiJsyi --- to kość uiez~ody, któ
ra spowoduje tylko roz.tam wśród rzesz,- urzędników. 
Idąc za rad.<1 hakatystów, na\varzy.f sobie rZ <:1d gorz-
kieg;o piwa. · · 

Ziemie polski~, 
Z Prus:· zachodnich, Wat'mii i 1tlazur •. 

Pe!pHn . .. ~.· \V tntcjszyrn donn! cJ1oryć,h . Ś\V.· 
J ózefa znajdltk sic; obcenie ks. _dr. Li·ss, ·pró
boszcz. ··ntmia(Jski. Pn.dda1' siQ cpcrac:yi k·oku1a! · 
na kt(:·rc jl!Żl ncl clluższego czasu cierpi. Opt: r . .acyi 
dokon<11i szc%ęśli\\ i c tu rejs i ·d \\·a.i lcka:rze pp. dr, 
\Vysod\i' i clr. Brcjski. J"3acycnt Jiw sit: stos·un-
l<:O\YO dobrze. ' 
~ Z pod Susza, Oneguaj spłc~;zy! się na szo-
.. ·-ie \\ pobliżu miasta ko(1 bcdm1..rza Boskt:::go z 
·Olbra..JJtÓ\\·ka. Na v. ozie sicdziało d\\ Ó'.::h sy
·n6\\' p . .R .. z których jcc!cn zdcbł \\·czas zesko
czyć, dm%! zaś spadt doś(: szczf~śli\\'ie i odniós·l 
t:.vlko lekkic pok8leczci:i~!. I~ozszalaic Z\'.' icrzę 
pędziło Hatorniast dak.i i wpac\J.o na niejakiegoś 
·p. Johna, który dostai się pod kola \Vozu i zo
~-;tał ciężko powni·ony, fak iż musiano- go przt-
v\ ieść do dom n chorych. _ 

Z; Kwidzyfnsldego. \;V CJr;deóiu· ·okolicy 
mirli ś~l~' ubiegleg-o piLlt!~ u · · ogromllą burzę: 
Spa.dn pr2:ytcm ulc,vny c.Jesz..:z z gi·adcm \y:idl ;o-
ści j.a.i ·go!ęb{ch . .' · .. · ' .~· 

D'2. iałdoV.r· =: Pastcrza \Vilamowskie.go : z· 
Mategrp :te'Ird:a udcrzyb krewa \\' : g{mvę: eiei·
p ia i, z rthro pO\\ OUll \\ 'ielkie boleści ,,_ czaSZyCj a 

t e raz J"~apacll nawet na uniyśle i zda.ie się, . ,że 
trzeba go bQclzie oclsta\\·ić do domu {)błąkanych: 

Toruń. Pierwsze paki listów z Chin·:.clJ:og<t 
lądo\Y~l nadeszly do Torunia~ ·Na ·dwordt głó
wnym paki te ~,, · ażono, przcdsta \\·iaic1 ono wag \i 
kilku centnar(J\\ ·. 

LHmzy. Ppsicdzicicl ·Radomski sprzeda! 
sw(.j bud~'nek mieszkalny· robotnikowi \Visnić''r :-: 
s}.:;:iemu z Olsztyna za 1700 m~trek. - PosiadiQ~C.
~ tolai·za ·Lukau sklacla.i<.1ca ·sit z b11dynkn ·h1fę~ 
szkalh~go i ·ogrodu nabyl \\ .. drodze sprZedaży 
sQdO\\ e.i posi edziciel Pompecki ztc.td za· 700 in r.. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego·;··'· · 
G~.l!ieziw. · Nauczyciel Jet.Isk.e· . zaskai-~yi :ks. 

K r.ajew·sJ.;:iego za. to, że tenże . tl.aiJiętnówar IHH

czyciela na kazani n. l z ba karna s!G.\7-ana księ
dza na 600 m r. kary. Prokurator W\1i(lSt o .300 
m arel.:;:. · 

Jaro~n.· Nicsiychanego, zuch\\·ałcgo ' r..:zy
nu dopuścił .~i~ 16-le tni syn robotnika. Ols~>;y;1-
skiego. Książ1~ J(adolii'tski ofiaro\vai katolicklej · 

-z!·:o le ·-ot ::: jliy po !'t ret Bismarcka.. 'vV tej klasie. 
w k tórej Ó\V portret za\\ i es zono .qdbyw a sic; nai.t-
1<:2. ;, ICZ.ni{n\' SZKOty \Yicczornej.. \V czasie pau

ZY Z3.cz ęli ll '::zniow\e rzuca0 pestkami śli\Y~k do 
tego 170rtrew. ·a Olszy(Jski nogn ,od stoika rzu
ci·f mi ten portret i go podziurawił. Z·tc-go w.i
ct~ ~:, jak młodzież polska Bismąr ~ka. t'tkochat1! · 

Gosty!L \V powiecie . gostY(tskitr1 ·wyldu
czono lKl dodatku do pcnsyi ll'l··.ŻG~lniczych. zw.a- . 
nego ·

1
.0stmarkenzttlagc·', .:JZ: · nauc2yc'ieli i je- . 

dnc·;~o. urzędnika s~1dowego: _., · 
OstrtP>vo. ..Siedmioletni .' · s}in · gospodarza 

Ada:n2 Trz~pacza z L:lsko\\ 'a wpadł do Prosny 
i 11 k;nąt 

\VIARUS POLS((t 

Ze ślązka cżyli Starej Polski. 
Godów. Ks. kapelan łieyduk Z- Zabrza ob

ją! tutejsze probostwo. 
łia]duki. Spółka Bismarkhuty będzie za 

miniony rok rozdzielała 10 procent dywidendy. 
Tak tó polska ziemia górnoślązka, praca · 

polskich robotników i slowia!'1ski wschód, któ
remu Bismarkhma · sprzedaje swoje wyroby, 
dostarczaj~l dobrego zysku. 

Żot·y. '0/ pobliskich Golaso\Yicach szka}·la
tyn.a i dyfter:va zabie:·a có-dzie(I po kilka dzieci. 
W pc\\'ncj rodzinie zmado· naraz \V jednym dniu 
dwoje dzieci. · · 

Gliwice. Ks. prob. Onie1iJ1ski z St. LDuis 
\': Stanach Ziednoczonyclt zosta.t posądzony o 
przekroczenic pra \\·a,. które zabrania bez po
zwolenia władzy \\' erbo\v·ać Judzi' do wychodź
twa. Ks. prob. Gn. bawił tlitaj przez pewien 
czas n krewnych i chciał zabrać kilka dziewcząt 
do Ameryki, gdzie "'" klasztorze miały się 
kształcić na na!tczycielki. Sąd skazał g-0 na 20 
m r. kary. vViadomo. że go a resZt{)\\·ano, co 
\VY\Vo)a{o wielkie zdziwienie; IJLISzczono go na 
wolność \YSkutck ztożenia kaucyi. 

Z innyeh ·ttz~e~nir. Połski . 

Lwów. Ze Stanish1 \YO\\ ·a donosz::.t, że po
Jicya tamtejsza przytrzymała czeladnika kra
" ieckiego J (Jzcfa Kiepeszczuka. w chwili, · kie
dy na SclSiednicj s tacy i Clll':YJ:-:ini e wsi a dal do 
poci~gu z 17-ictni<l Krystyną Bicrnacką. którą 
chcial \Yywicść za g ranicQ. r.:: e km sprzedania jej · 
do ciomó\\. rozpusty. l\iepcszct:nk powrócił nie
cia\UJO z .Zurycłtu, gdzie \\·idocznie za\viąza! 
stGSllilki z rniędzynarO\.\ y·mi 1Ja!ldlarzami ży
w}rm to\\ arc111. Ares.ztOv\·any stara! SiG zni
szczyć J;,:orespond(\:ncy<;; handlO\\ ą, jakct PrD\Va- . 

.c[zi! z kllpcami i aj entami zagranicą. · 
Z~r,czów: Ze Zioczo \\·a donoszą do clzien

i·Jil\(1\\ J\\ owski ·..:h, że onegdaj ,,·kradt się jakiś 
z tocz_p.i-.:a do ccrk\\ i '' Uciszko\\·ie i skradł ze 
skarbonki cerkie\\ ncj 1::?74 kor. 97 halerzy. Żan
danncrya śledzi za sprm\·cft. 

\Viadomości z2 świata. 
z Austryi. vVęgicrskic nillrO koresponden

•.:Y.ille d-onosi z \Viednia: l\linister skarbu Lukacs 
byl u cesarza na poslud!aniu ktc)re trwało go
dzin~. /1'inister zdał ccsarzO\\·,i wyczerpujące 
sprawozdanie, którcmn cesarz nvvazme się 
}Jrzysht...:hi \Y al i Jaska\\ i c je zcchcial przyjąć 'do 
\\ iacl.omości. · 

\V Z\\ ictzku ze ··swojen~ spra\\'Dzdanicm p~
:ja} minister Lukacs ccsarzo\Yi do wiadomości, 

. rrcś~ uch\\ alCJn ego przez komitet dzie\vięciu 
pa1: tyi iibcralncj, proje]<:t programu wojskowego. 
Ponicw8.ż cesarz do pic ro po raz pierwszy, ·obe
zna l się z ucści<t tego proltkw, zastrzegł sobie 
rozstrzygnięcie na czas dalszy i prcsil ministra 
skarbu, aby na razie przc.cllnż}d swój pobyt w 
vViedniu. 

Z Serbii. Cieka\\'<1 ale też bardzo awantur
niczq wiadom8ść podaje z Belgradu jedna z wie
det'Isbch korespondcncyi lokalnych. Nlianowicie 
nvicrclzi ·ona, że \Yszyscy oficerowie, którzy: 
braJi ud'zial \\- zamordowaniu króla i królowej 
b~~-u . za to zaplaccni. Nicjaki Hadżi Thomas, 

.. sz\\ agicr zmadego regenta J(istica; zwerbowa1 
\\·szystki:.::h spisko\\'CÓ\\. Picni~1dzc wyptaoono 
.z kasy wojennej, a A y-, - akumO\\' ić, któremu dano 
.30 000 fr., ZObG\Yict~aJ się obi~t<~ potem rząd pro-

. \\ ·izoryczn}' i l\\Tf)cić picni<ldze z funduszu dy .. 
·s pozycyjnego. Dostali rniQdzy innymi: poni
:cznik Naumowić, J\:tóry zginąi przy wybuchu 
2-1 000 rr., putkO\\ !lik MasZyJl J(J uou poclpulko
\\"llik Misie 24 000, ka]litan Żi\\ kowić 12 000, ka
pitan Kostić, którzy ot\\ orzy{ spiskowcom bra
mę, 24 000. I11n,i nficerowic lliżsi dostali -ocl 2--- · 
5000. j,~azcm \\ yda!lo 300 000 frankó\L 

Budapeszt. 'v\' kołach politycznych i d \VOr

ski..:h -opowiadaj~1. że · -:csarz \\ . roku bieżącym 
uda s:~ na dw()r d rczde1'1ski celem podziękow:t- . 
ni~ kn'rlO\\'i saskiemu za jego ·\\ izytQ W recie. 

Z różnych stron .. 
Hernę. \A kopaloi "Konstantin" nastąpił wybuch 

~azów. Trze] górnicy niebezpiecznie po·kaleczeui . . 
· f~ecklin~hausen. K.a11dydatem dn sejmu partyi 

centrowej w. okręgu Recklinghauscn-Borken jest. 
znan:r przeciwnik polskich . rob0tników p. · August 
Brast z Altencs5eti. przewodnicząc~· dt.rzcściat\slqe
gr. ,.< ~C'\nJrh:vereinu··. 

Ostedel.d. \\' maga7.~:11ie modeli fabr:vk.i "Ncu.
Ohurh:.t1l~("1" \\- ~ huchl pPż~ą. znaczne wyr;qdząiac 
sz k ~·J~1~\ · .. 

-_...--; 
1\amen. \V szybie "Grilla•• zan,·at się mur i 3 

~órn.i~y, którzy_ r(J\~·nocz~śnie jako mutar:zc p~a.cowali 
zostali iasypam. f a ber 1 Gregor zostalt zabiel, Lur. ?S 
lei niebezpiecznie pokaleczony. ;z/( 

SteeJe. Górnicy, :;.;a trudnieni w szybie "Friedrich' ' 
.Joachim" byli zmuszeni 2 razy świętować, rzekorno :
ctla tego, że zabraldo wagonów do przewozu węgli. T 

Neumiihl. Zastrejkowali wszyscy robotnicy. za. czn 
trudnieni przy kanalizacyi, żądając, aby przyjęto z ~z 
powrotem robotnika, którego Z pracy wydalono. aziE 

Eppęndorf. Podczas transportu wfskoczyl a. 1stki 
resztant z wagonu. Pokaleczy! się znacznie. Odsta. Ie~' 
wiano go do domu chorych. mie 

" . Monaster. Kolei przeiechala zwrotniczego, któ~ te~ 
. ry: na miejscu zostal trupem. . . pedt 

Berlln. ' Prezydentem S<tclU rzeszy został miano- wP 
watry radca Gutbrot. ·slę 

-Gryfia. W ze szlą sobotę mial być tu ścinanr 1 

czeladnik stolarski Tessnow, który to \V roku 189& ~ 
zamordo\.va! dwoje dziewcząt szkólnycn •. w roku 1901 
Llwóch chlopczyków, 5 i 7-!etnich ·synó\.Y furmana ildl 
Oabberta z Gohrcn, a krótko przed tym czasem usi- Do 
Kowal zamordować 19-letnią Bertę Lau w Pribbnow. zes 
.M.orderca musia.t się nicda\vno temu poc.lc.lać operacyj. cin 
Z powodu niebezpiecznej · nag.fej cJ.JQroO.y. jaka się stG 
wskutek tego wywiąza!a, mus\a!a e·g'tl-ekucya, do któ-

. rei już wszystko przn:otowane lwló'~ ~ ·\\T ostatniej pa. 
chwili bvć zawicszmt<.l. c.z 

Beriin~ Nak'az ~vystąpienia z potskich banków lu- -
dowvch. Okólnik· ll1inisteryalny wzywa kompetentne 
władze, aby się postaraf.y o to, iżby pod wladni im za 
urzędnicy (nauczytde\c) zcr\vali ewentuatne stosunki 
z polskieJTli haukami Judowemi i urzędnicy wogóle '" 
nie 'iapisywali się 1ta cztoltków. UrzędnikCJm,którzr 1a 
dla ···swoich stosunkóYv finansowych nie mogą zaraz ir 
wrstąpić z trc!t banków, nale;~y wy;maczyć odpo- Zł_ 
wiedni· termin. Dodatek do pensyi (Ostmarkenzula
s.>:e) ma odnośnym urzędnikom uXatwić zerwanie sto- u~ 
sunków z tcmi bankami. 17, 

IUWmrłlb'll!l~--- lltl 

· . Ostatnie \\>iadomości. -
P ·o 'z n a ń. Akademia germani~atorska w Po· 

znaniu zostanie ohrorzoną 4 listopada· pł·zez ministra Qfj 
Studta. Mają też przybyć na ur<:!c~ystpść kanclerz h 
'BHłow i minister Rheinbaben. ' ~ . 

·B 'i fb a o. Bezrobocie uważać można jako ll· 1i 
koócz6ne. " 

P e t er s b u r g. Vv' pobliżu stacyi łwlejowei 
Bidtt(}łewo okradziono pocią~ towarowy. 
~~ ... ~·'loiiCIW~~·...-=-~~·~ ... =~=== 

Baćzność Essen f 
W niedziele 25 października o godz. wpół do 12 

w południe odbędzie się w .Essen, "" !okalu p. Mol· 
lcra ul. Schiit:?.:enbahn 58, zebranie podpisanych pod 
ode;.wą, zapraszającą na wiec essci1shi Hodaków. 
Podpisani Rodacy zechcą snisać dok?adnie, ile raz}: 
w tym roku w kłl param by!o uaboi~i~.stwo, spowied.z , 
i ka.zanie polskie, ilu Polaków a ilu niemców katoh· 
iców w parafii micszlG~ oraz ile kazaii miewają niem· 
cy. Jeżeli z litóre1 parafii nie ma żadnclw Rodaka 
podpisanego, wtedy zechce jeden łub drugi ~orłiwy 
Rod~k z owej f.Hlraiii sprawą t<:~ się zająć i Ha posie· 
dzenie w poł-udnie nrzybyć. 

Zamierzamy .p-otem ogłosić w gazcde, jati się w 
każdej parafii dzieje. Nale;~y te:~ s1jsać różne krz)'• 

. 1vr.lv, dziejące sit~ Po!akom w poszczególnych para· 
· Hach·. , : . 

Chodzi o 'to. aby, starając się o lepszą opiekę du· 
chowną, przeszlwdzić obojętnieniu dla 'v!ary św •• i 
rozrostowi socyalhmu wśr6d f'olaków' na. obczyźn.te. 
Jeszcze raż· ~tlH~asza się wiec o liczny udz!ał we w1e· 
c11, który się" zaczule o godz. 4 TJO południu. • · 

Z pQłece'pia ______ . ____ _!r. __ Jar_~?W~ 

Towarz)istwo św. Barbary w Hertćn . 
podaje swym cz.tonkom clo \viac!omości, jż \'' . ni~dzie
lę. ·dnia .25 bm. po po.lndniu odbędzie S\v·e m1est~czne 
posiedzenie o godz. 4. O jak najliczniejszy udz1a.r u· 
p ni. sza Z a r z ą d. 

·u .. :w a g a. Tak samo tego dnia o godz . .3 po pot. 
upraszam stary i nowy zarząd. ażeby an1 jednego 
nie brakowało. gdyż są bardzo ważne sprawy _da 
zatatwienia. O punktualne stawienie się wszystkich 
upraszam .. --··-----·-· Jvi. Krępnlos__l,?.rze\\~~?~:.-

10 G Ł O S Z E N I f. . . ,, 
Szanowuvm cztonkom Kola śpie'vvu ,,l\J\id;:iewlc~ 

w Oberhause-n donosimy. iż lekq-a śpiewu odbędzte 
się w niedzielę 25 października o gc(}Cłz. 2 po pot: na 
sali Drei Kr•iscrs...,'ll'' ,, ri ~ : · 1·- ' ·,·.· ' • . ,. ' ) ' ,,;-;ied7!aoe 
na ct'~ie(l 1 li~t~paą; i' t; z:·~o'\~;ld.u_, ~ly,:;_gen·t~, któ!)' 
ua przysz.tą llledzJc!ę wyJezclza. O ltczn~ udzta 
czionków i i?,'Ości prosi Z a r z ą d. 

Uwaga. Śpiew polski wśród tutejszych Rodal~ó\f 
coraz bardziej zanika, . dla tego grono dobrze mysi~· 
c~rch J~o_dakÓ\ir ~a.wiązato_ Trtw. śpie.;vu, w }dór~!TI ~~, 
ptclęgnu1c tc11 sptew. ktcn:.,· tak 11111e przema\\ Ja 1 

serca każelego Polaka, J·tór.r nas pokrzepia na duch~ 
\.V tak ciężkicf1 dla nas czasach. Lecz szan. RodaC5• 
ileż .icst tn w Oberbansen takich, któi·zy t~ pieśt'J pol· 
ską pie!Qgnują, ~z~·;i; nie \'\') 'kaza~ to najlepiej. zjazdp~ 
B ruchu? Obernausen, gdzte mteszka 3 tystące 0 

. laków, z wielkim trudem trzynastu śpie·waków wr' 
·stąpiło ze śpiewem, a którzy pomimo to·' czternas ~ 
n'a~r_odę otrzymali, a gdzie~ ~-eszta a zwlQSzcza ~{l· 
dztcz P?lska ?_ cz}: Polacy 1uz \Y cale tal~t~ muZ} 1\a 

0 ~eg:} _me posJ~~aJą? S~an: R~>Cl~,cy, . ~JLOZ dla, t~;,, 
tstrueJe Kolo sp1ewu "Mtckl.eWICZ , ktore ten sp1e 
pie{ęgnuje, dla tego powiden każdy P.olak. czy starY 
czy rnlod:r do towa1;zystwa śpiewu należeć. 
. ·.· Stanis.ra·w Otuiak, sekr. 

Towarzystwo św • .Ja.c~a w Bismarck. c· 
v\' niedzielę. dnia 25 bm. o godz. % ~2 przed_ ~re 

ludniem odbędzi~ _się kw~rt~lne ~z b ram e_, _na _kto 
0

• 
każdv cztonek wtmen przynrc. - Zarząd 1 r ew1zo_r 
w i kasy godzinę p rQdzeJ. f r. Niedzielski· 



l \V l AR U S P O L S K l. ~~--~_...:..___--=-:....:..:.. ___ _ 
i a Towarzystwo św. łzyd{)ra w Herne. 

wali MiesiGczne zebra.nie odbędzie się \v niedzielę dn. 
· Towarzystwo św. Atttonief;!o z P. w Asseln 

·donosi S\\'~:m członkom. iż· w niedzielę 25 bm. bie
. · rzemy t!tll,iat z chorągwią w uroczystości Tow. św. 

Koło śpiewu · "Fiołek" w Bruchu. 

Lur. 25 b. m. po_ pot o godz. "!_. ~a. któ_re si~ 'Yszystki~h 
:czloukó'v mtle zaptasza. Uosc1e mlle wtdz1am. · : 

riclt . Zarząd. 
Barbary \\' Aplerbecl\. Kto chce przybyć, musi się 
·s tawić o godz. 2% na sali zw~·ktych po'siedzeń, a o 
go-dż. 3 wymarsz do Aplerbeck. Zebranie odbędzie 
się 8-go listopada. Uprasza się o punktualne i liczne 

·Zaprasza się "'·szystkich członków tak czynnych 
jak i nieczrnnrch na niedzielę 25 października o godz, 
l l przed południem. Członkowie zechcą się zebrać 
z .oznakami do powtórnego odfotografowaiiia, · ponie
\Vaż ten pierwszy obraz się nie uda!, musimy jeszcze ---OI!J() t . s k . t" II Ob' h . ęgli, Towarzys wo g~~n. "· o ~' . w _ e~ a_use~ raz być odebrani. Z a r z ą d. 

przybyde. Z a r z ą d. za. (lznaimia druho~, IZ w ru~dz~elę dnta 2J pazd~1ermka · 
0 z 

0 
zwykhm c:;.oste, ca sali zwyk.lych pos1edzen odbę-

dzie się kw~rtalne w_al~e posied:~,enie, lla które :vszy- Towarzystwo św. Barbary w Bochum. Wiec w Rohlingbausen. 
a. ,tkich druhow uprzeJmie zapraszamy. Druhowie za- \V niedzielę, dnia 25 października odbędzie się 

sta. iegający z~ s~l~dkami micsięczt_,_e~t,i ?Iużej. jak frz.r .· zelJranie o godz. 4 po potudniu w lokalu Z\\yk.rych 
miesiące. "' 111111 . Się z t_akowych U!SCIC, ·u_laczeJ -~ędą od posiecl.7.e(l. Jak sza n. czlonkorn ,\·iadomo, już 3 lata 

. vv· dniu l list'opada w niedzielę o godzinie 4 po. 
pot. odbędzie się \\·iec polski, dotyczący spraw gmin
n:rcll. Poniewa7. w gminie potrzebne są wielkie o
brady,· które tylko publicznie zalatwione być mogą. 
Uprasza się w·szrstkich Rodaków o liczny udziar. 

ktt> teg-o pos1edzerua z gniazda naszego wyKiuczem, mogą • 
v- · · - b - · · 11. · 1· nie obcltodziliśrny rocznicy w naszcm Tow., z czego ied 11akowoż znow yc przy]ęct, TY 1\:0 za powtórnym 

ano-l:~p.laceniern wstępnego. Druhowie ćwicz,ący winni· 1 nickt(Jrz.r cz!onkowic 11iesą zadowoleni. - Na zebra-
l t · · d 2 t d l llill W dniu l l bm. OIJccni . członkowie dmnag::tli się, . 

l
~ie wszyscy s .aw1c o go z. po po ... o.·ć'\.r icze(J. • . Bracia-! jak jeden mąż stawmy się. .Mówcó\v obcych 

nie będzie. Gościom z sąsiednich gmin także się o
majmia, że będą mile widziani. Zwraca się uwagę. 
iż po'zarniejsc(J\I'Ylll tylko się słowa udziela \V sprawie 
gmit'Iskiej. Na mowy nie tyczące się tych spraw, nie 

any GzoJem · --------··-~---·-·--·-----~ v\ yclzial. obraqy zosta.ł l;:omitet. który się. już o salę postara! 
~ 1 r l ab~ .. \\' tym roku urz<tdzić roc:znicG. w tem też celu 

~~ ~- .. Koto śpiewu "Zofia" w Sodingen-Borning · --·- · na tliellziele dnia l 5 listopada.· - Chodzi jeszcze o 
a 1 odbyło S\\·e walne roczne 7.ebranie dnia lS. 10. 0.3.1Program zah8.wy . dla tego \\·szyscr cztonko\\·ie b8z 
~:-~ [lo zarządu zostali wybrani: Stanisław Makala, p1'e- wyj[Jtkn powinni na ze:brattie przybyć i uradzić iak 

0
,! zesem; \\'.l'<.Jdystaw Orpel, sekretarzem; Nlichat Mar- za.ba\\ ' ę urz<:1dzi6, abr pote1n komitetowi nie robić ża-

. udziela . się gJosu. ZwoJujący wieca. 

cyj: cinkowski. za_st~pc~l ~prezesa; Vvawr7.Yll Tilii1ski za-~ dnycli zarzutó\Y. (}oście lllile widziani. . :B A C ZNOś C! 
się 5tępcą sekr-.; ·Ptotr Szymczak, kasyerem. ---·----··-.. -.... -----------------------·-Z a: rząd. · StanO.\\ ni Parafianie z Xsiąża! Na pogadance 

któ- U_wa~a. Leh"'by-~ . śpłowu odbędzie się dnia _2.1 i Tow. św. Antcniego w Schoncbeck p, Borbeck \V \Vitte+.J". dnia 18 -października, postanowiliśmy jed-
tniei paidzwrmka o godzmu:.· 6 po pot O liczny udz1a.t ! nornyślnie . sprawić pamiątkę do naszego kościo.ta. i 

aronków oraz Rodaków prosi Z ar z ą d. l donosi szat!. cztonkom, iż zwyczajne zebranie odbę- tó Staci·e·Męki Pat'Jskiej. C.z8n. parafianie! v,l spaniałe 
I l dzie się w niedzielę, dnia :.?5 bm. po poL o godz. 4. to przedsięwzięcie. Sprawimy pamiątkę z tułactwa 
t~ Towan:ystwo św. Antoniego w Laar ) · O licząr uclziat f>(odaków uprasza się. Zarz<.FI. JW.szego i zarazem przyczyuimy się do upiększenia 
!·m zas~·la snnowncmu c:donkowi . l I1::1"'7 ""''ro h:os'ciota a zape\\ .. 1ie wszyscv się tl:J. to zrro ' Biactv.r,o l~óżal,cn św. w Schot!nebeck "-.::>~"'... . ~ • " 1 

• • -. • • • .., -
nki . Józefowi Ci_~ke i ż~nie jego_ iV!ktoryi . donosi S\V\'In Br~'.ciom i Siostrom, iż w nieclz!etG o . -·ctZ<t . ·bo me tak Panu Bogu me Jest mi.le, Jak rozmy-

rro'le ., .. diuU sre_bcne.a_o smbu 2_J_ pJazd~Iert~tk_a naJser~e- - . s't·a·1,1·e Mę!· 1· Pa1·1s!·1·e1• a J){JJI.te\"az· \\' ll"Sze1n !\-Cl':c·1'ele 
,., l -~ - - - godz . -+. po poJ. jest nabo;i;et\stwo polskie z bfogosra- · - · ' ··' ·• ' " n ' _, rzr .~zniejsze zyczema \':szelkieJ pomyslnosc1. . W ~oncu dotychczas się nie znajdują Stacye lV\.ęki Pa!Jskiej. 
raz wvkrzykujerny z ca.fem towarzystwem: Jubilc.i.ci niech wie(tstwem Sakrar,le:m;J\nem. Po n8bo:~c(!stwie zgro- ~ ., .1 .. · . · .. . . . 

J nw.c.lzenie ró7.<:u1cciwe na sali p. \Vinli:elhofera. Pod Jv' .amy naczteJę, ze sz<:J.n. para.tJanie przyczynią Się 
po- żyją~ Z a r z ą cl. · , c.lo tego, i \'\rszyscy jak jeden z.loż<.l ofiary na ten cel, 

-·· J, obrady prz::idzie sp reJ.\\ a chorągwi Róż<ukowej. O · 
ula- - I(oło śpiev.'u "Ha!kaSl w X\:.'łstrop l liczny ud;r.! at w 11 <1b o;:et1stwie i posiedzeniu czlonkĆJ\\. 0 co niniejszem usilt1ie prosimy niżej podpisani. 

tl\\'iadamia ~swych czlonków, iż lekcya śpiewu odbę- i Rodakó\,. silttic uprasn Nadzclator. \\.' sL:ystkie ofiary prosimy naclsyJać na ręce Wojcie-
·1 clw ,){at9.iskiego, vVitten Krnmmcstr. nr. llO. Szan. 

~zie się w niedzielę 25 bm. po pot 0 ;/?2. O liczny_; - --· · pararianie · zamieszko.li w Gerthe i w pobliżu mog-ą 
udział uprasza się. Cześć polskiej p-i-eśni! ~ . Kolo śpiewaków polskich "Dzwon" w Essen , sk . .fo.c\<J. ~· nfiary na ręce Józefa Skafecki~go, Gertlt~_l3a 

K. Antoniewic~~ p,rzew. f (lclllOSi swym czlo11kom, iż przy.szte zebranie kwar-~ w1.ględem zaoszczędzenia porto. \Vszyst)\te oilary 
------·-·--~---·-·---------------·--· ..... ·""'";· -~---------·- .. r l t::•.lnv oob(;J.zie ~;if~/ \\- nicd.zk:lę d1tia ?5 paźdz~ernika będą: kwitowane we "\Viarusie Polskim'·, t __ akżę i w 

.K.oJ.D . śpiewu "Wanda" w Laar. 1 
i po pol. o s; od z. 1 ·22 ,,T lokalu p .. N\etstra (Alfredus- · k - · 1 X' · -· 

d11Pnsi s\\·ym tzf.otJkom. iż posiedzenie miesięczne od-
1 

haus). o iak 118 j[iczniejszv uc\ziaJ w zebrCl.niu upra- i naszem osciee w tązu. .: . · .: ., 
e,rz h~cl.?:ie się \V nit'dz.ielę 25 pat':cl.zicrnika. po pol. 0 godz. r · . ( . . 'l · 1· · · · C - · 1 f· · · 1· .Tan Mei1dyka. Tgtwcy Stalkowski. )t'lz.ef'' Skalecki. 

Z r · SZ·8. Się. josc:c llll e WICZi<.illl, ZCSC po .S \lCJ PIC- . • J· r:v,"·.~.f ' .. Rocl·~t·.e·Isl,- 1·. S. talliSta'.V S\\' i,Q'()(J .• . ,St'a.J1i~ 1 a\' 1 Ma-
(l, Jarazem daje się szat:. członkom do \viadomośct. 1' . śPi! · z a rząd. · " , " - - ·~ - 1 ' 

U• li hGdzie obrany· 110':1/j' derrgent, i inne ważne. spra- .. : u z d . . \... . t ·r ·' : .. ' iG:~ki. r'ranciszck Kurzawa. \Vojcie..::b R3tajski. 
\' · cl~i 11.ę '~:~~fdej. 2c~·zq upr~sza stę •. auy :tę. s awt go-,. ~ DsJ'trcltczas zto~yli ofi~rr na te.1.1 c~l n<~. stępujące 

wei 

wy 
sie· 

w 
Z)'• 

ra· 

lr\' . 
· Po zcilr::utiH odbęclzie się wieczorek iamiHjny, tyl-

~o dla cr4onków. · O licz:Iiy LH.lzia.t prosi Zarząd~ 
Uwa)}:a. Cz{oi1kciwie. którzy zalegają z· sk.tadka:..· 

mi illiesięcznemi ni0 moga brać udziału ,,. familijnem 
l'<'icczorku. . Sekretarz. 

Kdo sp1ewu ,,Sobieski" w Herten. 
Dnia 25 bm. o godz . 4 po po!. odbędzie się mie-

si~-:z!;e zebranie, a ptllcm lekcya śpiewu. Liczny 
udzi:1t pożadany. Z a r z ą" d. 

---·----------.. ·-------·--...:.··-----· --·--·- · osnhi-: .l~ N\eJtLh'ka o nH .. -::-.t. NlendYi\a 0 mr., ·J. Stał-
! TowarŻystwo g:imn. ,·1Sokół" ~v Hombruch-Barop kowski: l.J mr;, ·L. 5tałkowski 15 nir .. \L .Ratąjski 20 
! . nznaj111i0 \'.'S?.~. ·stkim drllhom, iż \\· niedzi·etę. 25 paz~ J, :_lll., 1 .. ,:. KtirŻawa 15 ·i11., A. Kowalski' S 'm.':' St. MaJecki. 
l dzier11ik;:~ o ~;odz. -l po pol. na sali p. Schnittker od- ! lO mr., L. Bul.::O\\·iecki 5 mr., J. Ska.tecki 5 inr.. J. 
! bGclzic sic posiedzenie, przeto prosimy wszystkich l Rodzicielski 10 mr., St. Swigo1't 6 mr., W. Fr<:(ckuwiak 
l druhó\\', abs· się licznie stawili i prosimy zarazem 10 m r .• .l. Grześkowiak 5 m r., N\.. Cebulski l O m r., 
!, \\ 'SZ '.'Stkich Rodaków a przeclewszystkiem mtodzień- 1.;-r. Ka/.micrczak ~mr.. A . .laksoniak 5 mr., St. \Voi-

(/J\\'~ którz,· Sokoło\\·i są prz:rchrlni, aby do naszego tysiak 5 mr., l. Szymendcrski 10 mr.. Oill 3 mr .. ~t. 
gniazcl8. pr7.:,-stqpo\\'ali. H.ej ramię do ramienia! Mics;czanck .3 mr .. St. Kurzawa 5 1nr. Dotychczas 

Czołem! Wydziat ztożclJlo l t-IU m r. \\·. I~atajski. 

Wybór we wszystkich oddziałach. jest. n~jwiększy w miejscu. 

artog·. w :S~t:h:um, 
.. tylko 'Ul.-: Obere _. Markt~.tr . .. i ~Ó.fl - u,J~.: .. ~o_sen,str~·, ·:· ~o·.wy: ,dom~ 

Naj w. i . ~ajta 11szy interes -sp.ecyalny w: mie·jscu. . . . : . . ·Naj w .. i · .. n~jrafiszy·: irlteres·: spe·cyal~y w miejscu. 
l ' l· . ' ' ' • :, • 'j,• '. ' ,', • • 

, "'~4 • 1,,_'·
1 

:· ~ ' • r,''l ~~~ , •• , • 



Og(illlY "lie(~ p()]ski. 
Polakólłv z Westialiii i ~l!jadmfleni~ 

w sprawie o~! .. e!ta rh,u~ho~w~~e.tJ 
odbędzie się w niedzielę dnia 

25 naid.ziernika 
o ~odzinie '1 po poł. \V lo!1alu p. !''t1oHera, ul. Schi!tzcn· 
bahn nr. 58 

Pod obrady przyjdzie przedewszystldem sprawa 
opieki dndwwnej w ,i~zyku po!sldm w dyecezyac!J. 
koiOIIsłdej, paderhorns!de.i i monasterskiej. a prócz t'2· 
~o spra va wychow~ria dzieci, sprawa trze;i;\vosd 
oszczędności itd. · 

Rodacy! Od lat długicli staramy się o uzyskan!e 
wystarczającej opieki duchownt-j \V ,ięzyku oiCZ:-f s tym, 
ninóstwł" wieców nrządzlliśmy w tej spraw·ie, dzłcN 
sfatld liczne petycyj wystaliśmy, wysyłaliśmy depu· 
tacye do księży proboszczów i do wy·ższych wład1 
duchownych, podnosiliśmy skargi w pismach naszych 
polsldch, \Vszy~.tłw jednak dot<!d nie wiet!{i tylko od· 
niosło skutek. 

Rodacy! Czyż jednak mimo to wszystko wolno 
nam zakładać ręce i patrzeć bezczynnie, podczas gd-y 
brah: opieki duchownej wielkie wyrządza szkody 
sprawie zbawienia dnsz naszych i licznych dziesiąt
ków tysięcy dusz braci i sióstr naszych na obczyź
nie'? 

O nie tego nam czynić nie wolno pod żadnym 
warun!dem, g:dyż tu chodzi o sprawę zbawienia, a 
więc o spra-wę śv.riętą i wiell\ą, gdyż powiedział Zba· 
wicie l nasz: Cóż pomoż-e cz{owiekowi, choćby cały 
świat zys!tał, a na duszy szkodę poniósł? 

Rodacy! \Vobec tego i na liczne życzenia Roda
ków zwoluiemv wiec o~ólny w tej sprawie do Essen, 
aby tam \vspólPie się naradzić, jaide kroki dalsze w l 
sprawie tak ważnęj uczynić należy. 

...11 Liczny udział Rodaczek i RQdald•w pożądany. 
·~;."'" .• KomitGt: 

Z polecema . . • - r • , 
franciszek Janowski z Bruchu; A polmary '\\ OJCZYn· 
ski z Gelsenkirchen; Wawrzyn Łuczak z Kirchlinde; 

Tomasz Kubiak ze Styrum. 
J. P'ohl z Solderholz. A. Walif1ski z Altenessen. A. 
Mikolalczak z Asseln. Fr. Onderka z Buer. A. Ol
szak z' Bismarcl(. \V, Pawlicki z Baukau p. Herne. 
A. Ratajczak z Bulmke. J. Klimkowski z Horster 
Mark p. :qorst Emscher. St. Jankowiak z Herne. 
l\\. Królik z łlerten. l=='r. I<ołecki z UeckendorL Jut. 
(irabowski z Ueckendori. W. Matuszczak z Wetter
Ruhr. St. Zmyślnny z Vvestenfeld p. 'Y attens~~eid. 
A. Taracki z Wetter n. Ruhr. Maćkowtak z B~ren
dori. M. Kaczmarek z Wiemelltausen. Fr. Kub~ak z 
\Vitten. J. Wojciechowski z Wanne. M. Rata]C~~k 
z Hattingen. W. Cieśłak z '.V anne. l\'i. Paluch z "'!t
ten (Ruhr). Fr. Baranowsl<i z łlabinghorst. '''oj. 
Agaciak z Herten. A. Siemien.iewsk.i z .Horst-R~~r. 
':Voi. Fuhrmann z Hofstede-Riemke. A. Kukła z Iion .. 
trop. A. Bartkowiak z Gełs.Hlillen. J, \Vinkłer z 
Hamborn (R.hld.) J. Sibiński z Baukau p. Herne. 
\\·. Skorupka z Huckarde. A. Sztapka z Baukau P: 
Herne. A Dańczak z Holsterhausen. M. l(owałskt 
z Kray. Z. Zio·łkowski z Mii.łheim. Krzemyk z Lehm
kuhle. fr. Skorupa z Bottrop. .T • .Tuszcza~ z Bru~k
hausen. Ad. Maćiwwiak z Bau.kau. St. Litkowskt z 
.Bruckhausen. .f. Hejnowiczz Castrop. A. \Vynva z 
Catemberg. M. Siekiersld z Rauxel. ·\V .. Borowczyk 
z Carnap, Bręborowicz, Bruch. P. Karw1k z _Bruck
bausen. T. Witkowski z Diisseldorf. T. RutaJczał~ z 
DuisburO'-Hochiełd. J. Kędziora z De!łwig-.. K. Mitt
ko z Di;teln. .}. fitz ·z Aprath. ,l. Pozimsld ·z Ewing. 
P'. SzymyśHk z Eickei. J, N<~wrot z Elberfeld. .J. 
Jensch z Ewing. J. Ryżek z Elberield. \V. Sosnow
• ki z Essen. J. J(rajewsłd z Erle. A. Gwizdek z 
freisenbruch. M. Pospiech z Rotthau.sen. T .. Bar
czai\ z Gelsenldrchen. :Fr. Nowal' z Wattensche1d. M. 
Markowski z Gertbe. \V. Sobolewsh.i z Gladbeck. 

'. Łuczak z l(irchlinde. Sz. Kamiński "z L~tp~~n-
dcrtmund. A. l(lemczak z Unden. K.~ Niuszyn~ki z 
I.aar J. Terakowsld z Lange11dreer. Fr. Dudnak z 
Liine'n. · l?.:. Dera z Stockum. St. Jabłoftski z Neumiihł. 
A. Naparty z Muhłheim. fr .. Gu~enda z M.ar:~oh. 
St. Gajewski z Meng·ecte. I~:. MtlwłaJczak z Metde.tch. 
J, Josiwwiak z Chcrhausen. Ig:. Dera z Oberhau~~m. 
• ~zu'c z Diimtlt,~n. A. Lorek z Osterieid. Mlch. 
... ...., ' · Id ' l ~;;: 1 Jóskowiak zGberiJat•.!'c~t. A. Zia~ze {7. ..... hrr~tm. 
Fr. Malepszak z Rotthauscn. I. Kru~. z łhl!erhetde. 
A. Marko\vski z Roh!lnghausen. fr. Wysockt z R~um 
-xeł. St. Nc.wic ·[ z Remscheid. ,"/tich. Le?:,YO\YSk~ z 
.. '<>ternberg. A. th:msld z So,•in~ren. .I. Wllkowsk_l .z 
Schonnebcck. Sz. L!nka z Gu~.·~l:J~wu. lf.. Oli::.lill
~zal{ z Schoneheck. .l. Kocha z jpsta~~n. ~V. Grz:
crr.-,k'r 'z Altet•hochtim, f. Tom.::za!l. !llJt. l\8Vtl~l.Yll--
"· Jl' . •. • ''l p ' .t •• 
~h.i. ,Tan l.och. Vifo). Pindrasza!·;, 1v • rz:;.~1)y •51\t: 
P. Pe11!wrt. Józef N;;•wctl~Y z f.r.rh~i~~tl~ t.ndrp'l 
Sztenceł z 'Welmar. .fózet n· Ul' .. <m l ~t. t-.dl•OWiak 
z RtihHnghausert. lg. R ~ 1 wwfk' z Barerdorłu. 

ol1h~dzie s<;i \V nicdz:elę dnia 2~ p tfd;'iernil~.' o ~(!d.i. 
4 po pot w sali p. Tendc ra hJc.! er.;c .. 'Ta \Y!CCU ~~m~
'\:\ ianc 1 e,d<l \\D/JlC SDr8\l-r ro~rott~ ~z~. szcz~golme 
dotycz 4~c '\\ yhorÓW h ll8PSI<Jftu l, dz_!Slt'J~ZS·c:l; }tc11}'cl~ 
StoSUH1 ,ÓW 7 ,, ruhJ.O\\ ydl \\ gO!ll!Ct\\ l~. . l O~lac~ .. 
O?..iś k( nicczuie st :·awa11~ te,ni ·aJ ", :vac: stę . 111111~· 
m\· . .)rzeto ll 112.sz.a ~ic o li z:1 · m :·;t Rod?l ~1\V n1~ 
ty,ko z f.ickl.,, alt. taL~ e 7. h': 1 1L~ lClUSUl, \\ <'tll1e l 

... -a.! t i okolic~'. 

kt ~ w t} n roh.u opu · ..:il s7kP1c.. r _trzeb1·y z~~az da 
~po.·y fki. z los~(; się moż!t.L \ 1-..s~-.;g;:..rnJ .,\v Jarusa 
Pnls:ieg(•". 

Towarzystwo św. ~'larcina w Krav 
zaprasza "'\'\Th cz!oll!\.l·,,,. ażeb•: w niedziel~ r.hi:-:. :?5 
pa.ździcmika~ zaraz PQ witlkiern- n2bo;.e;'Jst\''lc stawili 
si~ do gościnnego p. Deuter. Przybędzie tam potski 
fotogr~1fista i tt '' ·~r/) srwo wspc'>lnie odbierze. Szau. 
c?.fotd;óv,· up:·asza si~ bardZ'>. a;:cb:r siG wszrscy sta
'Nlli. że~)r ani jedneg(J czło~lka nie br:'.kowato. bo taką 
rzecz c1,~sto nic Pwi.c się cz.\-nil\ n ile mo~~ności. żeby 
się sta\Yili w czarnycii rzeczach. Ten, kVlrr J-·t,:c.l?ie 
chciat obraz. może zaraz zam(nvić. T\oclcjcv. którzy 
b:i chcieli J;rzyst:wić do nac::zej \\-spólności, mus;-:cl się 
chtć przed c~:asem \\-pisać cl'J tnwarz~:st\\ ::1. Rodacy, 
J.;;tc')t7) b)· chcicl! z famili~~ si~ da.ć odchi'<tĆ, lPt,ga też 
z:'.nE prl', być. którzv :1ic ma.L1 czasu z;u-a:-:, mogą 
])l?;yjść ·p<JY.niej, bo ·ten l(cd2k beuzie ,:zckal ru: do 
2 )!,odz. po pol. na sali p. Dcntcr, a pr;;;~·tea1 hędzie 
bardzo tania ccn:1, za kt\)r:J. nam żaden niemie,_:: nie 
\\~kona. futo;aaiista f];Warantnje za SW<.j. pracę. 

------·-----·----------~\L l(ukiofczy(Iski, sekr. 

Towarzystwo Przemvs·!m.vc6w Polsi{ich w .Bruckhau-
sen-Marxloh 

c!o!losi S\Yym cz.fo!lkom, L~ ćwierćroczne \vatne zebra
TlEC odbędzie się w niedzielę dnia 25 l1. m. o ~odz: 5 
po pot. \\ lokalu posiccizd1 p. łiollera, na które wszy
stkich czronkó\\·, a osobli\'·ic samodzielnych przem~-
sło\\·có\\' j;:~k najuprzejmiej zaprasza, ponie',Yaż są 
ban:lzo ważne spra\\·.r do zalat"·ienia. - Zarząd wi
nien się godzinę wcześniej stawić. - O liczne i punk-
tualne przybycie nnrasza Z a rząd. 
Towarz. fJ. o. Serca JeznsD·wego w Red-i.liughausen 
LI\Vi2damia swych czJonkÓ\\- i 'IVSzystl<icll R;1d.a.kćny 
w okolicy, iż w sobotę 24 pa7;dziernil\a po pot o 
gocl.z. -1: będzie ksiądz polski słucha{ spo'\Yiedzi, i.ak 
sami i w niedzielę rano· 23 bm. O ~odz. 611 jest 
\Yspólna Komunia św. CzJonkowie winni się wszysq· 
sta\\·ić \V czapkach i oznakach towarzJ;skich pod 
clwragie\L \\' niedzielę pn pot o godz. 3)-i jest na
bożel'lst\\ o z kazaniem polskiem w kościele paralial
nym. 

Baczność! Po nabożeJ1stwie jest zebranie. O Ji-
~~1-~Y~.~~~~L-~~~.'~X-~~~~~.-~.:~.~~kó':Y upl·asz~_z_~~d. 

Baczność! Altenessen! Baczność! 
Donsimy ,,-sz:stkim R. oda kom z A ltencssen i o

kolicy, iż w niedzielę d!lia 25 października urzndzamy 
zabawę jesienną. poJą.czon'l. z taJkarni i wygryv\ką 
na sali p. Probsta (l(aisersaan. 7araz przy dworcu. 
Po.czą.tek o godz. 4 po poL \Vstępne przed i po cza
sie 50 fen. Upraszam:,- wszystkich Rodakó\v nam 
dobrze ż:rczących o jak najliczniejszy udziat 

Kom i t e t. ·-----
BACZNOśC! 

Towarzystwo gimn. "Sokół" w Liitgendortmuna 
urządza zabawę \v clnin 25 października w lokalu p. 
O. Vogelsauga. Pocz;ą.tek o godz. 04. Czołem! 

Z ar z ą. d. 

DVIA DOMY 
jeden z nich piętrcnYY w Kurzejl.';órze pod Kościanem 
przy żwirówce poznm·!sJ.<iei mam zaraz przy malej 
wpłacie do sprzedania. Lat\va sposobność dla Roda
ka z obczyzny, ,chcący się tu osiedl:ć. Zgloszenia 
przyjmuje 

Antoni Mocek, 
przedsiębiorca budowli \'\" Kurzejg;órze p. Kościanem 

(l(osten, Pr. Posen). 
---~ ·----------

..a ttc,zennJee 
mó\viące po polsku, dobrze ',Vychov .. ·ane. p0szukuje się 
do składu obuwia. \Varunki korzvstne. 

11. Klippe.rs, dom sprzedaży, 
S c h a l k e (\Vestf.). 

i 

l 
l 

Bac z n ość Rodacy 
w Bruchu. 

l-.1 tl d·\\; i lr S t at w i i1 Rki, 
:u:nu ClKt ]f[all·ien~tu•. 221. 

,J otl,,·ny polski in1cre& tego rodzaju ua calą oko~ 
polCC;l. 
~a ~~e~óiił'.~~ :nHłll ... 7.yny ~h~ !.li~t::;.·.rJa j•.d; o~ ~O łllt 
.L ~J~.JGe~~!'<l~"' Jua~:l;yny do ~otioua~:nn. 'Wajlea1s1 
}łioo::e J·4S.i~wf11~6 rotłzaju. tt\ia.jhpsi:c ~oło"t 
-____ _: \\r~u·s~tat li'e}H:~:s·ac;Jny ==:---

dla kół i maszvn do szvcia· 
·~"!!;l;· 'lrhlnł• ~-euy. ·~·;,'\;..);'..;( • . 

~i:'ł~~~Jt~~~~-~-m·~· ••b~ 

Szan. Publiczności polskiej w Vv' anne 
donoszę, iż osiedlilem się jako 

krawiec pols 
Polecam się do wykonywania ubrm1, paletotót 

spodni, pocUug miary pod g\varancyą za dobre lei 
nie. Proszę szan. Publiczność o poparcie mego prz~ 
siębiorstwa. Z wysokim szacunkiem 

Dyonizy W arszczyńsld, 
kra\viec polski w \Vanne, ul. Wilhelmstr. 

~ ~ znane tanie 

ubrania i paletuty 
·wykonuje 

Wilh. Gerbsch, Nast. 
w Hea•ne, Bahnhofstr. 99, 

tylko pienvsze piętro. 

l ~·· 
t ~~------------------!LP&*IIBZ 1"' 
ł ·----D-·1-a--o-sz_c_z_ę_d_n_y_ch- ~ospodyń 

( wysyfamy tylko dobry i trwaly to\~ar za zaliczk 
i pocztową. 

l 
10 mtr. niebielonego barchanu 75 ctm. szerok 

3,15 mr. 12 mtr. pićcienka na pościele w !'adne lm!· 

l 
ki 5.40 mr. 8 mtr. inletu na wsypy czerwone i w ro· 
żowe paski 6mr.. l funt czarnej welny na ' 
2,25 mr. l tuzin ręczników 50 X 110 ctm. wie! 
10 mtr. linonu 83 ctm. szerok. 4 mr. 10 mtr. 
cieflszy wyrób 6 mr. Derkę do spania 2 funty 

ł 3 mr. Obrós na stól w kolorowe radne pasy 1 
J 170 wielic 1.95 mr. PrześcieradJo kolorowe lad 

se(J 2 mr. l parę kolder na I'óżka biale. z czer 
brzegiem 6,80 mr. 1 parę bialych kolder nadz 
\Yielk. 7.20 mr. Zamówienia od 25 marek począ . 

Schreiber i Spółka Nast., Herne, 
interes chrześciański. 

Spiesz się! U Wiadon lenie! Spiesz się! 
6 bardzo tanich dni SJ)rzedaży ubrań 

e l .A t p .• b . ··~- ta ~~ 1 ))łl e~~tl_~~, \l* •. 
Od dZlŚ do ~rody 29 paźd~~lenJika, p:-.ryjrJą na SfJr7.t!EH.\'~ai ~ intere

su, który zpónkn .. ~vw ał, ll..t!~!ęl!Djc~ee rzerzy: 

Serya t• 
Paletoty dlfJ, H ę;~~~~'Yl::l w;:zy.;; 1de .k\ Jo,y, p( t). S, 10, 12 n.d·. 
Uh1 ani a J. la 'nę7;ezpm ~.:za Hl": i 'Y'3"ysu:ie jmrM kołory po d, H. 12 m r. 

~ '1· 'rt1'1 ~ ...... 
..~\\.I&Jj~ 

.~podiJlt r..~ ... 1ie ':;:1elę. tJ·-:.:~tzo ' .... d •e. k~·żdy kn1j, po 2. 3. 4. :1 d, R Pll'. 
T.! bt.Ul'a 1t1a dZiieei, eiemt,e k 1 ,, y, z koł L leJ ze m i i.tt~z ~o l t:> O, 2, 3, .t m r. 

~lerya E~. 
1 p ar ty a ezo.rn.~ t. h u i r •. i'J 8 1 ·d n t. L ·,.;ydt za 15 m!, e k. 
l P, ar ty a pa l tulów t.t·~. ·1~1\i,_h, we W~lJ'8tkH~11 lio1or:: d• za 12 ma-a:k. 

~, Bahnhofstr. 68. berży Punge. 

Zzt druk, nakład i redakcyo odpowiedzialny Ao.r.o.ni Bre;~ki "N .:&.>oct1um. 
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In t 

~~:f f·odzienne pismo Indowe dla Polakbw na obezyźnie, poświęcone sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

Wyc)todzi codziennie z wyjątkiem dni nośw!'lłecznych 
z dodatkiem religijnym p. t.: .. Nauka Katolicka" z ty
~~ni.kiem spolecznym o. t. ..Glos górników L hutni
ków". oraz pisemkiem łiterackiem p. t. .. Zwierciad·lo". 
Prze.dplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
1 au. 50 fen., a z odnoszeniem do domu l nu. 92 ten. 
•• Włuus Polski" zapisany jest w cenniku l•oc:ctowyu1 

Módl się l pracuj l 

Za inseuty placi sie za mieisce rzadka drobn_ego druk~ 
15 fen., a za o~loszenia zamieszczone przed mseratam1 
4 Oien. Kto często oglasza, otrzyma odpowiedni opust 
(Zyii rabat. Za tlemaczenie z obcych języków na pol
mki nic się nie placi. - Listy do redakcyi, Drukarni 
l Księsr,arni należy oplacić i podać w nich doldad_ny 
1dre1S piszącego. Rękopisów się nie zwraca. l\'azw1~ł< 
leorespondentów bez ich ~poważnienia nie ws:\ azuie SH~. pod znakiem •• t po\ni~cb" nr. 128. 

246. Bochum (\\l estfalia), ni«Zdzhda 25w.go października 4903. Bo~ 13. 
Heda.kcya, DrukarniKt Ksit1ga.rnia znajduje się przy ulicy Multheserstrasse nr. 17 na dole. - Adres: "vViarus Polski'', Bochum. 

~ Rodzice polscy 1 Uczcie azleci swe 
-G ~~wi6, czytać i pisać po polsku! Nie 
~t Polakiem, kto pot~mstwu swemu 
rmemezy'ć l si~ pozwoli ! 

t ~ f tCt;! 
Na listopad i grudzień 

,rapisywać można na każdej poczcie 

,, l\' iarusit P ołskiego'-' 
. J trzema bezplatnymi dodatkami, tj. 

"N a u k ą Kat o l i ck ą'', 
,,Głosem górników i hutników''. 

oraz 

"Z w i er c i a d ł e m''. 
Przedpłata na te dwa miesiące wynosi 

mt· tylko l markę, 
~:; t z odnoszeniem dv domu 28 fen. więcej. 

3 mi Rodaków upraszamy aby gorliwie agitowah 
~~n{ za "Wiarusem Polskim" pozyskając mu Iicznyell 
6\' nowych abonentów na listopad i grudzień. Wro

de gowi'e ' ludu polskiego starają się zniszczyć pt
smo Wasze, Szan .. Bracia, to też każdy patryota 
polski na obczyźnie działać. powinien przeciw 
tym germanizatorskim zachciankom. 

.• • ~. !!!!li!L 

% wypadków dnia. 
Pociąg w śniegu. 

Z Tarnopola dono·szą, że wieczorny pociąg 
kolei lokalnej Borki wielkie Grzymałów ugrzązł 
wskutek zaw:iei w śniegu między Grzymalo
wem, a Ska!atem. Podróżni jadący do Grzyma
towa, musieli wysiąść z. pociągu i pod\vodami 
dostali się do Skalatu, pociąg zaś z ·wielkim tru-

1 demcofnięto do Grzymałowa. - Dnia następne
go zaspy usunięto i rnch na linii odbywa się już 
Prawidłowo. 

Nie dano "OstmarkenzuJage". 
'vV po\viecie średzkim \Vykluczono od do

datku do pensyi 16 nauczycieli, pomiędzy nimi 
PP.: ł(ozłowicza z l( fon, Śmigieiskiego z KU ewa, 
Si.bHskiego z Iwna, Rzymkowskiego z Bożeje
wa, Nagiera z Tadeuszo\va, Kabaciflskiego z 
Stępocina, Zimmera z Koszut, Kobylińskiego z 
Czarnotek, Radtkego z. !(ostrzyna, Psuję z Nekli. 

Gotują się do walki z socyałizmem. 
Tajne konferencye odbywają siG podobno 

\V kolach rządowych w celu skutecznego zwal
czania socyalizmu. Pisze o tem ,;Saale Ztg." 
-Wiadomość ta znajduje się poniekąd w sprze

J czności' ze slowami ministra spraw wewnę
trznych liammersteina, który niedawno temu 
Powiedział w :Erfurcie że rząd nie myśli zwal-. ' . -czac socyalnej demokracyi środkami· gwalto-
\VnYmi. 

. Najlepsza i jedyna brOI1 przeciw socyali-
-stom, to naprawa stosunków zarobkowych. Za
ldne ustawy wyjątkowe tu nie pomogą. 

Mróz w październiku. 
Z Dolnej Austryi, mianowicie z okolic pro

dukujących \\'ino, donoszą, że silny mróz, jaki· 
tam nagle chwycił wczoraj, wyrządził ogromne 
szkody \V' wi11nicach. 

Zatarg między Rosyą a Japon~ą jeszcze nie za
żegnany. . 

. Z Tokio donoszą: Czynność woj'sk rosyj
skich na granicy koreal1skiej trwa \V dalszym 
ciągu. Dzienniki japoi1skie przedstawiają po-ło

żenie jako rtiepewne i wYrażai~t zapatrywanie, 
· że Rosya nie zamyśla wypełl1ić danych przy
rzeczeń, w tym zaś ··wypadku jest' obowiązkiem 
Japonii, w interesie własnego istnienia, poczynić 
odpowiednie kroki. 

Telegramy. 
L o n dyn. Zderzyły się dwa parowce. Je .. 

den z nich został znacznie uszkodzony. Zdoła
no go jednak uratować od utonięcia. 

R z y m. Król polecił Giołitti'emu utworze
nie nowego gabinetu. 

Paryż. Wydalono dz.iś 00. Kapucynów 
z klasztoru przy ul. Rue ue. la Sarite. 

Tri e n t. Pożar zniszczy t pół miejscowo
ści Pavrio. 

Polacy na obczyźnie. 
jak "Germania" broni Polaków w Rixdoriie. 

"Dzien. Ber l." pisze: "\V sztsiednim l-<_ix
dorfie urządziŁo onegdaj tamtejsze To\varzystwo 
polsko-katolickie pod op.

1 
św, Stanisła\Ya wie

czornicę na powitanie nowo tam przyslancg1) 
wikareg,o ks. Steuera, jako duszpasterza dla pol
skich c.zlonków rixdorfskiei gminy katolickiej. 
Wieczornica, która \Vcale nie miała charakteru 
zebrania, tylko formQ towarzyskiej zabawy, na 
którą prócz. księży rixdorfskich zaproszone zo
stały i przybyty także liczne rodziny polskie (z 
k-obietami i dziećmi), zapo\Yiedzianą została 
przez Towarzyst\VO w "Dzienniku l3erliriskim". 

Na odbywanie takich familijnych zabaw nie 
potrzeba osobnego pozwolenia policyjnego, nie 
potrzeba też na wet oSJObno. donosić {) nich poli
cyi, z. tej prostej racyi, że się na nich polityki nie 
upra\via. To. też slusznie według d-otychczaso
w ej p:·<:.J :tyki TC \\ · ~~ r~~·:.; ,\". J ri x. d. 0riskic u \\ ie
czm·nicy policyi nic nie donosito. 

Niestety systern samo\voli policyjnej, prak
tykowany wbrew: najwyższym przyrzeczeniom 
\V' dzielnicach polskich, zaczyna, zdaje się, prze
n-osić i lla grunt berli!Iski, gdy chodzi o Pola
ków. 

Donosiliśmy, że ,,Przytulisku'· policya ro
biła trudności w urządzeniu kasy na przedsta
wienie amatorskie nie\\, innej zupełnie pod \\ "Zg1ę
d'em politycznym sztuki ,,W Ruinach". Onegdaj 
policya berli{lska }J'oszła krok dalej i wieczorni
cę rixd-orfską bez ceremonii rozwiązaŁa. tłoma
cząc zakaz tem, że O\\ a za ba\\ a familijna nie 
została zameldowaną. 

Oczywiście ten dokuczliwy czyn policy;. 
· WY\'-'· ołai o-dpowiednie \V rażenie \\śród naszych 

rodaków rixdorfskich. Do wzmocnienia przy
wiązania ich do par1.st\v a, w którem taka nic z cm 
nieuzasadniona dokuczliwość organów policyj
nych dla wolnych obywateli isrni.eie, doprawdy, 
się nie przyczynił. Za zepsucie nicwinnej za-

ba\\ y urz<.tdzający ją nicomieszkah-l zapewne 
dać policyi stosownej odprawy przez odwołanie 
się do wyższej instancyi. Może ona uzna całą 
śmieszność zakazu niewinnej schadzki, urzędo
nej przez parafian na cześć ich nO\\ ego duszpa
sterza. A choćby tego vvladza ta nie uznała, to 
my prości ,,cy\\'ile" dla takich sposobó\v ,,rato- ' 
wania" zagrożonego bczpieczel1stwa paf1stwa 
zawsze tylko będziemy mieli uśmiech politowa
nia i ostatecznie będziemy urząd'zali swoje za
bawy pod osłoną "milej" pruskiej pikelhauby. 
Nic przynicsic to naszej wesołości dopra"\\"dy: 
uszczerbku, gdy na zameldowanych policyjnie 
zabawach reprezentacyj policyi porządnie się 

wynudzą . 
Na tem moglibyśmy zakoi1czy(:, gdyby nie 

.,obrona·', z jaką paspicszyb nam w sukurs sła
wetna .,Germania'', naczelny organ stronnictwa 
centrum. · Jaki duch panuje w kolach, które to 
pismo obecnie rcprez.cntuje, '' ymo\\ nie Ś\Yiad.:. 
CZq o tem następujące nwagi, które ono do vYia
domości o zakazie rixdorfskim przywięzuje: 

,,Uważamy - powiada tutejszy organ cen
trowy- drogę przez policyą obraną, za nie\\· la
~ci\Yą; rhndzka miatn · idr ··71ic OJ char8k+ A 

zupełnie niepolityczny, dalej mogła· policya z 
obecności na niej wielebnego duchowie6stwa 
wnosić, że nie należało się obawiać ( !) na niej 
uprawiana polskiej ( !) polityki. \N ich obecności 
nie byliby się też Polacy ·odważyli ( !) jej- upra,-
viać, a gdyby byli usHowali to uczynić, obaj 

duchowni nie byliby teg.o ścierpieli ( !). Co \V te
dy jest skutkiem rozwiązania tego zebrania? 
Wśród Polaków \\ ywolało. ono- tylko rozgory
czenie, duchowie1Istwu zaś utrudniono dzialanie 
w dHchu pojednawczym, uniemożliwiono mu 
_przez dlugi czas przeciwdziałanie zgubnemu 
\Vply\vowi polsko--katolickich Towarzystw i 
polsko-radykalnych gazet(!)... Przysłowie mó
\\ .j: ,,co za nadto., to niezdrowo" .. Powinna o 
tern pamiQtać i policya w stosunkach z Polakami 
W I(ixdorfic dopra\vdy nie istnieje l}Olskie nie
bezpieczeflstwo, a z ewentualnie istnieją,cymi 
wartogiowam.i (Querkopfe), którzyby poważyli 
się ( !) w tonie gminy katolickiej uprawiać m'Oże 
wrogą państwu agitacyę ( !), duchowiel1stwo i 
gmina same sobie dadzą radę. Nie ścierpi'ano,.. 
by odtąd, żeby Towarzystwo polskie (robotni
ków polskich w Rix<iorfie) nazywatG się kato
Jickiem i żeby sobie rościło jakie pra\\"a kościel
llL:. Cll~tnt Jajem)' p-okyi to zape\\ nienie". 

Jak widzimy ztąd, bakcyl hakatyzmu zara
ził .,Germanię'', naczelny organ stronnictwa 
centrum, do tego stopnia, że -ona porórwno z po
Iicyą nasze niewinne polsko-katolickie Towa
rzystwa uważa za organizat:yę, mogocą tylko 
zgubny \\p ty\\'' wywierać, i że pisma polski eT 
dla tego że są polskiemi. zasługu.ią H niej na mia
no radykalnych i jako takie na potępienic. Tylko 
prawdziwie policyjna dusza m-ogla "Germanii" 
podyktować tG ,,obronę'' Polaków rixdorfskich, 
którzy nicwąrpliwie z pogardą takiego "obrot1-
cę· odepchną od siebie. Ogól polski uczyni to 
samo!" 

Dzhvimy się, że w podobnych co "Germa
nia" słowach pisze o tcm także "Kolnische 
Volkszcitung''. 

Władysia w Herman. 
Po męczeństwie św. Stanisława przez dwa 

Jata nie byio króla na tronie polskim, gdyż brat 



Bolesława Srn.ialego vV~adyslaw tierman nie 
rniał odwagi pati-o\vać . póki żył brat . dop·iero 
kiedy ten udat się na pokutę, \V!adyslaw osiadl 
'I1a tmuie w r. 1081 . 

B·vł' to kr(A łaska\\ y , dobrego. serca, ale rzą
dzić nle umiał' a 'woJować nie lnbl l ; dla tego nic 
do,brze s-ię w kraju dzialo, nic ·było zgody. -
f(ządzi? prawie za króla wojewoda krakowski 
Sieciech, a niechętni przeciw IJicmu się zbuuto
wali. Przecież on jeden bron:if Polski ()d. Pcmo-
rzan, bo był' mężny i wojenny. · 

W ladysła \\1 liermann zaraz po wsiąpictlili 
na tro·n prosit Ojca św . o zniesienie intcrclyktu. 
1ia co Ojciec św . zezwolił, ale Już zabronił 1\:r(>- ' 
Jom polskim koronować się -- vVładysla'\V też 
Ż pokorą poddal się tej pokucie. · · 

Miał za żonę Judytę, księżniczkę czcskt;, 
ale mu Pan Bóg nic da~ dzieci, wię.:: \\·ypra wił 
do Francyi, do grobu św . Idziego, g d z i<: się 
działy liczne cuda, posłów z ofiarami w tej in
tencyi, aby mu ten święty uprosi{ syn~L \Vy- " 
stuch-al Bóg w istocie gor,lCYdl modlit\\', bo nic-

·. długo pdtem ! I l~·odzit się 'vVladys1a\vowi syn, 
'któremu dat · 1ri_1ię B..olesb\v. Tak cHd.o\\; łli·c u- : 

' proszony, stał 'Oń się zaszczytem. i pociechą oL:a 
i narodu . Miał nieco skrzywione usra, więz: go · 
, Krz}~\\'OltS.fYill uazy,rano; kiedy n1ial lat lO, w _iuż 
: Sh~ć.i'eL:howi towarzyszy l na woj11ę i rm~ztwc1n i 

srę ·odznacza t; oka reż czci.t 1• koc bal. że pamię- l 

. cią ·O nlm z.agrzewał się do cnoór. 1\1.'ial jeszcze . 
1\VJadys!aw łiern1.an drugiego syna ·zbigniewa . . 
ale ten nie by{ taki dobry, owszem ·pyszny, kló- . 
ttiwy, zazdro·śny, wiQc też tron zosta\:vi! ojciec ' 
Bolesiaw(J',vi i umar1 w r. l 103. 

Bo.t~sław lll Krzv"'ou.sty. 
Bolesła\\·, Krzyw·onsty \\' stąpi! na tron w r. 

] 102; mial dopiero lat 17. a już byt dzielnym · 
'\v o1·n\nlikie:m. Jeszcze za ży,cia ojca lilając lat 
tS, oduosi1 zwycięstwa, to też kiedy księciem 

··zostal, ws./awiał się zwyci6st\vaitli, a · że .v. 'ojny . 
·pr.ow.adzf.t najczęścieJ w tym celu. iżby pogan 
'·'Cl.o: ·\\ 'iary Ś\V . na\vracać, dlatego jest prav,·dzi-
\\ ym rycerzem cllrześciaf1sldm ,i bohaterem. 

(. Od sam~go pocz<.1tb1 m<łl-.:ił ąw pokój Zbi - · 
· ~nicw, któ:·y c trZYIIial ud Gj~a Iv\aZ·L \\ .SZ 2 i Ku
.Ia \VY, ale t ratu zazdroścl! tron~1 i kiędy jes~c~c . 
.c.ialo ·o.ica. leżało na marach. on już wszczął ldót

·:tllę z Boksła·\vem; pogodzi .t ich · At'cybis.kup 
IVlarcin. Nie na długo jednak. , Kiedy się żat.oba 
'skoi1czyla, Boleslaw ożeni! 'się ze Zbysla'XC{, ks. 
·i·uską · wiaśnie oclprawialo si,ę \VCsele, gdy wpa-
. dają do Folski Czesi, podmóvvieni przez Zbjgnie'- ~ 
·wa. · Musiał ' z \Vesela ruszyĆ na' bój Bolestaw i 

' rw'J.;:ro.czył do ·J\'l{Ha\V, gdzie się stoczyJa \\·alna 
'bitwa. T·arnto odznaczył się \ vódz polsJ~i . Żeli-
\taw niepospalitern rnęstwen1,. bo ·kiedy odcięto · 
·ITl'tl prawą · rękę, on leW<\ i1iepriyjacieią powalił. 
Bolestaw chcąc _mu cześć okazać· ; z.tótą mu rękę ~ 

' ofiaro\\:~at ·', . . , . .. . 
· Zbigniew niby przeprasza! bratc;f, ale me po-

'~pra\,; i1 ~ię. · P.odrnówit znowu Pomorzan do woj- · 
Iiy. pogan sprowadzat na. kraj_ chrześcia(Jski. 
Pan Bóg zawsze jednak \vybawiat Bolesława i . 
da wal mu . zwycięstwo, choć . się Zbigniew prze-

, :kradal do obozu wrogów i pomagał irn. - Ta
, ·ki.~ po .. stępki ' zasługi wały na karę i Boles!a,,· D- ' 

clę b'·r~ł 'zdrajcy Mazo\vsze i Kuj a wy. 
· · ."J·Zbig.niew tedy udał się 1~a dwó.r . cesarza 
niemieckiego., tlenryka V, pr·OSZ4C go, żeby mu ~ 
przeciw po·lskiemn królowi dopomógł. Rad byl 
·cesarz · ·że miat o co BolesJawa zaczepić. bo da
.\\i l.l-0 ~ tern myślat. żeby Polskę zawojo\va6. 
Stanął więc z. wojski.em na granicy Polski i . \\'Y- · 
słar do Bolesłav,: a z żądmtiem. aby mu płaci! 
daninę i połowę króleshva oddal Zbignic.WD\'>·!. 
- Boleslaw bez durnY ale z godnością odpo
~vie.dziat: \Volę c~Je kró.lestwo . stracić, niż je 
. cesarzowi oddać ~\ ' podda(Jst\vo. 

Zaraz tedy cesarz ,, ··kroczy! do Polski i 
obległ miasto Ulogowę na Śląsku. 0lDgowianh1, 

, mężnie się bronili, oczekuj,\ C pomocy Bolcsla waJ 
Tvmczasern Bol'esiaw nie móg~ im pośpieszyć 

· z ·pomocą, bo rnusiał w inncm miejscu bronić się 
:od, Niemcó\v, prosili więc Ołogc\Vianic cesarza 
o 5 dni zawieszenia brmJi. Cesat;Z przystat na 
to, ale pod warunkiem, żeby nut synów swoich 
dali \V zaldad. - Upłynę.~o 5 dni, a Bolesława 
:nie było widać, zaż,ądał \\·ięc cesarz, aby się 
poddali. Głogowianie o-dmówili. Wtedy cesarz 

·· kazal dzieci \V zaktad dane wystawić przed sze
regami \vois.ka swego na pierwsze pociski ro
-dzicó\\'. I to nic zlama.to -oporu Ologo\viall.; w-o
leli dzieci . stracić, niż zdrad.zić ojczyznę. - Ce-: 

WIARUS POLS KI. 

sa rz redy ocstąr~il od oblężenia i posze.dł z woj
skiem !J{)Q \Vrocla\L - Tam stoczyJa się krwa~ 
\\ ·a bit\\ a między lie.nrykiem a Bolestawe.m, w 
której nasz książę zwycięży!. Działo się to \\' 
r. 1109. 

Po tel bitwic zaczęii się obaj monarchowie 
uk !a dać o pokój, wypra wit \\·ięc Bolesław po
ste\\,· do cbozn niemieckiego. lienryk spodzie
wa{ się, że posłów zastraszy lu b ujmie, że mu 
sit:; dadz.:t przekupić . Zapro\vadzii ich tedy do 
skrzyni pelnej z.!ota i pokazując im te skarby 
powiedział; "Patrzcie, mam czcrn waszego pa
net zwalczyć'· . Na to jeden z 11ich, Skarbek, 

·zdjcił pierście(J z palca i w rzuci l do skrzyni mó
wiąc: .Jdź zlo10 do zlata . my Pol,acy więcej 
si<;; w ostrem żelazic niż w zlocie kochamy" . . 
Zawstyózony ·cesarz odrzekf: .,liab dank", to 
jest dziękuję . Na pamiątkQ szlachetnego postęp
ku r~osla polskiego. herb Skarbl{a Habdankiem 
nazwano. Cesarz nie mógł już dłużej \vojować 
ż Bolesla\vem, \\ · ięc prosić o pokój i tell zastal 
za \\·arty ,,. Gamberg u. · 

Zbignie\\ zaś opusiezony {)d cesarza. mu
siai rad nie rad zdać się na łaskę brata i pwsił 
go o przebaczenie . f3olcsla\\ . przebaczył mu, 
ale w kilka lat potem. kiedy Zbigniew zaczął 
;;nowu pydq się unosić i jal\by król wjeżelżal 

na zamek ksiqż(tcy, Bolesla\v zniecierpliwiony 
odcz\\'al si<;;: któż mi1ie o-d tego człowieka u-
wolni. Pos{yszcli to dwoi·zanic i myśl::1c. że · . 
dogodzą księciu, zabili Zbigniewa. Bolesław 
był nieutulony w żalu , wyrzucaJ sobie, że jest ·. 
sprawcą śmierci brata i osrrcl czynił pokutę, no- · 
sii włosienicę, pielgrzymowal do miejsc świę
tych, nawet do grobu św. Idzieg-o we Prancyi, 
sypiąc hojne jatnwżny po drodze. Słusznie 'ża
lowat teg·o Bolcsła\\ ' , ale Zbignie:\\' za S\Voje 
zdrady, da\\ no na karę śmieTci zas!uzyL 

Bolesra ,,. f(rzy ,roitst:v od początku S.\vegc 
panowai1ia przez wiele lat wojo'wal z Pomorza-
118tni . t\'1us1a{ od nich l<i·aj swój bronić. ale mu 
szio głównie o to, żcb~v ich do wiary św. nawró
c-ić . Zwycięzai ich wiele razy, a Pan Bóg cu
dO\\·nic mu parnagaL J cdnego raz11 Żabłąkal się 
z w.ajskiem w lasach i \Vtedy podobno ul<azat 
się . ani·ol, kt0ry go wj·prowadzil ua dobrą dro
gę i pomógt mu do zwyc i ęstwa. Pokona\vszy 
Pomorzan, otrzymał od nich przyrzeczeni.e, ' że 
przyjru;;L chrzest św. PocŻąi się \vtedy Kś.iąże 
starać o n1isyonarzy i zB.prosit św. OHoua bi
skupa Bamberskiego, aby się tej misyi podjął. 
BiskUl) ten przeby,,·al dnwniej na dw·orze oka · 
jego, Vv·iadyslawa licrmana, z radością \\' ięc po
śpieszyJ na wezwanie. Bclesła\v i wielką czcią 
go przyjął. Diskup dziatki jego· bJogos!awil, 2 

potem z kilku kaplewami polskimi ·wyprawił s i ~ .. 
na P.o111orze. VViclc ram doznał trudności i 
CP'Ortt, śmiercią nJU poganie grozili, aLe się jed
nak więcej ich na\\·raca!o. \.V mieście Szczeci
nie przyszło najprzód do niego d\voje dzieci ! 
pytary Ś\\". Ottona o tegD Boga, którego im pr;y
nosi. Święty zaczął im opo\v- ia.ctać o Begu, o 
szczęściu, jakie wiernym i chrześcianom zgoNJ
wane w nicbi(;. dość że dzieci łaską oś•.vie..:o:·;t: 
prosiły o chi·zest świę ty. a potem przypnJ\I: a-

. dz.Hy Biskupowi wiele innych dzieci, które nau
czone w·iary św. przyjQlY chrzest św. a za 1ch 
przykładem poszli i starsi. Nareszcie kied~y- ;uż 
byto \\·ielu chrześcian na PDmorzu, zalożyl 13 -:J·
Iesta\\. biskupstwo w Jutinie, a \V kill<a i1r po
tem, ' \\ r. 1129, ca{e Pomorze zosta1o nawr(Jc,)
nc przez apostola, który mógł już wróc i~ do 
swojej dyecczyi. 

8clesla\\. prowadził jeszcze i illne \'I· ·:.J j'J~·; 

\\"SZystkich razem bitew wygrał -47, a je d 11G ~srl
ko przegrał i to wskutek zdrady. Przed ~mlcr
ci<t caly rok chorowar, nareszcie kiedy jrtż mial 
umierać . postano\vil podzielić kraj m.ięd?.y sr
nów, krórych mia( 5-ciu, W!adyslawa. !~o~~ ~sla
\\ -a, nazwanego Kęd'zieżaw:yrn Dd krę..:n nych 
\.Vłosćw, !VUeczysława, łienryka i Kazimierza. 
\Vładyslawowi tedy dał Krakowskie, ~łązk i 

,Po-morze. 
Bolesławowi .Mazowsze i Kujawy. 
Mieczys.l'awowi \Viclkopolskę . 

Henrykowi Sandomirską i Lubelską ziemię. 
Kazimierz tylko najm-lo-clszy nic nic dosrat 

bo byt maletiki, a kiedy się pano\.v·ie pytaE ksi~
cia, dlaczego tak zrobił. cdpowiedzia;: wszak 
wiecie, że u \Vozu są cztery kcła a jeden \}:asąg, 

· na którym siedzenie. Chciai przez. to dać do 
zrozumienia, że Kazimierz pod S\\·ojcm bedcm 
połączy znowu razdzidone krainy PolskL a 
przepo,wiednia Ht rz~-czywts...:te się sp·dnila. 
Tymczasem r1a]st~1rszy, \VJad.rstaw, mia.l n:tj-

\\·yższą władzę, a mlodsi mieli go sł.t1chać 
wszystkieriv·, 

Uma,'it. Bolesław·, pełen zaslug u 
wielkiej ·cz.ci u łudzi r. J 139. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich. Warnui i !\lazur. d . rn 

Wadubie. W Plochocinie zabito psa wŚcie- t .~ 
d .1 .. ł \llr 

klego. . Z tego po\:o~u roz_porzą ZlłY_ ~v adze. er~ 
aby psy w Warlubw t okohcznych rmc.Jscowo- · 
ściach wiązano na la1kuchach. 

Łasin . Ks. wik . Kasprzycki przesie~lony r~::· 
zos.tal z Bzol'\va do Lasina. ·~ .• 

11 
\V Garczynie pod lvościerzyną są , :·.d~'tie ~k ' 

szkoły •. ka!o!ick~ i_ luterska . . J?o katolickifj u~ ' 
częszcza 120 dz1ec1, a lllterskteJ 10- 12. .. ~n 

lJidzbark. , Nasz cech sze\~rsk~. o~Khodzi 25 ~lll 
bm. 300-letni ju~ileusz sw·cgo IStmema. 1\l~amy \V ; 
pisma z r: J603' króla polskiego Zygmunt~ i 'sta. Iw 
tuta od t'ryderyka JI z tegoż podpisem. · Uro-

11
·ii 

czystość tę ·obchodzić będziemy rano zamó- p. 
wiorfą Mszą ś\iir . za niebożczyków i drugą Mszą ,

1
.
0 

Ś\V. o blogósta wieflstwo. · . · · s. 
Toruń: Nie~zczęśliwy wypadek \\ · ~rdarzył nia 

się tLI · \v ponieqziałek wieczorem podczas spy- '~z r 
chania wagcuów na kolei PC?brzeżnei nad vVi- id!' 
słą . Zatrudniony u firmy Riefflin robotnik Sta- 10 
nislaw Orzegorawski z i\tlokrego upadt na szy-

1 
r 

nY ·i dostał się pod kola wagonu, wskntek cze- Od 
go odniósl tak · c.iężkie rany, że zmarł \\' lazare- si~ 
cie1 osierociwszy żonę i sjcdmioro dzieci . , 11-ę 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. p. 

Leszno. Za wiele gorliwości amypolskici mu 
zclradzałkomisarz obwodowy V . Ricbcn w \Vlo- nrz 
szakawieach pod Lesznem i - . nn:slai . nagłe 
ziożyć swój urz~1d. Donosi o tcm· .. ~·zi c n. Po- go 
zna(Jski": · spr 

Ustąpienie p. v. Ri~bc1·1 wita ludność nietyl- sch 
ko polska. ale i niemiecka z wielkc.1 radnśc.ią. zyi 

P. I(jcben zapisa{ się żywo w pamięci po1- 11a 

skiei ludności . Charakterystycznem jest, że on 
sam~ mimD p1;zcstrogi, upadek S\vój spo\vcido-
w~ , . . 

Oto nicda,,·no temu zaskarżył on p. Rydli· 
cno·wskiego z Bukówca o obrazę. . . _ . . . , :s 

R.ozpra wy do\vodowe w sądzk· zjemiaii· · na t 
skim· \\: Lr.~:znie wyświetli.fy nast~p~tjące chydne ~ ~ed · 
1-nęcame s1ę p. v. R. nad ludnosc1<1 polsk,l, po 11· 

niemiecku nie umiejącą. · ~{r 

Świadek \vdowa Barbara Marc.inkowska z tka 
Bukówca zeznała pod przysięgą, że dla tego. iż iąc 
nie ttmiala po niemiecku . tupat i kr.zy .... za1 nad 
nią \;. R.; nareszcie pluJ.' jej w t\\arz . prz 

·Świadek Teresa Puloch z Bukówca zeznała. spr 
że v. I<. słowa przez nią po polsku w}'PO\\te- 111: 

dziane z pogardą przedrzeźnia l ochryptym gló~ na 
sem. ·Pokaza\\'SZY .iej język, wyrzuciŁ ją z biu- ~z: 
ra, tak że placz:::tc, po szla, nic nie \\'Skóra \vszy. 
do domu. go 

Tak samo mniej wiQcej i inne kobiety z.ezna· Ha 
\Valy. 

Sw1adek rn{ynarz Ignacy Sob--ccki zeznał. iż 
już przed d\vDma laty do samego ministra za· 
niósł na v. R. zażalenie za sponiewieranie go w ro 
biurze, lecz gl'ośny ze sprawy Lohninga landrat wś 
Alsen, który " . Gąbiniu av.;ansowal, skarg~ · prze: ~ ie 
ci\\' bylemu kcmisarzowi jako ,,bezpodst~wn~ \\' 
odrz.ucaL Pod przysięgą zcznal w . Lcszm_e cel

1 

Sobecki, że będąc ,,, p-ewnym interesie u ko~· by 
sarza v. Ricbe.n. pozdrowil go po polsku, pmne· \ISll 

waż po niemiceku nie rozumie. Sl0'.,··a po po!· nie 
sim wypo'':~, ' iedziane tak rozwściekli ty v . . I\.,. że Pr;; 
z pogardci podrzeźni·ając kilka razy ,,dzf~(l: do·[ 
bry" i krżycząc i tupiąc, wyrzucił So··. b. ~~ł<. "lego• lą ! 
z biura. \V sieni kazal mu czekać. Po P~:~vnyl1l \\a 

cza~ie zawoi~l go do. bit~ra. Le~z, ~e :· s .... ~v t~k i ale. 
krMh:im czasie po mem1ccku się 111e pa~~~lłl~ szA 
pon.owii V. r~. tę procedurę. Poraz trzecł ..• ~ .,Y tk! 
pędził go na n~icę. ., .. . . , .... . ., i ~ 

Prze\\ · odll!czący p. Schluter z·gaml <?st.r.o P· rę, 
v. R. . za jego postępowanie.' . . 11 .• 

Gdyby byt się któ;·y z ministrć>\v pruskie~ \Vs 
przystuchał nnpra\1:om 54dowyrn, poznałbY a~ ee, 
nadto zgubne skutki antypolskiej hecy \\" całe! bę 
S\n~j nagoścd ftl(t 

.Międzychó<l . 'vV niedzidę wieczorem ~o~ 
\VStat \\" wędzarni picJ<arza Skobla ogiet1, ktoO c i ę 
jednakże zdo-lano ugasić, zanim przybyła na na;; 
·miejsce straż -ognio-vva. . , dnj 

Poznati. Statystyka wychodźtwa r'obotnl· iaJ~ 
ków. Za:rz'ądzono ścis-łe dochodzenia~ ilu ro~- bo, 
tników i 'ile robotni--: zatrudntonych \V, rółnid\V~: :nie 
przem.yśle, wyj-echa!o z poszczegolnych 0 

l'! ' 



e~" " czasie od l sierpnja do ko)ka wrze
''nia br.; ilu z nich jako obieżysasi, ilu zaś jako 

windgrand opuścili strony rodzinne. 
~ GrodzistL Z wielką śmialości~l dobili . si~ 
zlodzieie do sk.\adu kupca Lamma. vVyrwa!i 

11
ni cegJy, obruszyli pn;ez to drzwi i tym spo
·ónem wleźli do składu i zabrali z sobą \\'iel~ 
óż!lycl! towarÓ\l/ jak buty, pantofle itd. Nieza
,·odnic byli to ·ci sami zło-dzieje, któriy nieda-

e- ,;·no v\· pewnym szynku pozabierali \\'ódkę i 
e. ·rO"a ra. 
o- · b z VVołsztyna d-onoszą do .,Posener Ztg.'' Żt! 

~zynią się starania o zakupienie dóbr \Vronia
Y ,1y dla itŁemie...:kLego cesarzewicza. Majątek 
. ien jest w-łasnością jednego z bankó\v, berlil't

;!iich". J cst tam wspaniały zamek i' wielki las. 
· Inowrocław. Spraw a imion polskich Czy

,mY .,\ · ,.Dzienniku Ku i.'': Gospodarz p. S. z 
5 ~; 1 rośny zglosil w urzędzie stanu cywilnego \\"e 

,Y ILastowie (Lostau) narodzi,ny syna i podał ja
r. 110 !miG syna Ludwik. Ody urzędnik ·stanu cy-
o- 11·iinego z apisal w rejestrze Lud w),g, go:w-odarz 
ó- p. 5. zaprotestował i tak sat'n:o kOr.nl:s<:u:zó>vi c;,b
zą 1rodowern:u w Strzelnic, który \\ ·.yznacz,ył panu 

s. w tej sprawie termin i żąda.t od' niego poda
yl nia imienia \\' brzmieni·u nicmieckiem'.' oswia4-
Y· ~zrl, że syn jeg.o ma być zapisany :Luchvik. \V 
i- ki!ka dni po . terminie u komisarza przynosi li
a- to\i'Y do. gospodarza p. S. list rekomendowany 
-'-, mÓ\\·i. żeby p. S. pod.pisaJ lnvit: ]()flann S. 
e- Ody p. S. listowemu po,\riedzial, że podpisuje 
e- się Jan a nic Jo.hann, listowy listu rckomen.do-

\\'e);o 1nu nie wydal do dziś dnia. Gospodarzowi 
p. ·s. należy się uznanie, że nic stchó·~zyL . 

\V cd.tng wyroków sądowych: urzędy stanu 
·ej mus~ą za pisać każde imię polskie w polskiern 
o- bi'Zmieniu. 
lc Poznań. Oskar Hcnnig, skarbnik tuteiSz'e
o- ~o miejskiego zakladu wodociągów i gazqwni, 

sprzenie\Yierzy./ 30 000 marek i ttcield, ale go 
l- schl.Fytano. Sprawa wydala się pod:::zas rewi

kti)rcj dokona! \Yczoraj przed południem 
1- 11ad1Ju nnistrz dr. Wilms. 
ni .lad donoszą turc.isze gazety niemieckie, 
- tit:1nig OPiiŚ '~'it lokal k<.1SO\VY \\ ' clnvili. gdy nad-

l

, purm istrz rozpoczął rewizyę. PrzyznaL Żi.! 
i- brak m!l pieniędzy, ale ,ie \\'ypożyczyt różnym 

tsobistościom na \Vildzie. postara się przeto 
·. ilatf:tnniast o ściągnięcie pieniędzy. PonLe.':\,. aż 
e lred;:ak f-[cun_ig llie \\rócii. a w~dziano, g. o idąceg_o 
o 11 SLr-onę Dqbca, wysłano za tmn dwuch urzęditt-

kó\\ krymi!!alnej policyi, którzy też oszusta spo
z tkali \\ g-ości{J:ll w Dębcu, najspokojnici. zaplja
iż iącq~o \\·(:dkę . 
d O ile dotychczas wyśleclzo!Jo, brak w kasie 

Przcsz .Jo JO 000 marek, a pra\\-d·opodobnie stana 
a, ·sprzcnin\-icrzona 'Okaże si<;; jcs;,cze większ~~.· 
~ lvl:::;sto pcclobno Tlic ri.ie straci, gdyż. fiennig ma 
- na Berdychowie dwie posiadiości. pytanie tYlko, 
· ~zy nic S<l nadto ·o'bdll1żonc. 

y. Kiączyn. Zrnar!y skutkiem nieszczęśli\ve-
~o \\'ypadku na ;polO\\ ani11 śp. Lubie(lski. pozo-a· , 
Sl2.\\-iJ sytJO\\·i następujący testament: _"Wśród 

iż ~ru~iego ucisku i prześladowania, którego do
• ZIJaicmr jako Polacy ze strony rządu, u-patmJą

w ceg,o v\ tJSiłowaniacll . naszych ntrzymania na
at ro~o_w· oś_..::-i , chęci oderwania się od pa(tst\va, 
e~ \\~sro:~t ct_ągłej 'Walki ze znacznct niestety cz'ęściq 
" ~lernJecktl.h \\ spólobywateli. oczerniających nas 

ie ~\Dbec rz~tdu .Przeciw vdasnemu przekollaniu \\ " 
·. 'elach samolubnych, jedynie z obawy, aby, gdy-. 
•. by i nam powicrzDnD urzędy , pat'1stwowe. oni 

1• P:zczerbkn nie ponieśli - wśród · nieszcz_ęść i 
:e lllepowodze(J znajdowałem szczęście pra\\.'dziwe 
_ Jli't:y elomowe m ·o.gniskll. ..::: . ... 

o ·•·4{Yczeniem mojem jest. aby syn nasz ob
m Ją! i : ntrlymat Kiączyn. Jeżcli sam gospodaro-
k ''a~ nie; ze...:hce, niechaj J(iączyn \\"ydzierżawi, 
l. f al~ lii '~ch_ tllc sprzedaje, a przede\VSZYStkiem pro

zę i 'zaklinam. nie oddajcie J(i;1czyna w nicmie
ck!e 1·ęce. w razie, gdyby żadne z was utrzymać 

J. 'G w<·"posiadaniu go nic zdolalo, -oddajcie \Vieś 
tę, gdzie sumiermie praco,val' dziad wasz, gdzie 

~b \V:l'sr rodzice · pracov .. ·aii, gdzie u rodziliście się 
~i WsZ:Yscy, · jedynie Polakowi. choćby z poświę
'el ~en.r~~,,· własnem i ~o ~aki~mu, o kt~:Yl_TI mieć 

ęuz.t .. :cre przekonanie. ze srę przy ws1 teJ utrzy-
o· llla. • 
rY . Ciebie. mój synu. -zaklinam, cokohviekbądź 
1a Cię w życiu spotka, idź drogą ·pra\\"dy i honoru; 

~azwisko, któte nosisz, ni-e daje ci praw ża
li· . nvch.' i nie rość sobie nigdy na mocy jego praw 
~- ~<i0kołwiek; -~m:o nakłada· na ciebie je~ynie o-: 
1e .. \Vlązek. ab.ys Jako prawy syn Połskt naszeJ 
b .. 11 'eszo:ęśliwej :·starat sie być jej użytecznym, 
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użytecznym współbraciom, umi'ał poŚ\\·ięcić się 
dla dobra kraju, bo wtenczas tylko godnym bę-
dziesz oj:::ó\\· twoich. .~ 

Staraj sic poznać lud nasz wiejski miano
\\ kic. poznaj go, zbliż się do niego, to go poko
chasz. .Ma on \\·iele b1ędó\\ . - nie szukaj w 
nim glęboklego uczucia milości ojczyzny, go
towości do poświęcet"1 dla niej; pamiętaj o tern, 
że biedna Polska nasza mało tylko uczynić zdo
tata dla tych synó\\' swoich, że rozebrano ją w 
chwili, gdy pienvsza między narodami zajęła 
się dolą ludu - ale nie zosta\\"ila S\\"O iemu ludo
wi nic prócz języka. a on tę jedyną spuściznę 
przechowuje jako skarb najdroższy. \V Jttdzie 
tym caja nasza nadzieja . 

Nabądź synu wiedzy gntntownej, zapo~naj 
się dokladnie z dziejami ojczystemi. abyś mógl 
-oświecać innyd1, mógł skutecznie odpierać osz
cze rst\' a miotalic na przeszłość nasz:.\ przez 
wrogó\\·. 

Je żeli gospo-da ruwać i · ojczyste zagony 
orać będziesz. zapoznaj się dokładnie z gospo
darstwcrn. przynajmni ej d\va lata, zanilll zarz~~d 
obejmiesz, przyjmij, proszę cię, obowiązki u rzę
clnika gospodarczego i to za wynagrodzeniem, 
koniecznie naucz się słuchać . . abyś umiał rozka-
ZY\\ ·ać. . . 

Gromadź włościan, sąsiad(lw kolo siebie. 
pouczaj slO\\ ·em i przyldadem, jak z zieri1i naj
\\ ' iększe ci~lgnąć zyski . s ta rai się p_ozyskać iCh 
zaufanie- -- sh1ż im radil i pomoc~l, nie zrażaj. się, , 
gdy nicwdzięczność napotkasz i nieJJfność, pa .. 
miętaL że wkków 1iotrzeba może do napmwie-
nia z!ego, co wieki sJ)ra\\·i'!y: ' · 

.leżeli synn calego Ki<tczyna 11trzymać nie 
zdołasz. osądź przyJJajmniei . ną częsct - ziemi 
chłopów polskich ~ z po za groblt i .za to blo- : 
gosla\yić cię będę". 

. Poz11ań. J~iękny · ogród pani .Kluiidcr nabył 
d7iś za pośred11ictwcm p. Lip((Jskicgo zarząd 
,.Sokoła~' pozua(Iskiego za 125 000 mare.lc 

lnowrocław. Solanki inowroc.la\\:skie przcj
d~t podobno na \\·Jv.s'noś~ rządu. Jak donoszą do 
.. Bromberger Tag·eblatt", deputacya \\' tej spra
wie uda się wkn)tt2e do Berlina. 

Strzelrw. \V tych dniach wydarzy t siG n;c:-. 
szczęśliw-y wypadek · w Stodołach; na skotarz~1 · 
\Val. Dutkiewicza wpadł źrebiec w pełnym bie:
gu i spowodC.\\ al jego upadek na · ziemię; ~k!J-
tarz ziam:1ł sobie przy tem Je \\ ·y obojczyk. , 

Rawicz. Mahdt..:k Zylice z przezwiskiem · 
Linc!enhof, nabyty przez komisyę kolouizacyji~<ł 
od pc.rucznika G. Laubcgo rozparceiO\\ ano na 
11 parceli . Obszar wynosi 150 hcldarów. 

Buin. Ks. A n tonie\\·icz, proboszcz w . Hninic 
i p.t·zevv;odni ::;z,qcy komitetu JJrOv\·,incyona·Inego 
zosta! rażony paraliżem. Stan jego zdrowia jest 
do:ść nieqezpiecżny. Nie będzie mógł zahlć s'ię : 
sprmvami przedwyborczem[ \V komitecie pro-
\\ i_ncyonalnym podczas wyborów do scjmu.pnF . 
sloego. vViceprzcwodniczącym jest p. Stefan 
Cegielski. 

Ze Ślązka czyli Starej Polski. 
Tarn. Oóry. Na kQt~alni Fryderyka ponióst 

nieszczęście przy ranżerowaniu w:'agon'ów robo- : 
tnik Robert Bernhard. Dostal on się między : 
dwa wagony. które mu zgniotły zupdnie klatke 
pLersio\.vą. tak że krótko potem zmart \\ . laza~ 
recie. NieszczQśli\\ · } ' pozostawia Jllatkę, której 
by{ .iedyną podporą i żywicielem. · ., 

Lubłir..:~ec. Smutny los· na\\·iedzil rodzinę 
tutejszego blacl1nierzą. Januszo\\·skiego. 'vV ubie
gtym tygodnin zmarlo troje dzieci \\. wieku -t S 
i l l lat na szkarlatynę, a w paniedziatek zma;fo 
znów cz\\·anc clziccko; licz~tce 12)--i lat. r)ozo
stające piąte i osratnie dziecko jest także bar
dzo ciężko chore i \\ ą1pi~l o jego życiu. Lecz nie 
dość na tem, jeszcze i matka leży złożona uie
mo'l:ą, tak że ani kduego ze zmariycli S\\"YCit 

dzieci nic mogta 0d'prowadzić na wiq:::zny sp:.J. 
czynek. Smutny to rzeczywiście los. 

I\atow'ice. Z~oda na Oórnym ŚklZktl ' nie 
podoba się socyalisrom i krzyżuje im plan.·y. 

. z t,} d Wyle\Vahl SWą 7, /ość gdzie Się da. 
. \V~i)~ław. Na Śrticżce (Schneekoppc) spadł 

obfJty smeg PTZY 4 stopniach mrozu. Snieo-
mie.is.;::am.i leży metr wysoko. ~ 

Zabrze. \V piątek w nocy około godziny 
2 wybuchł pożar w stolarni Wat'1ka i Nawratha. 
który· jednakże na szczęście wnet spostrzeżono 
i ugaszono, tak że szkody są nieznaczne. Ogiet'1 
powstał prav .. ·dopodobn.ig skutkiem nie dość 
szcz~łnie_ zamkniętego pte.ca, od którego zapałi
ty s1ę le2.ącc d-o koLt \\ 'iory i ka\\ ·afki drze\~ .. a. 

Na kopalni Król. Lud\riki zfamał nogę 
górnik Rudolf Kremser. tak że trzeba go byio 
umieścić w lazarecie. 

Z innych dzielnir. Polski. 
l(raków. Opróżnienie wa\\·elu. vVydziat 

Kasy oszczędności miasta Krakowa uchwalił 
wypłacić wydziatowi krajowemu zawotowaną 
\\- roku 1897 kwotę 800 000 koron na budowę 
koszar dla \\'Ojska celem opróżnienia \Vawelu. 

Lwów. \Vychodźtwo kolonistów niemie
ckich ·z Galicyi. Organ p. Schoenerera .. All
de.vtsche Corr." protestuje przeciw werbo\vaniu 
}":. oa'IIcyi kolonistów dla Poznańskiego. w·y
chodzą glównie ,niemcy e\vangielicy, a pozosta
ją katolicy. Ta grupka ewangielików, opuszczo
na. przeJdzie na katolicyzm i z cżasem spol
szczy się ( !), zginie zupełnie dla niemieckości. 

Ze Stanisla \\ 'O\\'a donoszą. iż tamtejszy su
perintendent ewangielicki p. Fritsche zwola.t na 
dzie·(I 6 listopada br. do Lwowa zgromadzenie 
pastorów ewangielickich i nauczycieli, aby za
stanmYić się nad sprawą emigracyi kolonistów 
i obmyślcć, w jaki sposób możnaby_ jej ' ·zapo
biedz . . · 

:Z różnych stron. 
Berlin. W sprawie pa rcelacyi nmiątl~ó,,- rozpo

r:ii~1dzit minister, że przy tworze11iu parcel należy ·za-
pe\vnić· uregulowanie ·stósunków szkolnych, skoro · li
czba dzieci w odnośnej szkole wynosi tyle, że na 
ied.nę klasę przypnda przeszro 70 albo w ~kmek · par
celacyi prawdopodobnie przeszło 70 przypadać bę
dzie~ Parcelui<:1CV winni ponosić koszta budow\! i 'u
t'rz'yrnaJtia Dowcj \:lasy szkólHej oraz ustanowiet1ia' no
we~o nauczyciela albo · calkiern albo, skoro . odnośna 
liczba dzieci już jest większa. niż przcpis~I!O, o tyle, 
Q ile liczba dzieci się . powiększy w stósunku do O.o-
b: chczasb\\'ej lic:-~b'y. · · 

· M-on~tster. · 1-! b. m. obclwclzoiw tu uroczyście 
150-t~t rocznicę poświ~ccnia kościoJa św. Klc:rnei;sa 
i)rz;_,. szpitaln Kle:mcPSn\\.\'HJ. Unwda r. , 1S9U ces~l
n;rnva ,c\.ugusta byka wielką dobrodzi.eik::J. tego zalda
ci.u i tt:stc:\lllcntem zapisaia wszystk<l SW<l bidizntf te
mu do.mo\\{ która przewieziono w 20 i kilkn kuf
radl. .J ccl. na z Sióstr Kle111entynek pielęg1IOwanr. ce
SB, rzovvą tę'l; \\' ost,atnie.i chorobie. z czego wnioskują, 
'l,c cesarzowa urnarfa Jako katolicka. 

Osła!nie wiadomości. 
L o ruł y n. Położenie na .Wschodi;ie.r bar

dzo niepewne. ~po~ziewają się wolny. Z tego 
powoda Towarzystwa ubezpieczeń okrętów żą
da.ią pod'lvó.inyclJ premii od okrętów, wyjeżd~ża
jąc \v, tamte strony. · . t 

. B u d a p e s z t. Zatarg Węgrów z rz~deńl 
zaostrza się. Cesarz nie zgodzU si-ę na . prnjekt 
reiorm·y, pDdaóy P.tiez łmmisyę węgierską. 
·. B r u k s ~ l a. Przy wyborach do rad ginin-
bycli · ponj~ś~i socyaliśc~ .klęskę. . · · · 

,l . . 

Tow. św. J.9zefa w Horstham:~n . .. 
·\V niedzie, l~ dr1ia 25 b. m. o god~.-. 4 po ·pol. 

odbędzie się zwyczajne zebranie. na , 1\tóre się 
\Yszystkich. czlonkÓ\\. zaprasza. . Zarząd. 

-~~tit~~~ttt~~~~(t,~ll1~~ 
·· Tow; polsko-kat. "jedność" w l(olon~ii l'ł. R. 
zasyła szanownemu bibliotekarzowi . 1 

1 · : Piotrowi Kowała 
i jego . narzeczonej w dniu 25 paździemika b. ~ t. 
jak najserdecznie.isze życzenia. Źyczymy zdtt.o
_wia, :: :szczęscw. błogosławielistwa świętego i 
, wszelkiej pomyślności. W kor1cu wnosimy trży-
ktotnYt'l toast: Młoda para niech żyje! ' niech 
żyje· ! .nie ch ż.yjc! Z 2 rząd. · 

~~w~~~~~~~~~~m~ 
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lgt)lny ")iec ])<)lski 
Polaków z Westfalii i Nadrenii 
~.· sprawie opieki du.chownej 

odbędzie się w niedzielę dnia 
25 października . 

c godzinie 4 po poł. w lokalu p. fl\ollera, ut. Schiitzen· 
bahn nr. 58 

Pod obrady przyjdzie przedewszystkiem sprawa 
opieki duchownej w języku polskim w dyecezyach: 
kotońskiej, paderbornsk.iei i monastcrskiei, a prócz te
go sprawa wychowania dzieci, spra\Ya trzeźwości, 
oszczedności itd. 

Rodacy! Od Jat dfugich staramy się o uzyskanie 
wystarczającej opieki duchownej '" jqzyku ojczystym, 
mnóstwl'l wieców urządziliśmy w tej sprawie, dzie· 
siątki liczne petycyj wystaliśmy, wysyłaliśmy depu· 
tacye do księży proboszczów i qo wyższych wład:z 
duchownych, podnosiłiśm)r skargi ·w pismach naszych 
polskich, wszystko jednak dotąd nie wiełki tylko od· 
niosto skutek. 

Rodacy! Czyż jednak mimo to wszystko wolno 
nam zakładać ręce . i patrzeć bezczynnie, podczas gdy 
hra~ opieki duchownej wielkie wyrządza szkodl 
.sttrawie zbawjenia dusz naszych i Iicznycb dziesiąt· 
ków tysięcy dusz braci i sióstr naszych na obczyż. 
nie? 

O nie te~o nam czynić nie wolno pod żadnYJll 
warunkiem, ~dyż tu chodzi o sprawę zbawienia, ~ 
więc o sprawę świętą i wielką, ~dyż powiedział Zba· 
wideł nasz: Cóż wmoże czio·wiełiowi, choćtfy cały 
świat zyslmf, a na duszy szłwdę poniósł? 

Rodacy! Wobec tego i na łic.zne życzenia Roda· 
ków zwołujemy wiec ogólny w tei sprawie do Essen. 
aby tam współPie się naradzić, jakie kroki dalsze " 
sprawie tak ważnej uczynić należy. 

Liczny udział Rodaczek i Rodaków pożądany. 
Komitet: 

Z polecenia 
Franciszek Janowski z Bruclm; Apolinary Wojczyń. 
ski z Gełsenkircben; ·wawrzyn Łuczak z .l(irchlinde: 

Tomasz l(ubiak ze Styrutń. 
J. Pohł z Solderbolz. A. WaHński z A.ltenessen. A. 
.\tikołajczak z Asselu. Fr. Onderka z Buer. A.. Ol
szak z Bismarck:. ,.V. Pawlicki z Baukau p. Iierne. 
A. :Ratajczak z Butmke. J. I(limkowski z Horster 

_;'brk p. ł ">rst Emscher. St. Janlcowiak z Uerne. 
M. Królik z Herten. Fr. Kołecki z Ueckendorf . .łnl. 
Grabowski z Ueckendorf. \:V. J'i\.atuszczak z Wetier· 
Rubr. St. Zmyślony z W estenfełd p. Wattenschełd. 
A. Taracki z \\'etter n. Rubr. ,\liaćkowial:• z Baren
dort M. l(aczmarek z Wiemelhausen. :Fr. ](ubiak z 
\iVitten. .J. Wojciechowski z Wanne. M. Ratajczak 
z Hattingen. \V. Cieśfak z Wanne. 1\1. Paluch z Wit
ten ~Ruhr). r. Baranowski z Habinghorst. Woj. 
A~ac1ak z Herten. A. Siemieniewski z Horst-Rnhr. 
Woj. Fuhrmann z Hofstede-Riemke. A. Kukła z Hon
trop. A. Bartkowiak z Gets.HiiBen. J. Winkler z 
H~mborn (Rhld.) J. Sibiński z Baukau p. Herne. 
\\. Skorupka z Huckarde. A. Szłapka z Baukau p. 
łlerne. A Dańczak z Hotsterhausen. M. l(owalski 
z I(ray. Z. Ziofkowski z Mi.iłherm. !(rzemyk z Lehm
kuhłe. Fr. Skorupa z Bottrop. .J. Juszczak z Bruck
hausen. Ad. Maćkowiali z Baukau. St. Litkowski z 
Bruckhausen. J. He.inowiczz Castrop. A. Wyrwa z 
Caternberg. M. Siekierski z R.auxel. W. Borowc:zyk 
z Carnap, Eręborowicz, Brnch. P. l(arwik z Bruck
ha~sen. T. Witkowski z Diisseidorf. T. Rataiczak z 
Dmsburg-Hoch[ełd. J. Kędziora z Dełłwig. 1(. Mitt
Ito z Disteln. J. Fitz z Aprath. J. P'ozimski z Ewłng. 
P. Szymyśłik z Ei.ckel. .}. Nawrot z Elberiekt J 
Jensch z Ewing. J. Ryżek z El&erfeld. W. Sosnm~~ 
.ski z Essen. J. Krajewski z :Ede. A. Gwizdek z 
Preisenbruch. M. Pospiec.b z Rotthausen. T. Bar
·czak z Gelsenkirchen. Pr. Nowak z Wattenscheid • .M. 
~łarkowski z Gerthe. W. Sobo·lewski z Gładbe.ck. 
W. Łuczak z Kirchłinde. Sz. Ka.młński z Liitgen
dortmund. A. l(lemczak z Linden. 1(. Muszyński z 
Laar. J. Terakowski z Langendreer. Fr. Dudziak z 
Liinen. Ig. Dera z Stockum. St. .Jabl'oński z Neumiihl. 
A. Naparty z Miihlhejm. Pr. Guzenda z Marxłoh. 
St. Gajewski z Mengede. lg. Mikołajczak z Meiderich 
J. joskowiak z Oberhausen. lg. Dera z Oberhausen: 
J. Szulc z Diimpten. A. Lorek z Osterlełd. Mich. 
Jóskowiak zOberhausen. · A. Idziaszekz S ty rum. 
Fr. Malepszak z Rottbausen. I. l(ruk z Hillerheide. 
A. Markowski z Rohlinghausen. Fr. \Vysocki z Rau
xeł. St . . Nowicki z Remscbeid. Micb. Lengowski z 
Katernberg. A. Humski z Sooingen. .J. WiJkowski z 
Schonnebeck. Sz. Linka z Oberbauen. lg. Oleini
czak z Schonebeck. J. Kocha z Alstaden. W. Grze
gorski z Altenbochum. J. Tomczak. Ant. KawczyJi. 
ski. Jan Loch. Woj. Pindraszak. .M. Przvbylski. 
P. Penl\ert. .Józef Nawotny z Dortmundu. Andrzej 
Sztencel z \>Veimar. .Józei Hadryan i St. Antkowiak 
z Rohlingbauseu. lg. .Rynkowski z Barendoriu. 

Wieo w Bielilu 
odbędzie sęi w niedzielę dnia 25 października o g-odz. 
4 po pol. w sali p. Teodora Feldhege. Na wiecu oma
wiane będą ważne sprawy robotnicze, szczególnie 
<lotyczące wyborów knapszaftu i dzisiejszych lichych 
stosunków zarobkowych w górnictwie. Ro<lacy! 
Dziś koniecz11ie sprawami temi zajmować się winniś
my, przeto uprasza się o liczny udzial Rodaków nie 
iylko z Eickła, ale także z Rohliug-hausen, Wanne i 

~ ·:;alej okolicy. 
.,Zjednoczenie zawodowe polskie." 

Chłopiec, 
·który w tym roku opuścił szkołę, potrzebny zaraz do 
~os.ylki. Zgl'osić się można w księgarni .,Wiarusa 
:Połskieg~". 

Wieo w Rohlinghansen. 
\V dniu l listopada w niedzielę o godziaie .ot po 

l'JOL odbędzie się \\·lec polski. dotyczący spraw gmin
nych. Ponic\\·aż. w gminie potrzebne są wielkie o
brady, które tylko publicznie załatwione być mogą. · 
Uprasza się wszystkich Rodaków o liczny udzial. 
Bracia!· jak jeden mą) sra·wmy się. lVI.ó\vców obcych 
nic będzie. Gościom z sąsiednich gmin tab:c się o
znajmia, że będą mile widziani. Zwraca sic uwagę, 
iż pozamiejscO\\'Yrn ąiko się słowa udziela w sprawie 
gmiitskiej. Na mowy nie tyczące srę tycll spraw, 11ie 
udziela się g.Łosu. Zwo1ujqq· wieca. 

Wiec polski w Gełsenkirchen 
odbędzie się dnia 8 listopada o godz. 4 po południu 
w sali "Germania" (Baumeister) ul. Herm.annstr. 

Porządek obrad: l) Sprawa opieki duchownej w 
paraiłach obecnego miasta Geisenkirchen, Z) Spnnva 
w~,.rcłtowania dzieci, 3) Sprawy różne, dotyczące Po
laków na obczyźnie. 

O liczny ttd.ział Rodaków nie tylko z obecnego 
miasta Gelsenldrchen, lecz też z bliższej i dalszej oko
licy uprasza się. 
____________ "Związek Po!~~?w". _ 

Towarzystwo g:hnn. "Sokół" U w Oberhausen 
oznajmia druhom, iż w niedzielę dnia 25 października 
o zwyld':rm c~:asie. na sali zw:rldych posiedzeó odbę
dzie się kwartalne walne posiedzenie, na które wszy
stkich ctnrhów uprzejmie zapraszamy. Dru·ho\vie za
legający ze sl;tadkami micsięcz11erni <.Hnżei jak trzy 
miesiące wi11!1i się z tako\vs·ch uiścić, inaczej będą od 
tego posiedzenia z gniazda naszego wykluczeni, mogą 
lednakowóź znó,,- być przri~ci. tdko za powtórnym 
wpłaceniem wstępnego. Druhowie Ć\\'iczący winni 
się wszyscy stawić o godz. 2 po poL do Ć'wicze11. 

Czolem! \Vydzia.L 

Baczność Ro·dac:v w Bruc:hu! 
\Vybory do dozom ko~cielnego i reprezentacyj 

uniewa7-nione. Lista w)·borcza \Yyfożona na policyi 
w Bruchu, gdzie może ka;i,dy się przekonać, czy jest 
zapisany. Jak w kościele ogłoszono. lista \Vyborcza 
\vy!ożona jest od 19 bm. aż do 2 llstopada. Spodzie
\vamy się. iż każdy roc:ak spelni swój obowiązek. 

Komitet: 
\\·. Mroskowiak, J<1n Szynkarek, Fr. Janowski, L. 
Kubiaczyk, f. '"'zyma!'!sld, J. Gawron, A. Ki.ichler, 

J. t)ręborowicz. I. Bartl{owiak. -----
Baczność Paraiiarr.i'e Gostyńscy 1 

Donosimy jak najuprzejniiej, iż na dzień l listopa
dla odbędzie się powtórne zebranie na sali p. Linde'go 
w Bismarck po poL o godz. %4, względem sprawie
nia owej pamiątki do kościola parafialnego w Oo
styniu, na które upraszamy jak najliczniej przybyć, 
ponieważ będzie przedstawione szan. rodakom, ile 
będzie rzeczywiście owa pamiątka kosztować, zara
zem Jladmieniamv. że kto osobiście przybyć na ze
branie nie może, i kto ieszcze na ten cel nic nie ofia
rował, to prosimy bard.zo owe datki przysylać na rę
ce :Franciszka Stachowskiego w Bismarck, gdyż już 
wielki czas, abyśmy mogli raz tę spra,\·ę już zakoń-
czyć. \V imieniu 1.;-omitetu 

F. Stachowski. 

Do .wydzierżawienia 
GOŚCINIEC Z KUźNIA, 

<Izierża.wy JOOO mr. i kaucyi 1000 mr. 
Na sprzedaż 

GOŚCINIEC ] 35 MóRG 
ziemi, budynki nowe. 

GOŚCINIEC l 4 l\10RGI 
ogrodu z domem mieszkalnym za 11,000 mr .. wplaty 
podlusr ugody. Osobiste zg~oszenia pierwsze!1stwo . 
Genralna agencya 

B o l e s ł a w P 1 u c i ń s l< ;, 
Poznait (Posen), Martinstr. 68. 

Oszczędności (Depozyta] 
przymuiemy w każdej ilości każdego czasu i placimy 
47:2 %. 510. sądow-nie zapisa.nych cz.fonków naszej 
Spól'ki odpowiada ca.fem majątkiem depozyteryuszom; 
depozyteryusze nie przyjmują ża.dnej odpowiedzialno
ści. 

BANK CZERSI\ 
J::ingetragene Genossenschait mit unbeschrankter 

liaftpflicht. 
(istllieje od roku 1877}, Czersk W. Pr. 

Szanownej Publiczności Brnckhausen i okolicy 
donoszę uprzejmie. iż z dniem dzisiejszym otwieram 

~ biuro wywiadowcze, g 
inkasacyjne, 

Graz wskazywanie 'miejsc osobom wszelkiej branży, 
ręcząc rzetelną usfugą w obu językach. Biuro moje 
znajduje się przy ul. Schullstr. nr. 39. 

Uniżony 
St. Litkowski. 

Szanownym Rodakom polecam mój w wielkim 
\Vyborze towarów zaopatrzony 

skład mebU, 
sprzętów domowych i kuchennych. Maszyny do go
towania. 

Na życzenie daje 11a odplatę. Cale wyprawy 
zawsze na skladzie. 

L. P a n i ck i, 
Boclaum, Moltkeplatz i Jtaro~nik Adolfstr. 

Biuro polskie w Wanne 
znaiduie się przy ulicy 

Karlstr. · nra 2a 
w domu pana Spychały, łe'ABUNs~ 

Ni.e będąc w domu, znajduję się na przeciw~ 
przy Carfstr. 2 c, u p. Neymana. Jestem przez 
polecam się c.lo zaJdadania i prowadzenia książek · : 
ly dzie(I w Wanne obecny. SzaJJ. przemys 
oieckich. 

fi9116111A·-···-·-'iii 
: Abv nie być oszuka~vm 
: prnkonujci~ 
Jl6 siF- pijąc wi)dki B. Kaspro·wicza. 
fllll.r: czy taJw,Ye l'zeezywiśeic odemnie po. 
:: clwdzą, gclyz tysiące litrów 

q najlichsyc h naśladomr = wnictw 11alewają w butel
q ki odemnie pochodl!ące, ;f sp~radaw;~jąr: jallo mo.ie~~ 

: B. KASPROWIC.Z, 
fl.lM' f.,}niezno, Rerłht, Hantbtu·g. 
.}ł:g Fn.br:<kn, Friedl'ichs!r. !)4a. Sehlt>n~cnhof, 

- składy detn.l.". Probiernia. i Filia, 
~~ probiernia. spn:eclai butelkowa. dla eksportn. 

"-·-·--·----- -""---------·-,._--·--·----~·~------ ···--.. ~-· · 

Plękne narodo\ve pocztówki' 
I. Dwanaście kolorowych za l markę franko. 

tu np. następu_iące karty: \Vanda, Teofila Sobi 
Krakowianka, dwaj Sokolo\·de, śląscy Górale, K 
vviak, Góral nad M.orskiem Okiem, typr luclow 

H. Pięćdziesiąt pocztówek w czarnym dru 
ma.rkę iranko. Znajdują się \V tym zbiorze 
innemi: Kościuszko podlug O leszczyńskiego ( 
najlepszy portret tego bohatera), Mieczystaw i 
slaw, Korona polska, korona królowej Jadwi 
zimierz Wielki, Chleb prądnicki, Kopernik, 
Pius X itd. Kto nadsyła należytość przekazem 
towym, niech dolączy 5 fen. dla listoweg;o. Za 2 
ki znaczkami pocztowerui lub 2,05 mr. przekazem 
bierze się franko obiedwie sery e a w dodatku: 
pieśni i piosneczek (lla dzieci." Zamawiać pod 
sem: ______________ , ___ , 

l Bank Przemysłowców 
li w Poznaniu 
~~ przyjmuje depozyta 0d 3 ml". począwszy ~ 
• płaci od dnia wpłaty do dnia odbioru pieuiędzy 

fl za kwartalnem wypowiedzeniem 4°/o/e 
aw za ti tygodniowem " 31

/ 20 

,.. za natychmiastowe-m żądaniem 311ro 

• Fund. rer.er. wynoszą mr. 2' 18,87fl,68 
11 Udziały człon. " " 2,35;>,~t15,57 
11 Oprócz tego odpowiadaj~\ członkowie Banku 11 depozytaryuszom snmą gwarancyjną w wysoko
~~ ści przeszło mr. 9,000,000. 

·-------···--·---· BACZNOŚĆ! 
Uwiadamiam :;zan. Rodaków, iż w sobotę 

dnia 24 października po pol. sprzedaję z wo.lnei 

Meble i sprzęty domowe, 
z powodu przeprowadzenia się w rodzinne strony. 

Jan Borucki, 
Hontrop, Schillerstr. nr. 11, przy kopalni. 

Tapety 
w najwiQkszym 'vyborze po zdumiewająco 
zkich cenach. · 

·Fa•·by 
suche i przydatne już do użytku, a tarte w ole,] 
do frotero,,vania podłogi, drzwi, okien, 
krzeseł itd. 

Emaliowany lakier na podłogi~ 
znakomity z powodu pięknego połysku i 
wzglądu na wielką wytrzymałość poleca 

F. Schnettelker w Kastropie. 

-----------------
Dla polskich Towarzystw 

Przy urządzaniu zabaw polecam moją córkę .Ma 
ryę, jako fortep,ianistkę, która gra z każdym }<a 
pelmistrzem z nót i bez, nie potrzebuje pr2edte 
wspólnej próby. Zamówienia proszę podać pod adr. 

J. WilkowsJd.. Schonnebeck bei K r ay. 

Za d.ruk, na.kł~d i rewcy:~ odppwied~ lll (· y Antoni Dtt>rjiki w Boohu:m. - Nakładem czeionkBmi Wyda:wnimwa "W5.8J'116a Polsk5ego'' w Bochum. 
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-Nr . . 246~~.;~(· · BóchtJm, niedzi2la 2S-go października 1903. Rnk 13 
- --·-::-··- Herlakc;·a~ D~nin i Kaicennlil\ ·1.n.iljduje się przy Maltheserstrasse 17 na dole. ',; ··-· Adres: \Via.ru~ Polski Bo-eh_t_n-11-. -------

N·umer dodatkowy. cia skupczyny, a inż wybuchł zatarg między ' 
większością skupczyny a króleni Piotrem. 
Przyczyną zatargu stala się nominacya no\\ ych 

0 prawdziwych ~e lach CentrOWCÓW radców stanu. Proced.er nominacyi, a raczej 

· żeby jesz.czc przez 20 miesięcy tyleż co miesiąć 
przybywa/o, żeby produkcya do dawniej doszl;:t 
wysokości. Na to trzebaby gwałtem st~vorzyć 
robotników~ a zkąd ich wziąść? · 

· l d p· '· .- · wyboru tych radcó\V, jest \V Serbii taki: Tak 
· ~;·. ·'' ·' -~zg ę em . Olal\OW król, jak i skuptzyna układają wŁasne QSobne 
rOipis,uję się wychodzący w AUgSburgu tygo- listy osób, które mają być .mianowane. Każda . •l\ z różnych stron. 
dnlk katóllcki p. t. "Das Zwat1zigste Jahrhun- lista obejmuje 16 nazwisk. Następnie król wy- . Brucb. Zwraca się uwagę .Roda-
d~rt" w obszernym artykule . . i . któj·tgo pomię- i biera z listy skupczyny 8 naZ\Visk, a naod·wrót k6\V . w Bruchu, że powinni p·rzeglądać 
dzy. inne.mi warto przytoczyć zdanie, ~;harakte- skupczyna z listy królewskiej także S kandyda- spisy upra\vnionych do glosowania przy wybo:-
ryzujące prawdziwe zamiary st1~on:nict\v-a cen- t ów. przez co powstaje jedną lista z 16 naz\vi- · rach do dozoru kościelnego.. Niemcy s{ę gotuJą, 
trum względem nas Polaków. Dla czevo teraz skami. Tym razem król zamieścif na liście wy- : a,b~ Pola'kom zad~ć klęskę.. Miejmy się zate1n 
łą niezgoda? pyta się ów tygodi1ik. · D~ rozła- lączr!'ie liberałów, skupczyna natomiast wytą- nabaczności1 . Polak z Bruchu. · 
mu pomiędzy stronnictwem centrum a Polaka- cznie radykalów. Pragnąc mieć \Viększość \V DHssełdorf. Na dworcu \V l(ettwig zd.ei·z~-

1 mi ~ , tak ciągnie dalej -~ pt:zyjść koniecz1jie · przyszłej radzie stanu, skupczyna udala się z ły się pociągi tovvaro"\ve. Jede.n \vagon u):stał 
_ musiało, ponieważ · już od samego początku ani · prośbą do króla, ażeby chociaż jednego rady- . zupełnie zdruzgotany. fiamownik odnióst ' iż~i-

1 jedno ani drugie z obu stronnict\\~ qie żywiły kaJa zamieścif na swej liście. V/ ten sposób bo- · sze O'k,aleczenie. · · · 
~ "rzględein siebie rzetelnych zamiarów. Dla par- wiem l)yloby w Radzie 9 radykałów, a tylko 7 Dortmund. Robotnik Piotr Klimek zDstaJ. 
). ~ tyi centrowej byly żądania Polakow w gruricie liberalów. Król nie zgodzH się na to i stąd po- podcz.as pracy pokaleczony. 
esK tzeczy nbojętnemi Polacy stanowili dla niej li ' \VStał' ostry zatarg. Mengedelo w k{malni "Adulf tlansemann;' 
·ak tylko dobr~ po<iporę służącą jej spec.yalnie na ' Rzym. Według wiarogodnych zape'\vnie.i't, zostaŁ górnik Lofke okaleczony. W domu cho-
~ it1 Górnym Sląsku dla utrzymania krzeseł parla- no\VY sekretarz stanu msgr. Merry dcl. V al bę- rych odjęto muno'gę. · ' 
~dz mentarnych (! !). O"v katolicki tygodnik, który ~ dzie pro\vadzil politykę \\~atykańską w duchu Liitgend6rtlrlund. Dziecko pieltarza A~. s pa-
st z taką otwartością rzuca tak ciężki zarzut par- · zupein~j bezstronności. dlo z 1drugieg<~·: plt~ha, ale nic mu s.ię ni~e 'stalo. 
3ol tyi centro.wef w twarz, nie czyni tego bynaj.- 1 Wiedeń. Nowym prezesem Kola Polskie- : Barop·. , pożar zniszczył dom mieszkalny 
e~ mniej· z przychylnośGi dla Polaków·; gotó\V on , go W Wie·dniu ma zostać Michar Bobrzyński, wdo\vy .Eisenhuta \V Oross-Barop. 

1
ocz raczej jeszcze partyi centrowej ząrzucić' p:od , pmf. univversytetu. \Vybra11o go posłem do · OsterfeJd .• . \Vóz meblowy spa<:lł ·ze stromej 
mar tym względem brak niemiecko-narodowego u- · parlamentu austryackieg·o \V Wado\vic.ach. drogi. l(oń się zabiL Woźnica bardzo pokale-. 
1 ~a SIXisobieilia. Lecz. zdanie powyższe. przytacza- Z Afryki. Nie dobrze byio Anglikom, osia- czony, meble rozbite. 
~d~: ne potw·ierdza w zupełności to, 0 . czem nasze . 41ym w Transwalu za. czasćl!\v rz.eczypospolitej .Resse. Dziś odbędzie się tu po.ś.więcenie. 

mar.o'dQwe gazety już tylekroć pisały· pc· burskiej, skarżyli się na rz<:1dy Krtigera i wy\vo- · kościota nowego, którego dokona ks. Blsku}J 
twierdza bowiem f akta niezbite {nleda-- , ly\vali \V reszcie, a racz e i kazano im wv\vDłać Herman vo1;1 Di11gelstad't z Monasteru. 
jące się w zaden sposób usuną,ć z powierz- · wojnę, której ostatecznym rezultatem bir! pod- . Bottrop • . I<and)rdatami do sejmu jest p . . A~.i-
clmi świata. Nasz lud polski by l tego 1 ostatni~ : bói Transwah1 i Orani.i przez Anglię. Myślałb-y gust Brost i· dr. O strop. 
mE c,zą,s::y· . właśnie tu na ~ląsku . dos~ate·C'Zt~ie ;! • kto. naturalnie, że teraz stal o. si'ę zadość tym Wanne. Oórnik Aug. friebe zestal zabitv ,v k()-
śW'ltit:dkiem. niegdyś ,.uitlanderom", a dziś panom zawoiowa- · palni ,.Unser Fritz". - · · 

. BoĆ przeCież n.i,-.:zem. · i1·1·11em a:le ch·y· b'~-. 
1
·.r·o·- ', 1 tiego_ k. raju, że dziś opty\vają vv pomf\'rśinoś~i, 1·ak · ~udziszyn~ Za obrazę cesarza skazano w B•dzi~ .,... ~ ~ szyme . 14-letruego acznia szkolnego Grafa na .mie-

nią jest, jeżeli się ludowi polskiemu chce smar0 ,_ ; · pączki \V' maśle. T:srmczasem wcale nie. Poka- siąc więzienia. 
l w:ac miodem; usta, gJosząc mu po gazetach i ze- : ~~Lje się owszem, że wpadli z deszczu p.od rynnę, Brunśwlk. tiakatyści, którzy w '\A/. Ks.ię-
hroomch wyborczych, że. stronnid~vo · centrmil :. · t . że z całej niezadovvolonej ludności "nowych stwi.e Pozna!'1skiem1 odwiecznie naz\Xty polskie 
z~~sze stawalo i do.tąd staje ,, \v obronie, Pokł- ··. kolonii", ~ ·oni są najbardziej niezadowoleni. n!emczą bez skrup~ułu, oburza.ją się, gdy po.z·a 
ków:~o, ze energicznie żądano napraw-y· stosun- . Jedyna część tej ludności, która skorzvstaJa · granicami rzesZ1' niemieckiej ko.}onia lub miastó,. 
ków względem ludu polskiego na Sląsku, skoro · z tej w·ojny, są. - Kafrzy. Na sutym ż~ldzre, noszące naz\vę niemiecką, otrzyma nazwę kra-

'

ro.wcy wlaśnie przeciwnie postępowa.}). · placonym lm przez Anglikó\v, i na rabunkach. iową Tak np. pewien księgarz \V Bnmświku z 
cóź warte żądanie zaprowadzenia nauki ję- jakich się na mieniu Burów dopuszczali. dos z h : · oburzeniem opisuje w prasie niemieckiej, że Jisty· 
polskiego w· szkolach przez hr. BaJlestte .. · ! do pewnej zamożności, a ponieważ ich domów ·: adreso·wane . do·, I\lausenburga (Kolosnvaru) -w' 

1 , ieieli w Jego wł'asnych praoowrdach zaka· . i pól nie dotknęło zniszczenie, które Burów do . Siedmio.grodżkiem. Z\vracają mu z uwagą, li• 
- 1 ~~~~ się, po's.ługiwania się językiem pQłskim~ }e- · kiJa ż.ebraczego dopl'owadzi;o" więc m<:lią s·i~ . Klausenburg .. nie. istnieje. Księgarz · pi\V posł1ał· 
~~ z~łt ·~ tego samego BaHestrema niema dla brdtł .'· tak dobrze, że nic nie robiąc pra\vie; mogą się : ~ ~o kanc~l~,ry1 umwersy.tetu \V Koł·ąszwarze ka
- -lbego na zebranie sali, jeżeli, - ·zamiast po~ · na słol1cu \\.-ylegać, co najbardziej lubią. A po-- · · La log ksiązek, otrzymał . go napo'\.vrót z uwa~ą 

Jłtawić niec.C} zarobku robotnikowi " 'Ydaje · s i~ . nieważ próinłactw<o rodzi złe :myśli, "'ivięc też i ; następującą : "V i sza!'' (Na powrót) a patem ~ 
brn. ~~ce· na bibliotekę j cele germańlżatorskie; Katrom przyszro do gt.o-wy, że h1bo im tak, jak . francusku; ,,l(lausenbur~ nie istnieje!' Proszę 
ręK .coz ,Pjjnoze. zapewnienie f'altina 11a zebraniach · jest, jest nieźle, .tednak mogfoby im być lepiej adresowat: Kołos.z.war na Węgrzech". .. 

~:~ ce. ntrum tylekl'oć . p. rzemawi.aJo w obronje.' .. · · jes.zcze, gdyby się b.ialych, zar(nvno A.nglil\6\\'. · Ko~o~·ia. ,.Kolnische Volksztg." pisze.: C:Z. yi 
1 ~ków, skoro z tych samych zebrań wygania j~k i Burórw, pozbyć mo-g,Ji. bak~ty~~~ :na 1:rawdę w nas ketltrum) chc1ą, 

.sl~ htd p·olsk.i pięś.ciąl polic~r:iną, jeżeli kto zażąda: Myśl. tę obudziły w nich i podtrzymuj;:) · 
1 ~-~lOWIC, ~zebysn1.y, te.raz z n~r:I·i robili da!ęJ 1pu.-

,gło&u. . . . . . ~ . ·. .~ . . . . . . : ; czarni misyonarze ze Stanów Zjednoczonych: h~y~ę~ l~to:ą c~i.y s wiat cy\vl~zowany P'~t<(t>,ia8? 
" .. lakteJZe . wartosc1 była owa stawna petycya ~ którzy bardzo zręcznie, pod pozorem nawraca- Na to n~ e~ Jeste~miY dostateczme bez charakteru, 
~. :ay: .go.'r_n. oślązkich w .~prawi~e ... na. ucza .. n. ia _ ję- ~., ni a wszystkich murzynóvv. do rełigi .i .etyopsk. iei, albo dosc ·.:glu~~- !J'~ g~Y_byśmy . ~'ć:r~ślązkłe 

·~a .Pols~Jeg-o przed 6-cm laty, sljoro . n1ektó- , szerzą hasło: "Afryka dla rasy czarnej!" Dziś . man?aty stracie ml:h, ł:amtezawućll~leJ ICh przez 
ll!f Z t" ··l' l] ~"' "''' • • '" 1.. ]· ': , . ·, · • · / ,,;. ..· 1. · .. ' ··' • • : b . • . • · . · , ., . t n !1J·f' f1G7. ~·' <:',.kQf11•1 f 7."' <.;'IP nt"7\'}'"' 'l'PtnV do c'h 

1 

r 
· . J ~~- ""· 11 •.} i... li •• ~.~ ... y J;:,~ .. ',, .l\J~l.. fJU.i.łlLC} . Ule · eZpi<.::.-..:;;;;.;JlSi.\\ v 111.:: je::\ l leS 't-.;z~ ~.-:.cvr g1UI.Jle · · - · ~-· ' .) ' ·'· ·"" 
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. · · - · ·'l~·~ "'Y 

0 
Et 

nii .t":.:i·e. _J~z~, .że dzieci o t._Y!~ . po lfi.~,n~clm rozu; • !<afrzy, rozdzieleni między· 90't,ą in(e;esami >po: , b~k~t~!tycz~. e~o .. N~e to, ź:- w ~poz~cyi· p~·~eei
~e!,ą1.: aze?y naukę reh~ll w t~rrł1 'JęZyku pO)ąC Jedy(Iczych pokole(!, panującemi wśród ni.ch ~.l\rO ,~ · ""kc~:YZll,<J•\~1 za . daleko_ ~~ę PO?~nęhsmy~ 
~:~~~t.~cz.me !' - - . ; vendettami, nie 'byliby zdolni zerwać się do o- ' !.cez~, .~ e"~lt. ~~s~: ~d:l~~\0· ~'~ meJ pos~lls.n:y.' ~Y'-

1 ':,. . IęQJacy wię(!! ~ po podobnych ótJśWi.1dcz·e- . gółnego PO\YStallia, .ale zdarzają się już pojcdyfl .. · ~~~~~ 11 '~.1 1 1_~,c~:ws~ ~ 01 1~os~ązka: \X/Ję~ .tez~h te 
. t.'Pc~ ·Służyli w istocie pa1iyi centrowej jed.yuie · cze wybuchy, a jeżeli tak dalej póidzie. może n~at, a ty_ str dc_rm} • zawdzięczac to cędziemy 

JUt· J~ bydełko wyborcże nieotrzyrm;J1ąc w· za- nadejść ch·wdla "\V której Bazutosi Zulusi i s .... va.~ :' Ył~czn_rc pohtyce l:lakatystyczneL A że dziś 
a, łlij . · · · • · ~ • ' ' ~ ~ l '<t•d·' n ze by t · · · t 1 b k 

. ~'łl za .Pówie-rzone . jej :nandaty uje prócz ·. ~~wie P?~v~taną jak !eden mąż. (~ni sami m·oże . .i~t~t ·.t~;l~u;Oli O \\~cn. ~u m .się s: n • a a~y~tycznem. 

ł
eb.· 1 p. ustych -.. lsJamlrwych fra:.· Z. e.s<.")'V</. '·. a '\\i . : teJ c.'hWilł . :~eszcze nw przeczuwco.ą mtwe·.~, ale ,,. ~ . ~ ~.··· . ar:~. lern. t c. h . d~speraclneJ bezm ... y-

tk h b t h 
· - k ~ . d st .· · · . b''. . . , ,, 1 słnosc1 . . . . . ze . u c y a_ yc . c1ęgow, tore się. n~m. o- , .ar_aJą s1ę o JeJ z Mzen.Ie czarni m,t,vnn: "~ ···~/j''~. ~.~ ~, . , . A ełbii l • . • , " " • • 

.. skopa stę . lud DdwazyJ, utJommec mec:o . btall, a zwłaszcza Anghcy, · \Vzdry~a1 q, się 11 } ·· . PP ise". ,.I:-andeshauptma.~n · czy h ~ 
. i,ej o swe p'rzyrodz.oliłe pra\.va. . ~ : r;nyśl o nie L . . . _ . · »asz~nlu starosta kr~uowy, _og~asza, ze ze zakła-

. ( G'; · •
1 

.. k:')· · \ du · wychowawczego.·· katohck~ego, św . . Marcina 
.,, JOr.nos1ą.za . ; Burzy, zahartowani dawnym trybc:m S\\'e - ·· - r~- " Ił ··1 \" f · ~-R!!!~~:e!!~l!!l!::l~~~~~~~~~~~ . . 1 · po-... 1'""ppe m sen \Ve .. v est a hi uciekł 18-fetni 

~ -g-o, zycta, ,o uopnościam.i rozpaczli\vej \>vojny, ra- : . \Vinceuty ., Mikieje\vski rD<lem . z Zidonej . Gór:w 
łAł'ł!lldom ·os'ct' . ~& ·s"'wa'ala.· ; Jzr, gdy mogą jako tako podźwignąć chatę S\\"0- . d Ob ]',. ' c J Wau 

16
._ . . . . p-o. : .. r.zycioen_L .2.l·wro będzie pochwyconYJn

1 

'7 ' : . · ·. . . . .. ' . . ' '. Ją, z Z!emJą zrównaną. . j. zdobyć .Parę osJó\V i .. m.a hyc,- od. staWJOJP. 'm do z.ak'-adu .: u r . . LI'ct-. ..... ,..hu 

a, 
·A , ~.··. N .. o.rweg.ii. .Ministerstwo po. d:~lo .s. i~ . . ··. do _ · choć jednę J·row· 1 t · · · · ·' 

1 

"' Vdl"'-'\il' . .,.. , , ' · . . . \ mę, z sar <~!s ycznym uśn~ie- l · CHe.''!i_ls.berg}. .... '-v: P .. r.usadt Wschodnich. . Tak si'"'. 
~- . .,.,)tnsyl. Po_ pos.iedzenht króJ J.l9"'ołat :prz_y- · ; . chen~ spogJądają na za\v[.edz.ioąych "", . swoicłl · . d.Zl{\!e .21 dzlećmJ nbogłerni, laki e ·\vładza· biP_. 1~z; 
~tr· ', ~~c·ę prra~.tcy w: sto.rthjngu profei?-~r? . cir. Ha- ; :. na-dz_.ie}a~.h · Anglikói\Ą.' , . ktćr~;zy .· ani na Burów. ani., h -
r. ::!"." "!' .kooferencyę . w SJ?fa "d~. !fiwo tjenia . na .K. aJ row przychy liJość li c z yć Jlie mogą, i k ió- ,, p rz ynnJS•• "· e · ~:Y c ' 

0 
w a n i e i · P<JS)•l a .. ·w · stro fil' 

.~··~·· qo. · · . J{ab}netu . .. .,Podobnro łia2:erMP krołowi /Ym .. ~westya rQbotnika kością . W '· gar·cHe. ·"to. 1 . .. : · ·~Jeml\J~c.k;~' ·by się. od, dziecięstv,: a .germanizo·W"'a-
"" j ... ayfłbżylli tQ ·· · ~ . . . :Do • ·d k 1 · · ol1' • ,, :t~··: ·. },af'JO, Starajcie ~i·ę Od raz.tl w.pa}ać 'łV d~Zja-
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IV. 
\Viec kmiecy. 

Zaraz potem rozbiegło się w cztery strony 
.świata czterech młodych parobków, niosąc \\
rękach p.ęki wici. \Vici te byty proste. leszczy
n owe gałązki i 'Według dawnego obyczaju zna~ 
czyly, żeby kmiecie i w·oiewodovvie schodzili 
się na wiec. 

Waligórę i Ottona z obdścia gontyny wy
prov,: adził Zbiszek za częstokól i tam ległszy na 
mura\\·ie. spo"Czywali. Dzień Się robil gorący i 
cichy. Zbiszek przyniósł trochę pi\.va i ćwierć 
cielaka, którą parobcy piekli na og.niu: inni po
szli na bagna, za gór<-1 gontyny rozciągaj<:!Ce się, 

by łowić węgorze. Jakoż przynieśli ich vd<:ró
tce kil·ka, pozawieszali na drzewach i skórę z 
rniclt zdzierali. \VęgDrze były duże i tłuste i 
Waligóra patrzn,c na to. napędtal parobków, 
by je prędko piekli i śtiukę potykali. Otton. le
żąc na mu ra\vie z go tą gł·O\\ ' ft, lllÓ\\ ił: 

-- Byle jeno prędko zeszli się kmi ecie na 
wiec. Mnie jnż czas \\ · racać do meg·e> suzerena, 
potężnego margrafa vVigmana. 

-- Będziesz lla czas, czegG się masz spie
szyć? - odrzekł na to \V aligóra - albo ci tli 
źle? 

- Jak myślicie, woievvodo, - spytał ry
cerz, przysuwajcle się bliżej do Waligóry - czy 
kmiecie zgodzą się na sojttsz z potężnym mar
g rafem WigmanenJ. a moim suzerenem? 

- Cy ja wiem? I \Yiesz co, niemcze, żeby 
tak na mnie. to ... 

- To o? 
- TDbym nie chciat tego sojuszu. Niemie,.: 

zawsze zdradą śmierdzi. Co tam król Mi~szko! 
może i potopi bogi i gontynę zwall, ale to za
-wsze swój a nie niemiec. 

~ -- Olttpstwa gadasz. woje\'v-odo, wierutne 
:glnpstwa! - zawołał rycerz. · podnosząc się i 
:siadając na murawie. Jaka tu może być zdra
da? Idź, spytaj Wilinów, czy nie kochają po
tężnego margrafa Wigmana, a mego suzerena, 
czy nie czczą dawnych bogów i nie zachO'\\·uic.t 
dawnych obyczaj'ów? Co zaś do króla Mieszk2., 
ro p{}Wiem ci. że nie wiesz, co on czyni, gdy mu 
kto jest oporny. vVolnych wojewodó\Y i ktllicci 
'ą,v niewolników zamienia i pędzi na dalekie pu
stynie, by mu lasy karcZO\\·ali, rolę upra \Yiali i 
daninę składali. 

- łim! może to być, al'e ja zawsze niemie
ckiej zdrady się !}oję, bo to ... 

Nie sko(Jczył, bo wlaśnie przyniesiono na 
liściu łopuchu· upieczo-nego węgDrza i zaraz się 
do niego zabrał łak·omie. I(ycerz Otton pogar
dliwie ruszyŁ ramionami, położył się na wznak 
na miękkiej ~mura\vie i wpatrzył w jasny błękit 
11iebieski, po którym przesuwało się kilka bla
dych, puszystych obłoczków. 

Po·d wieczór poczęli się powoli zjeżdżać i 
schodzić kmiecie na wiec. Wszyscy rozkładali 
się n(!' murawie, pod częstokołem, niektórzy na
wet szałasy budO\\ a li, bo noce były cl11odne, 
a w tej bagnistej okolicy niczdrowe. Jakoż le
dwie sl'o11ce zaszło za bory, gdy z bagien pod
niosła się szara, mętna mgła i leniwie rozwłó
czyła się po lesie i po wzgórzu i pn~voli ·ogar
nęła caht gontynę. Z za;padającyrn nuokiem 
zerwat się też \Yimr lekki, ale nie przenikając do 
gąszczu leśnego, smagał tylko szczyty wynio
słych drzew. Ptactwo ucich.to, żaby jeno re
dwtaly na oparzeliskach i gdzieś w głębi boru 
hukał kiedyniekiedy puszczyk ponuro. 

Parobcy \Valigóry i innych kmieci, przy
byłycli na wiec, porozkładali \\·ielkic ogniska i 
.grzali się przy nich, bo zimno stawaŁo się C{)raz 
'PI'Zenikliwszem i ccraz wilgotniejszem. We 
n1gle, która gęstniała pDvvoli i jak biah1 płacht<:~ 
()tułała sobą calą okolicę, ogniska te migotały 
się krwaw o i ludzie przy nich ,, · yglądali jak cie
nie. Niektórzy \\ r::tcali z boru niosąc zwierzynę 
i piekli ją p·rzy ogniu, inni śpiewali pieśni, a 
przy jednym z ognisk stary jakiś gęślarz na gę
śfi brz-dąka.f smutnie. Do \Valigóry przycho
dzili niektórzy i gwarzyli z nim spoglądając z 
ukosa na Ottona, który otuliwsz.y się w ptasz~·7., 
spał a może uda\\·ar śpiącego, na murawie. Ten 
.i ów przepytywal się woje\\"Ody, poco Bo~onr
chwa~ Z\YO~uje wiec, ale Waligóra nic c.hcia.t 
IDÓ\Vić. 

Czy ja wiern? ... zobaczycie intro. 

Od,· iednak bardzo nalegali na niego, 'rz,y~ 
znał siG, .że niemiec co tam śpi, przyjed1ał '" 
poselstwie ·od jakiegoś \\ 'Ojewody niemieckiego 

podobno na \\ ojnę się zanosi. 
-- Z kimże \\·oj o wać mamy? ~ pytane. 
- Nie wiem.' .. skądże rnam wiedzieć? 
-- A czemuż niemiec do Poznania nie pe.je-

chaJ, jeno tu rai? 
- Cz:r ja w·icm! 
Przez całą noc zjeżdżali się kmiecie i o SWJ

tanitt, gdy ponad bór trys{y promienie zlotego 
s./o(lca, koto gontyny znalazło się już blizko 
ośmdziesięciu wiecov.·ników. Wszyscy byli w 
szarych Ś\Yitkach lub kożuchach, przewiązanych 
nieraz prostent po w r6stem slomianem, w koł
pakach futrzanych lub wścieklicacli barani·ch na 
g!o·wach. \\" posto-tach lipowych. wszyscy opa
leni, zarośli. jasnowłosi. U;,brojeni byli mz- · 
maicie. Jedni mieli Juki na sobie i kolczany pe..: 
Jue strzał, inni miecze. inni topory. \Viększość 
jednak dźwigała cic;:żkic maczugi. krzemieniami 
nabijane i siekiery kamierme. Nie.którzy przy
jeżdżali konno z. kilku parobkaJ1ti uzbrojonymi, 
inni wlekli się pieszo, sami jedni z Jykowemi na · 
plecach kobiałkaini, w których było nieco pod
piomyków, garsteczka soli i krajanka sera. Za
roił się ca?y las dokofa gontyny ludźmi i kol1mi, 
brzrniat gwarem i śpiewami. Ody słot'tce we
szło. rozp~dZ'iło mg;y nocne i ozłociło promie
niami szczyry dachu gontyny, gdy gołębie uno
sity się znów pod b-łękit i ptactwo Ś\Viergotem 
napdnilo posęplly szmer lasu. w szerokiem tern 
obozowisku g\\'·ar i ruch się \vzmógl. W szęcLzie 
rozpalano ogniska. grzano się. przy nich.. pieczo
no ryby i zwierzynę, nawoływano się \Vzaje
rnnie. f-\ycerz Otto wstat t eż ze swego nocnego 
kgO\Yiska. przeciągm1ł się, zie\Yn~11 i zrobiwszy 
znak krzyża na piersi, modlił siG cichym sze-
ptem: . 

- Vater unser, der Du bist im łiimmel... 
Ody niemiec · skof1czy{ modły, opad się obu

qcz na mieczu i ciekawie się, przypatrywał nie
zwyktemu i malowniczemu ·obrazowi, jaki się 
przed nim roztacza?. Waligóra zato siedzial, 
jak mruk przy o·gnisku, wpatrZinny w czerwone 
jego ptomic~ie i pochlania! lakomie resztki wę
gorzy wczoraj schwytanych. 

Kmiecie tymczasem c i ągle przybyw~:tli pie.
szto i konno, jak kto mógł. Zebrało się ich ogó

, Jem przesz{o stu. 
S?oflce już było d-ość \vysoko i poczęlo na

wet dogrzewać na wzgórzu nieosłonionem 
drze\Yarni, gdy z trzaskiem rozwarła się brama 
w częstokole i ukazaf się .Zbiszek, odświętnie 
ubrany. 1\1iał \YiGc na gl·owie bobrO\\'Y ko,ipak 
z czaplem piórem. a na sobie żupan modny z 
niemieckiego sukna i przy pasie piękny toporek 
ka.mienny. Stantl.t na \\·zgórzu, zdiąŁ kotpak, 
pokloni{ się nizko i głosem donośnym począl 
woJać: 

- Przezacni wojewodo\Yie i kmiecie, racz
ci e wejść d-o Qbeiścia gontyny wszechwiedzące
go boga Lelum-Polelum. BoguclnYal was Dcze
kuje. 

Na te słowa ruch zrobi:i s i ę wielki \V -o·bo
zowisku. Wszyscy zerwali się, poprawili na 
sobie bro(l i szaty ·i szli ku bramie częstoko~u. 
\Vstal i \Va!igóra, strząsnął z brody resztki ja
dla i obróciw·szy SiG dD Ottona, rzekł: 

·- Chodźcie rycerz n! 
I-\ycerz popra\\·iJ he-tm na gł,owic i brzęcząc 

mieczem, szedt dumny i wyprostowany, 3 

wszyscy mu się . ciekawie przypatry\\ ali i usu
\Vali z drogi. Na dziedziftcu gontyny stalo kilka 
ław z prostych desek zbitych i pod dębem świę
tym, przy o.ria·mym kamieniu leżaly dwa ciela
ki białe , związane, przeznaczone na krwawą 
ofirę. ~isza tn by.la zupełna, jeno golębic na da
chu gruchały, pszczoły koło lip brzęczafy i kil
kanaście barwnych motyli przebiegało wśród 
jasnych, s-łonecznych promieni. Drzwi od gon
tyny byly naroścież ohvarte i widać byt-o jej 
ciemne wnętrze, slabo OŚ\:-..·iecone kagańcem, 
gorejącym przed bałwanem bożka Lelnm Pole
ium. 

vV szyscy \.Vchodząc:y zdejmowali pokornie 
kołpaki, wielu padało na kolana, jeszcze inni 
pełzati plackiem leżąc ku świątyni, bijąc czołem 
pokłony. Niektórzy \\'ydobywali z kobiałki 
ofiary, jaja, ser, masło, plastry miodu; za \Voje
wodami nieśli parobcy snopy pszeniczne. zar
żnięte kury lub jagnięta, i wszystko to skfada
no pod świętym dębem, lub na ganku gontyn·y. 
W·ietu złożywszy 'S'\\T o·fiary, szło do wnętrza 
chramu i z jękiem lub we:stch11ieniami czci, pa
dało na tw·arz przed bożkiem. 

Bożek ten, \'!, sze:.:h"XiedZLlCY Lctmn-Po:lc
lum, w·znosił się na samym srodku gontyny i 

sięgal aż de jej pulapu. Zr(lbiony on byl deśelt, 
n.iezgrołmie z ctrzewa i stat na p~Eista\\-~e d~·b\\ 
\\~nianej f)Omalowanej w barwy z1ełone l czer-1 
\\"tme. 'Mial d\'·.ie g!O\':Y. i .cztery ręce; tw~rze i ~ 
okroJtne w s·weJ dztkosci, Jaskrawo ubarwiOne ,\i 
o świecących Dczach, które szczególnie wraże. nic 
ni.e robiły na lud. Oczy te byly ze szkla, rze. 
czy prawie nieznanej ówczesnej Slowiaflszczy. ,a ' 
żnie, i wyglądały jak żywe. Te to oczy spra. , 
wialy się tak pCY\vszechną sławą i taką czcią 
był otoczony. U jego stóp gorzal wielki kaga. ·po 
niec i 'v ciemnej zupełnie świątyni rzucal nie. \\'i 
pewne, migotliwe światło, którego nagle pod. ~ ró 
noszące się i gasnące polyski, czyniJ'y strasz- ,,,a 
niejszem, bardziej taiemniczem cale otnczenie. 1e 

Panowala tu zupełna cisza i zpoza 'bożka uno. 5ZC 

si'ly się kłęby dym.u wonnego z jało,v-ca. który p 
wieszczkowie palili. Dym ten otaczał batwana 1ie1 
i dodawał u rokn świątyni. ~d 

Gdy już wszyscy wiecownicy zeszli się na ~rz 
dziedziniec gontyny, ukazaŁ się w jej drzwiach 1rz 
Boguchwal, w towarzystwie kilku innych, mio- rze 
dszych wieszczków. Jak Z\:vyklę ubrany był 
w dfugie, białe szaty lniane, w postoły lipowe i 11 111 

wieniec z liści dęb-owych 'i jemioły na głowie. mi 
Szedł . wolno z głow-ą spuszczoną, dzierżąc w s(Y 
ręku duży nóż kamienny, przeznaczony do za- hie, 
bijania ofiar. guc 

Wielka cisza zaległa teraz całe obejście 'ie 
gontyny. \Vszyscy przed uroczystą proceśyą 

wieszczów kornie pochylili glowy, nawet ry. nie 
cerz niemiecki zdjąŁ hetrn i zda\:vał się być prze
jęty ważnościel obrządku. Ody Boguchwał zbli
żył się do świQtego dębu i kamie11ia: ofiarnego, z 

Zbiszck porwal szybko jedno z cieląt i polożyr 
je na tym kamieniu. \Vtedy Boguchwał pod- la\\ 
niósl do góry swój zielona \VY nóż i rzek l gło- iak 
sem poważnym: vot 

- \V.ojewodowic, kmiecie i mężowie wie· 
co w i! Nim rozpoczniemy nara-dę. uczy(lmY ,ie 
wprzód. bogu ofiarę i wieszczbę wywróżmy. er 

l(zeldszy tD, podnióst swój nóż i utopi! Pr 
go \V serce cielęcia. Zaraz też zbliżyli się inni s1a 
wieszczkowie i Zbiszek, drgające jeszcze cielę ~7.k 
dobili, roztworzyli mu brzuch i wnętrzności je- ius 
go wydobywając na wierzch, podali Boguchwa- 111 

łowi. Ten piluie je rozpatry\vaŁ i t\\·arz jego się 
\vyrażając.a dotąd poważną zadumę, nagle się ~o 
rozjaśniła. ZwróciŁ się do cnaczających go ,fjy. 

kmieci rzekł:' 
- Szczęśli\va wróżba. Lelnm-P0!elum za- rr 

powiada nam po'\vodzenie w naszych przedsię· \Z 

wzięciach. Cieszmy się, mężowie, i czy(ImY 
bogu objaty. 

Tedy inn'i wieszczowi c zabijali inne zwie· roi 
rzęta, jakoto: świcnie i jagnięta, kury i gołębie. bi; 
Krew obficie płynęJa i czerwieniaia obficie całY \V i 
kamień. Wonią jej zwabi·onc gromady kruków SiQ 

i wron, unosiŁy się z głośnem krakaniem ponad bie 
gontyną. Ciała zabitych zwierz~lt oddawano Kr7 
czeladzi, która je. nosita za częstokół gontyny, ohf 
tam obdzierała ze skór, oporządzała i piekła na glo 
ucztę, jaka się dawnym obyczajem po skol1czo· 
nym wiecu odbyć mia!a. 

Po krwawej ofierze Boguchwal ze swymi 
udal się do gontyny i za nim pojedyńczo lub 
parami wchodzili kmiecie i pokłon czynili stra· 
szr1emu bożkowi Lelum-Bo lelum. \Viclu pada- 1r' 
lo na ziemię i w1oklo się tak, pelzając ku podsta- 'hie 
wie bałwana, którą całowali z pokorą. \V g{)Il- ~~ ll 
n·nie panował ciągle tajemniczy mrok i zpoza \\'~ 
bożka unosiły się kłęby wonnego dymu jałoW· hv· 
cowcg·o z domieszką wiśniowej żywicy. c{) zo,\ 
\1·-szystko odurzająco wp1ywato na proste u· ~:~ 
mysły i prostsze jcs?.cze serca kmiece. sorl 

(jdy się w skoJ1czy?·o, co zreszu.~ dość dlu· rop] 
go trwaŁo, bo każdy chcia.J się poktonić stra· ~13 
sznemu bah\'allO\\-i, sloóce już . by lo dość wyso· ~je~ 
ko i dogrzewalo mocno. l(amiefl ofiarny obmY· nod 
tu ze krwi. zpoza częstokołu dochodził wesołY' P1:a1 

g\,·ar czeladzi i \voni piekc1cego się mięsiwa. nin 
kruki wciqż . z.ło ·wieszcz!o lHakały, unosząc s~e l(g: 

nad gontym1 i szukając zdobyczy. Chroniąc s~e Po!i 
przed s;·ot1cem, kmiecie po\dadU się \V ciei~ 1 ~ min 
pod lipami, czekając aż Boguchwa·t się zj~'':J 1 1 b·. 
zagai wiec. .T eden tyl'ko Otton s ta t na śctez~e es, 
nleruchomy, na widoku \vszystkich. w posta\Yie ,\~t 
dumnej i zuchwałej, oparty na mieczu, ze zbro· do,, 
ją na piersi, z hełmem na glo."de, w którego fJO· ;1 ~ 
terowanej pO\\·ierzchni nrzcglądato się maio're, Jes.t 

polskie słoikc. Kmieci~ przypatrywali mu sie ~~~ 
cieka\.vie i z pcsz.anowaniem. mt;, 

Na koniec zjaw·ił się Boguchwat za\vsze ze ~~: 
k . 1 1 • • , • l yrn na ~t e ! sw;;1 za rzywmną asl'•ą t ww-r1ce.m z1e. on. . do\' 

glowie i z,agail wiec. Gdy rnówii, wielka ctsZ3 Py 

panowa~a \\" Śród zgromadz.onych, z boru tylk~ zk 
dodwdzit szum poważny i melancholijny drz~'W ~l a· 
i gl'ucha.nie go.htbi na dachu. Boguchwat prze • 0

' ' 



śe ta,,:it \V krótkich sl·o\Yach p~wody. dh których 
• ", 0~ał "iec i okazat im posła r1iernie..::kiego. 

r. Z\ _ f<.adźcież teraz, wojev\·ouowie, kmiecie 
e: gospodarze. by o-słnnić tę gomy11ę i '\\'Szech-

e' . 1·r-dz~ącegn Lel11m-Poleium cd grożącego mu 
\\ V ' o .• 

e-
1
iebezpiccz-dtstwa. 

e. Tak sk.o1kzyl BoguchwaL \Vtedy wstąpił 
'· 1aprzód ~Jtton, b1:z-ęcząc miec~et~l- i stamtwszy 

a. , dumneJ post,avne. pocZ~l -1 rnowtc: 
ią _ Przezacni \Vojevvodowie, kmiecie, i go
a. ·podarze! Mój suzeren i pan, p-otężllY margraf 
e- \l·igman, ofiaruje wam swe przymierze przeciw 
. król-ovd Mieszko-v\·i, któ-ry nową \\ ian; wpro
• 11 adza, burzy o-dwieczne goutyny, wycina świę

e.j1e dęby, k:ruszy bahvany , daniny nakfada i ni
. szczY dawną sł~owiaJ1ską S\\·obodę. J\1\ój .suzeren 
v ,pan, potężny margraf \.Vigman, wkroczy d:o tej 
~ :ienli na czete niezliczonych '.vojakó-w i tępić 

~dzit. \\ ojakowi Mieszka. 2ąda tylko byście 
a ;zewodników dali, ŻY\\·ność dla koni i ludzi 

·b vrzygorowali i przyjmowali go jako sprzymie
. 'rze;'Jca i przyjaciela. 
1 To rzekłszy, obrznci? \\'zrDkiem ·obecnych, 
i 

11
milld i znów w postawie dumnej oparl siG na 

e. mieczu. Tedy po·d11iósl siG gwar wielki, '\\SZY

w 1cY pocz'ęli rnó\vić. pozrywali się z mui·awy, do
a- hi~gali clo siebie, radzili. krzyczeli. obstąpili Bo-

guchwala i Ottona, dopytywali się o szczegóły. 
ie Kiedynickiedy ro-zlegały się okrzyki: 
'ą - Idźmy na Mieszka, niech przepadnie. 
'·niech szczężnie ze swą now4 \v iaq! 

e- fnni znow~.t wołali: 
i- ,_ Niech zginą Niemcy! n!e cl1cemy sojuszu 

o, z Niemcami! 
l Ody \n·za w a ta dość długo trwala. nagle na 
. !a1rie nkazał się mąż wielkiego wzrostu, z jasn~1 

o- iak len brodą, ,,v kolpaku rysim. z pDd którego 
DOt kroplami spływa? mu na czolo, i rzekł: 

- Posruchajcie mnie wojewodowie i kmie
Y ~ie! Ja rnam, jako wiecie, gródek o dwa dni 

nro~i od Pozllallia i wiem, co SiG tam święci. 
il PrzyszJy teraz takie czaS:'/, że przepadnie na
ni za da\\ na swoboda i bogi ilasze da\\ n e. Mie
l~ szko t~pi wszystko mieczem. R.adzQ tedy so.!. 
- insz za',\·rzcć z Wigmanell1, zaprzysh1dz na sól 
• 1 na zicmiQ Ś\\"iętą, przyjaŹ11 \deczys[ą i bronić 
o się clo tlpad-lego. Kto nie postucha tej rady, te
ię ~o claw11ym obyczajem ki.iami zmtlsimy do zgo

fjy, 

- D<Jbrże mówi vViesław, Ćlobrze mówi l 
· ri'zymierzc za wrzyjmy z \Vi·gmanem! - po
. czętn wolać. 

Ten i (nv chciał się temu opierać, ale pogro
żono im kijami i nmilkli. Zaraz też j}Oczęto si~ 

- roi;..:lJDd~:ić, b0 smakowita \\ o!'1 pieczystego wa
bi!a ciD siebie; tylko Boguch\\ at, \V aligóra i 
\Vicsfa\\, zcbravv:szy sęi koło Otrona. układać 
Si\ pocz~li. jako i co czynić należy. J~eszta \\-'Y

biegra z obejścia gontyny i przy wesołych o~ 
o krrykach i śpiewach · radosnych, zabrała si~ do 
' Dhfitej, a tak rzadkiej \\. tych czasach ciągłego 
a glodu 11 bóstwa, uczty. 

(Ciar.:! dalszy nastaon. · 

Szkolnictwo japońskie. 
. Japonia posiada dziś dwa uniwersytety rządowe: 

• lr Tokio i Kioto. i trzy prywatne w Tokio, w tej licz
' h1e Jede11 dla kobiet. Ministerstv;ro oświaty, zawsze 

• 0 postępy wyższego wyksztalcenia d.bafo, na p.ocząt-
a ku roku bieżącego wypracowało projekt nowego uni-
- 11'e~·sytetu na wyspie Kiu-Siu. Aby projekt ten rnoż-

''Wte prędzej uskutecznić. przy ministerstwie zorgani
{) ZO\r:-tna :r,nstala specyalna komisya, której poruczono 
• ~-Ybudow".nie oraz mządzenie gma.chów przyszlei 

11·szec111licy i zaproszenie odpowiedniego ciafa profe
- sors1<:iego; jednocześnie ministerstwo wys.łalo do tu-

ropy kilka odpo\vied.nio wvkwalifiko\vanych osóh 
a· (lia. najszczegó.fowszego zaz1iajomienia się z organiza
- ~la najlepszych wszechnic, aby u siebie najracyonal-
- ll!ej wszystko urządzić; nowy tiniwersytet najprawdo-

Y ,)}odobniej zostanie otwo.rty nieba\\'em. .lest też o
. o;:acowap~- \\. ogólnych zar:ysach plan nowej \Vszech
a, Pr(·y na pótnoq· pa(tstwa w Chakodate na \\'.}'spie 
ie -ll$sn. 
ię . Dla \\·yksztatcenia fachowego posiad~l J~o{)ttia 2 
iU ~lrtechttil;i, 3 akademie ha11dlowe. d·wa \Vyższe se-
. nr,lW.rya nauczycielskie. h:onsenv<J.toryum muzyczne 
1 1 tr;~y wy;i,sze zakrady, do ministerstw wojny, dworu 

l;e. e orskieg-o i marynarki należące. 
·je 1\, M_łod:.>:ież, która gimnazvą poko(Jczyla. pr~ed 
p· d·.~t~Plellic·m l\3. uniwersytet lub do 'vyiszych zakla-
0. 

1
,?'' ~P~cyaln)•ch, odbywa stud.ya przygotowawcz.~ 
.·· szescnt akademiach (katogizoku). Kurs akademiJ 

~~ "~~t iedno In b dwuletni; dla niektórych wydzialów 
~ ~ę uni:versyteckich na~vet 3-letni. Gimnazyów męzkic.h 

/)()~lada Japonia 130 rzadowycb i 40 prywatnych; gl-
~~łlll.zyów że11skich: 20 · rządm.vych i 7 prywatnyclił; 

a ~~ ,sz~o1y techniczne średnie, 47 seminaryów uauczy
i1 d e sine h; 125 szkól artystyezno-przemvstowych rzą
ta P~·\';'Y~h _i '15 prywatnych; kilka r.akladów dla śte
(0 zt~1 l l'\lcmych, przez rząd utrzynryw-,mych; 27,015 
'\f/ 1\~I(J.f.:,lement~t'IWCh rządOWYCh j pr7.eS.ZfE'J spo p~·r
d• ~(atn) c.tt: npro•.:z te~:~;o przeszlo 1,200 Z:Jl\lado\'' r(.~-

l\\'ych i prywatnych najroztt1a.its1.ych typÓ\\ ... 

\\'e \\.'szystkki1 szktJiach japmiskicli \Y U'biefłym 
roku akademickim otrzymało ~.aukę 7,?15,078 6Sób, 
w te-i liczbie na unh\ ersnetach 4.51<4 osób. Biorac 
poci liW:J\?.'e, że \Yiększość ·ksztalci sie w szkołach ele
meJlt~:nl:rc1l, rzec śmial@ można. że Japonia .co rok o
trzyn!lljl2 do 2 lllilioiiÓ\\' osób elententamie chociażby 
v·\·ksztatconvc;J. 

· \\' .b.poitii !lauczanie elementarne jest obowiąz
ko\vem: rodz ice sa odpowiedzialni za niepasylanie 
d.7,ieci do szkó.l. Nauki \\- szkofach elementarnych 
trwają prze-z lat czter~·: jest to kurs niż.SZL dl~. wszr
stkich obo\','iazkowy i nieptatny. \Viększość szkól 
eleme:nta.rnych posiada wyższy kurs czteroletni, se
minarrum nauczycielskiego. Kurs ~imrwzrów jest 
o;ternletni. seminarrów nauczycielskich -- pięciolet-
l d. Kntkzącr kurs lZimnaz)·ó,,·, po przeshtch211iu stu
dyów przygoto\\'awczrclt w tak zw8nych .. kotagi
J.atzu", \\·stąpić rnov:a do zal·d01clów specyalnych wyż
S7.\'Ch lub 11a uniwers\"t..:h·: l.:o{JcZDC\' s.eminarya niż
sze, moga zaj<lĆ poSatlę Iiauczyciela .\V ll.iźszej Szkole 
elerne:ntc.rnei. lub \VShl pić do scmina.ryów wrższych 
z kurst-m czteroletuirn. oo uko1iczeniu których, o..trzy
rnuią posady nmH.:zycieli \\' szkole elcrnentunej wyż- · 
szej. Stnd,·a uni\\·e:rsyteckie wym?.gają sześciu lat 
c7.8.$\l najmniej. 

\Vszvstkie z"l·t~~dv. z wyjątkiem niższych szkól 
element<Jl'i1\Th, utrznm·w;}ttych kosztem gu1iny. lub 
t11.ieszka1ków ka. żdci tlziclllic~· w micst2.ch, są. p!atne. 
Op.lab jednak bo.rdzo 1\iewrsoka: 12 do -40 rubli '\V 
7.P.U2.dacll średPiclL \Y r2tJch micsieczil"".'Ch onh·lCCl

nvch: zdolniejsi i hiednicj:.i ntrn·rnuja ulgi. ()p.l8ta 
11 ; uniwersytetach i zaldad.ach wyższych nic prze11osi 
50 rb. 

WrmiePionr szere:2: 7.8\dadów t8.k Jest w swojem 
stopniow2niu nrz:Jdzonr, ;i,e w~·ksztakenic Paiwyższe 
iest dla biedniejszYch nawet c1ostęnnern. St11denci i 
~v,·chow~~~lC\' serninaryów· 11.auczycielskich n10ga n
trzymy\\ J.ć- stypc~·,cJya, l.ztóre po ukotkzcllitt nmszą 
spracać. 

Orgr>ttizacya zrddacl(\\\· żel'Is1dch Drawie sie ni
czem oc1. męskich nie rM11i. Sa to niższe i wyższe 
scmi11. 8. r'.'~ Jlancz,·ciclskie ctl:il. kobie-t. Przed dwoma 
l8.tv 7.nstat ot\v:1.rt\· w Tnl\io pienvsz,- Ulliwcrsytct 
cll8~ kobiet i .illż w. zcszlyrn roku licz\·r na czterech 
swoich wrcl.ziatnch: ltistorrczno-litcrackim, mcclycz-
11\"11\. rrz':rod11iczrm i ekonom iczno-spo.tecznym, 
1HZCSidO ()t)Q Shtcllaczck. . 

Wprost 1"Jez z2.rZHtu jest w J:<.ponii w~·ksztatcClllC 
e-1cnH'l't2 r11e, tąk pod wzr:lędem samego sposobu n:.~u
czHJJ.ii.l. i8k też 7.e względu na .otrzymywane rezultaty 
czterole.tPiei nauki. Trzeba to zauwa.żvć. że jęz~·k 
i<wot'lski, nie m<~jącr żacl.ltc <Jo pcldobiet1sfwo. do c:.hi.I't
~l.::ic!Zo. posiJkujc sie pisownia chiriską przewaznte, 
użv\\·ajac .icclnncześnic dl11 Z8.Zn~lcze11ia odmio.n gra
n,~t\-c7.m·ch swego japor'1skiegn aliabetu. który się 
skta~cla z 4i sylab. Dzieciak japol1ski musi się więc je
dnocześnie ucz~·ć i 8.!1o.hctu ,iaoo(tskiego (kata-kana, 
chira-gatta) i cll~'.rrddcrów (hieroglifów) chir1skich: 
M.oże dlatego clzieci Japmiskic uczynaja uczęszcz.:-:: 
o.o szkól b2.rdzo wcześnie, bo w piątym \uh szóstym 
roku. Japo(Jską szkotę e\ementa rną odpmvieclniej na-
7-WCl.Ć o;4ró~:. kien,, gdyż znacz n~. część pobyt~t S\'-:e~o 
w sr.kole, dzieci na \~'olnem pow1ctrzu spQd,ZaJą v:srod 
zHb'aw pouczajacyd1. . 

.Samo n2.nczonie cz~·tania i pisO\-\'Ili chi(tskiej tal.;: 
jest postawione, a1n: dziecko nic zmęczyć i do 11attki 
nic zniechęcić. O ósme.i godzinic zra.na d7.icciaki ja
por'lskie - dziewczęta i chlnoc\: razcn1 - do szkoly 
nrzychoclza. niosac ze soba nicd.uio ksiai.ck:. (1. użr nt
lon cienkiego papiern japcn'Jskiego, pędzel. l<tórego się 
tu zam i~1st pi\\ra użv\,·a. i pudctcczl ·n. w ldr'lrem sie 
tusz rozciera. \1/yldad trwa :2:0dzine, po której na
stePltic ?n minnt rekre<lc';i: w cz8sie rekrE-aq:i nau
c7.yciel wyJdada dzieciom ll8. d7.iedzit'Jcu, lub w szknl
HYITl ogrodzie poczatki przyrndoZJlawstwa - "mm
kę kwiató\,-" i .,ll a!ll ę zwier7.8_t" -- jak sic to tu !la-
7.VW8. Pien,-sza jest w sposób '.\cca\e od eu ropeiskie
go odmiennie prowadzona: jest tu ha.rdziei 8. rtyst~·cz
ll<.l lWHka, niż ścis..fa. nattko\Ycl., ,.nudną", jak u nas. 

\Vyldacl.v po mistrzowsku wprost są prowadzo
ne. to też nie można się dzi\vić. że w Japonii niema 
czfowiek<.l, którrby swoich kwiatów l roślin nie znal. 
i że każclv .lapot'!czrk u Pas za dobrego przyrodo
znawcę mÓglby uchoclz,ić. 

O pienvszei dzieci maja przerwę na obiad; przy
choc1.7.n o rrodz i11ie 4 ZtiOWll do szko.f\· i są tam clo 
godz. 6. Nie jest to ucio)li\\'Clll. <;r,d,: :~ s7kota ele!Tlell~ 
t<~.nta zwykle sie mir.ści na roQ·u każde.i dzielmcy t 
dzieci na przejście kilka 111i1!11t potrzebują, a sposób 
n<ntczc>.nia tak jest oiywic11n· i pffttY najrwmaitszych 
rouvwek, że dzieci szkolę knchają. 

NCJuczyciele i naucz~·cielki są wzorowi. co nie 
iest ucszta cl7.iwPem \\' kn01ju, ą,dzie dzieci kan· cie
lesnri nie Zl1CJjCl i S{'dlie je c1·1ca \'."~7.\'~tkiem n?.i lco~7(:'!Tl 
otoczyć. Oryginalnem w Jaoonii jest to, ii ta.m dzie
·ciCJ.ka. któr:r sie uie-prr':zwoicie lub występnie nC~wet 
na ulicv zachowuJe. stójko\VY ze> hi era do szkoty i tu 
go do książki sadz<.l. . 

.Jc(1.na też. z cech cllarakterystycz;nYch sr.kołlll
ctwa japoiJskieQ'o jest brak \'!."',"ldadów religii: Sil one 
tam twwct w szknta~.,;h wzhr~1Jli3.ne, ~1.by wśród dzieci. 
do rf1ZI118.i tych wyz pa(! n<l.le~~<~.cvch, nie posiać zi:-1 rna 
r~i07.\.t(•d:r. '1\?uke reli'2:'ii c>trzymu,ia dzieci w domu, 
lub w specyalnvch szkol<1ch. 

N2.tmni8.st od szkoty r!f:l11('Pt3.rt!e_i do uni-..versy
tcttt \V)'kfad.a.lla jest nauka moralności i etyka. 

\Vob:.' c ta.kiel.::'o clw.rCJktern szkol\· Japo!'tskiej i 
dhatnści Japortcz"\·k(hv o rozwój szkf1lnict\"va, nie mo
żna sie dziwić. że dziś Japonia posWJ.da caJe zCJstępy 
wvkszta.tco;1;'Ch p-o euro.ocisl->u ludzi, że w niej zro
hifr takie posłGPY technika i kultura europejska, że 
dziś do Japonii po naukę j::~dą 1. Chin. Korci i nnwet 
dalekich Indyj. że o<ieg:rać o11a moze taką. rolę na da
lekim Wschodzie. jaką odegraty \VTochy i Niemcy dla 
nas w XY stuleciu, a dla Japonii przed 30 laty Anglia 
i Ameryka. 

Rola Bismarka w powstaniu polskiem. 
\Vietki dziennik rosyjski .. NO\\'Bjc \Vremia" 

otrz:yma.t i ogłasza li t napisany pu polsku przez 

członka Towarzyst\\'a i1istoryczneg0 w Land)-
nie, Karola de Coligny, który, powołując się na 
posiadane listy \\·łasnoręczne Bismarka, dowo
dzi. że Bismark odgry\\·ai rolę podżegacza \~' 
po\VStaniu polskiem 1863 roku. 

Jak donosi p. Karol de Cołigny, członkowie 
To \i\· arzystwa hist·orycznego w Londynie nabyli 
piętnaście w.tasnoręcznych listów zmarłego Bis
marka. Sporo jegu listóv..-, przechowy\van.ych 
\V archł\vach różnych mocarst\Y. calkowicie 
słotografc\\ ano, a z innych porobiono tylko wy
ciągi. 

,. \\ szystkie te listy dO\\·odzą nie\vątpliv.,r ie, 
że w interesie Niemiec leżało podtrzymywa0 
po\vsranie polskie i podżegać opinię publiczną 
we Francyi przeci\\'ko R-osyi. \V tym celu Ris
mark vvydaJ jakoby polecenie domovvi bankier
skiemu !(otszylda \\' Paryżu, aby wyplaca1 pie
niądze sprzedajnym dziennikarzom francuzkim, 
którzy drukO\\ ali podburzające artykuły \V 

sprawie polskiej, tudzież artykuły, przeciwko 
Rosyi \\'ymierzone . 

Gazety niemieckie są ogromnie. oburzone 
na te odkrycia i twierdz~. iż są to falsze \vymy
ślone na to, aby stosunek Niemiec do R.osyi po
gorszyć. 

Oburzenie ich zaś na nic się nie zda, bo 
przecież ogólnic \\·iadom~ jest rzeczą, że Bis
marle, aby dojść do celll, \\ środkach nie prze
bierał. 

Rozmaitości. 
Liczby, dotyczące szerzenia się Połaków w 

państwie pt·usłde-m oglasza urząd statystyczny. 
·vv Księst\\·ic Pozna(lskiem Polacy tworzą 70 do, 
90 procent ogNu lt~dności, również na Gómym 
Slązku, w [)rusach Zachodnich zaś 50 do 70 
procent. Ob\\'Ocly, \\' których liczba Polaków 
wynosi tylko 30 do 50 procent ogótu 11!dności, 
coraz się znmicjszai~1 tworzą tu i owdzie enlda
wy. Tylko w zachodnich powiatach liczba Po
laków \\'jii10Si mniej niż 30 proc. Z wędrówki 
Polakó\\ od roktt 1890 podaje tHZ~ld starystycz.., 
ny niektóre liczby. Polacy wędrują z tyd1 o" 
kolie, w których S4 we \\·iększości, liczba wy
chodźcÓ\\ wynosi l do 30 procent; tylko z po
łudniowych Prus \N schod11ich \\'i(;cej niż 30 pro
cellt. vV Prusach Zachodnich lkzba Pobków 
po\YiGkszyła się od roktt 1890 o 53:000,. ]iczb_~ 
NięJllCÓ\\. zą$ o 77/JO(), --. . \tv Księstwie PcZrla(j .. -
skiem powiQkszyła się liczba Polaków od roku 
1890 o 109,000, liczba Niemców o 27,000 . . ·~ \V 
Prusach \\'sshoduich liczba Polaków siG zmniei· 
szyJa przez \Yęd n.~ \vkę na zachód. Na Górnym 
Sl<tzku liczba Polaków PO\YiGkszyla siG o 147 
tysię~y, na Pomorzu wzrosła z 11 000 na 15 000. 
\\ - pro\\·incyi brandenburskiej z 29 000 na 49 000. 
Starystyka \\·yakzuje, że Polacy żyją \\ . 170 oh
wodach a w 10S z nich ich liczba wzrosia, tyłku 
\\ 62 zmie.iszyła się, to \.Yzrost jest wiele v,: ięk
szy od ubytku. 

Las w podróży. A me r'ykanie \Yszystko 
mogą. Miłoner ameryka{Jski pobudował sobie 
pałac za drobnostkę - za 10 milionów marek. 
Lecz brakło mu lasu "'- pobliżu. Co robi? Każe 
pobudować kolej do lO kilometrów odległego 
30 riu)rg dużego lasu, ·i w miesiącu przewiezl·ono 
cały las po drzewie i zasadzono· w około pałacu 
Drzewa nic nie ucierpiały, nawet JOO-letnie dę
by. To siG stało w far tiills. Przesadzenie la
su kosztowało 800 000 marek. 

Nowa sekta. W Ameryce powstała nieda
wno bardzo oryginalna sekta. CzionkO\\·ie jej 
nie iacla.i'-l żadnych pokarmów gotO\l.:anych lub 
pic..:zcr:y:.:h, sp ~_ ży\\'2 !~t =-::::-.ś w ~~: ~-~~:t:J surowe, 
zarÓ\\-no mięso, jak jarzyny. Znany milioner 
amerykaliSki doktor f~o-ckfeller należy do tego 
bractwa. Utrzymuje 011, tak samo jak inni zwo
lennicy "suro\\·ości''' , że natura wytwarza jedy
nie pokarmy SlHO\\·e i że substancya, poddana 
cizialaniu ognia \\·prowadza do organizmu za
rodl\i zgnilizny i śmierci. l~Dckfeller nie jada 
ani chleba, aiJi żadnego innego ciasta. Do sekty 
"surowoj~cló\\·'' zapisało się. w· Chicag-o z górą 
dziesięć tysięcy rodzin. l~zecz szczególna, że 
do-ktryna ta przyjęła się \\ "laśnie w mieście, 
gdzie s::1 największe sklady słoniny i solonej 
w~eprZD-\\· iny. 

Statystykę osób, które cieszą się największem 
powodzeniem w wieku XX, sporządzi.! profesor uni
wersytetu w lllnois, Deatcr. Je~o księga z.a'V.riera 
8602 nazwiska. \Vedlug tych danych. muzycy do
chod.z~ do _s.la\\:-y 11ajwcześniej, następne miejsce zai-

. rnują uczem, dalej idą. aktorzy i literaci. Wy11alazcy 
osięj;{ają. rozgtos nie wcześniej, jak w latach 40. Ko
biety we wszystkich zawodach, oprócz na scenie i 
estradzie, zyskują p-owodzenie p-óźniej od meżcz:yzn. 
8-t procent ludzi słau·nych 11ie skorkzrto uPiwersy·te
tu. Z po~ród finan istÓ\\. lo proceut ma stopieti nau
kow~'. 



Wybory do sejmu pruskiego. 
Wybon' wa(manów. · 

Dzie(I prawyborÓ'\\ naznacza minister ( \\' 
tym roku 12-go listopada). czas \\· ładza miejsca
\.\ a. R.ó\\ nocześnic oznaczone być muszą lokal 
wyborczy, naZ\\ iska prze\\ ndnicz<{ce-go i jego 
z:1stępcy. Przewodniczący mianuje sekretarza 
do spisy\\ ania protokółu ·i 4 cto 6 ła\\· nikÓ'\\. 
Lawnikiem może być tylko prm\·yborca z tego 
- amego okręgu wyborczego. 

Przy pO\\Oły\\ · aniu la\\ nikÓ\\ trzeba ·u,, ·a
żać na to, czy mają prawo głoSO\\ ·ania, bo jeżeli 
trzech ła\\:ników nie ma prawa wybieran1a wal
mana, dla tego, że nie zamieszkiwali 6 mieslęc'~, 
w odnośnym okręgu prawyoorczym, natenczas 
wybory są nicważuc. 

\Valmanem może być każdy praw·ybor~a \\ ' 
\\'Oim ob\\·odzic prawyborczyrn, bez \\ · zględu 

na to. do ldórei klasy należy, .icżeli tylko naz\\'i-
k() jego w liście .iest zapisanem. · · 

Ponieważ atoli cak wybory s.ą jawue, 
przetD ntc należy wybierać na \\·aJmanów ludzi 
zależnych, jak np. nanczycieli oberżystów itd., 
~ tylko ludzi niezależnych, którzy występują 
śmialo i otwarcie i nie zdradz<.t położonego w 
nich zaufa.nia. · 

Na pra\.\"ybory trr.eha się stawić punktual
nie, a jeżeli ktoś się spóźni, po\vinien się natych
miast zgłosić do przewodniczącego. Jeżeli glo-
owania w jego klasie jeszcze nie zamknięto, 
może w niem \\'Ziąść udział. Najlepiej i najpc
\.Vniej ies·t stawić się na oznaczoną godzinę. ~ . 
Trzeba też w lokalu wyborczym \li'Ytrwać aż do 
kołlca wyborów odnośnej klasy, ażeby w razie 
ściślejszych wyborów módz g-łosować. 

Po zaprzysiężeniu ła\Yników prze·z przewo
dniczącego rozpoczyna się głosowanie. Na.i
pierw ·wybiera klasa trzecia. Lokal musi tak 
{}bszerny. aby \\'Szyscy prawyborcy w akcie 
\vyborcz. ·m mogli \\·ziąść udział. Prr.ewcdni
czący \\'Y\\'oluje każdego wyborcę, począwszy 
od tego, który płaci najwięcej .podatku w rze
czo-nej klasie. 

\\lyborca wy\vołany przystępuje do stołu 
-..·yborczego i wypowiada głośno i wyraznie 
*1-Zwisko tego, którego ma zamiar obrać wai
m-anern. Jeżeli wybiera się dwóch wałmanÓ\\, 
natenczas wymienia \vyborca oba naZ\\. iska 
woich kandydató\~ jedno · po dri1giem. 

WaJman może wybierać samego siebie .. 
Protokóli·sta musi '"' obecnosef prawyborcy za- . 

ć natychmiast imię ·i nanvisko wybranego 
't\ aJmana obok nazwiska prawyborcy. Dokładne 
·&Znaczenie wałmana jest koniecznem. 

Jeżeli waJm.an otrzyma absolutne{ wię
kszość glosó'\V, natenczas jest wybianym. Je
żeli nie, natenczas następują ściślejsze w·ybory. 
Gdyby i przy powtórnem glosowaniu zno\\1-u 
równe padły glosy, wtedy rez.strzyga k>s, dą
gniouy przez przewodniczącego. Lecz przed 
ciągnieniem losu muszą koniecznie nastąpić ści
ś'tejsze wybory, chociażby tylko d·wóch w od
flosnej· klasie prawyoorców glosowału, boby 
sejm unieważnit wybory 'v od'nośnycłt . okrę
-gach. 

Wybory ściślejsze odbyv-. a.ią sic: .-w następu.~ 
iący sposób: 

Jeżeli tylko jeden walman ma zostać \V'y

\lranym, odbywa się \\ ybór ściślejszy pomiędzy 
t;l."Jhł dwoma, którzy otrzymali najwięcej glo
sów, jeżeli chodzi o wybór dwóch wałmanórw, 
odbywa się wybór ściślejszy pomiędzy c.zrere
Mla, którzy otrzymali najwięcej głosórw. To p:o
·wtay;za się tak dftt~;o , do puki nie pozostanie do . 
'" ,. yboru dwóch. 

• Gdy chodzi o wybór d\vóch \Valmcu~ ;;w .. · Gt 

,przy pierwszym \Vyborze tylko jeden ~andydm 
otrzymał absolutną \\·ięh;zoś(. głosó\\·, a drug1 
nie, .aatenczas następuje wybór ściślejszy pO'm·ię
dzy dv.oma następnymi, którzy odebrali na« ;dę-

.. i ;ej głosów. 
Każdy \\alman musi oś\v iadczyć, że· wy

bór przyjmuje, albo natychmiast, albo, ·Jeżeli jest 
•ięobecnym, co zachodzić 'l!.. ' laściwie nie po\Vin
no, w przeciągu trzech dni po diQniesienru Q do
k<Jnanym wyborze. Jeżeli ktoś v:ybran)· zostaje 
_,.. kilku klasach, powinien o 'wiadczyć, w której 
vybór przyjmuje, a wtcnc1as fila Qdnośnych 

' klas następuje nowy wybór. 
Jeżeli walman podczas v:yboru oświadczy, 

że wyboru nie przyjmuje, natenczas nowe wy
bÓry. odbywają się natychrn.i~st ,. jeżen oświad'
~·Y to po wyborze ookonanyr.1, musi być ogło-

- ~ony: 'nowy termin wyborczy. 
PQ dokonanym wyborze -.. :klasie trzecie j. 

'..,~ . . ... ~---. .-:..~- . ,_. __ _ 

Ópuszcza.i<l prawybor-.:y klasy tej lokal, z \\Y· 

jątkiem prawyborcy \\ ybrane.go do zarządu, a 
nastęjJilie odby\\ a się '' ybór w klasie drugiej. 
potem ,,. pien\·szcj. '' ten sam sposób co w 
trzeciej. 

Kto nie p1a pra\\ a do gloSO\\ ania, tego mo
że zarz<.{d z lokalu '' ·yborczcgo wydalić. \\' lo
kaJu wyborczym nie \\·oJno gł ·ośno rozmawiać 
ani agitować. 

\Vybory ,,·aJmahów '' ażne SC.! na całe pię
ciolecie. z wyi<ltkiem. gdyby sejm zastal roz
wiązany. Na wypadek wyborÓ\\ uzupełniają

cych, jeżeli n. p. udnDśny pose1 zostanie '' ybra
ny ,, .. dwóch okn:;:gacll. lub w razie jego śmierci . 

\\: 3rbierają ci sami walmani. 

RoznaaUości. 
Balon~· na w ~.:stawie w St. L<lltis w Ameryce. 

Dot\·ciJczas mÓ\\ iono tvlko o C,antosic Dumont Le
baudnn i :Jnh.:n·kaninie Steolnsic jako o konkuren
tach · na nagrode 100 0(10 dolarÓ\\ w projektowanym 
konkursie statl\ó\Y powietrznych v · Saint Louis. Obe
c!lie nadchodzą \\ iaclomo.ści o nowych J.:andydatac.;1, 
~tarczy ich mnóstwo. ho yankesi. są w obawle, aby 
nagrody nie wzią! Dumollt lub Lebaudr. 
dotychczas nieznanych. SzczegóLniej Amen·ka do-

Cieka\\·ie zapowiada się statek pO\\·ietrzn:;· prof. 
Dore to na wpó.! maszyna latająca. na wpóf balon -
tak jak u Otnnonta. tylko że zamiast śruby porusza
jaceS statek. będą mu nadawary lotność i silę mo
tor\·cz!Hl d\n. olf.rz:,·rnie s l\ rzydla. które mu JJOzwol:J. 
osiągnąć znaczna S7ybkość. Rozpedza,iąc si~ z po
CZ<ltku stat~.-k biegnąć tędzie na hotach ~umowych. 
.Morris inż:rnier 7. Colorado buduje caŁy statek z alu
minium . i zupdnie bez balonu maczyna. jego. za po
mocą skrz:rdel' i śrub wzniesie się w górę i ma o
siągnąć szybkość 100 mil ani!. na godzinę. Urz<-~dze
nie tej maszyny jest dotychczas taJemnicą.. 

!\'iemiec Kindler m ieszka,iącv w Ameryce. zamy
śla o zrobieniu statku icl[lcego 80 mil ang. na godzinę. 
aie tak urządzonym. ie skrz:rdfa. które będą Zliajd"
wafy się pod balonem, w iazie potrzeby zostaną uży
te jako spadochron. a w biegu .iako ster. Poruszać 
go hędzie elektrrcznoś6 zwedon11 okofo balona. tak 

ie zdaje \\·rnalazc.r ,,·ogóle. przypisuj~~ \\ kl \ ie z 
cz.enic. 
..... Reifferscheidt z lllinois prc.iektuje znów tc..1 
otoczon:-< niby pancerzem siatke:t z alumiJ,inm a p· 
szonr za pomaca skrz:rdcr. 

OprGc·z tych istnieje jeszcze ·wiele iull~' ch Lt 
strczn:rc.ll .vrojel\tÓ\\~ których wlaścJciele i spotl;.: ~ 
pe.\\ flC nlt:Jeden · - lllestety - wypadek na konkur .. 
cyin:nn popisie w St. Louis. · 

Mówiące fryzury. Kobiety japOJ1skie cz 
S Z 'l S\\ e w losy tak sztucznie i tak charakte: 
cznie. że już z fryzury moina p·ozna-6, czy ct2: 
osóbka jest dzie\\·częciem, które chce ""Yiś~ 
mąż. czy w'Cio\vą niepo-cieszoną, czy też wdó1, 

ką. któraby się chętnie dala pociesz~ ·<.\ gdrh 
się ktoś tylko chętny znaJaz t. MlQde dzie,\ ~z 

1 
ta zaczesują \\-lDSY w formie wachlarza, ·alt 
motyla i upimfią srebrnemi lub barwnemi o·zdr 
bam i: ·wdówki, chcące wyjść za m.(1ż. spi.nają 
na tyle głowy szpilkami szykikretowerni. 
wdo'\YY. które postanowily zawsze być wier. 
mi zmarłemu malżonkowi, obcinają ·\\ J.osy kr 
tko i nie noszą żadnych ozdób. 

Piękny zwyczaj. \V niektórych oholicaclt pol 
dniowej Hiszpanii istnieje piękny zwycza .i. .leżeli kt 
ry z mieszkańców wioski zachoruje i nie m.oże upr 
wiać swe~o pola, wówczas w niedziel~ po ukoricz 
nem nabożeilshvie ksiądz wchodzi na kazalnicę i m 
wi: --- ,,Bracia! "wiecie, ź.e wasz sąsiad jest chory, . 
~o dobyte.i marnieje, a rola nie obrobiona. Ale ~ 
Hie zapomnieliście obyczajów nasz}·ch ·przodków 
przypominać wam ich nie potrzeba. .Ja Z\,·alniam w 
od. .ś'\\· i<;cenia dnia dzis-iejszego i upominam \vas. ab 
' cie pomogli choremu sąsiadowi." Po I;rch s~owa 
kapłan blogoslawi lud i w·szyscy oJchodz::t 
S\Y-ych domów, zdejmują świąteczne S7C1 ty. a ubiera· 
w codzienne i wsz:rscy razem, mężcz:.'ź ni i. l'Pbh:r: 
chłopcy i dziewcz-ęta, starcy i dzieci. w wesak 
towarzystwie 'idą na rolę sąsiada, gdzie wedle P'1 
trzeby orzą. sieją lub koszą. śmiejąc si ę i rozma\\i' 
iac \Vesolo -- j tak w ci~'óch lub trzech godzina' 
zrobią to, co ,i.eclen czlowiek musialby r ol':i ć caty !. 
dzień Iub i d1uźe.j. 

-· ''""'WGT , ! Zahojcą "'1\\.łriUiDełJO zflro•ia jE""st cen Lło pije liliiery z ołcj- li kfh1' i esseae)'i ołe.r}'e~ill~ ch, "eóre Dłł!JwięctU w Niem· 
e~eeb są fabry~owane~ 

J"tadyna w kraju 

parowa fabryka likworów i eseneyj 
G a, ps .łt:i(~~·o &~ l» o niecki e;;·•• 

w Lidzbaru (Lautenburg (v\:. Pr.) 

= zesUtwia ~woje wyrohy, y_~o 

we l 00000000 1 
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~aj l e p·sza i najtańsza tabaka 
do palenia 

Oldenkott'a w Rees. 
. zastępca w Bo<;hu.~ 

\\Jilh~· tlollermann., · . . ·.. . ', ·• 

W M·ro~k ~Wt '··k, ·f 
skład. ko}~ni.alny . · · · ~ 
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er.ciunl!ami '\Y'ydawHie•wn .,'V\r·aruaa Polskicgo•' w Bodrum. 



Codzienne pismo Indowe dla Polak6w na obezyźnie, poświęcone sprawom 

Wycaodzi codzien&ie z WYiątkiem dni cośw!atecznycb 
tJJ ••datkiem reli~jnyrn o. t.: .. Nauka Katolicka" z tv·
codnlk1em soolecznym p. t. •• Glos ~órnikćw i butni~ 
-ów". oraz pise kiem literackiero p. t ... Zwierciadlo". 
Pnedpiata kwartalna na pOCZcie i u listowvcb wynosi 
ł mr. 50 fen .• a z ·odnoszeniem do domu l mr. 92 fen. 
•• Wiarus Polski .. zapisany iest w cenniku vocztowYm 

Módl się l pracuj ł czyli rabat. Za tlomaczenie z onc:rcn sc;:~y nv • 

pod znakiem •• t połniscb" nr. 128. 

t)[~,. 247. Bochum (\Vestfalia), wtorek 27-go 

mkt nic sie nie placi. - Listy do redakcyi. Druka rm 
l Księgarni należy opiacić i podać w nich do l\ladny 
adres piszącc~o. Rekopisów sie nie zwraca. i\azwisk 
korespondentów bez ich upoważnienia nie wskazuje sie. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy ulicy Maltheserstrasse nr. 17 na dole. - AJres! ,, \Nia.rus Polski", 

· Rodzice polscy! Uczcie a.zleci swe 
~ł'lli6, czytać i pisać po polsku! Nie 
~t Pol~em, kto potomstwu swemu 
;:WeJilt.Zyć się pozwolił 

2 + ~ ' sti!.Dmi ~ t 
Na listopad i grudzień 

·«a pisywać mo zna na każdej poczcie 

,, W iarnsa P olskiego'' 
.". trzema bezplatnymi doda~kami, tj. 

. .. 

"N a u k ą Kat o l i ck ą'', 
"Głosem górników i hutników'' 

oraz 

"Z w i e r c i a d ł e m". 
Przedplata na te dwa miesiące wynosi 

tylko l markę, 
. ;a z odnoszeniem d~o domu 28 fen. ·więcei. 

Rodaków. upraszamy aby gorliwie agitowalł 
r AZa "Wiarusem Polskim" pozyskając mu licz.nycn 

nowych abonentów na listopad i grudzień. Wro-
~ gowłe ludu polskiego starają się zniszczyć Pl-

5mo Wasze, Szan. Bracia, to też każdy patryota 
·polski na obczyźnie działać powini·en przeciw 
tym germanizatorskim zachciankom. 

% wypadków dnia. 
Polacy na Ślązku przeciw centrum. 

"Nowiny Raciborskie" własność spótki wy
,dawniczej "Katolika" pisze: ,,Jak wiadomo, 
mamy teraz na Górnym Ślązku swojską władzę 
wyborczą "Pv.lski komitet \Vyborczy na Ślązk'-. 
Ta nasza władza postanowita nie wyznaczać 
swych własnych kandydatów przy wyborach 
oo sejmu w wszystkich JX>Wiatach z wyjątkiem 
-()kręgu pszczyńsko-rybnickiego, gd'zie postawi-

.. -la następujących kandydatów: · l. Pan J. Ko
, .. walczyk z Katowic, 2. Pan Teofil Pardygol z 

Ciosku, 3. Pan cmanncl Pocz~tek z Tychów·. 
Na tych kandydatów powinien każdy Po

lak. glosorwać, raz dla tego, że tak postanowiła 
··władza wyborcza. której \Vinniśmy posluszeil
stwo, powtóre dla tego, że spraw· ludu polskiego 
górnośląskiego. może najlepiej bronić ten, co 
wyrósl pomiędzy tym; ludem, którego również 
tak: iak innych gniecie niesprawiedliwy system 
pruski. 
· Dotąd wybieraliśmy tam posłów d-o cen- , 

trum. Centrum aton zmienilal się z, cźasem z 
partyi ludmvej, na partyą rządową, nie różnią
cą. się \viele od liberałów, konserwatystów itp. 
:wyslo,w.Ua s.ię dokładnie centrowa .,Ob. Vołks
stimme" z Gliwic, która w jednym z ostatnich 
numerów mniej więcej tak pisze: 

"Pa.rtya centrowa nie dalaby się w żadne 
lUklady z polskim komitetem, choćby ten naw·et 
-stawia l kandydatów. Centnrm zwalczać bedzie 
lłla rbwni z dążnościam·i socyalno·-demokratycz~ 

·lllelńi, wszelkie dążności narodowe polskie wro ... 
gie dla niemieckie} :ojczyzny. Dla tego raz. na 

. zawsze wszelkie układy z partyą polską s~:t wy
, kluczone." 

Co wolno niemieckiej party i centrO\\ eL ,,·ol
no i naszemu ,,Polskiemu komitetowi \vybor
czemu". I my Polacy mamy święty obowiązek 
zwalczać wszelkie zakusy wmgie nam iako1 P.o-

. lakom, a mianowicie wszelkie chętki zgermani
zo~wania ludu górnośl~tskiego. czy to przez. cen
trum, ' czy to. przez rzqdowców lub liberałów itp. 
hakatystów. 

Rosya i japonia. 
"Times'' donosi z Tokio: Pogłoski o ,,·y

słaniu wojsk japońskich do Korei, są nieuzasad
nioJe. Donoszą, że Japonia domaga się od Ro~ 
syi, aby spe!nH·a swe obowiązki objęte traktatem 
mandżurskim i aby z Mandżuryi wycofała swe 
wojska. Co do Korei, Japonia nie dopuści, aby 
inne mocarstwo objęło ją w posiadanie. 

Telegramy. 
B er n o. Głosowanie ludowe oświadczy to 

się wdększością przeciw rewizyi konstytucyi 
szwajcarskiej • 

L o n d y n. \\'. Kanadzie rozwija się dą
żność ku oderwaniu się od Anglii. 

M o g u n c y a. Podczas wyścigów koto
. wników,. -Jiilka osób odniosło ciężkie pnkałecze
nia. 

B ar c e l o n a. Podczas poświęcen~a do
mu ludowego przyszło do demonstracyi ze stro
ny republ~kanów. Połicya przywróciła porzą

dek. 

Polacy na · obczyźnie. 
Wiec ogólny w Essen w SP'rawie opieki ducho-

wnej 
odbyŁ' się w ubieglą niedzielę o godz. ~5 po 
pot przy udziale okofo 700 Rodaczek i Roda
lcó\v. 

Zagai! wie~ p. Fr. JanDwski z Bruchn, prze
wodniczy! mu zaś p. Józef Szulc z DUmpten. 

Pierwszy przemawiał p. A. Brejski z Bo
chum~ porównując polożcnie katolików niemiec
kich w Polsce z położeniem Polaków na obczy
źnie pod względem opieki duchownej. Mówca 
zaznaczy!, że Polacy od duchowieflstwa nie żą
dają wcale, aby ono po·pieralo sprawy narGdu
wc P{)laków na ob.czyżnic, bo o te spra '' y Po
lacy sami troszczyć się winni i bGdą, lecz żą
dają Polacy wystarczającej opieki duchownej w 
języku 'polskim, odpc}\v·iednto do swej liczby \V 

poszczególnych parafiach. Pod względem na
rodowym wymagają Polacy od duchawieńst\Ą ·a 
tyłko, aby ono nie przeszkadzało ich p.racy, 
zmierzającej do zachowania dzieciom narodo-
wości polskiej, oraz aby duchw..vieflSt\vO samo 
nie uprawiało germanizacyi w żadnej formie ani 
w kościele, ani poza kościolem. 

P. Jan Wilkowski z Schonnebeck omawiał 
sposopy, jakich chwycić się należy, aby dójść 
do celu. Członkowie komitetu, który \\·iec zwo
laf na posiedzeniu swem przed wiecem, po diu
gich rozprawach, podczas których przybyli z 
wszystkich okolic Westfalii i Nadrenii Rodacy 
gorzko żalili się na krzywdy, dziejące się Fola
kom w dziedzinie kościelnej, uchwalili, aby Ro
dacy poszczególnych parafij, najpierw ze swemi 
zyczeniami zwrócili się d01 swych księży probo
szczów, a gdyby sta·rania te pozostać mialy bez 

skutku, aby komitet' sprawę przeprowadzi! przez 
wszysrkic instancye. \Viec ucli\vały te potwier
dziL Po przemówieniu p. Szulca z DiimpteH, 
przyjęto następujące 

Rezolucye: 
Polacy katolicy z prowincyj - \vestfalskiej 

nad're{Jskiei, zgromadzeni dnia 25 października: 
r. 1903 na \Valnym wiecn w Essen, uchwalają, 
co następuje: 

I. Jakl) synowie narodu, którzy, przy
j,twszy d·obrowolnie \Yiarę rzymsko~-katolicką, 
nieprzerwanie trwał w ulegtości dla Stol'icy 
święteJ, w tysiącznych bitwach przelewar krew 
za wiarę a ani jednej z pośród siebie nie wydał 
sekty heretycldei, odpi,eramy z najwyższem o
burzeniem zarzut, czyniony nam p,rzez centrow
ców clnchownych i świeckich, jakobyśmy byli 
katolikami obojętnymi, wartości podrzędnej. 

II. Jako vvolni obywatele. zastrzegamy so
bie niezależność polityczną od niemieckiej fra
kcyi centrum i od niemieckiego duchowieflstwa. 
Nie godzimy się na przedstawianie interesów! 
partyi· politycznej jako interesu Kośdofa i prote
stujemy wobec calego świata katolickiego prze
ciw postępowaniu tych księży niemieckich, któ
rzy dokuczają Polakom w dziedzime kośdehreł 
za to, że nie chcą w sprawach politycznych ule
gać partyi centrowej. 

III. Domagamy się zupdnego równoupra
wnienia w dziedzinie kościelnej, przedewszy
stkiem zaś żądamy polskich spowiedni·ków, pol
skich kazali j polskiege śpiewu \V kościele i to 
także przed poludniem podczas Mszy św. a pol
sk}ego katechizmn dla dzieci polskich. Wybrac 
się mającej komlsyi polecamv, aby paczynita 
Ddp-owiednie kroki najprzód u księży probo
szczów, a w razie potrzeby, aby przeszla wszy
stlde instancye, celem wyjednania dla Po.Jaków· 
sprawiedliwości. Wszystkich Rodaków· wzy
wamy, żeby sktadali, He kto może, na nieunik
nione \Vydatki, i w danym razie, na koszta po- 1 

dróży naszych delegatów do wyższych władz 
1 

duchownych. 
Na tern \vyczcrpan-o· pierwszy pui1kt porząd

ku obrad. 
Teraz, witana burzą oklasków, wstąpiła na 

mównicę p. Agnieszka~ Burlaga z Essen, aby się 
zwrócić w gorących stowach do· Rodaczek w 

· sprawie wychowania dzieci na Polaków. Mo-
Z-na było \'v y-.:z.ymć na t\v arzach zebranych, że 
te miłością sprawy ojczystej tchnące skvwa,. sil
ne na słuchaczach sprawiły wrażenie. Szan. 
.Rodaczce po-dziękowano rzęsistemi oklaskam1. 

Następnie p. T. Kubiak przemawiał przeciw 
małże(Jstwom mieszanym, które są grobem tak 
spra\vy katolickiej, jak polskiej. 

W kol1cu mó:wił p. J. Kwaśniewski· z Bo
chum o potrzebie irzeź\V'OŚci, oszczędności oraz 
o popieraniu S\voich. 

· Nadesłano. na wiec następujące telegramy · 
T o· r u !1. Ludowi polskiemu na obczyźni< 

zgromadzonemu celem obrony najświętszyd 

· praw S\\ o ich , przesyła z ojczyzny pDzdTowieni< 
i życzy !}Owodzenia Jan Brejski, 

redaktor i poseł do parlamentu. 
2yczę pomyślnego' skutku z wieca w Essen 

Ks. Ziółkowski. 
W i t t e n. Ogólnemu wiecowi polskiem· 

zasyłają PoJacy z Witten życz.enia jak najp<l 
· myślniejszego powodzenia , oraz serdcczn 
"Szczęść Boże!" 



------------------------~----~----~-W_I_A_R_u __ s_P __ O_L_S_K_I_. ______________ ~~---------------· ~ 
Obrady \Vi ACO\\-e trzeba b)t przyspfe zyć . ..Kuryer P ozn." otrzymał w tej samej spra- . ·urłady' sław· 11' . . 

t-JYż sa b b 3 Ll t} Jl.; u do godz. 7 \\·o tną. t(t:Jdac y w ie z J:<zym:n talq wiadomość: : 11111 · . · . • · . tze 
((>rzy , ię już do słO\\'a nie d-os rali , bę-dą mid i ., \V ·spra-wie biskupa polskiego dla Polaków . WJad~slaw n~jstarszy vvstąpił na tron PO' ~o 

sposobnośc i dosyć na innyd 1 \\·iecach do wypą- w Ameryce donosiły różne pisma wiadomości, ·OJCU' ale się wkrotce pokazalo, że ten podział zą 
,. cdzcr11a S\vych żalów . kraju zgubnym był dla Polski, bo każdy z braci! •. 

!:'Ie • 'i ~Ka p l \ jakoby Propaganda już odrzucila prośbę Pola- rządzić chcial u siebie niezależnie, a żaden na·1 
11 2 

:-. . t(h 1 kó w z !ożoną \V Rzymie przez delegata ks. Wa- · 1-o cława Kruszkę i Mahanego. \tVszystkie te wia- starszego nic siuchat I(iedy napadli na Śląz.k Br 

l ' 

) z r .t..: I•u . z l . ' · 6 ni 
\rViccami w poszczególnYch pa rafiach zai<:tć 

się mają f(oda cy, podpisani pod odczw't. zapra
szając~! na wiec ni edzielny. 

Roz pocz ęto i zakoticzono wiec pi c ś nią ko
ścielmt . 

2yczymy J-(odakom, aby starania, podjęte 
w tak wzniosłej i ważnej, jak opieka du~ehowna 
spra"vie, pożądany odniosly sJ.;:utek. 

Na wiecu rozdano bezpŁatnie kilka set ele
mentarzy oraz kilka set różnych broszurek. 

Sprawa polsld~h biskupów dla Ameryki. 
Z Rzym n piszc.1 ,,Dzien. Po·z1i.": .. CaJkicm 

do,vo1nemi byly \viadomnścl podawane przez 
.rozmaite dzienniki o losach sprawy mianowania 
biskup6w polskich w Stanach Zjednoczonych. 
Sprawa ta jest w ręku propagandy wiary i żad
n ej do,tąd1 decyzyi nie powzięto, choćby z tego 
powodu, iż obecnie są wakacyc i pierwsze ple
~narn e po-siedzenie kardynalów należących do 
~ong-regacyi propagandy, naznaczone jest na li
st,opad. Tego zaś rodzaju sprawy bywają roz
patryw ane na plenarnych posiedzeniach. vV o
hec tego trudno mówić o tem, czy Watykan zgo
dzi się tylko na ·obsadze,nie w ikaryatów general
nych przez no Iskich pralatów. czy też prnpagan
<l a prz.celstaw ienia sobie listy kandydató\v na ka
tedry biskupie, w Chicago Jnb Buffalo, gdzie 'ko
"lonie polskie są \vielkie, czy też wreszcie 'Qshl
nO\\' ionymi będ~1 biskupi misyjni, specya1nie dlcf 
polski'ch mieszka(!CÓ\V Stanów· Zjednoczonych. 
Obecnie, propaga11cla koresponduje o to z dele
gatem apostclskin1 \Y \Vasz.yngtonie. to ?:nów 
z biskupami miejscowymi (irlandzkie.go pocho
d zenia), których \:viększość jest przeciwną 
'""PrG\\'adz.eniu innych żywiołów na kated1~y' bJ
:skup:e. .Sądzę, że prze~ styczniem czy lutym 
roku przyszłeg{) nic konkretnego nie będzie fno-
g .t o być wiadornem. Powrócii tntaj, na kilkana
ście dni, ksiądz Wincenty Kruszka, · delegat PQ
·laków amerykaf1skich, podczas gdy jego' tmva
.rzysz., p. Mahany, już wyjechal za ocean." 

LELUM POLELUM. ' 
Opowiadrtuie hi s torvezne z X wieku 

o/ ' 

napisał 

W·ałery Przyborowski. 

V. 
M lada. 

Naza jutrz kolo poludnia wrócił Waligóra z 
O tton em do swego gródka i zaraz zapowiedział 
swoim junakom, by gotowali strzały, ryby lo
w·ili i suszyli je, oraz że. za kilka dni wyprawia
ją s.ię wszyscy w gląb puszczy na polowanie. 
Otton odpocząwszy sob.ie r1ieco, na drugi ' dzief1 
świtaniem puści! się z po\vrotem \V dpogę \ V to.-
1vvarzystwie 2ubra i paru parobków. ' · 

Wszystkie te przygoto\vania nie uszły oka 
Czeszki. zwanej lYllada.. Jakkolwiek Waligóra 
nie m-ówił wcale o tern, z czern wrócit z wieca, 
przeci eż Mlada domyślila się, że postanowiono 
pomagać niemcom i wojować z Mieszkiem. 
T o j ą przerażato; dokuczy t jej zresztą do żywe
.go . pobyt \V tej dzikiej puszczy i wśród dzikich 

. lndzi. A przytern jako chrześcianka i silnie 
przywiązana do swej \.Yiary, qrżala na samą 
rnyś i , że wspaniaJe dzielo jej pani, Dąbrówki, 
runąć mo.że pod ciosami dzikich bahvochwal
CÓ\\- i dzikich jeszcze niemcó.w. ·'· Jej ml·oda i 
·g-orąca d-usza· wstrząsała się do głębi. gdy po
myślała sobie., .że w miejsce kn:yiów, tak nie
d~\Vno_ btY.§~swących na ziemi .,ppJskiej. ukazać 
s1ę . znow mo~ą potworne baŁwany, w miejsce 

.kościnl'ó\ov, .g·ontyny. Czyż ona może na to pa
trzeć obojętni.e? czyż znie.sie to? czy nie po
wii:ll1a uwiadomić o wszystkiern Dąbrówki'? 

· · Uwiadomić? aie jak? Nie wie gdzie .Pozna!'1 
i ia~~ daleko do niego, dokąd jechać, którędy się 
·ud·~ć... : Otacz;ata ią przecież ogromna p·uszcza 

l• ,l t • ·• ' • ' 

Czesi, żaden z braci nie przybyt W.tadysławo. 
domości są prostemi bajkami. Nic dotychczas . h , . h l b a1 
w Rzymie nie postanowiono. Decyzya \V tej Wl z pQmocą, c oc IC wzywa ; ytby straci[ · 
sprawie nie nastąpi tak wnet bądź dla tego, że Ślązk, gdyby go Bóg nie wyratował, że właśnie 
wskutek konklaw·e dużo spraw się nagromadzilo umarł Sobiesław ~ król czeski. Wiedząc więc 
bądź i dla tego, że od ameryka(Iskich biskupów Wladyslaw, że bracia. nie zrozumieli woli ojca Kt( 
nadchodzą przeciwne argumenta.; więc Propa- :vez~val ich na zjazd do Krakowa i przedstawit!za 
ganda chcąc i drugiej strony wysłuchać, nie tak un, ze tym sposobem Polska przepadnie, zatem ni( 
pn;dko sprawę tę Polaków weźmie pod obrady. trzeba żeby mu pooddawali swoje dzielnice; aby iąc 

sam rządąit. . Nic podobało się to książętom i 
Cn się ·o tej sprawie tyczącego się ustano- panom pol$kim, bo i oni mieli do zarzucenia w 

wicnia biskupa dla Polaków po gazetach rozpt- Władysławowi, że ulega namowom żony swo. ne 
s uj <:t niech by to raz zrozumieli, .że Folakom nie jej Agnieszki niemki, która chciała Polskę niem. w: 
chodzi o utworzenie drobnych polskich dyecczyi oom oddać. Przyszlo nawet do wojny między sr1 

· w Ameryce; rozchodzi im się tylko o bi·skupów braćmy i skoflczylo się na tern, że vVładyslawa 
- albo sufraganów albo misyjnych (bez stałej wygnali z żoną i z trzema synami, a on schwnić kó 
stolicy), którzyby przy bierzmnwaniu, poświę- się musiał na dwór cesarza niemieckietó. 
caniu kościołów itp. okazyach po polsini do ludu 
przemówić mogli, . no l i j e śli jakaś stolica bisku
pia z.a\:vakuje (gdzie Polaków znaczny procent), 
żeby także i ksiądz Polak zasiadł na niej a nie 
zawsze i \vylącznie tylko rllandczyk lub nie
miec. O to im się rozchodzi. Kto inaczej tę 
sprawę przedstawia. ten pn prostu nie róztimie 
PoJaków podania, nie \vie -o co im się rozchodzi 
i z wiedzą, czy bezwiednie - sprawie szkodzi 
~w.e falszywem świetle ją przedstawiając. To 
prawda , że Polah:om nieprzychylni amerykaflscy 
b isku pi, pragnąc.:y Pola.ków jak najprędzej 
zall1erykąnizo\vać, tak podobno w Rzymie tę 
sprawę przedstawiaj::!, jakoby Folakom w Ame
ryce chodziło ·o utworzenie osobnych dyecezyi 
polskich, co jak jnż wyżej po.wiedzieliśmy, jest 
ni eprawdą. Dodać tu jeszcze nam wypada; że 

· "Stowarzyszenie. KsiGżY Polskich z Ameryki" 
zamierza z przyszłą wiosną urżądzić polską 

~ pielgrzymkę z Ameryki do I(zymu i z.J'ożyć 
~ świętopiętrze u stóp Ojca św.'' 

fJckeł. \Vice ,,Zjednoczeni ~" w .Eicklu od
byt się w nicdzielę w porządku. Ubolewać tyl
ko· należy, że I<.odacy tak jakoby się już wiecami 
przesycili. Okolicę Eickln i I<ohlinghausen za
miesz·kuje znaczna liczba Polaków, którzy je
szcze do organizacyi nie należą. Ci przynaj
mniej przybyć powinni aby posłyszeć o jej z·na
czeniu. Przewodniczyt druh Elaszyk i przema-

. wiali druhowie R.egt1lski z Duisburg, Sibiłski 

.Korpus z Bochum, oraz Szafrafiski z Baukau. 

J pełna nieprzebytycl\ gąszczów, pełna zwierza 
dzikiego. Znajduje się '0.·· kraju ·obcym sobie. 

Ziemie polskie. i:w·'.~, 
.c(; 

Z Prus Zac&odnieh, Warmii i Mazur. 
Pelp..Un. 1\s. wikary Antoni I(asprzycki z kć 

Bzowa, · który w ostatnim czasie zastępowal pro. pc 
boszcza w Pluskowęsach, przeniesi·ony d-o La. !<t 
. ~ sma. . · 

- Dl~1;~porohy ks. prob. d'r. Lissa należy w 
ofiary na pudowę kościola w Koszelewach prze. pt 
sylać ' na ręce ks. \vik. Franc. Filarskiego w R:n· sz 
mianie. ' · a 

Toruń. Członkowie zarządu . Towarzystwa kt 
Mlodych Przemysloi\vców w Toruniu skazani ~ 1 

zostali każdy na 15 mr. kary p6;H~y'jnej za urzą. 
dzenie rzekomo publicznej zaba"YM· Skazani 
ka~·y nie zap'l~cili tylko ·?dnieśli się do sądu, "\ 
ldor~ \~szystk1ch uwolm!, bo z.abawa, którą ,0 
v.: yrwen:one Tow.a~zystwo u~·ządZll?, byla zab· B 
wą \V kołku zamkmętem, a me publiczną. , .. · 111 

Sta-rogard. Towarzystwo akcyjne pr,owa- ; 
ru Go~ldfarb i Sp. kupila na subhaście za .2o.·oqo, pi 
mr. {)Sadę "Schweizergarten''. Jest to trzecia 
r?stauracya, jaką owa Spółka w ostat~~~ (· cza- 'S I 

ste nabyta. , . . . r; 
.sopot~ vY_ tutejs~ym hotelu Victo,t;i

1
'\j o.qb,·· 1J 

lo s1~ w med.zte.lę 25 n. m. o god~. 5 HR,lJ~Oż~ ze· 
?rame pr~ed\~yborcze c~ntPowcow oJ~r_ę,glf, ~~r: p 
tusko-weJherowsko-pusloego, a tydz1ej1 Po.z;nJeJ c 
odb~dzie się w tym samym ho~telu o 30 · g'od/'<. b 
po :1oL przed\vyborczc zebrame "po tączonych 
niemiecko-narodowych partyi". vVidać z tego, 

,'l 

ale wytrwalego mierzynka, myszatej maści, na y~ 
którym I>ostanowiła odbyć tę daleką podróż. ·s 
Wieczorami nieznacznie przepytywała się pa· s 
robków o drogę do Poznania i . dovviedziała się 
przynajmniej tyle, że jadąc przezdą.)va dni i dwie r ~ 
noce ciągle na wschód sł·ołlca, ;.v kol1cu wyd<r " 
hędzie się z puszczy i wjedzie i w· ·kraj ludny i c 
bogaty, skąd już niedalc~-o jest do grobu króla d 
Mieszka. <;ichaczem ukryła nieco· po_dptomY- z 
ków, ryb sus~.onych i soli. Z tym{ zapasami, z s 
Jukiem iakp .~·pzbrojenie i z szeregiem niepew· g 
nych i niejasnych wiadomości o drodze, ocze· \1 

kb.vala ze drżeniem chwili', w której Waligóra · 
ruszy na ·polo\.vanie. Wiedziała, ze w gródku c 

~ nieznanym, źle nawet mówi po polsku, czyź więc 
może co , poradzić na to nieszczęście, jakie grozi 
novvej wierze? A zda\vaJo się jej, w jej umyśle 
r-ozgol·ączkowanym nie\YOl<-1 i smutkiem, że nie
bezpieczefJshvo jest bardżo wielkie i bardzo po
ważne. \Vyobrażata sobie, jak wkroczą w pu
szczę niepostrzeżenie, niezliczone zastępy ryce
rzy ni emieckich, których dobrze znala z napa
dów na jej czeską ojczyznę, jak pomknąl się 
nieznacznie aż pod sam Poznaf1, \vytępią wszy.:. 
stko ·ogniem i mieczem, zdobędą gród, wezmą 
do niewoli, może samego króla i królow .ę Dą
b ró\\rkę, wprzód nim ci się spostrzegą . . · z;ostanie jedynie stary i na pół już niedo.tęiJJY s. 

Nie! tak być ni e- może. Ona, Mlacla, musi 
ostrzec o bliskiej napaści niemjeckiej króla i 
królO\vą, musi oca·lić wąUy jeszcze. szczep '\Viary 
chrżeściaóskid \V Polsce. Bóg jej to nagrodzi,: 
Bóg ją poprowadzi, Bóg. jej do'Cia mocy, Bóg 
wskaże jej drogę do Poznania, przez rozlegle 
puszcze, przez dziesięć rzek i dziesięć gór. A 
jeżeli ona umrze . .ieżeli zginie w borze. je.śli 
zwierz ją dziki pożre, to będzie to rnęcze!'1stwo 
za wiarę, męcze11stwo za które ią czeka szczy
tna w niebiosach nagroda. 

Myśl ta powoli dojrzewała w gtowie młodej .' 
dziewczyny, utwierdzała się, wzmacniała. Nie
znacznie poczęta się zaopatrywać \V to wszyst
ko, co uważa .ta za potrzebne do dalekie.i i petnej 
niebezpieczeństw podróży. Spieszyła się z tern 
jednak bardzo, _gdyż postanO\\·Ha uciec z gródka 
w dniu, w którym Waligóra wyprawi się na po
lowanie do puszczy. Z pomiędzy luków, .znaj
dujących się w chacie Waligóry, wybrała. jeden 
nie wielki, ale , giętki i_ dalekono~ny i ukryła go 
dobrze wraz z pękiem st1~zaL · . 

Z pomiędzy koni, .zd<Obytych na kupcach nie
mieckic-h upatrzyła sobie jednego'. niewielkiegC 1 l 

Sobieslaw i parę kobiet niemniej starych. Le· g 
kata się tylko, by parobcy wyruszając . n,a ., polo- d 
wanie nie wzięli ze sobą myszatego :~l·~ęrzynka, t' 
ale z -uwagi, że konie od czasu napaśc;i,ria , kuP· p 
ców niemieckich byto dość w ogródku,,. fże na 
mierzynku nikt nie jeździ przypuszcza'ia, że go z 
zostawią. Tak krzepiąc duszę, modląc s.ię cia- k 
gle, czekała stanovvczej chwili. d 

W przeddziet1, wśród przygoto,va(t jakie 
czynH Waligóra i jego parobcy do jutrzejszega 
po-lowania, wyszukała sobie łykowej · kobiał-ki, 
w której starannie upakowala swe podpłomyki, 
ryby suszone, sól i serek. To byty jej. zapas~ 
żywności. Mówiła sobie, że one starczyć jeJ 
powinny ,co najmniej na dwa dn1, a Gb!iczając ca· 
lą drogę na cztery dni, sądziła , że przy tem c~ 
jej p~szcza . dać może w zwierzynie, ptastwa 1 

świeżych r-Ybach, wyżyje doskonale. Z tetlł 
·wsz.ystkiem przed stanowczym dniem ogarnal 
bie.dną dziewczynę Dgrornny niepokój, . bała siC; 
czy kto . się nie domyśla jej zan1laru; serce jel s 
bi:fo i calą noc prawie spać nie mog~. . . , ~ 

· · · ·(Cią~ dalszy n~statli). '!';.i .... •.• ,.J r 
1 

l 



czyn ią się "'"największe usi łowalifa,,_-aby Pola
~em ten okręg wydrz-eć. A więc niech nasi oka-
110 ' ' b d t . . D{) .,
1 

ao-rli\vosc, a Y o ego me przyszło. 
zialz• b Brunswałd pod Olsztynem. Ks. biskup su:. 
·aci ,fragan liernnann, po d<Ope-tnienin konsekracyj 
aj. t·ośdo{a w Olsztynie, pojechał \Ve wtorek do 

ą.zk B ru nsv,·ałclu, g-dzie pokonsekrO\\'a.t vdelki o~ł-
o. farz. 

acit z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
·~ie środa. Ostatni wiec przedwyborczy, na 
Ięc · · k • 700 · b t t · j którY zebrało się o 010 oso , zos at rozwtą,-
,~~(zanY przez policyę. Byl trochę bm:zliwy, bo 

1 '~ i e by;o zgody co do osoby kandydatów, ma-em. , . . 
b, iących byc postawionym t. 
1. Oborniki. Na polu posiedziciela liieksteina 

n·
1

11. Bonlcho.wie znaleziono przy oraniu '"''iele mo
~~~ net. pochodzą~ych ~ c~as?w polskich. P.omi_ędzy · 
m. wyl\!opaliskaml znaJduJą . s tę m.onety w zloc1e, w 
zy ·rebrze i mi.edzi. . , . 

wa Ostrów. Nanczyc1el Orzeskowtak z Lat?-
nić ków wzis! emeryturę po 50 latach urzędowamu. 

Mogriln,o. V/ nie~:i'zielę dnia 25 bm. urządza 
1 11 spekt>Q~~~kólny, Losche, wielki Volksunterhal
tungs-Abend dla dzieci niemieckich i ich rodzi
cÓ\\ - więc Polacy tam nie potrzebni! 

Pleszew. Dziewczęta, 14-Ietnia Szymcza
• ków~a i J 4-letnia Krysztofiakó\vna, z Sobótki 

2 poszly po piasek do dość glębokich dołów, nad 
(}- któiyrni wisiały wskutek wybierania piask~t, ka-
a. 1ra ły ziemi. I właśnie w tej chwili. kiedy dzie
• 1rczęta byty w dole, oberwar się ka,yal ziemi 
zy nrzvsypując nieszczęśliwe dzie\vc'z_ęra:.: Kry
e- ~ztZf iakfr(.vna zdołala wydostać się i : ~od' piasku 
n- a nie \Yidząc towarzyszki swej pobiegła po mat-

k ę. Lecz było za późno, wydobyto ją bez tY-
;\'a · . · . 1;t . 

. :1a. 
m .·'i ''i 

Ze ślązka czyli Starej Polski. 
Król. Hub1. Na poludnio·wem połu kopalni 

u, "1\ró !" poniósl nieszczęście . górnik Ba daszek. 
rą Dei ~: przy strzelaniu węgla nabój nie wystrzelił, 
b· Bartoszek zbliżył się, aby zbadać przyczynę, 

~dy \v· tej chwili właśnie nastąpiła eksplozya, 
a- a s'jj~·dające węgle przysypałY go i· tak ciężko 
'.o oohHIHy, ~~e zmarl krótko potem w lazarecie. 
la ,'! :Zabrze. Na kopalni l(onkordyi przysypały 
a- · i:iad a]ące· · węgle górnika Karola Adamca i po

ranUy go ciężko na gl"D\vie i plecach, tak że trze
y· ~a rt,r: b1yło umieścić w lazarecie. ' 
e· \~ fJyto!n. Na szybie- Km g a r'ó\\tnież przysy~ 

paW. -~P~td~jące węgle górnika ~a'na Turka z 
qh)·:·~ło,,ia i tak ci ·ężko go poranny: że trzeba go 
hrł'o:-od\\ ·ieść do lazaretu. , 
J! . ' 

Z innych dzielnie Polski. 
:. "~arszawa. Przyczyn~ ustąpienia Czertko
wa ze stanov.' iska jenerał gubernatora Króle
stwa Połskiego tak opisuje warszawski kore-

- pondent ,,Knt .. Pozn .": 
. ,.Vv jednyrn z dni swobodniejszych ·cesarz 
1e rosyj ski space9u}ąc w pięknym parku Skiernie
. wickim zbliżył r.się' do bocznej furtki prowadzft-
1 cej kt1 miastu. ; Czy mial z góry powziętą myśl, 

la dat<1d ni e wiadomo; to jednak pewna, że chwilę 
· zatrzymawszy się i poinformowawszy, prze~ 

z szed ł fifrtkę pieszo i skierował s+({ kli · miastu, 
gdzie odszuka\\-szy szkotę miejsco\vą_ 'początko-

• \\'ą , wszed~ do niej w czasie nauki sikólnej. 
a ' · M·oina sobie wyobrazić przeniżenie nau
u czyći ela. który pragnąc popisywać się przed ce
y sa rzetn a zarazem dać mu sposobność należyte-
. go !}Oglądti na całość \;rykladu, rDzpocząl lekcyę 
· da capo·, od wstępnej mQdlitwy wspólnej, mod'Ii
, twy 2.::.'1r~iumie się w języku rosyjskim. Dzieci 
· Polski e: iodmó,Ari1y ją gJadko. 
a Cesarz pozryrnic nieporuszony, odmó·wił ra-
0 zem modlitwę a potem przys!L"Chiwal się nauce, 
• k tórą przcr\val nagle zapytaniem skierowanem 

do nauczyciela. 

o 
i, 
i, 

-- To dzieci \V większości prawesławne? 
- Nie. 
- Ile jest wszystkich dzieci? 
- 87. 
- A pra wosla wnych? 
-'-- T ro.j e. 
- Zateni katolickich? 
- 84. 

. - \Vię-c dla trojga pravvosła \Vnych mają 84 
dz teci polskich i katolickich mDdł1ć się w języku 
ruskim, a nie polskim?!... t~~ 
. Roz.mowę tę s.łyszeli także fuż {)becni w kla
le len-eral-gubernator Czertkom i kurator nau

ko,vy gubernii warszawskiej Schwartz, (z Rygi 
następca Z.engera, obecnie mi h·. oświaty), któ
rzy w- pogoni za cesarzem tu nadbiegli. 

WIARUS PO[SJ(I. 

- \Vięc tak się tu szanuje rozporządzenia 
moje? - odezwal się cesarz. z w ródwszy się 
do kurawra naukO\\' ego. 

Odpowiedzią byto kJopotli,ve milczenie; po 
chwili dopiero odezwal się Sch\.\rartz, usprawie
dli\viając się, iż spelni! tylko specyalny rozkaz, 
wydany przez jenerał-gubernatora warsza\'
ski ego. 

vViadomość tę przYhtl cesarz z ,, --yraźnym 
niezadO\\-oleniem, z niełask'-t dla Czertkowa, 
którą mu na miejscu okazal, żegnając go pre
sumc_yjnie na zawsze na postenmku.- jeneral-gu
bernatora warsza \;\,·ski ego. 

Oto< przyczyna ostateczna, dla której Czert
kaw kor1czy karyerę smntno i niezaszczytnie." 

Wiadomości ze świata. 
Berlin. Niestllsznie posądzano Bismarcka, 

że on był ojcem ducho\\·yrn ustawy o komisyi 
kolnnizacyjnej pruskiej. Był ·nim zmarły przed 
dwoma laty millister skarbu dr. Miquel. Sam o 
tern opnwiada1 z lubością - jak pisze "Preussi
sche Corresponde11z··. - On to jako pose.t, pod.
sunąt w roku 1885 myśl tę Bismarckowi. Tenże 
u ważal w picrwsz.ej ch\Yili projekt taki za nie- . 
możliwy. ale Miąuel postarał się o przyzwolenie 
narodowo-liberatów. a Bismark zrló\v potem ze 
sw·-ej strony podziałał na konserwatystów i 11-

. stawa ta, jedyna w catym świecie, zyskała moc 
prawa. Naturalnie. cóż mogło być radośniej
szem dla f3ismarcka więc z \vdzięcznością ofia
rował lVliquelowi urząd naczelnego prezesa W. 
Księstwa Pozna(lsldego. Miquel postawił wa
rnnel\ że będzie mu \\ olno dzia-łać wszech\vta
dnie bez odpo\v icclzialności - ale tego Bismarck 
nie przyjął, a Miquel odrnó\\ · ił. Jeden wart dru
giego! - Dziś S<.l obaj na S<ldzie Boskim. ale n
rzędO'\\ ' i pruscy - · \\ · ydadzą o obudwóch spra
wiedli\ve wyro1d . 

P.etersburg. .,No,,-. Wremia" pisze, że \Vi
zyty król()\\,· angielskiego i włoskiego w Paryżu: 
oraz porozumienie rosyjsko-austryackie nie o
słabi1y ani trójprzymierza, ani d\vruprzymierza. 
Ostatnie, zdaniem dziennika petersburskiego, 
nietylko jeszcze siG nie przeżyJo, ale nie osią
gnęło n·awet swej dojrzałości. 

"":i:ed-eń. ,.Neues vViener Tageblatt" podaje 
że stanowisko cesarza wobec partyi liberalnej 
na Węgrzech da się uj;:~~ w cztery następujące 
punkta: 

l) Cesarz nie cilce \\ · chodzi~ \\ - żadne u
ktady z komitetem 9-ciu, bo to nie zgadza się z 
powagą monarchy. 2) Cesarz nie zgadza się na 
przedłożony mn proield wprowadzenia języka 
\:v· ęgiersldcgo w s.ądach wojskowych i na przy
szłe kształcenie oficer(Jw w języku węgierskim. 
3) Cesarz ·od'rzuca propozycyę powolania hr. 
Apponyigego do nowego gabinetu. 4) Cesarz 
nie zaznaczył dra Lnkacsa na prezydenta ga
binetu i jest bardzo· ,, ·ątpliwem, czy dr. Lukacs 
kiedykolwiek na to stanowisko po'\Yołanym bę
dzie. 

Z Watykanu. Ojciec Ś'-\ · . przyjmował "pre
fekturę" św. Wawrzy1ka za murami. Tłurm ol
btzymi dążył ku batylice św. Piotra w niedzie
lę po południu. Pra\nlziwy Rzym ukazal się 
wtenczas a odnosi się wrażenie, iż ten Rzym 
prawdziwy jest jeszcze - chwata Bogu, bardzo 
znaczny. Jego Ś\viątobliwość udzielił też po
skhania delegacyi weneckiej. lir. Mani Moce
nigo odczyta! adres i wręczył Ojcu Ś\Y. album 
z 20 000 podpisów z \Venecyi. Pius X odpowie
dziat z "·zruszeniem na adres, dziękując S\VY11l 

dawniejszyn1 ukcdtanym. dyecezyanom, zapew
niając ich o S\.V'ern szczerem przywiązaniu, jako 
też prosząc, aby pozostali zawsze godnymi 
s~:ych tradycyi dla tryumfu wiary. 

Z C,hin. Poset rosyjski wręczył ks. Czin
go\\"i obszer11<:1 notę z oświadczeniem, że w ra
zie wmlęs.za11ia się w sprawę mandżurską ze 
strony Chin, Rosya przedsięweźmie przeciw 
Ch~nom stanO\\·cze krok i. jeżeliby Chiny stanęły 
po stronie Japonii. Postępek ten Rosyi, gdy ro.
kowani<:~ z .Japonią jeszcze trwają, wy-wolał tu 
widkic wzburzenie. 

Petersburg. \Vszystki'e rzekomo uspaka
jające wieści ze \\lschodu zdają się 'tu być ·nic:.. 
uzasadnionemi. Możli\vość wojny I~osyi z Ja
ponią ma wiele prawdopodobieńystwa, czego 
dtow-odern Ciągle zbrojenie \Y ogręgu kijowskim. 

Z ·róinV<h slron. 
, B-o-chnłt. · Dzie~ko pc\1.:nego robotnika spa

. dlo ze schodóv·: iskn~dto kark. 

Dortmund. Pociąg D. z powodu zepsucia 
zwrotni-:y wypadł z szyn, i okola 900 metrów 
jechat obok p-eronu. Z lndzi nikt szkody nie po
nióst 

Berlin. v\' połowie listopada odbędzie się
tu konferencya lekarzy knapszaftO'\\·ych w spra
\\·ie choroby na robaki. 

Kastrop-' Pomięd'zy górnikami kopalni ,,Zol
lern" przyszło do bójki. Włoch pewien tak zo
stał pomrbowany, iż niebawem \\' domu cho
rych umarł. 

Berlin. O podsunięcie dziecK:a. Proces, 
który rozpocznie. się· w poniedziałek, wytoczo
ny zastal na mocy paragrafu 169 kodeksu karne
go. Paragraf ten brzmi: 

,,Kto podsuwa dziecko lub z rozmysłem je 
zamienia, albo kto \\- inny sposób stan osoby z 
rozmysłem zamienia lnb zataja, naraża się na 
karę do 3 lat więzienia. Kto zaś te czynności 
spełnia w celu korzyści, naraża się na cuchthauz 
do lat dziesięciu." 

Najgłówniejszym świadkiem obciążającyrrt 

będzie niezamężna Jadwiga Andruszewska, cór
ka zmarłej Anieli Andruszewskiej, gospodyni w 
\Vr6blewie, która rzekomo kupionego w Krako
wie chłopczyka zawiozła do Berlina: 

Jadwiga Andruszewska zeznała przed sę
dzią śledczym. że n1atka oP'Qwiedziała jej na ło
żu śmierci "tajemnicę wróble\vską", z której się 
dowiedziała. że matka dwa razy jeździła do 
Krakowa i kupionego tam chłopczyka zawiozła 

, d:o Berlina. 
ZaprzeczyJa te1nu stanowczo 'Oskarżona 

hrabi·na \Vęsiersko-K\\" ilecka, twierdząc, że 
przed przyjściem na świat jej syna, Aniela An
drusze\YSka wcale \Vróble\\ta nie opuszcza1a. 

Po śmierci matki, jak zeznała Jadw'iga An;
clrusze\\·ska, źle się z nią obchodzono· \\' .\Vró
b1ewię1 ta(k żę mtt~i.a1ą szt1l~ac przytułku u szwa_, 
g't'O\\ 'el, 0\\ · llowiałej \Valentyny Andrusze-vvskiej 

1 

\V P.oznaniu, której też ·opowiedziała ,,tajemnicę'"" 
, usl'yszaną od matki. \V d owa Andruszewska o
' powiedziała znów wszystko swemu bratu, kup
. cowi Piotrowi Iiechelskiemu, a ten doniósł o 
zeznaniach Jadwigi Andruszewsklej h r. Hekto
rowi Kwileckiemu. Na razie ppokurator uie za
hd się tą sprawą, później jednak zbadał ją i na 
podsta\v'ie tych bada(J aresztowano hr. Izabelę 
Węsiersko-Kwilecką i wytoczono jej proces. 

J 8ko zna\vcy powolani zostali na proces: 
profesor Diihrsen z Berlina'; znany gynekolog 
profesor dr. freund, dawniej w· Strasburgu, te
raz w· Berlinie; lekarze sądo.wi dr Starmer i dr. 
Lippman z Berlina oraz fizyk powiatowy dr. ' 

~ Pani_e(Jski z Poznania, który już wyjechał do
; Berl1na. 
· Pomiędzy świadkami figurują: prócz mio-
clziutkiego Józefa Węsiersko-K wileckiego, kilku 

" czlonkó\V rodziny, a dalej: hrabina A ·na Bnifi
ska ze Smuszewa, hr.hr. 2óltowscy z N\yszko
wa, hr. Seweryn Bni!Jski z Oultów, córki oskar
żonych hrabianki Izabela i Marya Kwileckie z 
\Vróblevra. Dalej: mecenasi dr. Zygmunt 
Dziembowski, Adam Woli(tski i Ludwik Cicho
wkz, komisarz obwodowy Leitlof z \Vronek, 
major v. :Hantelmann z Charcic, komisarz kry
minalny Schulz z Poznania, radze~ policyi Swol
ken z Krakowa, komisarz policyi Tard z Paryża, 
kapitan v. Ziegler z Nowego Sącza w Oalicyi, 
ks. pratat dr. Jażdzewsld ze Srody, malarz-por
trecista Krajewski z Paryża i wielu innych 
Ś\Viadków z \Vróblewa. vVronek. Sierako\;~,ra, 
Poznania, KrakO\':a. Paryża itd. 

Ostałnie wiadomości. 
N o w y J o r k. Anarchista angiels)(j Torner, 

który podczas nocnego tajnego posiedzenia zo
stał aresztowany, został wydalony z kraju. 

l( o n s t a n t y n o p o I. Wojska turęckie 
mają dużo pracy z powstańcami macedońskimi. 
Polożenie bardzo niepewne. 

BACZNOŚĆ! 
U\\iadamia się szanO'\\rnych Rodaków, tz 

li-sta \\·yborcz.a nie jest wywieszona "\V skrzyn
ce, gdzie zapo~-v-'iedzie jak dużo Rodiików myśli, 
tylko jest \), ·ylożona na policyi na nr. l, gdzie 
się każdy może przekonać, czy jest zapisany,_. 
lub nie_. .Rodacy spełnijcie swój obowiązek, aby
później nie byto trudności przy urnie wyborczeJ. 
Każdy kto skor1czy.t lat 21 powinien być \V liście 
zapisany, rozuniie się; kto jest rok w· gminie za-· 
micszkaly. · Kom i t e t ; · 



Wybory do sejmu pruskiego. 
Wybór posłów. 

Każdy z wybranych walmanów otrzymuje 
(}d komisarza wyborczego S\\ ejego okręgu pi
śmienne zawezwanie, aby się stawił dnia ozna
czonego na wybory. (W tym roku 20 listopada.) 
Zawez\'\'anie to należy zabrać ze sobq, bo służy 
ono jako wykaz. 

Każdy walman powinien się stawić punk
tualnie i pozostać aż do kot'lca \\·yborÓ\\. 

Wyborem protokólisty i 3- 6 !awników. o
raz zaprzysiężeniem tychże rozpoczyna siG 
czynność wyborcza. 

Najpierw sprawdza siG "ażność \Yyboru 
walmanów. Jeżeli zachodzi jaka wątpliwość, 
większość rozstrzyga, czy wybór jest ważny lub 
nie. - Prawa wyłJoru nic mają ci walmani. któ
rych wybór zebranie unieważni1o. 

Po wyjściu wszystkich nieuprawnionych do 
glosowania, zebranie przystępuje do właści
wych wyboró\\'. 

Tu zaszła od ostatnich '' yborów \\ ·ażna 
zmiana. Podczas gdy dawniej każdy poseł był 
obierany przez osobne glDsowanie, obecnie -
j eżeli jest więcej postów do obierania (na 50 000 
mieszkarków l posel. natenczas każdy walmau 
musi natychmiast wymienić kogo wybiera na 
pierwszem, drugiem i trzecim miejscu. Odby
wa się więc tylko jedno glosowanie. 

\Vybór sam odbywa się podobnie jak wy
bór walmana. Podlug spisu WY\\··olany walman 
wymienia głośno nazwisko swego kandydata 
lub kandydatów (jeżeli \\ ięcej postów do wybie
rania), a wymienione nazwiska zapisuje proto
ólista w obecności glo~ującego na listę walma
nó\. .IÓ\\" obok nazwiska '' almana. (Da\vniej 
·woJno było każdemu walma>nO\\·i własnoręcznie 
ten zapisek uskutecznić, obecnie to niedozwolo
ne.) 

Jeżeli żaden z kandydatów nic otrzymał ab
solutnej większości g!osÓ\\. (t. j. jeden głos wię
cej nad polowę oddanych głosów), następuje za
raz ściślejsze wybory. I tu zaszła ważna zmia
na. Dotychczas wszyscy kandydaci, którzy o
trzymali więcej jak jeden glos, brali udział \V 

ściślejszych wyborach. Obecnie następuje ści
ślejszy wybór pomiędzy tymi dwoma kandyda
tami, którzy otrzymali najwięcej g~osów. \V szy
stkie gl"osy oddane na innych kandydatów Sq 

nieważne. 
O ważności poszcz.ególnych gfosów roz

strzyga zarząd wyborczy. 
Oto najgłówniejsze przepisy przy wyborach 

do sejmu. 

Rozmaitości. 
Zastósowanie kinematografu w lecznictwie. 

Latwo można było przewidzieć, że wynalezienie 
kinematografu, mające tak wielkie znaczenie w 
technice, przeszedłszy w służbę wiedzy lekar
skiej, ·Odda nauce wielkie usługi. Tak się też 
rzeczywiście stało. Jednemu z francuskich ba
daczy udaJ.o się wlaśnie sporządzić kinemato
graf zdjęcie obiegu krwi. 

Tego rodzaju zdjęcia mają dla stud'yów nad 
ruchami żyjącej materyi w organizmach roślin
nych i z więrzęcych bardzo \Vielkie znaczenie, 
gdyż wytwarzają obrazy nader dokładne i \VY

raźne, gwarantując większą ścisłość badat1, niż 
zwykłe obserwacye golem okiem. Udoskonale
nie takich zdjęć, którego od niedalekiej przyszło
ści z zaufaniem oczekiwać należy, pozwoli z pe
wnością na wykonanie takicgn n. p. doświad
czenia, że można będzie kinematograficzną foto·
grafię kiełkującej rośliny, wykazującą mikrosko
pijną plamę, w od'powieduio olbrzym_iem po
\\liększeniu rzutować na ekran i \\ iełu odrazu 
widwm okazać, w jaki sposób roślina wzrasta 
i jak się jej komórki pomnażają. Również w 
ramach ITIGiności leży przypuszczenie, że \V po
dobny sposób można będzie śledzić wzrost i 
rozwój komórki. 

Biblia jako broń policyjna. Dr. Dowie, za
łożyciel miasta Zion w Stanach Ziednocwnych, 
nakaza tamtejszej policyi miejscowej aby nosita 
przy sobie za pasem Biblię, zamiast rewolwe
rów lub kijów. W razie potrzeby policyjnej in
terwencyi, konstabl ma odczytać odpowiedni 
ustęp z Biblii, aby moralnie W!płynąć na zuchwa
łych obywateli. 

Nowy statek powietrzny. Z Londynu do
noszq, że odbędzie się tam wkrótce próba wzlo
tu z palacu kryształowego nowego statku po
;wietrznego1 pomysłu Villiama Beedle. Nowy 

statek, którego budo\\'a tn\·ala dwa miesiące, 
jest skonstruowany \\ ' cz~ści \\·ed1ug rypu San
tos-Dumont. \\ części \\ edlug fantastycznych 
pornysłów Juliusza Vernego. Do wzlotn służy 
balon w fDnnie torpedy, który podnosi statek na 
wysokość 30 metrÓ\\. Do \\ ·iększcgo wzniesie
nia, lub obniżenia sluż4 '' achlarze, poruszone 
elektrycznym motorent. Statek zaopatrzony 
jest \\ śrubę. do kierO\\·ania i poruszenia na
przód. 

Wiec w Osterfeld. 
\Viec .. Z!edn()czenia zawodowego" dla 

Osterfeld. Bottrap, Dellwig i okolicy odbędzie 
się w niedzielę, dnia I listopada o godz. 30 po 
poludniu na wielkiej sali Jiusemanna przy ko
ściele w Osterfeld. Omawiane będą rozmaite 
sprawy wyborcze i organizacyi zawodowej, Li
czny udział R.odakó\\ pożądany. 

. .Zjednoczenie zawodowe". 

i jego narzec21onej 
AGNIESZI(l ł(OŃCZAI( 

~~~m~oo~~~~~mm~~~~ 
Towarzystwo św. Jana Ewang. w Hiiłlen 

zasyła swemu szan. cztonkowi 
\Vojciechowi Sobierałskiemu 

i jego narzeczonej 
Maryannie I)Qrsz 

w dniu ich wesela, dnia 27 paździ·ernika jak naj
serdeczniejsze życzenia, i po trzykroć wykrzy
kujemy: Mlo<la para niech żyje! aż się echo po 
Hilllen i Kościuszko\: ·i e odbije. • 

Zarząd Tow. św. Jana Ewang. 

m~~~~~~~~~mm~~~~~ 

Wiec w Roblingbaosen. 
W dniu l listopada w niedzielę o godzinie 4 po 

pol. odbędzie się wiec polski, dotyczący spraw gmin
nych.. Ponieważ w gminie potrzebne są wielkie o
brady. które tylko publicznie zalatwione być mogą. 
Uprasza się wszystkich Rodaków o liczny udzial. 
Bracia! i ak jeden mąż stawmy się. Mówców obcych 
nie bę{lzie. Gościom z sąsiednich ~in także się o
znaJmia, że będą mile widziani. Zwraca się uwagę, 
iż pozamiejscowym tylko się slowa udziela w sprawie 
g-mińskiej. Na mowy nie ryczące się tych spraw, nie 
udziela się glosu. Zwoluiący wieca. 

Wiec polski w Gelsenkirchen 
odbędzie się dnia 8 listopada o ~odz. 4 po południu 
w sali ,.Germania" (Ba urneister) ul. Hermannstr. 

Porządek obra<t: l) Sprawa opieki duchownej w 
parafiach obecnego miasta Gelsenkirchen, 2) Sprawa 
wychowania dzieci, 3) Sprawy różne, dotyczące Po
laków aa obczyźnie. 

O liczny udział Rodak6w nie tylko z obecnego 
miasta Oelsenkirchen, lecz też z bliższej i dalszej oko· 
lłcy uprasza się. 

,.Związek Po-Jaków". 

Poszukuję mego kuzyna 
Walentego Rosadę. 

Ostatnie zamieszkanie jego bylo w okoli-cy 
Dortmundu. Ktoby z szan. Rodaków wiedział 
gdzie obecnie przebywa, proszę by mj jego 
adres. łub on sam· donióst do Ekspedycyi "Wia
rusa Polskiego"' w Bo-chum. 

Baczność! __, Baukau! 
Dom z wjazdem, stajnią, i lokalem do skla

du, jest przy ulicy Oststr. w Baukau przy bar
dzo niskiej wpłacie do sprzed,ania.. Zgłaszać mo
żna się w Baukau, przy ul. Oststr. nr. 2 (w skta
dzie.). 

BaezntlHĆ! 
Szanownym Rodakom donoszę, iż osiedli

łem się w Oberhausen przy ulicy Stejnstr. 18 
jako 

balwierz i fryzyer, 
z zakładem dentystycznym. Wprawiam zęby, 
plombuje oraz wyrywam~ zęby bez bólu. Proszę 
Ot laskaw~e poparcie mego prze-dsiębiorstwa. 

W. Kaube. 

By o s i ę g n ą ć o b r ó t w i e l ki 
sprzedaję taniej niz niejedne fabryki. 

Wszystkie moje zegarki są starannie ob 
l na minutę uregulowane. Za każdy zegar 
lat piśmienna gwarancyę. Obawy nie ma 
to coby się podobać nie mialo, przyjmuję z 
l zwracam pieniądze. Trzeba się koniecznie 
uć, a kto nie kupi, toć trudno, ten sam sobie · 
Zamówieni• i podziękowania codziennie 
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Olbrzymi .-yb6r1 ~ 

Czysto srebrne najpiękniejsze ze~arki z j · · 
Boską, z 2 zloconemi brzegami i z najlepszl r:nf 
ma werkami na lO kamieniach po 12. 14. 16, 
marek. 

Najwspanialszy z Matką Boską zeRarek, 
1itery. i najozdobniejszymi zloconymi brze~a~ 
tki w srebrze i z najlepszym na 10 kami~ 
ma werkiem tylko 26 mr. Zegarka tego z pel! 
ttikt jeszcze nie widzial. 

Zegarek niklowy cyl. kluczykowy 5,40 i 8 upł 
Zegarek posrebrzany kluczykowy 5,90 mr 
Zegarek posrebrzany najlepszy na 6 ka 

i:luczykowy 7.75 mr. '' 
Zegarek czysto srebrny cyl. na 6 kamier: , tr 

iab remon. z 2 zloconemi brzegami prima ~ 
mr. - Ten sam na 10 kamieniach po 12 marel 

Lańcuszki po 25, 30. 50, 85 fen .• lepsze 
oo l, 1,25, 1,50, 1,75 mr. 
Cenniki bogate na SOO ilustr " 

u zegarki. łańcuszki, biżuterye, także skrzy~ 
ty, klarnety. harmoniki, oraz noże, brzytwy,~ 
aetki i różne okolicznościowe podarki wysyl 
tdemu darmo i franko. 

M. D A N E CK l, Miejska Górka 
{Gorcben Bez. Posen.) 

0

8ooooooooooooooooo ·oooooooo 
~ban. Rodakom 

8 w Dekendorfie i okolic ra" 8
0 

dono~timy niniejszem upr.11ejmie iż z dniem 2~) oow. 
otwieramy tu przy ul. l1tlliJ;'" .lkrama~tnl'lłf· IOWl 

i Skład kolonialn =~k 8 tYm 
O Naszem staraniem bę-dzie tylko dobry 
O prowadzie i szanow. Rodaków rzetelnie obsłu: o o ~ łJ e o )' p aj t a ń li z e. 
2 Spodziewając się, że Rodacy raczą popr 
O p1·zed!:!i~biorstwo, kreślimy si~ 
o z wysokim szacunkiem 

g Helena i Pelagia Szymkow Duch 

boooooooooooo:oooooooo 
" Zt " Polska dziewczyna .. żyg~ • 

do wszystkich robót domow'Ych, od l l1 :zebran 
potrzebna. ZgJosić można się w tern w 

"Konigsberga Domu towarowJ wszys 
w l(aternbergu, ul. l(irchstr. 3. ~Schłe 

ł\Opp 

Baczność 1 d? PU.\ 
• nie ro 

l poJsldego szewskiego czeladnika. 1lu~ho\ 
czyn do robót domowych i gospoda~ PoJsk.ic 
szukuje od zaraz p t , ro est 

Największe biuro stręczen l 

w Dortmund, Liitgebriickstr. 
Po 

\V tych 
iowie ~ 
bardzo 

Ą\. Blerwagen. 

Służąeą Polkę 
poszukuje od l go listopada 

Fr. Kortylew~ka. 
Fabryką powozów. 

Solinge11, .SUdstr. 18-20. 

Potrzebuj~ ;edn~! 

słuz~cą 
od lgo listopada oraz jed
nej 

panlenki 
od 15 lat, która. ma zamiar 
w składzie ko lo11i:Unym za 
sprz.edawa~k~ się w,-uczyć. 

W. Mroskowi»k, 
skłatl kolonialny 

:KRU·OOJ Le11.sber~tr. 323/i 

Polską l t~ wpn 
l nlU JXJr 

która z d.olllO'"~ Uiernu ' 
dobr.ze obeznanto J 

J. Błoch, l 
Z n() 

Polskiej 
bo-wietn 
nernan.u 
PrzeszŁ~o 

Różne 1~tów l 
· ~łku wi 

poleca Ksi~atll~ 1ek g p 
Polsk" 'ł1 r; 
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~· fed.zienne pismo lnd.o~,.e dla Polakbw na ob«zyźnie, poś,vięcone sprawom narodowym, politycznym i zarobko\\·ym. 
i 

i W:1ciodzi codzien~ie z wyjątidf.!m dni uośwJatecznych 
·~ 4odttidem reli!4iinym p. t.: .,Nauka Katolid:a" z ty
~~~&łnł.lciem spolecznym p. t ... Glos Rórników l butni
l .t>w.,. oraz pisemkiem literackiem o. t. .. Zwierciadlo". 
.PnMtdplata kwartalna na poczcie i u list(Jwycb wynosi 
1. Hr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen. 
,.Wl~;rRs Polski" zapisany ie11t w cen11iku v·cutowym 

po.d zmtkiern .. t volni!ch." nr. 128. 

Módl l pracuj ł 

Z1 inseraty vlaci sie za mieisce rządka drobnego druku 
15 fen., a za ogloszenia zamieszczone przed ;r;se::atami 
4 Ofen. Kto często oglasza. otrzyma odpowiedni opust 
t•zyli rabat. Za tlemaczenie z obcych języków na pol
aki nic sie nie placi. - Listy do redakcyi, Drukarni 
~ Księgarni należy oplacić ; podać w nich dokl.adny 
tdr~s pisząceRO. l~ękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
kora:spond.entów bez ich upoważnienia nie wskazuje się. 

Bochum (Westfalia), środa 28-go paźdii(ttnika 1903. 

Hedł\kcya, Ih·ukarnia K.sit~garuia Mnajduje się pr.7.Dy ulicy Maltheserstrasse nr. 17 na dole. - .Adres: ~ \Vian1s Polski", Boehurn. 

Rodzice polscy! Uczcie «zleci swe 
it6wł6, czytać i pisać po polsku f Nie 
pi Polakiem; kto potomstwu swemu 

e miłemczre się pozwoli! 
e 

! upisywać można na każdej poczcie 

r. ,, ~V iartlsł.~ lj< (Jlskiegofe' 
ni .f trzema bezpłatnymi dodatkami, tj. 

e~, "Nauką Kato-licką'', 
"Głosem g6rników i hutników'' 

oraz 

"Z w i er c i a d ł e m". 
Przedpłata na te dwa miesiące wynosi 

tylko l markę, 
t z odnoszeniem do domu 28 fen. więcej. 

Rodaków upraszamy aby gorliwie agitowali 
u. "Wiarusem Polskim" pozyskając mu licznych 

·J·' oowych abonentów na listopad i grudzień. \Vro
;~ łOWie ludu polskiego starają się zniszczyć pl
~mo Wasze, Sza n. Bracia, to też każdy patryota · 
polski na obczyźnie działać powinien przeciw 
tym germanizatorskim zachciankom. 

l !2!2!2!2Z2!IClS 

Z wypadków dnia. 
· Duchowni germanizatorzy przeciw księżom Po

lakom. 
"Kuryer'' pisze: "Dusz.ta nas "Schles. Volks 

Ztg.", zawierająca odezwę ki'lkndziesfęciu księ
. iy z Górnego Ślązka. Odezwę tę uchwalono na 

lt zebraniu duchowieóstwa górnoślązkiego, odby-
tem we Vv rodawiu, na które zaproszono także 

Y Wszystkich dziekanów z Górnego Ślązka. 
. ,,Schlesische Volksztg." tw-ierdzi, iż ks. kard. 

I\opp nie wziąl "\V tem żadnego udziału ani co 
do powstania, ani co do treści odezwy- następ- . 
nie rozpl~mic się '-'-' z1 ·.i ·ad~ivly ~rc~ób n udziale 

· ~U(i:howieństwa. polskiego' na Górnym Slązku w 

l 
Polskich tow..,arzystwach politycznych." 

Protest przeciw posta,vieniu pomnika Bismar-
8j kowi. 
. Pomnik Bismarcka stanie w łianowerze. 

'!ł tych dniach pDJożono kamief1 węgielny. Wel
towie zaprotestowali. przeciwko pomnikowi w 
bardzo e.ne.rgi'Cznej odez,vi:e, w; której powiadają 
ie. Wprawdizi'e nie mogą przeszkDdzić wystatv.Tie-

ĄI n~u pomnika, aJe jak najstano·wczej przeciwko 
!lo niemu protestują. 

l Utrata 1700 mórg polskiej ziemi. 
Zno~vu hiobo-wa wieść, znowu szmat ziemi 

Połskiej przeszed4 w wrogie nam ręce. Nabył 
bolWieru, na subhaście nasz "przyjaciel" pan Ken
lletnamut wieś rycerską Gogolewo, obejmującą 
'Prz·eszŁto 1700 mórg, za 246,000 marek. Licy
~tów ze strDny polskiej nie bylo nikogo, prócz 

~ i iłku wierzycieli, i gdyby nie ci, to bylby mają
~ ek G pr.zeszło 40,000 marek poS.zedl niżej. 

Zdanie niemea o dążno-ściach german1izatorshlich. 
Jenerał saski Geest \Vypo'.viada kilka nwag 

o polityce wynarada\\·iania, a Z\vJ'aszcza o przy
musie uczenia się języka niemieckiego. Jest on 
zupełnie innego zdania niż hakatyści i sprzeci
w1a się stanowczo narzucania języka obcego lu
dności innoplemiennej. 

PZni'csienie przymusu uczenia się języka 
niemieckiego - powiada Oeest - z.!agod'z,iloby 
u innych ludów nicchęć do tego jęz,yka. Błęd
nem bowiem jest mniemanie, że częściowe przy
swojenie sobie obcego języka jest samo w sobie 
postępem kulturalnym. Przeciwnie, tylko dla 
naukowo \\nykształconych ludz.i staje się znajo
mość obcego języka korzyścią; dla cal ej rzeszy 
mniej otś\v.ieconych jest ona natomiast tylko ba
lastem, który wywołuje zamieszanie w poję
ciach, a w niczem nie rozjaśnia umysłu. Nie 
lud·źmy się! Odke:\d ludzie uczą się czytać, na
rzucenie obcego języka jakiejkolwiek ludności 

stało się rzeczą wręcz nic111ożliwą. Stróżem ję
zyka ojczystego jest dziś prasa, ona to nie tylko 
wpaja w swych czytelników mitość do języka 
ojczystego,, ale ich wprost fanatyzuje pod tym 
względem. Zatem precz z wszcikiemi usilawa
niami wynaradawiania!" 

Artykul ten, z którego podajemy wyjątek, 
w·ydrukowany został w dzi,enniku lipskim .. Die 
Orenzboten". 

Telegran1y. 
K r ó l e w i e c. Naczelnym prezesem Prus 

Wschodnich z.ostał prezes rejencyjny 1\łolth:e. 
M a r s y l i a. Niewiasty urządził'y tu demonstra

cyę na korzyść szkół zakounych. 
W i e s b a d en. Z.iechać się tu mają car i cesarz 

niemiecki. \V .Rosyi z tego bardzo zadowoleni, jak 
gazety niemieckie piszą. 

W e r o n a. Podczas doświadczeii nastąpił wy
buchł prochu. Cały dom zniszczony. .Jedna osoba 
zabita. 

Bolesław IV. Kędzierzawy. 
Pn \Vypędzcniu \VJadyslawa Polacy osadzi

li na tronie najstarszego z kolei, Bolcsta\\ a 
Kędzierzawego. Ujął się wtenczas za \Viady
sławem cesarz niemiecki Fryderyk l~udobrody 
i żądał od BolesŁawa, aby oddał bratu tron i 
wyda-rte ziemie. Bolesław odmówił, a cesarz 
wkroczyl z wielkiem wojskiem do Polski. Nie 
umiat Bolcsb w t~ik \\ ojU\nl-:: j;;.k o.jcic~ ,.:. Jvlusia; 
tedy książę Polski prosić cesarza o pokój. Ce
sarz przystał na to, ale zmusi{ Bolesława do zł<J
żenia daniny i przyrzeczenia, że oddaJ bratu zie
mie i władzę. \A/lauyslaw dowiedzia\\ szy się 
o tern, wybra% się .iuż w drogę do· Polski, kiedy. 
nagle zachorował i umart Bolesła\,- ujrzał się 

wolnym, jednak na żqdanie cesarza oddał bra
tankom swoim, to jest synom Władysława 
Slązk w dziedzictwo r. 1162. 

BolesŁaw Kędzierzawy \Vojowal z Prusaka
mi, którzy wciąż najeżdżali i pustoszyli Ma
zowsze. Z\vycięży\\·szy ich, otrzymał od nich 
obietnicę, że się ochrzcą, ale on sam niedość 
gorliwie o to się starał, a oni jak dawniej, plą
drowali. Wyprawił się tedy na nich z dzielnem 
wojskiem, a towarzyszy{ mu także brat jego 
Henryk, ·książę sandomierski. 

W wajsku polskiem było kilku nawróco
. nych Prusaków, któryni zaufanQ, więc kazano 

im pokazywać drogę przez knieje i lasy. Oni 
rymczasem zmó\\ iii ię ze SW{)imi i \\PfO\\·adzili 

-
Polaków na bagna, co się '\vydawaly niby pię
kne łąki, a w zaroślach zaczajeni byli Prusacy. 
Kiedy Polacy zaczęli grzęznąć na bagnach, oni 
strzelali z luków i obsaczyli naszych dokoła, 
tak, że led\Nie garstka z królem się \);yratowa
Ja. ZginąŁ i książę Iienryk, bardzo miły Fola
kom, który przed tern wojował w ziemi św. o 
grób P<i.ński. 

\V kilka lat potem umarł Bolestaw po nie
szczęśliwem panowaniu i z0stawil tylko cho·ro
witego syna Leszka r. 1173. 

~iałżeństwa mieszane \V Prusach 
i wyznanie dzieci 1 grudnia 1900 r. 

Od 1885 r. uzupełnia pruskic biuro staty
styczne swoje coroczne ogłoszenia o spisach lu-. 
dności tablicą małżeństw. Sprawa to. ważna, a 
że sprawa ta za,sluguje na uwagę w cafej peł'ni, 
o tem przekona p-oniższe zestawienie. 

Wyznanit dzieci z małże!Jstw mieszanych 
~ 

~ ~~ 
~ 2 ~ 

l g;ru- ~n..-aug. katol ~ ~· ~<> 
dnia · "g 
1885 231,712 (54.4 pr.) HJ-\L342 { 43,6 pr.) 37.176 
1890 25S,GtiS t jj.O) ~ 11,325 ( 45,0 J 4 7' 343 
18tl;) ~32,947 ( 53,1) 264)648 (H}) 68.299 
1900 37li,45S ~ 56,9) 293,G04 Vi3,1) !)2;854 

Vlidzimy ztąd, że od jednego spisu ludno·
ści do drugiego zmniejsza się stopa procentowa 
katolickich, a \Vzmaga się ewangelickich. W 
krótkim przeciągu Jat 15 zmienił się stosunek 
o 2 i pół procent na niekorzyść kato'lików. 
Zwyżka po stronie protestanckiej doszła. d'o o
gromneJ liczby blisko 100 000 dusz. A. co nie
pokoi najwięcej, to fakt, że z każdym rokiem 
coraz mniej dzieci katolickich z małżeństw mie
szanych i że w ostatnich Jatach znaczna jest ró
żllica na niekorzyść religii katolickiej. 

Straty katolików atoli nie ro·zdzielają się r6-
wna na całą monarchią. Z ogólnej liczby dzieci 
z małże11stw mieszanych bylo w· dniu l grudnia 
1900 r. w obwodzie rejencyi poznaflskiej 4927 
dzieci e\v angelickich. 3510 katolickicłJ, 515 in
nych wyznal1 cluześcia11skich i 2 żydowski'ch. 

W obwodzie rejencyi bydgoskiej byto 3059 
ewangelickich, 2650 katolickich, 39 innych chrze
ścian, 5 żydowskich. Ogólna liczba z obydwóch 
naszych rcjencyi przedstawia sit; zatem, lak na
sl~PLdL: 

e.wauge!tckich dzieci by!o 7986 
katolickich 6160 
innych wyzna11 54 
żydO\\'Skich 5 

\V Poznaf1skiem zatem wynosi raznica na 
niekorzyść Kościoła katolh::. 1826 dusz. &r
dz.iej pocieszającemi są liczby Oli'nośne w Pru
sach Zachodnich, gdzie liczba ewangelickiCh 
dzieci z rnałżc(Istw rn:ieszanych wynosiła l gru
dnia 1900 rokn 11,937, kato.lickich zaś 13,752, a 
zatem tutaj różnica 1815 dusz wypada na ko
rzyść katolickiego \vyznania. Oprócz Prus Za
chodnich. d'\\ ·i c tylko jeszcze dzielnice pań s t\\ a 
pruskiego, jak nas informuje urzędowa statysty
ka, wykazują zwyżki na rzecz katolików, dziel
nica nadre{lska i Westfalia, we wszystkich in
nych \vyznante ewangelickie ledynie odnosi ko·
rzyści z małżeflstw· mieszanych. Jeśli rezultat 
weźmJemy wedle podziału kościelnego, to sta
tystyka malżei1stw mieszanych podaje cyfry ko
rzystne tylko dla dyecezyi koiof1skiei, trewir-



skiej i chełmiflskiej, na.iniekorzystniej przedsta
wia się rzecz w dy~cezyi \\Tocła.wskieL gdzie 
blizko 314 ma!żeflstw· mieszanych wychO\\·uje 
d'zieci w wyznaniu ewange!kkiem. 

Nie"olnicy milionów. 
Pytano arz bogacza australskiego, Jamesa 

Tysona: jaką rozrywkę najbardziej lubi \V ch\Yi
lach \\ o!nych od zajęć? Na pytanie to odpowie
dział, że w-ogóle nie zna chwil wolnych od zajęć, 
,roizrywkę zaś najmilszą starwvvi dla niego wal
~<a z pustynią, wśród której milio.ny zdoby1. 
Istotnie "rozrywka" ta zahnowaJa go do tego 
.stnpnia, że nie mial nigdy czasu, aby zajrzeć na
·wet do kościota lub teatru, a gdy ·wreszcie,. \\ . 71 
roku życia, postanowit interesa zwinąć i św.iat 
:zobaczyć, po krótkim czasie wrócił do dawnycH 
zajęć, nie mogąc wytrzymać bez walki, która 
stała się dla· niego już nie celem, lecz warunkiem 
Jlie·od'zownyrn bytu. 

To samo dzieje się z milionerami amerykaJt
.skimi. P:otrzebc.L, przykuwając~l do pracy bez 
•wytchnienia, jest dla JJich zdobywanie milionów 
bądź oo. bądź. . Niewol'nikami są poprostu tej na
miętnnści i rzadkie tylko byw~ają przypadki, aby 
który z nich, doszedłszy do pewnego kresu. 
syt walki bezustannej, zerwał z życiem gorąc7~
kowem, szarpiąceru nerwy. 

Do rzadkich takich wyjątków należy słyn
ny filantpop, Andrzej Carncgie. Doszed1szy do 
fortuny miliardowej, rzucił' Sta.ny Zjednoczo•IiC 
:zamieszkał w \\'Spania!ym zamku w Szkocyi 1 

hojnie szafuje majątkiem na cele najmzmaitsze. 
· Inni za to \\'Ci<tż pracui<l z z.acicldościi.t na · 

więtną. 
'Jak naprzykład, I<use! Sage, starzec 86-lct

lll·i, posiada~ący d'o 200 mtili·onów majątku tak ·za
bezpieczon ,:go, że żaden przewrót nie rnoże mu 
go wydrzeć, spędza codziennie zimą czy latem, 

:~aly dzie(l \\ biurze nowojorskim. Nie zna Óo
~dróży, wycieczek, wakacyj - dla niego. jedyną 
r·ozry\vką jest praca nad po·większeniem mająt
'ku, którego zresztą nic uży\\ · a, słynie bowiem 
ze sk<{pstwa. 

KrM nafty, Rockefeller i najpotężniejszy 
dziś finansi;;ta ameryka.(Jski Pierpont M:organ, 

LELUM POLEL UM. 
'Opowiadanie historyc;r,ne z X wieku 

napisał 

Walery Przyborowski. 

Nazajutrz led\vie świt zarumienił niebo 
gdzi'eś tam. daleko za górami i lasami, ruch 
ogromny zapan·o\vai w gródku. Farobcy po
,v·stawali, przyg·oto.w'Ywa!i konie, zbroili się, psy 
spędzali i wiązali na smycz konopną. Gwar byl 
wielki i zamieszanie jeszcze większe. Wszyscy 
•krzyczeli, konie iżały psy ujadały i sko;wycza
ly. \Valigóra wyszedł na dziedziniec z chaty 
i chrapli\.vym, donośnym głosem wydawal roz
tkazy. Poranel\ byl chladny bardzo i po pu
szczy wlócz.yJ'y się mg./e białe i wilgotne. Smu
tek, charakteryzujący zavv·sze budzący się dzid1 
leżal w naturze. Wiatr zrywający się zawsze 
() świcie, szumial żałośnie po szczytach drzew 
boru i przynosi! dalekie krz)rki żórawi tub po
nure krakanie wron lecc:tcych na żer z nocnego 
leg.owiska. ' 

Mlada także wysunęta się na dziedzi
niec, otulo.na w kożuszek, drżąca nie tyle Oli 

zimna, ile z trwogi, którą przejmowata ją myśl, 
że nadszedł ostateczny czas wykonania po-sta
now.ienia. \Vszystko już miało goto\ve i czekała 
tylko ·wyruszenia Waligóry z parobkami, by 
same} puścić się w daleką i pelną nicbezpie
cze(Jstw drogę. Z {)bawą patrzała,_ czy który z 
parobków ni·e weźmie mierzynka, ale na szczę
ście spostrzegła, że stoi 011 spokojnie, między 
innemi koi1mi. których llic miano użyć, pod szo
pą i zajada smacznie siano. 

Nakoniec poczęto siadać na ko(I. \Valigóra 
skoczył na pięknego, bia.fego rumaka i krzy
cząc by się spieszono, spostrzegł Mladę i jedną 
ze starych ni·e\\-iast i z.awołat do, niej: 

- Hei, Miła, pilnujcie mi ta gródka jak oka 
w głowie. Mlada! gdyby, czego broit Boże, ja
-kie lłiebezpieczet1stwo wam grozilo, zapalcle 
stóg siana na znak i same \.V bór uciekajcie. lV\.y 
będziemy niedaleko i z pomocą pospieszyrny. 

Zamyśm się czegoś i dodaJ: 
-- Mlada, trzeba żebyś njekiedy zwiedzaJa 

W l A R U S P O L S J< I. 

do nieda\\·na nie mogli na chwilę na\\·et mysu 
oden,·ać od S\\"ych interesó\L \V walce bezrr
tośnej o miliony groziił wciąż jeden drugiemu. 
V-/ reszcie zmęczeni do niemożliwości zawarli 
traktat pokoju, połączyli usiłowania, uz.yskan 
spokój względny. Aliści zjawia się spekulant 
niez\vykly gracz niesłychanie szczęśliwy i oa
razu zakłóca spokój tak drogo okupiony. 

James Keene na giełdzie 110\YO}orskicj z nie
wielkim stosunkowo kapita!em. Rychło jednaK 
dzięki bajecznej obrotn{)ści i instynktowi zaczy
na trząść rynkiem pieniężnym. Rockefeller 1 

M organ tracćl. spokój. Obawiają się wyjść na 
krok z binr swoich a gdy wychodzą, rzucają 
urzędnikom haslo: 

- Pilmtjcie Kcen·a! 
Niema innej rady, jeno wciągnąć niepożąda

uegu intruza do spóJki! 
Tak się też staŁo. Od tej chwili dopiero Ro

ckcfelier i Morgan ośmielają się na dłuższe po
dróże, pierwszy dla leczenia zastarzałej choro
by żoh1dka, drugi, reumatyzmu. To ich cała 
rozrywka. Ale w podróży nawet niema dnia 
aby nie otrzymy\\·ali lub nie \Vysylali sążnistych 
kablogramów', gdyż dusza ich handlarska, raz 
wci~1gnięta w zaczarO\\·ane koło interesów, nie 
może się odcnYać od niego, jak gracz od zielo
nego stolika. 

Król kolejowy, Harrirnan, słynny z tego, że 
podczas nicbacznej podróży M·organa do Eur·o
PY, potrafił' znaJeść słaby punkt w fortecy tego 
finansisty i wydrzeć mu kontrolę nad koleją. 
"Nodhern Pacific", jest czlowiekiem {)kropnie 
zdenenYowanym, cierpi<lCYm na manię prześla
dowczą, wcia,ż albowiem wyobraża sobie, że 
zostanie napadnięty na ulicy i ograbiony, pomi
mo to \Yszakże nie rzuca życia wyczerpującego. 

Nieda\vno za po~radą lekarzy pojechał na 
wypoczynek do Kalifornii ale wrócił ryehio, bar
dziej jeszcze wyczerpany nerwowo, bo odda

, lony od biura truł się dzie(J i noc niemożliwością 
doglądania interesó·w osobiście. 

Dwaj s,lynni gieldowcy, milonerzy, bracia 
Wormser zdenenvowani niemal tak, jak tlarri
man obawiają się jeździć okrętami, a gdy zmu
szeni są do tego nie jadą nigdy razem, aby w 
raz,ie zatonięcia .iednego, drugi mógf prowadzić 

d,,. i e przejedź się. My może -vvrocnny aż za 
tydzier1. Na ostróżności się więc mieć trzeba. 
1\to ,,·ie co się może przydarzyć. 

- Jakże bGdę jeździta po puszczy, nie ma
h:lc broni? - spytała Mlada. 

- Broni? twoja pra\\·da. Luk weź sobie 
z chaty, a topór da ci 1Vlita. 'vVie gdzie jest. No., 
Bóg z warni. 'vV drogę! 

Spiął konia ostrogami i w szczupkach wy
padł za· częstokół, a za nim .wypadli inni z gwa
rem, halasem i trzaskiem. 

l'vllada odetchnęła uszczęśliwiona. Jnż teraz 
nie. będzie potrzebowata ukry-vvać się ze swym 
wyjazdem, uciekać jak zlo-dziej, ale może spo
kojnie i ot\\·arcie opuścić gródek. Ucieszona 
była tern niezmiemie. 

- Bóg widocznie mi sprzyja! Bóg popiera 
do·brą sprawę! - wołała. 

l w uniesieniu radości. podczas gdy inne ko-
biety poszły aż do bramy patrzeć za odjeżdża
jącymi. wbiegła do chaty, wydobyla z za sta
nika krzyżyk i klęcząL:, cało\\ a-ła go i dzięk<J
wata Bogu. 

Uspol<.:oiwszy się postanowiła nie zaraz, jak 
to pienv~otnie zamierzała. opuszczać ngródek 
dla niewzbudzenia podejrzenia, ale dopiero po 
obiedzie, po południu ,,·yruszyć. Myśliwcy, jak 
to zauważyła, udali się w stronę północną pu
szczy, gdzie jak mc)\.vili są duże \VI{)dy, wieiide 
bagna, petne ryb i ptach\·a wszelkiego rodzaju. 
Tym sposobem sama jadąc na wschód, nie po
trzebo\\·ala się oba\dać spotkania z nimi. 

\\! esola i swobo-dna przepędziła czas do 
południa. 'vV cichości zarznęła dvvie kury i za 
częstokołem ubiła ·strzałami kilka kwiczolów, 
których mnóstwo znajdowato się kolo gródka, 
gdyż gęsto rósł talll jato\viec. To zwiększyło jej 
zapasy ŻY\\'11{}SCI. 'vV południe zjad-ła obiaa, 
mleko z kaszą, i rzelda do Miłej: 

- Miła, dajcie mi topór \\faligóry, pojadę 
na Z\\'iady. 

l'v1Ha, stara. zaschnięta baba, brzydka jak 
nieszczęście, spojrzała z pode. łba na dziewczy
nę i mruknęła: 

- ł(aza! \Valigóra. to ci dam, ale lepiejbyś 
pono zrobila, gdsb:rś sic.dzia.la· doma. kiedy Ci 

oi,olicę grodka. \Vez sobłc k.oma t rm1kę h1b dobtzc 

interes bankowy. Mieszkają latem niedalek~la 
Nowego Yorku. w Long Branch, niema atouraz 
dnia, w najgorętszej nawet p{)rze roku, aby je."\\'il 
de.n z nich przynajmniej nie był. w biurze pod.' 
czas godzin urzędowych, największą bowiem icb'~in 
rozkoszą jest interes któremu duszą i ciałem są !:ie 
oddani. rYJ 

I Jan W. Oates i August Belmont i Jerzy 
Gould i Henry Cle w i wszyscy ci królowie do. 1al 
Iara, dzierżący w rękach swych do.brobyt Sta. gu 
nów Zjednoczonych żyją jedynie myślą o intere.lsta 
sie. Oderwaniem się od pracy nad zdobywa. Po 
niem, a ba:rdziej jeszcze zabezpieczaniem zdo .. 'lJPI 

bytych już milionów, to dla nich męka. Nie zna.
1

\\ 

ją życia po za tćl walką, są nie\volnikami milio.' 
nów. ki 

=====~============~l ni 

Ziemie polskie. 1e 

Z l d • h w .. . M ląC Z Prus ac 10 ntc , armu t azur. iic 
Sztum. Pociąg jadący do Kwi'dzyna przeje.' 

.chat krótko PD 12-tej dwa najlepsze konie go. ic 
spodarza Bartza z Sztumskiejwsi. B. PGn<>si 
stratę o~oto 1000 mr. ' de 

Skarszewy. Od'y właściciel Krapiewski z 11i 
Szwo.rcina chciał jechać do domu, sploszył się 1 
kofl i pędził Kościerzy(Iską ulicą do Bewerdorl·:z 
skiego mostu. Tu przejecha1 76-letnieg{) starca'. sl 
Cymanowskiego. który wskutek tego odniósł' 
tak ciężkie pokaleczenia, że w pól godziny po ,. 
wypadku umart . \b 

Malbork. Śmiałą kradzież popełniono tu-. li 
taj w ŚPodę. vV biały dzie.ń włamał się jakiś zło-! p 
dziej do mieszkania kołodzieja p. l( uleckiego l! p 
zabral zloty zegarek i pierścień brylantowy1 k 
wszystko razem \Vartości około 500 nu. Opry. 
szka dotychczas nie wyśled'zon{). 

Susz. W mieszkaniu wachmistrza pana 
Schumana pękł piec w pokoju sypialnym. Roz· 
sypany ogieJ1 zająt meble stojące W 1 pobliżu 1 .1 

bytby prz.ybral vviększe ro12miary, gdyby nie : 
przytomność zecera p. Schmenwalda, który si~ : 
\V!aśnie znaidowal u p. Sch., a któremu udało się 1 

ogień w powstaniu ugasić. 1 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Ostrowo. Gospodyni Dtugof1 z Maryanów

ka przez szybką jazdę handlarza Schwarza spa-

M!ada, nie chcąc rozdraźniać starej, nic "l 
to me odrzekła. vVztęła kamtenny topor, prZY· 
pasala go do bio-der na sznurku, zarzuciła łuk 
i kolaczan na plecy, kobiałkę z żywnością przY· 
troczyła do konia i oklep sama go dosiadła. 
Za chwilę, nie zważając juz na mruczenie MiłeJ, 
znalazła się za gródkiem i pierwszą lepszą dro
żynę, prowadzącą na wschód, puścHa się WY· 
ciągniętym kłusem. Mierzynek wypoczęty i do· 
brze nakarmiony czesal po suchej drodze żwa· 
wo, a Mlada kŁadka na piersi znak krzyża św1ę· 
tego i szcptala: 

- Boże wielki, miej mię w. Swej {)piece! 

A mierzynek tymczasem rwal naprzód! 
parskał radośnie. Dzieli był gorący, choć tutaJ] 
w puszczy, pod koroną olbrzymich dębów, Ja· 
worów, modrzewi· i świerków, leżał ciemnYr 
witg-otny ciet1 i chlodzit zbytni upaL Bór ~z~:~ 
miał gdzieś tam u góry swą melancholijną ptesn~ 
codzienną, gdzieś w głębi, w jakimś kącie, ~o 
którego dostały się złociste słoneczne prom1.e: 
nie, skwarzyla się ŻY\\ ' ica drzewna i od nt~l 
szla po lesie wo1·1 i zapach silny. Odzieni~gdzJe 
w zabłąkanym aż na murawę blasku słonecznytn 
ujaw·ito się tysiąc ll1l1Szek, ban,·nych m{)tyll, 
trzmieli z ióttymi na tulowie paskami. CalY 
bór wrzal cichem, sennem, nieuchwytnem, a 
przecież olbrzymiem, szerokiem życiem . . Kuku!· 
ka kukała, dzieciol Huki się o pustą dziuple ~'/ 
drzewie, ptactwo świergota-ło i żóra\vie brZY'i 
ciko krzyczaly. Kiedy niekiedy, gdy Mlada po
dniosła ku górze swą zt·odstą głó\\~kę, dostr~e· 
gała ' ówczas ponad szczyta:mi stuletnich .J"' 
worów i olch, kawałek szafirowanego bJękJt~ 
a na nim, niby plamka szara wiszącego orla lu 
sokola. Niekiedy znowu kot'1 jej się szarpną~: 
zatrzymaJ, uskoczy t w bok z najeżoną grzywą 1 

głośnem chrapaniem. bo właśnie na ścieżce, na. 
·piasku, na s10I1cu grzała się dfuga żmija szara· 
ze świecąccmi jak iskry oczami i z podobnY~ 
do ostrza strzał~ językiem. ~łaz podnosił , 51~ 
do IJOlow:y_, kręc1l na wszystkre stt:onY. gfo\\li"' 
syczał iłosrw. M lada wstrząsara s1ę na ten ~ .. 
dok i popędzając konia, uciekala szybko od i111'~ 
o.burzoneL że jej ktoś senny przerwał spoczY 
uek. ' 

(Cią~ dalsz.y nastąpi). 



Iek(J(I!a z "oza i zabiła się. Izba karna skazała te
atoli raz ~h:\ arza za lekkomyślne zabicie na miesiąc 
, ie. \'i ęZlerua. . . .. . . 
~d- _ Posadę 1;auczyc1el~ r~llg_11 przy· tut~!szym 
ich ~in 1 naZYLII;1.' ~tor a przez smtcr~ ks. dr. Gtę~oc-

s .
1
erro {)prr.zntonq została. po\vterzonq ks. WJka-

ą . ~ . K 
rntsZO'"' rasce. 

rzy · Koronowo. Mi'!1ister OŚ\\ iaty pozwolił na 
do. 2aJożenk drugiej apteki \\'" Koronowie. \V cią

St·. -u bieżącego roku rząd pozwolil ·W kilku mm
er:. rach w Księstwie na założenie nowych aptek. 
wa. podpada, iż w tych mias!ach są właścicit..~lami 
do. ptek PC!Iac"J:' - nrowe zas koncesye otrzym1t]ą 
na. ,~, rlącznlc Ntcmcy. . 

ilio. Niektóre miasta zaś i ak Kościan, S rem, Na-
·lo. w których apteki są w ręku żydów lub 
niem-eów nie otrzymują drugiej kancesyi na ap
tekę - mimo. że liczba mieszkańców przypana-
~.1ca na te apteki znacznic przekracza przepisaną 

r. liczbę 1 o tysięcy. 
eje. Tendencya szkodzenia polskim interesom 
go- 1est \\·idc--.:zna. Popieraicie \\ ięc swoich! 
<lsi Poznań. Ajent p. Lipi1'1ski wobec pogłosek 

donosi·, że Towarzystwo .,Sakola" poznaltskicgo 
i z nie zakupHo posiadłości p. Klnndra na Wildz1e. 
sie Poznań. Ks. Arcybiskup dr. Stablewski 

orf-17.achoro\\ at znowu. Stan zdrowia ks. Arcybi-
rca ·kupa jest obecnie gorszy, jak kiedykolwiek. 

iósll Trzemeszno. W Dusznie na wiosnę razpo-
po ~zn ą siG roboty nad stolnią. przez którą wyda-

by\\ ać będą z głębi ziemi węgiel brunatny. ja
tu- kiego pokłady ramże znaleziono. Ziemia nasza 
lQ... polska cora zwięcej ujawnia. jakie skarby ko-
0 1: pa lniane w sobie mieści. Szkoda że przed \\ ie

' liem tychże nie znano. 
ry. 

na 
OZ· 

Ze ślązka czyli Starej Polski. 
Bielszowiee. Na tutejszej kopalni poniósl 

u 1 nicS7CZGście przy rozstrzelaniu ,, · ęgla górnik 
nie Amoni Pi ctrzyk, któremit za wcześnie ekspledu
się ią..:y nabći \\ · ypalił pra\\·c oko i prócz tego cięż
się ko Jeszcze poparzył na t\\ arzy i rękach. Po 

tymczaso\\ em opatrzeniu ran, odwieziono nie
~zczc:śii\\ ego do kliniki ocznej w Katowicach. 

Szopie:nice. Podczas zabawy ,,-cselnei pa
raliż r~m rażona została żona górnika Piekarz)
ka z Szopicnic. Ta(Jczyla ona bard1zo często i 

l 

{\użo . aż naraz npa·dia na ziemię i zmarła na 
na miejscl!. 
Y· Szombierki. Tutejszy nowy kościóf kato
uk' licki, pobudowany w stylu roma1·1skim. zostanie 
Y· t i roczyś...:ic poświęcony \\ ' styczniu przyszłego 
la. rr.kt t, i zostanie tutaj urządzcna osobna parafia, 
eJ, ~o też kuniceznic było potrzebne ze \\ zględu na 
o-- do ś~ dalck<.t drogę, jaką obcenic odbywać trze
Y· ba do kościola. 
O· Lubłiniec. Tutejszy kapelan Kromer zosta! 

iako taki przeniesiony do Zabrza, na jego mleJ
'ce przyjdzie kapelan ks. Kocu rek z Lon, povv. 
kozielski. 

Laurahuta. Będzie proces o zaburzenie \\" 
Hucie Laury miał jeszcze ciąg dalszy; zeznania 
\\ iadkó\\ w d\Yóch odbytych już procesa~h. w 
któryc!J skazano obwinionych na SD lat \\"ięzienia 
obcif.{ży!y mocno \Yięcej niż 20 osób. Nastąpiiy 
iuż arcsztO\\·ania i wkrótce odbędzie się nowy 

~; Pro<.:es przeciw .,\Vieczorkowi i to\varzyszom··. 
Jo ' . \Viększa część s~azanych w. poprz~dnic~ 

d\\'och procesach cotnęła obecme re\nzyę 1 

Poddata się \\·ymkO\\·i. Do nich należy także 
, ędziwy ojciec p. Korfantego, skazany na 1 rok 
\\ iG7.ienia. 

l(luczborek. Nieszczęście. \V sobotę spadl 
'' o:.:nica Kos z ''ozu naładowa11ego piwem i lo
dem. Kota zgniotły mu głowę. Smi.erć nastąpi
fa natychmiast. 

Laurahuta. Areszto\vany przez \vtadzę ro
y· Yi ską maszynista p. Tomałła został' puszczony 

na wolność za złożeniem l 08 rnr. Aresztowany o- z nirn ,,. Czeladzi wydawca ,.Iskry'· p. ~olty ·· e· z Gliwic jeszcze uwiGzioHy. 
&· 

. \Virek. Zabójca Antoni l(apka. 18 lat ma-u. l 
0 <t~ Y. który przebil murarza Machiołczyka, zo-

stał arcszto\\·any przez żandarma. 
Bytom. Na kopalni "Heinitz" \\· poniedzi.a

lek Przed potudnłem zabiły spadające \\ ęgle ś. 
P. ~órnika Franciszka PiJarskiego, 38 łat maiące
\lo. 4 Karbu, a raniły górnika Pav:ła. Musio.ta z 

ie Brtomia ciężko. 
Świętochłowice. \Viz.ytacya kościelna od

r byJa się w poniedziałek. wykonana prze-z księ
lii dza dziekana Schmidta z Katowk. Oazcty pl
V4 zą, że ks. dziekan Schm:idt rewi'dował naukę 

religii· \\ zkole i byt najznpdniej zadDw:ołonY. 
Ni-e \\icmy, czy to ksł praw·dą. 

W l AR U S P O [S K t. 

Wiadomości ze świata. 
Z \\' atykan u. Ojciec Ś\\-. Pius X. przyj mo

wa~ " kościele św. Piotra kilka tysięcy piel
grzymów z Oórny-:h \Vłoch. - Biskup z Pad
\\·y, J\1\sgr. Calłegari. kt<)r:y na przyszłym konsy
storzu również otrzyma kapelusz kardynalski, 
został r. 1880 biskupem ,,. Tr~viso; jego jeneral
nym \\-ikarym by{ \\·(m·czas ks. J ózcf Sar to, dzi
siejszy Papież Pius X. l~oku 1882 został k . Cal
legari biskupem w Padwie, skąd go obecnie da
\n1iejszy jego wikary po\,-olnje do p u rplt ry kar
dynalskiej i zarazem prawdopodDbnic jako swe
go następcę w \Vcnccyi. 

Z Korei. Z Seul (stolica Korei) donosz<.t. że 
pic n\ sza japo!'1ska linia kolejowa Sctlł ·-fusan zo
stała otwarta. Rządy japoi1ski i angielski zaż<.l
dały ocl Korci ut\\ orzenia portu \\ .Jonganpu. 
K:orea1iski minister spra\\- zagranicznych mial 
się jttż na t() zgodzić. ale zdania cesarza korea!'t
skiego dct<ld nic usłyszano. albO\\ iem cesarz 
zamkn<.tt się "- S\\ oi1n pałacu i nikogo do siebie 
nie wpuszcza. 

Paryż. ..Echo de Paris" donosi, że pcwnem 
jest, iż król Alfons hiszpatiski w maju 1904 przy
będzie do Paryżc;t. a potem uda siG na d\\·ory \\
Londynie. Berlinie. \Viedniu i Rzymu. 

Z różnych stron. 
Rauxet. Oór11ik \\'ahski. liczac~· lat 19, na dwor

cu w Rauxel zahit gMnika Paterkę. pchnięciem w 
serce nożem. 

ł(arnap. \\' kopaltli .. Mathias Stinnes" w Karnap 
podczas pracy ;.mrwał się pomost, na którym się znaj
dowalu _poro Judzi. ~i(>dmiu rohotnikch\r spadto wraz 
z \\'()z kam i. .l {:(.!et t z~ hit s. ię, i.l\lli od.nieśli śmie,rtelllę l 
r~~ i 1 ~.-. 

Horstermark. Rohotttlk Ktskel ptł razem p1\\'o z 
11ancllarzem Pietrosn·(lskim. Naraz. bez wszelkiego 
po\\·ouu strzelił do 11ie~o z rc\volwcru. P. pacH bez 
L!Lt::>z~· 11a ziemię. 

Ge!senkirchen. \V kopalni .,Rhciu-Elbe" spadt ze 
ZIHlCZtJci wysokości gómik Brcuer i niebezpiecznie się 
pokaleczy r. 

Rzym. \V f\ ·clt dnioch \\Tko{,czonc zostanie 
mieszkanie dla Ojca św. Pins x· bowiem nie chciat 
w żaden sposób zd.iać apartamentów na pierwszem 
pictrze i zażąda!. :.Li-cbr mu urządzono mieszkanie na 
drugiem. Sldada się ono z sypialni, jadalni, gabinctH 
i kaplicy i polącr.one jest schodami wewnętrzneroi z 
dc1.\\ '11Cilli apu rtamentami Leona xm. na picrwszem 
piętrze. kt<ire Ojciec św. przeznaczy! na przyjęcia. 
SekretcHZ stanu zajmie na pierwszem piętrze te same 
pokoje, które podc?;as l\(lllkla\ve mial kardyua.t ka
merlengo Oreglia. 

Essen. W t1ocr z sobory na niedzielę wpadl do 
szybu górnik .lan Buczkowski i zahi.t się. 

We Frankfurcie 11. M. odbywa s i ę kong-res chrze
ściai'tskicli robotników. 

Nowy Jork. Przy l··mlowie kolei po<lzicmncj o-
hcn\'ala się skCIJa. zas.rpując l-1 roborników. 10 z 
nich portio, ro śmierć. 

Padernborn. Poslaniec banku Lippc ucickL 
sprzcnicwierzy\\'SZY 60 000 n1r. 

Gladbeck. \V SLlSiednit.:] \\'ioscc Ellinghorst, 
znaleziono Z\\·loki górnika O. w rzeczce Haar
bach. 

Zima w Zakopanem. Mieliśmy tu przez ty
dzień ubiegły zimG .. na próbę'', zaczynaliśmy 
już jeździć sankami. Przez niedzielę i ponie
dziatek niebo zakryło się ciężkierui chmuram,, 
temperarura zna-cznic spadla. a regle nabrały ja
kiejś po nu rej cicmno-granato\\·ej barv.ry. vVe 
\\iorek rano zabłysło cudo\\ n e słotke. a przez 
ot\\ arte okna \\płynęło świeże. mroźne powie
trze. Gatęzic srneroków ckryty się ciężarem 
biatego puszystego śniegu. trawniki i pola o
śnieżone - wspaniała zupełlla zima. Śnieg ten. 
dzięki mroźne.i temperaturze. która nocami do
sięgara do -ł stopni zitttna, utrzymał się przez kil
ka dni. Ale stot'Jcc zrobil'o swoje. Najpierw 
p~częly się czernić drogi i ścieżki. potem zrzuci
ty z siebie ciężar śniegu lesiste. regle, aż wre
szcie urok zimy znikl i znów mamy dziś mglisty 
dzieli jesienny, deszcze prószy na pożótkte tra
\\T i zbladło stor'tce. ' ie trapimy się jednak. 
Zmia11:r pogody \\ Zakopanem ryd1~c są i nit
spodziewane. Już może jutro zaś\\ - ieci stol'1ce 
\\ iatr w kilka godzin osuSZ:\ drogi, i pójdziemy 
na .. mak wycieczki" cieszyć się jasnym błęki
tem i przypatry\\ ać niedostęp11ym w porze o
becnej górom. 

Potvłeczne wiadomości. 
\Vażne dla urządzających teatra amator

skie. Od Towarzystwa polsko-katolickiego w 
Opolu, ltrządzającego teatr amatorski, zażądano 
tłomaczenra niemieckiego sztuczek teatralnych, 
lecz odstąpiono wreszcie od tego ~dania. \V 
rzeczy s.a.mej przepis prawny z dnia 28 sierpnia 
!vi6 r. odma\\ ia takkmu ż~ldaniu stusz:ności 

(,,Das Verłangen cinem Theaterstilck Ueber c
tzung beizufligen findet in dem Sprachengesetz 
keine Stiltze. E ist im Allgemeinen Sache der 
Behorde. sich behufs der Entschliessung, ob An
lass zu einem polizeilichen Einschreitungen vor
łiegt, die erforderlichen Mittel selbst zu be
schaffen. wobei es ihr unbenommen bleibt, Aus
kunft von den dazu Verpfłichteten selbst zu ver
langen"). To znaczy w krótkich slo\\ ach, że 
rzecz4 \\ ładzy policyjnej jest postarać się o spo
soby \\' celu zbadania sztuczek teatralnych. ci 
zaś, kt6rzy urządzają teatr amatorski. nie są o
bO\\ iązani dostarczać tlomacze(l niemieckich. 

Na powyższe prawo powołał się swego cza
su stelmach P .. u rz<.ldzający teatr \\" mieście L. 
w Prusach Zachodnich. Ponie\\ - aż żądano od 
niego koniecznie ttomaczenia sztuczek teatral
nych, przeto przyszło do procesu we wszystkich 
instancyach, który tr\\ ał blisko rok. Ostatecz
nie najwyższy s4d administracyjny w Berlinie 
zawyroko\\ al dnia 11 maja 1897 r. na korzyść P. 

Dumny pułkown6k. Niedawr1o temu donio
sły dzienniki francuskie że \\. pułku 92 "" czasie 
ćwicze(J strzelano do oficeró\\ ' ·ostremi ładunka
mi. Nikt jednak nic ponió t szwanku. - Otóż 
korne11dant tego pułku Carbillet "·ydał rozkaz 
dzienny. w którym znajduje się taki ustęp: ,.Są
dzc;, że jest to \\ ~prast niernożli\\· em, ażeby istot
nie dane zostały ostre strzały, ~kierowane prze
ci\vko mnie łub moim oficerom. Nie chcę bo· 
wiem przypuszcza(:, aby '' moim pułku znaleźiL 
siQ tak nicdolężni strzelcy iżby ni'e mogli trafi(' 
na tak bliscką odległość." ·· " 1 Ę •· • ~·~~!~~ 

... Dz. Pol." fJ1'2ypomiti~ '/.· tego pO\Yoclu imlY.,_ 
ciekawy \\ .roa'dek. który zdarzył sit:; " Taruo
polti \\' latach sześćdziesiątych. Stal tam \\ Ó\\

czas pułk uianó\\' •. Trani'', którego komendan
tem by~ J~odakO\\ · ski, znany ze S\Yej srogości. · 
.Raz \\- czasie zawiei strzelił do niego ułan, któ
ry miał odznakt:; za celne strzelanie, ostrym na
bojem. Kula świsnęła kolo ucha J(odakowskie
go, który \\id ziaJ dobrze kto strzeli t. 

Zapanowała cisza śmierci! 
Rodaka\\ ski z zimną krwi<t poelicchał d.o 

ulana zen\ al mu odznak~ z picrst i rzek f: 
- Nie jesteś wart jej, skoro tak źle celuiesz. 
Kn \\ icJkicmn zclumicJJill, nic spotkała -ula

na inna kara. Zucli\\-aly komendant czynem tym 
zyskał sobie pułk cały. 

Pienvszy statek żelazny. Przejście od btt

dowania okn~tów z drzc\\·a do budo\\ ania .z że
laza było '" roz\\ oj u żeglugi faktem epokO\\·ym 
i datuje się ocl roku 1844. ,,. którym to czasie \\ 
Liverpoolu spuszczono na wodę pienyszy że
lazll~r okn~t .J~yszard Cabden". Nowy statek 
lllTat 461 t011 pojell1nQŚCi, przebiegaJ tylko 10 \\ ę
zlów na godzinę, zanurzał się dosyć głęboko i 
nie mi a i \\-C\\·mltrz żadnych przedziałów. był 
jed11ak scnsacyjnc.t nO\\ ościc.t. gdyż cały, nie \\ y
ł'-lczahlc i części składo\\ ych steru, zrobio-ny 
był z żelaza; we \\-szystkich portach. w których 
się zatrzymywał, wyw:olywai ogromne zdziwie
nie, bo nikt nie chciał '' ierzyć, aby statek 
żelazny \\ og<'de potrafił utrzymać się na wodzie. 
Podczas drugiej swe.i \Vypra\\ y odbyt on drogę 
do Bombayu około przylądka Dobrej Nadziei i 
z PO\\Totem do Liverpoolu w przeciągu siedmiu 
miesięcy, co w O\\'}'ch czasach tt\\·ażano za nad
zwyczajną szybkość. To \\ - laśnie rozstrzygnę
ło Z\\-ycięstwo żelaza nad drze'' em w budowie 
okr~tÓ\Y. chociaż zupdny prze\\ rót z natury 
rzeczy nic nastąpił odrazu. Drugi żelazny okr~:;t 
spuszczono na \Yoclę \\ ' 1853 roku. Miat on 60 
m. dtugości l O m. szerokości i 7 głębokości, po
siadał 3 .maszty i był równie jak jego poprzed
nik. żaglowcem. 

Osłatnie wiadomości. 
G d a 11 s k. Tutejszy nadburmistrz Ehters po

wołany został do izby panów. 
L o n d Y n. Na St. Domingo powstanie przytiie

ra coraz większe rozmiary. 
O p o l e. Centrowcy Zamierzają posłowi Szmu

li, który jest także kandydatem do sejmu. przeciwsła
wić inne)l:o kandydata, jeżeli dobrowolnie kandyda-
turę słę nie zrzecze. · 

• t\1 o s kw a. \V Serpuchowie zniszczył pożar 
w•elką prządzalnię bawełny. Trzech robotników po
niosło śmi-erć, 30 odniosło rany. 

G r u d z i ą d z. Zerwało się sklepienie nowesto 
domu. Trzej robotnicy zostali zabici. 

B i t b a o. Strejkujący urządzili zamach dyna
mitowy na zabudowania, mieszczące lokomotywy 1 
na zakłady elektryczne i tele2raiiczne. Bezrobocie; 
02amęło wszystkie kopalnie w okolicy. 



) '; 

Towarzystwo św. Stanisława Be w Marxloh 
·donosi swoim członkom, ta h:że wszystkim Rodakom, 
iż w niedzielę l listopada będzie polskie naboże(1St\VO 
i rano o g-odz. 7% \Vspólna Komunia św. Czlonkowie 
winni się stawić w oz11akacl1 o godz. 7 u p. Placa. 

Uwaga. familijna zabawa. która miaJa się odbyć 
listopada, nie będzie, z powodu wynajęcia sali, \Vięc 

się odbędzie 15 listopada. Początek o godz. 4 zaraz 
po pol. Z a r z ą d. 
--··--------------------

Wieo w Rohłinghansen. 
\V dniu l listopada ·w niedziele o godzinie 4 po 

pol. odbędzie się wiec polski. dotyczący spraw gmin
nych. Ponieważ w gminie potrzebne są wielkie o
brady, które tylko publicznie załatwione być mogą. 
Uprasza się v,·szystkich R.odakÓ\V o liczny udzial. 
Bracia! jak jeden mąż sta"\Ym\· się. Mówców obcych 
nie będzie. Gościom z sąsiednich gmin także się o
znajmia, że będą mile wic1zianf. Zwraca się uwagę, 
iż pozamiejSCOWYm tylko Się StOWa udziela \V Sprawie 
}?;mifJ.skiej. Na mo,vy nie tyczące się tych spraw, nie 
udziela się glosu. ZwoJ.njący \Yieca. 

Wiec odbędzie się na saH pana fr. Petersa, ul. 
Bochumer Str. 

Wlec polski w Gelsenkirchm 
odbędzie się dnia 8 listnpada o g,odz. S i pót po pot. 
w sali ,.Germania" (Baumeisted rrl. liermanustr. 

Porządek obrad: l) Sprawa opieki duchownej w 
paraiiadt obecnego miasta Gełsenłdrcben, 2) Sprawa 
wychowania dzieci, 3) Spra\vy różne, dotyczące Po
laków na obczyiuie. 

O liczny udział Rodaków nie tylko z obecnego 
miasta Gełsenkirchen, lecz też z bliższei i dalszei oko
licy uprasza się. 

.,Związek Polaków". 

Towarzystwo "Jedność'' w Rohlingha.u.sen 
zasyla szanownemu czlonko\vi 

J A N O \V I R Y B C E 
i jego narzeczonej 

,l A G N l E S Z C E K O ŁO M. E K 
w dniu ślubu (28 października b. r.} jak najserdecz
niejsze życzenia. Z_rczyrn_ " zdrowia, szczęścia, blo
g-osrawiei1stwa świętego i wszelkiei pomyślności, a w 
końcu wn<Himy trzykrotny toast: 1\·Hodr. para niech 
żyje! Z a r z ą d. 
~ W'~\*l~'S:;i-1'~~tt~~~~~'t1t1 • .:ii'i ~: >:~~ 
~~t~ T;V., ~~1~ .m.~--~~ )'•~~. j~-., ~~P~· m \.:ss~. ~~~~~ 

Szanownym Rodakom w Bruckhausen i okolicy 
donoszę jak najuprzeimiei, iż z dniem l października 
otworzylem 

połskli!, ~jt~łttlaiJtię 
w Bruckhansen Lehnhcisfr. ·nr. 12. 

Przyjmuję także Panów na stancyę. Za skorą u
stugę i umiarkowaną cenę ręczę. 

Z szacunkiem 
I(orrrad Pieczka. 

aocooooc·ooooooooocoooooo'ooooooooo c o g Nas7.~a.~ ka.sa ~~hH~i ocl złożonych og 
O .J / ł g r:;: oszczę(Jnosc• ~ g 
0 bez wzglęcln na. stopę procemową Banku rzeszy 0 
O nadal 4\ t, 2°/ 0 za kwnrta1nem, a 3\· 2°' a za-- półrocz- O 
~ uem y,·ypowiedzeniem. g

8 O Kto ma. u nas depozyt złożon~·, a Jwpi grnnt 

00
.,..,. od ua.s, temu w;ypłaca kasą, na&:t.l1 depoz:-·ta. nawet S'! 
_ bez wypowiedzeniu. 

0 
0 

Adres: 
0 

_g Bank Parcelacyjny , g 
g Posen Yiktoriastr. nr. 12. g 
Sooooooooolaoooooocooooocoo,occooc8 

Szanownym Rodakom polecam mój w .wielkim 
wyborze towarów zaopatrzony 

skład mebli, 
sprzętów domowych i kuchennych. Maszyny do RO· 
towania. 

Na życzenie daje na odpłatę. Cale wyprawy 
zawsze na skladzie. 

L. P a n i c l« i, 
Bochum, Moltkeplatz i narożnik Adolfstr. 

Pust.bestelluPgs· f ortnnłąr, 
Ich bestelle hiermit bei dem ~iserlkhen 

Postamt ein Exemptar der Zeitung "Wiarus 
Połski" aus &chum (Zeitnngspreisliste 128) fur 
die Monate No,vember und Dezember 1903 und 

zahle an Abonnement und BesteHgeld 1.28 Mk 
·h· ~Cd 
~~o 
~t:: l: 
' ':!!l.~ 
a:r a;; es ·- ~ ·-.;-"=' ~ 
~aS 

Obige 1,28 Mk. erhalten zu haben be· 
scheinigt. 

.•••..•.••. , d' .....•.• 1903. 

Kaiserl. Postamt ..• 

SzanO\nll'i Publi.:zności .Brttckhaltsen 
donoszę uprzejmie.. iż otworzylem 

~ biuro· prawnicze, 
n okoUcy 

w którem wykonywam wszelkie prace piśmienne do 
różnych władz. 

Dalej polecam moje 

biuro wywiatlo·wcze~ .in ił asacyjne, 
oraz wskaznvanie miejsc osoł':•om \Vszelkiej branży, 
ręcząc 1:zetelną us1ug-a ,,_. obu .iezykach. Biuro moje 
znajduje się przy uL Schutstr. nr. 39. 

Uniżony 
St. Litkowski. 

l~c~ony łbl'Yl~r;ttny 

St. Z a c h ar i a s~ E s s e n-R u h r, 
Herbata z ziół ~dpejskich, · 

jest dla chor:rclJ na żolądek, na ból głowy, Jla wrrzu
ty, oraz na wszelkie choroby. 

\Vszystkim cierpiącym na p.luca polecam jeszcze 
osobno moją niemiecką herbatę rumiankcwą nr. 2~ 
takowa sklacla si~ z na.rlcpsz:3·ch roślin pJucnrch, a 
przy chorohach pJ.ncu::clJ. jako to: chorobie dycha
wiczneJ, dla krótko-oddychających, suchot<lch płuc
nych, chorobnch suchych, reumatyzmie, zawsze slm: 
tcczną się okazywała. H:erhatę tę używa się ra:w I 

wieczorem. 

Biuro polskie w w·anne 
znaiłuje się przy ulicy 

Karlstr. nr. 2a 
w domu pana Spychały, ~LĄ:B1JŃS~ 

Nie będąc w dm.1m, znajduj~ się · na ~rzeci\v~ 

przy Cadstr. 2 c, u p. Neymana. Jestem pr'ze% 
fy dzień . w \Vanne obecny. Szan. przemysiowco 
polecam się do zaldaclania i prowadzenia ·książek 1 
uieckich. 

'· 

"·Tape~!r 
,.v najl'i'i~ke;.o;ym \'\'yborzP po .zdnulie\Yil.iąco 
z ki c h cenaclJ. 

Far•bJr 
"-~uche ' i przydatne już do użytkn, a ta de ' :v n] 

do froterowania }10dłogi, drzwi, cd-cicn~ ~ 
krzes.eł j t.d. 

l~nl.aliol\':tny lakier ua llotlło;!: 
%TH1.komity z powodu pięknego poł~;-~j&{ 

l ? • 'k t ł . . l :..# 'J\!. wzg (iOil na wwl '9: "''Y rzymu osc po1e.c.a 

Scheetteh,er "v Kastrvn~f' 
Dalei po!ecam moi<~ od set lat używaną po-d gwa

ta.ncyą prawdziwą esencvę Hieng-fong. Essenq·a 
ta prz:rda się bardzo przy kurczach żolądko\\~~ch, 
bńlu g-lowy, braku .<':petytu, a Z\\·raszcza przy dyrte-
ryi. • j' 

"Balsam Jeruzalemowy", ,.Angielski balsam sku- ł p , 
teczny,.. "Balsam uniwersalny·', jako i w~zelkie inne l oiska SłłJżąr-. 9 

Potrzebu,)ę ·~edn:1 

służąc 
ter~o rCJdzaiu artyknry są u mnie do nabycia. +c . ::\ " : . ' , "'! 

Przy zamÓ\Yieniach od 3 marek, dos,al cz~ .. m 
1 

która z tlQmow~ robotą Jest 

od lgo listolHtda or:lil 
Jtej 

p.tt n f ;l~ n ~;~ 
franko. E do' ·z·z" ~ l · S t. Z a c h ar i a s, Essen-Ruhr, Elisenstr. l 1. : ·,~ 4 

"' ~hH~zn.ana, pos:ln mle od 15 lat, kt<Jl'::t ma hmi 
w składzie kolonialnvn• 1 

sprzedawac.zkę si.ę wy~1czy 
------·--------·-·---·--·-··-.. ----····-----·- --- l J. Błoch, Essen. Szan. Rodaczkom polecam się jako 

Vv l\rfro:-~k ·•W t ·( k. 
skład kolonialny 

BRUCH, Let~sbergstJ:. 32~1 
~ ?:. 'ftr ~l ~if: Z ·~~ '·''"' · 

Thm·mstt-. 14. 

----------------------·· 

= = -- Oto 
a: szczególnie z okoli.cy Kastropskiej! 
my się przekonali o rzetelności pana No'\vickiegu;. - ~" . w tolvarach łokcioWl'Cb .. 

iż są dobre i nie drogie. ponieważ dług1e c.zasy kupm~raliśmy w kramac.h ży
dowskich w Ka,stropie 11a rynku i na naróżniku~ pn~y kościele katolickim, a 
tovvar lichszy i o 3 luh -!: fenygi droższ.y na metrze. · 

-· --
Dla tej rzctelnobci octr.y·wamy się do 'vas wszystkich Rodaków \V okolicy 

l{astropskiej. abyśmy jak wierni Po1acy chodzili po towary do s\vego, a 
pr;r,ekona.,;vszy :3,i~, że będziemy wszyscy l'.zetelnie ob~fużeni. Szan. Rodttków 
upra~za sią, o poparcie S\Yego H.oda.ka pana NowieJi:iego. któremu ogiełt 1v 
składzie znat•z:ne szlt;ody 1\')'l'zą,dził. O dobrych towarach są przeko
nane małżeństwa : -- Mazurkiel!~icz, Grześkowia~, krawcowa Dobrasz, 

Hejnowicz, Mielcarz. itd. - Dla o6zcz1~dności 1\~'s.ztu nie wymienia się n,ae,z.ych wszyst~ich pr.zyjacieli 
a odbiorców pana 

1 
;' , • 

· Nowickiego v·l K~stropie, --- przy ul. łiolejowej, Bahnhofstr. przy ut Kolejowej, 

liiililii 
Obelgę 

1·zucou~ ua pan:~ l. &u ;-u
st-yniaka v,· I.sa.ugendJ"eer 
odwołuje. 

.ł"\ Polo"\'ł'C1:yk. 

KOŁTUN. 
Aby gruntownie pozb)ć 

się na zawsze tego nieprzy
jemuego gościa., połączonego 
z brakiem ln•w.i i brakier.s 
npetytu, podaje 

aptekarz 

Smyczyński 
z Nowego (Neuenburg WP.) 
n a życzenie do bry i nieza

wodny środek. 

Slużąeą P olk ę 
'oszukuje od l go listópą,da 

F''. Korty Jew:-"ka 
Fabryka powozów. 

'" Solingeo. &idRtr. 18-20. 

111111111111 
Chcesz poznać 

Hiisłoryę powstań po~·~ w XIX stuleciu? 
.%amów sobie wydawaną prze:.c. "GóJ·noślą,zaka'· w Kav .. wic~tcłl po-; 

wiesć pod tytułem : 

,.Ostatni z Cz,vai·tak() ~\i!'~ 
J>owiesc ta wychodzi w tygodniowyeh ze~.zyiach, każdy zeszyt (l~ot;z t n.ie 

· ·--------- 8 fe11ygów. 
Kto nadeale 2 marki otrzyma fra,liJf;o do cłonut wszystkie dotąd 
wyszłe 14 zeszytów naraz ,jak ~ w,s.z.v.stlde na.stępu,jące po sobie zeezytj' ai 
do 36-;u "'-.esl,.)'tU 11 łąc·~:n•e· Wszystkich ~eszytów b,ędzie około 60-7. 

Powiesć ta nadzwyczaJ baJ"Wnie napisana , przedstawie ·wszystkie 
· ~:ypadki z. os.t~ tnie? ~zech pow,stań polskich. ~rzepięknie w nią wpiątana. 
htst<lrya m1łOSe1 ~IałaJąkych osob, na.d.z.."vye.zaJ zac.iekawić mu~i ku~del'I'O 
czytelnika i podnieść ,jego zapał do c.zytania tej czysto narodowej powierci 
opartej na prawdziwych a nie zmyślonych zdarzeniach. 

Nadeh•Jdzi ziaa, n z rtię dłu;ie wtec~ory • niech tedy 
nikt nie omieszka. zan1ówić sobie tę powieść, dopóki .z~pas st~rczy. · 

Adresować nale-*y: "Górnoślązak"- Kattowitz. 
o 
o 

l 



• 
· ltdzlenne pismo ladowe dla Polak6w na obezyinie, p<lŚVi'ięcona sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

1\fJ"dmdzi codziennie z wyJatkiem dni pośw!~tec::nych 
a iodatkiem reli!lHnym p. t.: .,Nauka KatoUc!ca .. z ty
.«~łłnłkiem spolccznym o. t ... Glos ~órnikćw f hutni
ii&w". oraz pi!etnkiem literackiero p, t. .. Zwierciadlo". 
Pruflplata kwartalna na poczcie i u Jistowvc.b wyno~J 
A ·nr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen. 
"..Wtarue PolskP' zapisany iest w cenaika izccdowym 

Módl słę ł pracuj ł 

Zlł inseraty placi sie za miejsce rządka drobne~o druko 
15 !en., a za osrloszenia zamieszczone przed inseratami 
~ llien. Kto czesto oglasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabe~t. Za tlemaczenie z obcych języków na pol
~ki nic się nie J>laci. -- Listy do redakcyi, Drukarni 
i l(!!ie~arni należy oplacić i podać w nich dekladny 
~rlre.s piszącego. Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
b:or3'lspondeutów bez ich upoważnienia nie wskazuje się. pod znakiem .. t polnisch" nr. 128, 

Bochum· (Westf&lia), piątek 30-ga października 1903. 
Drukarnia i Księgarnia ~najduje si{l pn<y ulicy Maltheenrstras~e nr. 17 na dole. 

Rodzice polscy! Uczcie CI.Ziecl swe 
11łwi6. czytać i pisać po polsku! Nie 
ftlt Polakiem, kto potomstwu swemu 
·.remezy6 się pozwoli! 

*.14! 
Na listopad i grudzień 

rapi~ywać można na każdej poczcie ·: 

,, ft' iarnsa P olskiego'' 
1 trzema bezplatnymi dodatkami; tj. 

"N a u k ą K a t o l i ck ą'', 
"Głosem górników, i hutników'' 

oraz 

"Z w i e r c i a d ł e m". 
Przedplata na te dwa miesiące wynosi 

tylko l markę, 
l ł z odnoszeniem do domu 28 fen. więcej. 

l
, Rodaków upraszamy aby gorliwie agitowali 
la "Wiarusem Polskim" pozyskając mu licznych 

i tOWych abonentów na listopad i grudzień. W ro
I rowie ludu polskiego starają się zniszczyć pi-

lmo Wasze, Szan. Bracia, to też każdy patryota 
fOlski na obczyźnie dzialać powinien przeciw 
tym germanizatorskim zachciankom. 

' + 'ę;p i ' + 
% wypadków dnia. 

Napaść na jenerał-gubernatora Kaukazu. 
Pod przejażdżki gubernatora Kaukazu księ

cia Galicyna, zostal' napadnięty przez trzy oso
by. Jeden z nich trzy razy sztyletem1 zranił je
go żonę. Gubernator otrzymał 2 rany. Rany nie 

1 są niebezpieczne. 1 eden z napastników został 
zastrzelony, gdy uciekal. Dwaj inni umarli póź-
11iej skutkiem odniesionych ran. 

l(onierencya w sprawie handlu żywym __ ~o~~~ 
rem. 

W Berlinie odhywa się konferencya przeciw 
-handlowi dziewczętami. Komitet niemiecki wy
krył 42 handlarzy dziewcząt, z których paszczy 
Wyrwat 56 tych istot, skazanych w przeciwnym 
razie na pewną zgubę. 

Stosunek Włoch do Watykanu. 
Do "Ber l. Tagebl." donoszą z Rzymu, że 

Papieski majordomus zezwolił po raz pierwszy, 
aby dygnitarze papiescy nosili w murach Wa
tYkanu odznaczenia i ordery wloskOr-paftstwo
We, co dotychczas było stanowczo zakazane. 

lak "Rhein.-W estf. Zeitung" informuje swych 
czy,telników o sprawach polskich. 

Wymienione pismo polakożercze podawszy 
rezoiucyę wieca polskiego w :Essen twierdzi, że 
~~1a~y pragnąc równouprawnienia w. kościele, 
~a1ą, aby w parafiach, w których choć 10 do 
~O Procent Polaków mieszka, Polacy mieli po

~ (}Wę kazań po polsku. To naturalnie fałsz, bo 
ł :~Wiqc o równouprawnieniu, można to tylko 
ł VL.Uffiieć tak, że Polacy żądaią tyle kazań, 

++ 5 e -~===-----
. . . l . 
1le procentowo do Jch liczby w paratu słusznie 
się należy, ti. poło,,·ę kaza(J, skoro t\vorz:.t po
lawę parafian; cZ\\ a rut częsc kaza11, jeżeli 
czwartą część parafian stanowią. 

vV końcu to pismo masOI1skie chwali tutejsze 
duchowie{Jstwo niemieckie za jego postawę w 
obec Polaków. 

Czy pochwaŁa takiego pisma może być mi
lą duchowieJ1stwu niemieckiemu? 

Telegramy. 
P e k i n. Wojsko rosviside pozostanie w Mand

żuryi. 
.R z V m. Anglia i Portu~·alia zwróciły się do 

króla włoskiego, aby rozstrzygnął jako sędzia polu
bowv ich spór graniczny w środkowej Afryce. 

' B e r l i n. W przyszłej sesyi parlamentarnej rząd 
nie wystąpi jeszcze z nowemi żądaniami na woisłw. 

Bilbao. Podczas starcia policyi ze strejkującymi, 
padło trupem 5 robotników. 

Sprawa polska na Górnym Ślązku. 
.,Gazeta Opolska" pisze: 
Pomiędzy księdzeltl Siegesmundem, czloukiem 

centrowego Komitetu wvborczego na powiat Opolski 
a ks. ~auerem, pr:te\vod.nJcZ<'tCYm 1\onmctu, przyszłd 
swego czasu do osobistych nieporozumień, z których 
wynik.ta pol~mika publiczna pomiędzy "Oppelner 
Nachrichten", do których ks. Siegesmund do dziś pi
suje, a "Gazetą Opolską". Co prawda, to w .,Gaze
cie Opolskiej-'' pisaliśmy w tej sprawie jak najmniej i 
tylko koniecznie do oświadczenia zmuszeni, zabiera
liśmy glos, ponieważ osobiste zaczepki w rodzaju 
tych, które się pojawity w .,Opp. Nachr.", uważamy 
za rzecz brutalną i niegodną szanującego się pisma. 
Wróble na dachu opowiadają sobie jednak już, co się 
święci, i dla tego nie potrzebujemy już wyrażać się w 
domyślnikach. 

W czasie tej polemiki zarzuci.f "Gazecie Opol
skiej" ks. Siegesmund. że nie jest gazetą centrową. 
Na to odpowiedzieliśmy, że nie mamy koniecznej pre
tensyi do tego, aby nas uważano za gazetę centrO\vą, 
byleby tylko ,.Gazeta Opolska" byla pismem szczerze 
polsko-katolickiem, tak aby zgoda z centrum nie wy
szla na szkodę ludu naszego .iako ludu, nie niemiecko-
1\atolickiego, ale polsko-katolickiego. 

Jakkolwiek interesa ludu polskiego schodzą się z 
interesami stronnictwa Centrum w sprawach wy!ą
cznic religi.inych, katolickich, to przecież interesa na
rodowościowe z punktu - odmiennej są natury, tak 
dalece odmienne, że właśnie w okręgu opolskim po 
stronie niemieckich katolików przy każdych wybo
rach bardzo drastycznie się uwydatniają, zwlaszcza 
w walce o kandydaturQ p. majora Szmuli, a ks. Sie
gesmund nie wahal się m.wet zrobić p. Koraszew
skiemu zarzutu z tego, że swego czasu na zebraniu 
wyborców mial przemo\\.·ę na temat: "jak bronić się 
przeciw wvnar<1d2wianin". , 

Skoro w tym strasznym ucisku, w jakim lud pol
ski obecnie pod względem swej narodowości się znaj
duje, nawet takiej przemowy w lojalnych i prawem 
zakreślonych granicach do ludu polskiego wypowie
dzieć nie ma być \:Volno, w takim razie różnica po
między tego rodzaju centrowcami, a polakożerczymi 
hakatystami może być tylko ta, że hakatyści wol'aią i 
krzyczą: .,Udusić ich zaraz, a owi centrowcy: daici~ 
im pokój, oni sami kipn;ą !" 

Przeciwko takiemu pojmowaniu rzeczy w lonie 
orgauizacyi centrowej, przeciwko takierrm po:wsta
wianiu ludu polskiego na pastwę losu musimy energi
cznie protestować. 

Dla tego też .,Gazeta Opolska", I.;:J'adąc w pole
rnice nacisk na odrębność. narodmvą, powtórzyb tyl
ko to. co ,zawsze pod względem narodowym g-łosić u
ważata za sJusznie i pod każdym względem upra
wnione, choć przyznajemy. że jak to w polemice cza
sami bywa, slowa był'y ostre. 

"Gazeta Opolska" staJa zawsze od samego po:.. 
czątku na tem narodowem stanowisku, a dziś mialoby 
być inaczej, miałoby to być zdrożnem, kiedy stosunki 
tad dalece się zmieniły, że nawet wydawana i reda
gowana przez księży .,Gazeta Katolicka", dawniej tak 
niewyraźna, uważa za stosowne i potrzebne opierać 
się na gruncie, o ile możności ludowym i narodo
wym?! 

Adres: ,,\Viarus Polsl{i", Bochum. 

Tylko ci, którzy .,Gazety Opolskiej'' nie czytają 
albo dawniej nie czytali albo którym zachowywanie 
się _iej .iest niegodne i przeszkadza w bJn.gim spokoju 
mogą sarkać i wymyślać na zmianę jakoby frontu 
naszego pisma, która w rzeczy samej bynajmniej nie 
nastąpila. 

Nie dziwimy się, że "Oppeln. Nachr ... ujadają na 
nas, boć to jest chleb powszedni tego pisma jako pi
sma hakatystycznego. Natomiast napiętnować to 
musimy, że katolicka "Neisser Ztg.", rozgniewana na 
polski ruch narodowy na Q. Slązkn, odsądzą. .,Gazetę 
Opolskcf' od prawa zajmowania się sprawami party; 
centmwej w okręgu opolskim. 

Ponieważ także ks. Sauer, przewodniczący ko
mitetu. byt tego zdania, jakoby redaktor ,.Gazety 0-
polskij" p. Koraszewski z partyą centrową nic nie 
chciał mieć wspólnego (wyrazić to w "Oppelner 
Nachr." w odprawie dla ks. Siegesmunda), przeto J;. 
Koraszewsld wyslat do ks. Sauera sprostowanie, któ
re na tern miejscu jeszcze uzupetniamy. Mianowicie 
więc nie odlączyl się p. K. od part.yi centrowej dla 
tego, że 

1) nie wystąpi.f i nie myśli wystąpić z centrowe-· 
go Komitetu wyborczego na okręg opolski. 

2) nie należy zresztą do żadnego innego polity
cznego stowarzyszenia. 

3) nie oddal żadnych deklaracyi, któreby się do
tychczasowemu jego stanowisku sprzeciwiały. Ta
ko\vych też od nie~o znikąd nie żądan(,). 

4) popiera kandydatów postawionych przez opoi
sld Komitet W),bon;zy cemrowy. 

Nadmienić tu należy, że obowiązkiem narodo
wym redaktora .,Gazet Op." byKoby poddać się pod 
d:nektywę "Polskiego Komitetu \Vyborczego", gdy
by tenże , Komitet takowe \vezwanie do niego stawil. 
Póki jednak "Polski Komitet Wyborczy" pozostawi 
redaktorowi swobodę dzialania, póty także będzie u
waża! za stosowne w dotychczasowych warunkach 
tej polityki siQ trzymać, jaką uważa dla ludu polskie
go za najlepszą i najracyonalniejszą, a to iest wedlug 
naszego zdania ta polityka, których dotychczas nie 
trzymamy. 

.,Oppelner Nachrichten" są tą gazetą, która pra
gnęlaby jak naJprędzej redaktora "Gazety Opolskiej" 
i polskicl1 członków Komitetu wyborczego usunąć z 
tego Komitetu; oglosira już nawet, że ,.p<'lskie żywio
ly" ustąpiły . i że teraz pan major SzmuLa powinien 
zrzec się h:andydatury. 

Oświadczamy, że to jest falsz. Polscy czlonko
wie Komitetu nie pozwolą wysadzić się z siodla i bę
dą uczuwali nad tern, aby partya centrowa w okręgu 
opolskim pozostala ludową, a. nie pa.rtyą kilku germa
nizatorów, którzyby lud polski tylko za swe narzę
dzie do wyborców uważali. 

Pan ma..ior Szmula jest przez Komitet prowincyo
naln:r proklamowany jako kandydat do seimu. Jeżeli 
niektórzy tak zwani "centrowcy" grożą w "Oppeln. 
Nachr.", że postawia do Centrum kontrkandydata, to 
niech będzie wojna! Stary Ben Akiba powiada: Wszy
stko to .iui by lo! Przed lO latami, akurat w roku 
1893 stanęty wszystkie partye przeciwne, polączone 
w ,.miszmasz" wraz z calą prasą niemiecką przeciw 
nam. <J jednak daliśmy sobie z niemi rade. Toć i teraz 
na odwadze do walki nam nie zbraknie! 

Ks. proboszcz Siegesmund z .leJowy powiada w 
"Oppeln. Nachr.'· o polsldch czJ"onkach centrowego 
Komitetu wyborczego, że to są ludzie .,niezdolni"; 
starv Komitet powinien być skasowany, bo lepiej jest 
politycznie zmarnieć, aniżeli jeszcze dtużej w tem to
warz)·stwie walczyć (za sprawę partyi centrowej). 

Na tę obelgę otrzyma ks. Siegesmund jako czlo
nek teraźniejszego Komitetu, a wspólpraco•wnik ha
katystycznych .,Oppeh1. Nachr.", należ.ytą odpraw·ę 
od ludu polskiego przy wyborze nowego Komitetu. 

Ks. pra:b. Siegesmund dowodzi. że śp. ks. prob. 
frysztacki \Vprowadzif radykalne~o ducha do Komi
tetu, ponieważ między innerui wysyłal nietylko do 
polskich, ale i do niemieckich czlonków Komitetu 
polskie zaproszenia. 

Odpowiadamy, że to jest nieprawda! Być może, 
że ks. S . . dosta.r przez pomylkę polskie zaproszenie, 
atoli w to miejsce z<lpewne dostal. jak nam wiadomo, 
p. T. Baron niemieckie zaproszenie (ale nie zrobił z 
tc~o żadnej awantun'. pomimo że go ks. S. piętnuje 
w .. Oppoln. Nachr." jako radykafa, gdyż należy do 
Towarzystwa ludowego, zalożonego przez .. Katolika'" 
(racze,i przez 1\s. "'kowroJiskie~o). To wszystko! 
Niech nam l\s. S. doniesie, kto to jeszcze z niemców 
dostał polskie z.aproszenie. abyśmy się też dowie
dzieli, ko~o tak bardzo język p l8ki razi. 



\V czwartek dnia 29 bm. miał się w Opolu od
być wiec dl:l Polaków i niemców razem. Z\Yolany 
przez ks. prob. Sauera. \Viec zastal jednak odwoła
ny. "Oppeln. Nachr." donoszą też, ż.e nie zamieści~r 
OO'loszenia ks. Sauera o wiecu, ponieważ na życzenie 
,.~iarodajnych kóf'' nie zaznaczyl w ZJaproszeniu. iż 
na wiec zaprasza się tylko tych wybmców z miasta 
i ze wsi. którzy nie należą do "Potskiego Tow. ludo
wego". a teraźniejszego "Polskiego TO\Y. wyborcze
g·o" 
.... · Bvlo to bezsenso\Yne, niedorzeczne, śmieszne żą
danie,- ponieważ co ii1ll'cg-o jęst "PolSki Komitet \Vy
borcz:r Prowi11cyonaluy na S\ązk" (nic Polskie "To
warzvsnvo wyb."), a co innego Towarzystwo ludowe 
(ks. Skowrol1skiego). Do "Polskieg;o Komitetu wy
borczego" nikt z okręgu opolskiego nie należy, a do 
Tow. ludowego należą tylko pp. T. Baron i ks. Jan
lwwski. 

"Polski Kom. Wyb.'' jest \:<..'.!adzą. wyborcze-l, To
warzyst\vo ludowe uie iest władzą wyborczą. (lecz 
stowarzyszeniem dla szerzenia oświaty ludowej). 

Zatem kto nale~~Y do Towarzystwa ludowego, 
może być także członkiem ccntrowe~<:o Komitetu wy
borcze{.{o; nic absolutnie nie stoi mu w drodze. 

R.edaktor "Oaz. Op." nie jest członkiem ani 
.,Polskiego l(omitetu Vvyb. prowinc~ronalnego'' ani 
,.Tow. ludowego". Zatem omylili się ci panowie, któ
rzy mu chcieli uniemożliwić ud.zia~ w wiecu. 

Ale nie potrzeba Hawet takich fint czyli dowci
pnych wymys.tów. Redaktor by!by na wiec i tak 
przyb:_r.f, ponieważ na urządzanie wspólnych wieców 
polsko-niemieckich nie zgadzamy się jako rzecz tak 
cHa niemców jak dla Polaków niepra ktyczną. Przy
puszczamy też, że wiec byłby się nic udal; mieliśmy 
bowiem dziś i wczoraj sposobność dowiedzieć się o 
tem z kóJ ludowych, bardzo ożywionych z powociu 
zbliżai~1cej się walki wyborczej. 

Ks. przewodniczący Komitetu niewątpliwie z o
bywatelskiego poczucia chcia.r uczynić zado·ść życze
niom malkonteutów (czyli niezadO\\'Oionych). Z 
oświadczenia organu trch panów. ,,Oppeln. Nachr.", 
'vynika, że nie jest to tak la.two i !lHwet przez urzą
dzenie pod względem narodow:rm hezbanvneg-o (nie
miecko-polsko-centrowego) wieca nie da się uslmte
...:znić! 

Do grobu Zasłużonych. 
Jest w KrakO\\··ie na Skałce star·ożytny i 

bardzo pamiątkovv·y kościól pod wezwaniem 
św. Michała, a sławny tem, że w nim dokona! 
król Bolesła v\' Śmiały zabójstwa biskupa. Stani
stawa Szczepanowskiego, zaliczonych następnie 
·w poczet świętych Patr·onÓ\\ Polski. Otóż pod 
kościalem tym, w piwni,..;y czyli krypcie, urzą
dzono przed kilkudziesięciu laty tak zwany pan
teon czyli miejsce \\ iecznego spoczynku dla lu
dzi Ojczyźnie naszej zasłużonydl. Przeniesio-
1110 ,,.,;ięc tam najpierw ciało da\vno, bo przed 
czterystu kilkudziesięciu laty, zmarłe,g~o dziejo
pisarza polskiego Jana Dlug.osza, a następnie, 
tak spoczywają w krypcie tej czyli \Y grobie 
'\\ miarę jak umierali, innych wielkich ludzi. I 
Zasłużonych: poeta \iVincenty Fol, powieści o-

LELUM POLELUM. 
Opowiadanie historyczne z X wieku 

Jllł.pisał 

\Valery Przyborowski. 

Zaraz też w puszczy ucichły dzikie i taje
mnicze odglosy nocne. Powiała jakaś świeżoSc, 
jakaś rzeźwość po borze, st01i.ce rozpędziło· wil
gotne, niezdmwe mgły, ptactwo wesołym 
św·iergotem powitało gwoia·zdę dzienną. Mlada 
uklękła przy gasnąccm ognisku, pomadlila sję 
szczerze i serdecznie. 

Przedewszystkiem rozejrzała się dokoła. 
Znajdowała się w głębi boru, zarosiego sosnami 
i modrzejewiem, podszytego bujną rotodzieżą 
- i ·na wielkie zdziwienie i przerażenie spostrze
. gła, że zamiast mieć w!schodzące slof1ce przed 
sobą, miaJa je z tylu. vVidocznie więc przez 
tę krótką chwilę, jakcl jechała \Vczoraj już po 
zapadnięciu ciemności, zbiła . się z właściwej 
drogi i zbłądziła. Teraz dopiero prżyszła jej 
do glowy straszna myśl: 

- A maże ja tak będę blądzila pD tej pu
szczy i nigdy może z niej nie wyjdę? ... 

Ogarnęła ją rozpacz, strach przed osamot
iłlieniem, w jakiem się znajdowała, \Vśród tej 
przyrody, takiej olbrzymiej i takiej dzikiej. Ale 
odzyskała wkrótce spokój i energią.. Dzień ro
bil się coraz jaśni'ejszy i coraz w-eselszy. W ca
lej puszczy wrzało nowe, bujne poetyczne ży
cłe. Na wschodzie, przez smutne igły modrze
wi, przeglądało ttiebo, oblane purpurą i złotem 
i kukułki rado-śnie kukaly po borze. 

Przedewszystkiem trzeba było n.apo.ić ko-
nia, który stal smutny, nie jad.ł nic i rżał żal'o
śnie. Mlada siadJa na niego i puściła mu wo .. 
dze. ](oi1 żwawo ruszyl naprzód i \vkrótc.e do
iechał do dużej, czarnej wody, poroski sito-

R O B O T N I K P O L S K l. 

pisarz Józef Ignacy l(rasze\\ ski, poeta i literat 
Lucyan Siemiel1ski, pieśniarz mazo\decki Ten
fil Lenartm\·icz i w ostatnich latach zgasły poe
ta Adam As tryk; a teraz na wieczne leże złoży
liśmy tam śmiertelne szcząrki znakomitego '-!r

tysty-maiarza i dzielnego oby\\·atela ś . p. Hen
ryka Siemiradzkiego. I słusznie mu się w miej
sce należało, bo między zasłużonymi był on bez
sprzecznie najzasłuże1·1szym. On to bow-iem jest 
twórcą wspanialej naszej instytucyi - jedynej 
na ca1y kraj galeryi obrązów, rzeźb i pamiątek 
z przesz1ości, tak zwallego Muzcum narodowe
go- '" Krakowie. 

tlenryk Sie.miradzJd, zdobywszy sobie wiel
kim talentem i ogromm1 prac:c1 stanowisko ce
nionego \\' Ojczyźnie i za granicą artysty - po
stanowił dla ukochanego swego narodu uczynić 
coś takiego, coby go na za\vszc w sercu cafego 
polskiego spoleczc(Jstwa zapisało. 

Skorzystał wiGc ze sposobności, gdy w Kra
kowie r. 1879 obchodzono uroczyście jubileusz 
powieściopisarza Kraszewskiego i wobec zgro
madzonych z cate.i Polski ziomkó\v, ofiarowal 
narodowi na własność jeden z najpiękniejszych 
S\vych obrazÓ\\' p. t. "Swieczniki chrześciaii
stvva", a który to obraz uwielbienie dla mistrza 
PO\\·szechnie zyski waL Siemiradzki dar swój 
\Vspanialy przeznaczyi do pO\\·stać mającego 

narodowego i\1nzeum, jako do skarbnicy polskiej 
sztuki. Obraz ten znany jest także pod nazwą 
"Poclwdnie Nerona". 

Ta hojna ofiara tlen ryka Siemiradzkiego. po
pchnęJa i innych artystÓ\\' do składania na rzecz 
przyszteg o Muzeum obrazÓ\\' , rzeźb i innych 
cennych przedmiotów. To też w niespełna rok 
uftmdO\\ ·ana tak szczodrze instytucya \.Veszta już 
w życie i pomieszczanet zosraJa \\' górnych sa-
1c:.·ch Sukiennic krako\vskich. Odtąd z każdym 
rokiem przybywały i przybywają do Muzeum 
okazy coraz to rozliczniejsze i c·oraz kosztow
niejsze, bądź jako dary osób ·ofiarnych, bądź też 
jako zakupy przez rząd, kraj lub miasto }(raków 
dokonywane. I dziś Muzeum uasze jest pięk
nym i bogatym zbiorem drogich każdemu Po
lakowi dzieł sztuki nasze.i. oraz cennych pamją
tek po znakOmitych naszych mężach, · jak Mic
kiewiczu, Kościuszce itp. A to, że posiadamy 
dziś takie Muzeum, zav\~dzi~czamy gŁównie Sie
miradzk,iemu, czujemy więc dla niego \vdzięcz
ność i cześć i te też uczucia nasze obecnie, po 
zgonie jego zaznaczyć pragnęliśmy. W·ięc R.a
da miasta Krakowa postarała się o pozwolenie 
prze\,·iezienia ciała Siemiradzkiego z Warsza
\YY, gdzie od paru miesięcy spoczywaio, do Kra
kowa i złożenia go w O'\\·em panteonie. 

\viem i pełnej ptach,·a \\rodn~go. Gdy pił chci
,,-ic odży\viaiący napój, M!ada nałożyła strzałę 
na Łuk i ubila kurkę \Yodną, którą z łatw·ością 
dostała . 

Napoiwszy konia, rusz~ la w puszczę z po
wrotem i o kilka stajet1 od stawu zatrzymala 
się. Fostanowiła up·iec sobie knrkę, bo teraz 
jeść się zachciało dziewczynie - i przespać się 
trochę po nocy bezsennej. · I~ozpalita znowu o
gnisko, konia puściła na paszę. kurkę upiekŁa, 
osolila i zjadta z podpłomykami, zabranymi z 
·gródka vValigóry, bardzo smacznie. Potem, 
podtożyvvszy kożuszek pod głowę, zasnęl'a snem 
kamiennym, kołysana po\Yażnym. melancholij
nym szumem puszczy, szmerem tysiąca głosówr 
śpiewem ptact\va, kukaniem kukulkj, lekkim 
chlodzona \vietrzykicm, co biegf śród drzew 1 

konaJ gdzieś u stóp buków. starych . 

Obudził ·ią jakiś zabłąkany promiefl slońca, 
który padał jej prosto na t\\-arz, a za nim zbieglo 
się mnóstwo dokuczliwych much i komarów, 
których w tej wilgotnej miejscowości była wiel
ka ilość. Zenvała się na równe nogi, przetarła 
oczy i zdziwiŁa się, że tak długo spala. Sl-oł1ce 
stato tuż nad jej gtową. dopiekało mocno i Wł
docznie byJo południe. Gorąco bylo nieznośne. 
Wo1'1 ży\>.ricy 11apelniała cały las, cichy teraz i 
senny pod palącymi promieniami simlc.a. Orty 
tytko jak zawsze, \Yieszaty się śród blękitu. 

Dziewczynie pić się chcialo i mierzynka 
też trzeba bylo napo-ić, zresztą nale-żało pocze
kać, aż słońce nieco pochyli się ku zachodowi, · 
by \\·iedzieć \\" ldórą stronę się udać . Siadła 
więc znawu na konia i puśc.i.fa się ku stawowi. 
Tu leżała martwa cisza. Wiatr tylko lekki fa
lował ciemnemi wodami, nad któremi unosity się 
różnobarwne jętki, wielkie czarne żuki grzały 
się r1a długich1 plaskich liściach lilii wodnych; 
bocian dł'ugonogi \Y~óezyl się po szuwarach i 

. Pogrzeb _odbył się z ogromną ,,· spaniałością 
dma 26 wrzesma b. r. _go

1 

Ziemie polskie. 
w a 

Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. 
1 

Ostród. Przy końcu tego roku przypada ~~!. 
50~ ta r·ocznica ~al,ożeni~- pi~r~vszej stacyi misli· Kó1 
neJ w dyecezy1 chełmmskleJ . Jest to Ostroo

1 
nas 

dokąd wladza duchowna posłała śp. ks. Szcze. 
pana Kellera (zmarłego r. 1872 w P.ogódkach). Boi 
,Kilka tygodni później utządzono w Niborku dru .. ra 
go stacyę misyjną, którą objął ś. p. ks. Prane. .011 
WollschUiger zmarły jako kanonik w Pelplinie 'pac 
r. 1895. Fundusz na utrzymanie tych stacyi mi- 1 Ul 

syjnych dostarczało Sto\varzyszenie św. Boni- zi 
facego i \V.ojciecha, założone \V: dyecezyi cher. ~lo 
mińskiej rok prędzej (13 paźdz. r. 1852): Obec. ~ie 
nie liczy parafia Ostródzka 2580 dusz 1 ma ko- au. 
śdólek filialny w Szczepankowie (Steffenswal- z j 
de) ; zbiera się też fundusz na powiększenie ko- 'Z 

ścioła w· Ostrodzie. Parafia Niborska zaś liczy ut\ 
1110 dusz. zlo 

Ryjewo. W niedzielę wieczorem zgorzal 11 

dom handlarza Gaikego; 4 rodziny utraciły ca- 11• 

le mienie. - Zonę posiedz. Rohdego \V Budzy- Po 
niu przejechał wóz nalad?wany J?ierzwą i por~- 1mi 
nil niewiastę tak ciężko, IŻ wątptą o utrzymamil po 
jej przy życiu. ' z 

Frombork. Administrator probostwa ks. dr. tal 
Robert Bilitewski przesiedlony został z 
do Wolfsdorf( ?). 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. . 0 

Główna pod Poznaniem. 63-letni starzec, )r~ 
p. 1\'lichal \rVitkowski, poszukuje syna swego P·. 

Walentego Witkowskiego, któ~y opuścił dom 
1:~ 

r·odzicielski 5 lutego 1897 roku 1 do tego czasa 
żadnej wiadomości o pobyciu swoim nie nade
słal. Znajduje się on prawdapodobnie w Nadre
nii. }(toby o pobycie jego mial jaką wiadomosć, 
proszę o doniesienie takewej p. adr.: Antoni Za
górski, Główna, (Olowna bei Posen tiauptstr. Pl 
ur. 20) albo Michał \Vitlwwski, Pudewitzerstr. n 

Gostyń. Dnia 25 b. m. zostało w Kunowie ,f 
pod Gostyniem założone "Kółko ro!nicz,e". . n 

Strzelno. Panu Ausmacherow1, krolewskw
mu leśniczemu. odmówiono .,Ostmarkenzulag:i" 
podobno z tern umotywowaniem, że on w .domu 
ze svvą żoną i dziećmi po polsku rozmawia. A 
więc i to powód. 

Gostyń . Komisya kolonizacyjna nabyła -
.iak nam 'donoszą - majątek Daleszyn pod Go
styniem, obejmujący 3000 mórg, od p. fendlera 
z Pogorzeli za milion marek. 

żórawie krzykiem przerywały ciszę. W dali 
unosil się nad wodą sokół rybołów, biały cały 
i co chwila z szybkością strzaly rzucal się na 
staw i porywal rybę, , którą w locie poż~rał. . r 

To zwróciło uwagę Mlady. vV1doczme 
staw jest rybny. a że miala jeszcze trochę czas~ł 
puściła więc mierzynka na soczystą trawę,. buJ
nie rosnącą kolo wody, a sama ze sznurka 1 h~
czyka, jaki wzięta z gródka, urządziła sobie 
wędkę. Na ponętę- nasadziła kawalek podpło-
myka. . 

Jakoż ledwie \vęd.kę zarzuciła, zarz na mą 
schwytał się wielki zlotoluski karp. Nie mało 
miala kŁopotu, nim wydobyła go na brzeg, ?o 
ryba rzucala się i snarpała. Wkrótce złowtla 
0Śm ryb, różnego gatunku: karpiów, szczupa
kó\v, karasiów, okoniów. Miała z nich dosko
nały i obfity Dl:::iad. który sobie zaraz przyr~ą .. 
dzila. Po te.i uczcie napita się wody, resztę m:
zjedzonych ryb schowala do kobiałki, a że słon
ce poczęło się już chylić ku zachodowi, dosiadł~ 
mierzyka i puściła się w drogę, pełna najlepszeJ 
otuchy, dziękując Bogu, że jej tak szczęści we 
\.VSZ ys tki e m. 

Jechata całe p·ół dnia, kierując się ciągle 
tak , by slo!lce mieć za sobą. Powoli mokrY 
grunt znrka~. podnosił się widocznie, las stawał 
się czysto iglasty, wzgórza piaszczyste, porosłe 
świerkami, były częstsze. Slm1ce do~uc~lo 
mocno i pić się Mladzie chciał~o i żałowata moc· 
no, że nie zabrała z gródka jakiego naczynia, ff 
któremby mogla wodę nieść ze sobą. Nie rnar
twila s i ę jednak tem bardzo, ho licz'yła, że prze
cież napotka jaki strumyk lub jeziorko jakie, ~t 
którem ugasi pragnienie. Jechała stępą, bo ina
czej z powodu gęstwiny, posuwać się nie możn~ 
było i zresztą nie należało męczyć konia. Dr()gl 
zadne.i przed sO'ba nie miała, starając się tytko 
ciągle, by cień od niej i od konia, padał prze~ 
nią a nie za t1ią. ,<ł 



~ Kruświca. \V nocy ze soboty na niedzielę 

11gorzal stóg żyta, ~o~podarza . p. franci zka 
'walczaka. W.Jasc1ctel p.anos1 szkodę. gdyż 
l!itóa był stósunko\vo nizko zabezpieczonym. 
r o poznań. 60-letni jubileusz artystyczny Bo
eslavva Dembiriskieg;o. Towarzyst\va śpłewa ~-

a Kle. także berlińskie, które należą d<: Związku 
•• Kól śpie\vackich odebrały następującą odezwę: 
l ~astępujące 
. z dniem 4 grudnia rb. ubiega lat 60, gdy pan 
). Bolesław Dembi(Iski, dyrektor chóru archikate
• ~ralnego w Poznaniu, rozpoczął występ.em w 
. ~oncercie na sali bazarowej w Poznaniu jako 

ie pacholę dziewięcioletnie artystyczną na polu 
i- 1 wz~rki . Pracę, której obfite plony czcigodnemu 
i- ziś ·jubilatowi Llz.nanie zgotowały u narodu i 
f. !ośne aż poza oceanem imię twórcy swojskiej 
• ~ieśni polskiej. Idąc za popędem S\Yej śpie\vTiei 

nuszY podzielenia się pełnią myśli muzycznych 
l- ~ jak najszerszemi \varstwami naszego spo1e
. ·zeństwa, nie pragn<1Ł pan Dembiflski nadawać 
Y 11tworom swoim przepychu i blasku misternie 

Jotonych dźwięków, ale to prostej swojskiej 
l nty, kt6rej szczery i ŻY\YY w·yraz dał w S\\'ej 
- wysoko cenionej kantacie do slów vVincentego 
'· Pola ,.Pieśń o Zicnli naszej". Jak żyvvo zrozu
• 1miato społeczef1stwo to gorące pragnienie kom-
ił ~·pozytora, dow·odem zamił·owanie, z. jakiem na

ze towarzystwa i kola śpie\vackie wykonują 
r. tak jędrnie i rzewnie do serca przemawiające 
ń jego utwory. · 

Aby dać wyraz wdzięczności i Ltznania za 

l
gorli\\-ą pracę jubilata oraz jak najsknteczniej u
rzeczywistnić jeg-o życzenia, pragni·e niżej pod-

~ 'pisany Komitet dzie{J dyamentowe.go jubileuszu 
uświetnić koncertem, na którym przy jak naj
liczniejszym udz·iale towarzystw i kół śpiewac.:
·ich będzie wykonaną "Pieśt1 o Ziemi naszej", 
iako też wydaniem: popularnem najwięcej zna
~rch uh\·orów jubilata. 

Dla tego odzywamy się do ofiarności Sza
r fiO\\·ncj Publicz·ności, aby zechciały s\vą pomocą 
r. ,przyczynić się do uskutecznienia naszeg-o zamia-
~ 

1
m. Skladki na ten cel tak jednostek jak zarzl.1-

,tJów towarzyshv prosimy uprzejmie przesyłać 
na ręce skarbnika lwmitetn pana dr. Pernaczy1J-

" kie.go - Pozna/1, vVi!hclmowski plac JS. 
P o z n a ti. w sierpniu 1903. 

Komitet. 
Radz;:a dr. Mizcrski. prze'<v. Ks. Pancwicz. sekr. 
Dr. PcrnaczyrJski, skarbnik. I(s. prob. ByczyfJ-

- ki. Mec. Cichowiczowa. prezesowa "Lutni''. 
Ksią7.ę Zdzis~aw Czartoryski. Mec. Czypicki z 
Ko7.mina. Dr. Dz.iemho\\ sld, mec. z Poznania. 
Mieczysław Eichstacdr. Hr. Benzelstierna-:Eu
gestróm. Dr. Kazimierz Jarnatowski. Ks. radz
·a KŁos. Barbara hr. l(wilecka. Hektor hr. 
Kwi!ecki. Marya hr. 1\\vilecka. Ks. radzca l'Yli
chalski. Ks. Nawrocki. Jan Paczkowski. !(Ja
ra Paczko\Yska. Pawlicki, bud. z Ostrowa. Po-

' se~ J~omau J anta-Polczy(Jski. Dr. Przybyszew
ki z InowrocłR\via. Ks. penitencyarz Raatz z 

_ Gniezna. Nap. I~utkowski z Lawicy. Rydygier 
t Junikowa. Ks. szamb. Stryjakowskl. Ks. prob. 
Or. Surzy1łski. Ordynat Taczanowski. Ks. To-
~aszc\vski. Trynkowsiki, prezes ,.Koła Śpie

wackiego". Józef Trzci(Jski ,z OstrO\\·a. 

Ze śłązka czy li Starej Polski. 
GogQłin. Stosownie do rozporządzenia ks. 

- rałata urządz.oną tutaj została osobna phrafia. 
- dczas gdy dotąd Gogolin należał do parafii 
- ' Odmęck. pomimo że od roku 1900 posiada 
- ~·Jasny kośclM. Proboszczem tnte]szym miano,-

,- ~·auy został dotychczasowy kuratus ks. Lange. 
ta Laurałtuta. Przez własnego syua zabit~l zo
ei ·tata tut~.jsza wdowa Lelme.rt, znana pijaczka. 
e ~ rowadztla ona swemu synowi gospodarstwo 

omowe, które jednakże z powodu swego nie
te lczfi'sncgo nałogu często zaniedbywa.ta. To, tez 
f dy \l; piettek usłyszała wracającego syna od 
al racy, a .iadto nie byto dla niego jeszcze przygo
te cwane, Hciekła z obawy przed nim do pi\vnicy. 

.Yn .tYmczasem pogonil za nią i tam ją tak stra-
• szrue pobił że zmarta J·eszcze w drodze do la-

~a . ' . J 

2 
retu. Wyrodn~ _s:yn z nik! bez śladu. ~ Stra-

pny to . obraz dz!sJeJs.zych smntnych stosunków 
.. o1ecznych. 

Markwartow'ice. Nagła śrni·erć zaskoczyła 
• ~~ejszego oberżyst~ Boczka. który w ubiegłą 

dę zmar.t rażony paraliżem .. 
i' G~wice~ 'vV zakładach łiulczy{tski:ego po
~0~ męszczęście robotnik Paweł Lata, które.rnu 

~ z~lusarn·i żelazna oś, którą pi.to,:v·at, przygniotła 
··fl.l1laJa nog~. 

R O B O T N I K P O L S K I. 

Wiadomości ze świata. 
Z Turcyi. Od ch\\ ili doręczenia not z żąda

niami Austryi i .Rosyi, odbywają się 'W Ildiz
Kiosku nieustannie narady. Porta obiecuje ry
chłą odpowiedź. Mówią jednak. że Turcya u
waża pierwsze trzy punkta. a Z\\'laszcza pier
wszy, za nie do przyjęcia. 

Co się tyczy uch" al nadz\\ yczajnej Rady 
gabinetowej, nic dotychczas pe\\-nego nie wia
domo. 

Od czasu wręczenia noty austro-węgiersko
rosyjskiei, nie nastąpiła żadna \\·ymiana zdafl 
pomiędzy Portą, a ambasadami austro-węgier
ską i rosyjską. 

Porta poleci la telegraficznie swoim ambą
sadom za granic<.t, aby zasiągnęły informacyi 
co do sra.no\viska i usposobienia innych mo
carstw i czeka ~ najpierw na odpowiedź swoich 
ambasadorów co do ewentualnego poparcia Ro
syi i Austro-\V ęgicr przez inne mocarstwa. Po 
nadejściu odpowiedzi ambasadoró\V, da Tnrcya 
odpo\\' tedź. 

O ile dotychczas slydlać. Porta stanowczo 
sprzedwia się pierwszym trzetn punktom pro
gramu reform. dotyczącym przydzielenia agen
tów konsularnych jeneralnemu ·in$pektorowi fli!
mi-Baszy, ·oraz reorganizacyi żandarmeryi i po
licyi przez zagranicznych oficerów. 

Z Austryi. \V całej polemice, jaka się toczy 
mtGdzy Wiedniem i Budapesztem o ustępstwa 
narodo\VO-\Vioiskowe dla \Vęg-ier, sfery wiedeJ1,
skie ukry\\·ają, a przynajmniej starają się - ukryć 

przed' światem jednq z pobudek, która ich skła
nia do opierania się \VSZelkim ustępstwom. Tą 
pobudką jest zrozumiała obawa, że. d'awszy 
\tVęgrom choćby garść l\oncesyj \\- dziedzinie ar
mii, trzeba będzie również i \\' Austryi choć od 
biedy szanować prawa narodowe żołnierzy 
siowian. Polaków, Czechów i Sł0\vel1ców. Boć 
niepodobna będzie tiómaczyć w Radzie pa(l
stwa, że wprowadze11ie <języka polskiego, albo 
czeskiego do Sc1dów w-ojskowych zachwiewa 
rnocarstwowem . stano\viskiem Austro-\V ęgier, 
podczas gdy zaprowadze-nie języka \vęgierskie·· 
go w niczem tei potędze nie przyniosło uszczer
bku. 

I tak już ·Obecnie zachodzi ta niesprawiedli
wość rażąca, że \\ icśniak galicyjski, który przez 
zapomnienie zamelduje się podczas zebrania 
kontrolnego po polsku. idzie do więzienia woj
skowego, tymczasem chłop węgierski, odpowia
dając ,.Jelen" zamiast ,,liiert', wie, że mn włos 
z gło\\·y nie spadnie. 

Z różnych stron. 
BerHn. Porucznika Bilsego, autora bro-

szury pod tyt. ,.Z matego garnizolln'', areszto
wanego na wniosek w .fadzy ,v,ojskowei, prze
prowadzono z \\·ięzienia' wojskowego do laza
retu, by go poddać -obserwacyi co do stanu u-
mysłowego. Bilse skreślił w swej broszurze 
życie oficera w małem garnizonie w sposób, któ
ry do tego stopnia oburzy! wyższe \dadze woj
skowe. że wytoczono mu śledzt\\ "0 i natych
miast aresztowano. 

Metz. Vv' sprawie zaopatrzenia Metzu w 
wodę odby.to się wczoraj zebanie, w którem 
350 obywateli brało udział. Po dość burzliwych 
obradach postanowiono porozumieć się z zarzą
dem wojskowym w celu zbudowania wodocią
gu z Saint Eloi, któr:vby tak miasto jak i przed
mieścia: w wodę zaopatrzył. , 

Celle. :Egzamin rcierendarynszowski złożyJ 
w Cclle p. Jan Zakrzewski, syu p. Stanisławy z 
LubieJiskich Zakrzewskiej z Poznania. 

Odpoczynek niedzielny dla piekarzy. Cze
ladnicy piekarscy dążą do osiągnięcia spoczyn
ku niedzielnego w ten sposób, że chcą pracować 
od pią tJw wieczora przez całą no·s i w sobotę 
aż do godziny 12 w nocy, aby módz następnie 
oclp.acząć aż do ponieclziaikn godziny 2 z rana. 
Majstrowie p-iekarscy podobno nie sprzeciwiają 
się tej propozycyi. 

Berlin. Sweg-o czasu donosiliśmr. że w Torunic 
aresr.towano bandę żydów warszawskich, którzy tam 
podrabiali papiero\ve pieniądze msyjskie, akcye 
przedsiębiorstw rosyjskich. a nawet znaczki stem
plo\Ye i pocztowe. Teraz na początku listopada roz
pocznie si~ proces. 

Oskarżonych jest siedmiu.. \V tej liczbie znaj
duje sie 4 źydów, jeden niemiec, jeden prawoslawuy 
i jeden Polak. Wszystko tigur:r nadzwyczaj typowe, 
nalezące do szumowin spole·cz.nych. do ludzi żyjących 
o<Kl stan i używających żyda co się zmi-eści. Po
czątkowo by.ło oskarżonych ośmiu - jeden wszakże. 
nazt\i.sklern Mendelsherg-, kupie-c. tak7.-e żyd, powie
sU się przed kill<u nlieslącami w v.rięzi.eniu śh::dczem, 

zosta\viwszr karrę, \\" których motywuje samobój
stwo tern, że długie "-lezienie, a przypuszczalnie kil
kuletnia kara za przestępstwo spowodowalo dlań zu
pe~ną ruinę materyalną. 

Tymi siedmioma nskarżonymi sq: 
l) Józef Pinczewski, żyd, \Ytaściciel kantoru 

bankierskiego, l\tóry sfałszowane banimoty puszczai 
w obieg. 

2) Abraham Glas, ż~ d. kupiec. 
3) Hertz, żyd, kupiec. 
4) ł:llenbond. żyd, b:rly kHsyer znanej firmy ban

kierskiej Landau'a. Ten trudnit się głównie sprzeda
żą marek stemplowych i pocztowych. 

5) Dawniejszy obrollca sądowy Artazow. pra
wosfa\vny. Byf on doradcą prawnym spółki fałszer
skiej, a zarazem wyrabia! dla niej szersze stosunki w 
Rosyi, jak \Y Odesie itd. \V \Varszawie znan:r jako 
"szynkowiec" i staty bywalec pierwszorzędnych re
stauracyi miejshich i zamiejsich. 

6) \V. liincha, przed laty dość znaczny kapitali
sta, którJr z powodu spekulacyi i gdy na gieldzie stra
cit majątek i zatożyf później drugorzędny zaklad fo
togra.ficzny. Z pochodzenia niemiec i protestant, u
dając chętnie, w razie potrzeby, Mazura wschodnio
pruskiego. Jako umiejący po niemiecku, pe.lnil rolę 
głównego pośrednika pomiędzy vVarszawą a Berli
nem, skąd przewozi.t podrabiane papiery. Zbyt czę
ste podróże zwrócily naf1 uwagę policyi. Ożeniony· z 
dawną baletniczką prawos~awllą. 

7) Sokulski. jedyny w tem towarzystwie Polak i 
katolil·;:. Twierlzil. że pochodzi z Galicyi i że byt o
ficerem austrvackim. Skutkiem tego, pomimo na
zwiska, chętnie udawat ,,hakatystę". Jakiś czas 
przebywaf także w Lodzi, w charakterze inżyniera, 
chemika. Używał również życia na szeroką skalę. 
Aresztowano 51:0 na tetniem mieszkaniu, s;dzie bawi{ 
wraz z jakąś damą żydówką. 

Jak dotąd figuruje na liście okolo 40 śwadków, 
w tych trzech z Torunia, mianovvicie: Oton feier
ahend, Grzegorz fi.irtreter i Artur Wagner i dwóch 
z Bertino.: r:,mil Schri:ider. Nie wiadomo, czy z tycb 
wlaśnie świadków jeden lub dwóch, 2.lbo może wię
cej, siedzi w więzieniu za to samo fałszerstwo. 

Jednym z najwa:i.nieiszyclt świadków jest vViktor 
Oriin, dawny pomocnik naczelnika wydzialu śled.cze
go w policyi warszawskiej. On to glównie przyczy
nit się do wyśledzenia bandy, śledzac wspólników,. 
badź sam, bądź za pomocą swych agentów, czyli t. 
7."W. "łapaczy'·. Tymczasem jego samego za udo\vo
dnioną lapówkę przy odkryciu nibyto zg-ubionych pie
niędzy, wsaclzouo niedawllo na rok więzienia. Cha
raktervstycznc, że Orlin. już jako skazany na rok 
więziei1ia, peł'nii dalej swe czynności urzędowe i do
piero obawa. aby nie uciekt za granicę, znie\voli.fa sąd 
do zażądania spetnienia wyroku. Grlin pochodzi z 
rodziny żydowskiej częściowo przechrzconej. Jest 
policya.ntem - z po\\·o,!ania, przyczem jednak, jak 
mówią, dorobU się niezlych funduszów. 

.Cala fab;-ykacya odbywała się Vl Berlinie i To
runiu. Interes trwał sześć lat i powodzH się znałw
micie. Zdawać się mogio, że gdyby agentom poli
cyjnym ofiarowano sowite poręka\viczne, jak to się 
zawsze dzieje ,,- poticyi rosyjskieJ, w której agenci 
stale i dowodnie są w spóJce ze z.łodziejami podo
bnego pokroju, - rzecz bylaby szla dalej, bez prze
szkody. \Vspólnicy zawtele jednak ufali sobie samym. 
a lekceważyli opieku(!czą policyę i w·tem głównie 
szukać należy przyc;~,yn, że interes się popsuł. 

Z ustalonych przez śledztwo faktów, glówne · są 
11astępujące: \'IV Toruniu w roku 1896 { 1897 podro
biono akcye wielkiej fabryki Putitowskiej w Rosyi. 
które zby\.\·a.no w Rosyi. a tylko częścio\vo w ·war
sza\vie. Tamże "·rrabiano w 1898 roku listy zasta-
wne warszawskiego Towarzyst\va wzajemnego kre
dytu, które zbywano przeważnie w Rosyi. 1.'amie \V 
Toruniu wyrabiano ( 190 ł i 1902) listy zastawne war
szawski ego T cnY a rz:rs twa J.;: rcdytovvego miejskiego. 
zbv\vane ró\\·niei chętniej w Rosyi, auiżeli na miej
set!. gdzie jest siedlisko władz towarzystwa. a wię.c 
i kontrola papierów .łatwiejsza. Nakoniec w Toruniu 
jeszcze wrrabiat1o w latach 1898 i 1899 akcye Bał
tyckiej fabryki wagonów, które zbywano przeważnie 
w Warszawic i \Vilnie. 

Później przeniesiQino ze \Vzg-lędu. że Tormi jest 
zbyt maJem miastem, przez co można by,to ~atwiei 
zwrócić na siebie uwagę, g-Jówna fabrykę papierów 
do Berlina. Tam \:YyTabiano przeważnie 500-rubló
wki, a oprócz tego w o~tatnich dwóch latach (1901 i 
1902) marki stemplowe \Vartości rublowej, oraz zwy. 
kle marki pocztowe na 7 kopie.iek, jako najb<1 rdziej w 
użyciu będące (porto od zwykłego listu na cCJ.!ą R.o
syę, bez wzglęJu na odtcg1ość, \vyno:::.1 7 kop.) 

Co do puszczonych w vVarsza'\.Vie fatszywycb 
500-rubló\vek, stwierdzono dotąd puszczonych ·w o
bieg 41 sztuk w kantorze Landau'a i 8 sprzedanych 
p. Stanislawowi Dziadulewiczowi, a także podobno · 
kilka \V banku pa1istwa. Nakouiec w kantorze Dwo
rzvckiego chciano zbyć 50 sztuk, tu właśnie kiero-

. wnik fiJmy, Kanarek. powziął podejrzenie, że sa fat
sr.y\\"e, skutkiem czego oddano sprawę w ręce po-
licyi. -

\V . każdym razie będzie to ciekawy proces, na 
który jak st.i'cllać, i prasa zagraniczna wyśle swycb 
korespondentów. ' 

Osłalnie wiadomości. 
·w e n e z u e t a. Prezydent Roosevelt doniósł 

potdnie prezydentowi Castro, aby dotrzymał przy
rzeezeń, danycb mocarstwom europejskim, inaczei 
Ameryka nie mogłalty staną.ć w danym razie w jego 
ob-ronie. 

N o w y J o r k. \V 43 kopalniach zaczęto wydo
bywać mnieisz~ ilość węgli, przeszło 30 tysięcy gór
ników pozbawion~'ch zostało chleba. 

l( o n s t a n t y n o p o l. Rząd wysłał oddziały 
wojska. aby wzmQC1dć pos.terwtki n.a granicy bułgar., · 
ski-ej. 



Ojciec Leon o żydach. 
Przedewszystkiem objaśnienie: }(to jest O. Leo.n? 
Na tle obecnej walki kulturnej we f'rancyi, w 

której to Francyi- jak mówi Drumond - "żyd z ma
sonem objąl panowanie... jaśnieje pmmienna postać 
kaplana katolickiego, słynącego ze SW):·ch kazań. 
ostrzegających naród przed upadkiem, jaki mu grozi 
wskutek prześladowat1 praw sumienia, a więc praw 
wiary. 

Tym Skargą francuskim jest właśnie O. Leon, 
kapucyn. 

Jego slowa, jakby wprost z natchnienia Bożego 
plynące, jego wymowa porywająca, zyskaŁy mu raz
glos olbrzymi, niemal światowy, a jego kazania ścią
gają tlumy ze wszystkich warstw i stanów Paryża. 

Wiele z kazaft tego znakomitego mówcy-kapla
na wyszlo drukiem. a między niemi również kazanie, 
noszące napis: "Izrael u siebie i u nas". Otóz .to., w la
śnie kazanie zaczepil organ żydów warsza~vskicll 
.,Izraelita'·, zwymyślawszy przytem O. Leoua od 
•• Tllodnych kaznodziei''. .,fana tycznych mnichó\v·•, 
wojowniczych kapucynów" itd. 

My jednak, to, co zaciekty "Izraelita" uważa go
dne nagany ze swego stanowiska, uważamy ze sta
nowiska naszego, jako godne "szczególnej uwagi" i 
dla tego ustępy z kazania O. Leona wyszydzane 
przez "Izrael i tę", przs·toczymy na pamiątkę . nie
jednego z naszych tolerantów-assymilatorów, a ka
tolików ... 

.. Kochaj w cziowieku nie jego b.fędy, ale jego .,ja" 
gdyż jegn "ja" pochodzi od Boga, a jego zaś blędy 
(jd niego samego". 

Z tej zasady Ś\V. Augustyn W3 szedlszy O. Leon 
tak dalej stuchaczy S\Vych poucza: .,; '· 

"Ludzkość zawdzięcza żydom monoteizm f chi·ze
ściaństwa. Od nich przyszlo Zbawienie - "Ex Ju
daei'ś' salus est". 

" "Nic się nie zrówna z ich slawą, nic, okrom ich 
występków i kary, jakie za nie ponoszą. Zydzi od
rzucili Zbawiciela- jestto naród, który zabi1 Boga. 

"Kainy Boga samego, uosobienie klątwy, blądzą 
dziś żydzi wśród narodów z piętnem na skroni, a 
wszystkie spoleczeństwa zamykają przed nim ·drzwi! 

"Wejdźcie w gląb naszego nieszc·zęścia, naszego 
.dzisiejszego poniżenia, a wszędzie znajdziecie żyda. 
Demoralizacya talmudyczna wlad·a diłś· 'naszemi pra
wami, naszemi zwyczajami i nas~ym~ duchem narodo
wym, zarażając wszystko gangremi~ ~ · 

"Roz 'Jód (do · którego inicya,tywę we Francyi 
jak wiadomo dal żyd Naquet - Przyp. Red.) niszczy 
rodzinę; bezwyznaniowa szkolą. ro~bija duszę: na
wet w szpitalach zwątpienie przepel'nia serca umie

. rających! 
"Czem może walczyć spoleczność chrześciailska 

przeciwko najściu Izraelitów? Mamy trzy mocne orę
że: magistraturę, duchowiel'istwo i armię. Dwa o
statnie są jeszcze nienaruszone. Izraelici wiedzą o 
tem dobrze, więc przeciw kazalnicy i mieczowi za
cieklą podjęli walkę. 

"Dla czegoż jednak Francya, która w roku 1394, 
uswobodzila się od żydów - przyjęta ich napowrót 
w czasach nowszych? vV r. 1791 rewolucva u znal a 
ich za obywateli francuskich; byt to niestety ten sam 
rok, w którym f'rancya wyrzelda się Chrystusa! 

"Zawsze, gdy żyd siadal u ogniska jakiegoś na
rodu, czynil to z celem, aby go gnębić, zrujnować, 
poniżyć i zniszczyć. Trędowaty zą1~aża swoich trą
dem, nieszczęśliwy jest ten, którego się dotknie jego 
ręka; wrzody więc Izraela obsypaJy :' i, zatru.ly Euro
pę. 

"Kościól w swej mądrości, wydal względem ży
dów odpowiednie przepisy; kazal ·iCh odgrodzić w 
osobnych dzielnicach; niepozwolil ~aj mo wać urzę
dów państwowych, zabronil maXżei1stw z katolikami; 
karal za lichwę, za mord rytualny i inne przestę
pstwa; spalil wreszcie Talmund, tę zadżumioną księ
gę, to przestępstwo straszne przeci\Vko spoleczeń
stwu! 

"Katolicy! - oddzielajcie się od żydów, trzyma
jąc ich zdała od waszych domów, waszego majątku, 
waszego honoru, waszej duszy! Przeciwstawmyż 
solidamości żydowskiej - braterstwo chrześciańskie. 
Rozsypka nas zgubila, ale jedność zbawi. · Smialo 
więc naprzód, a zakuty w ztotą zbroję Goliat, któ
ry plugawi i poniża naród chrześciailski, wkrótce w 
proch się rozsypie! Dawid by l prostym pastuszkiem, 
ale szedl do walki w imię Boże. 

HO Boże! daj nam procę sfawnego króla Dawi
da! O Boże! podtrzymai nas w modlitwie, odwadze 
i jedności! 

"0 Boże nawróć żydów, a uratuj nas!" 
Tak kazal z ambony i tak się m odm · 0. Leon 

Kapucyn ... 

Tow. "Jedność" pod op. św. Stanisława B. w Essen. 
Z powodu uroczystości \Vszystkich Swiętyoh 

przypadające na ten dzie11 posiedzenie nie odbędzie 
się, jest zatem odroczone na niedzielę, dnia 8 listopa
da po pot. o godz. 3-ciej. O punktualny i liczny u., 
dzial prosi Z a r i ą d. 

Baczność parafianie w Essen f 
\V niedzielę, dnia l listopada po pol. o godz. %2 

odbędzie się zebranie na wielkiej sali pana Van der 
Loo (dawniej Moller) Schiitzeubahn 58, w sprawie 
oboru nowego wydziału kościelnego. O liczny i pun
ktualny udzial uprasza się, ponie\vaż już o ~odz. 3 
musi być sala wolna. z,}.roluiący. 

Baczność Rodacy w \V attenscheid i okolicy! 
Donosimy niniejszem szan. Rodakom, iż w nie

dzielę, dnia 15 listopada urządzamy na sali p. Grah
manna (dawniej Briiggemann) o godz. 4 po poludniu 
zabawę polską z tańcem. Rodaczki mają wstęp wol
ny, Rodacy zaś płacą przed czasem 50 ien., przy ka
sie 75 fen. - Muz:i·ka polska, skrzypek i duda. -
Czysty dochód przeznaczony na Swiętojózafacie. -
O liczny udzial Rodaków i Rodaczek uprasza 

\V imieniu komitetu Józef Bąszczyk. 

BACZNOŚĆ! 
Szanownym Rodakom w R:auxeł, Schwerin i 

Kottenburg donoszę uprzc}mte, iż z dniem 1 listopa
da przerwszę mói dotychczasowy interes z domu pana 
Musiola do nown wybudowanego domu pana Ftitg·es. 
narożnik ulic Bismarcka i Bodelschwing:. Proszę 
szan. Rodaków jak do tego czasu tak też i nadal o 
poparcie mego interesu. a staraniem majem będzie, 
ażeby każdego Rodaka zadowolić dobrem towarem 
i cenami umiarkowanemi. Józef \Vierzbiński. 

Towarzyshva św. Józefa w Wattenscheid 
oznajmia czlonli:om i ,,-szystkim Rodakom, iż od so
boty jest tu 1-;;siądz polski. \V niedzielę rano o godz. 
7 przystępuje Tow. św. Józefa \VSpólnie do Komunii 
św. Po potudniu o godz. -i nabożeństwo z kazaniem 
polskiem. Uprasza się przeto szan. czionków, ażeby 
d.o wspólnej Komunii św. jak najliczniej przystąpili. 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo gimrr .• ,So·kół" l w Oberhausen 
oznajmia naszym druhom. iż przyszle zebranie odbę
dr.ie się \V niedzielę. dnia I listopada o godz. S po pol. 
Liczny udzial druhów pożądany. gdyż będą ważne 
sprawy omawiane. - Goście mile widziani. Gzolem! 

J. D er a, prezes. 

Towarzystwo Ś\V. Stanisława B. w Gełsenkirchen-
Scbalke 

donosi wszystkim cztopkom. iż w przyszlą niedzielę 
l listopada odbędzie się miesięczne posiedzenie po pot 
o godz: 4 w domu kat. towarzystw. O liczny udzial 
w posiedzeniu prosi Z a r z ą d. - . ----···---··· 

Towarzystwo gimn. ,.Sokół" w Altenessen 
donosi szan. czfonkom oraz Rodakom mającym za~ 
miar do naszego g-niazda wstąpić, iż w przyszlą nie
dzielę l listopada o g;odz. \\l)ól do 12 w poludnie od
będzie się pierwsze zebranie tow. na sali p. Saala, 
przy kościele św. Jana. O liczny udzial prosi 

Czotem! Wy dziad. 

Towarzystwo św. }1\ichała w Bruchu 
podaje swym czlonkom do wiadomości, iż w niedzielę 
dnia 1 listopada o godz. 4 po pol. odbędzie się walne 
zebranie, na którem będzie sprawozdanie z kasy do
chodu i rozchodu i obór zarządu. Cztonkowie, któ
rzy zalegają ze skladkami miesięczneroi dfużej jak 
trzy miesiącę, nie m<rją prawa do glosowania, tylko 
muszą się wprzód ze swych skladek uiścić. O licz
ne stawienie si wszystkich czl'onków prosi 

Z ar z ą d. 

Baczność Rodacy w C as trop! 
W niedzielę dnia l · listopada o godz. 12 

gościnnego Schaumanna odbędzie się 

wiec dla Polaków 
na sali 

w celu zasięgnięcia informacyi dotyczączych wybo
rów do rady miejskiej. jakie stanowisko Polacy trzy
mać zechcą. Sprawa jest \Vażna, zatem o jak najli-
niejszy udzial prosi K o m i t e t. 

2 ·czeladzi 
krawieckich 

od zaraz ale tylko dobrych 
i trzeźwich 

Jan Kaczmarek 
krawice polski 

w Baukau p. Herne, Bis
mlł.rkstr. 16. 

2 czeladzi 
krawieckich, 

przy (lobrej zapłacie i sta
łem zatrucluieniem mogą się 
zgłosić od zn.raz. 
Adam Słoma, hawiec 
Brnckhausen, Griinstr. 10. 

Donoszę szan. Rodakom w w Herne i okolicy, iż mam 

r~ielki zapas ognisk l pieców do palenia. 

Kolo śpiewu "Sfowi((" w Horstłrausen 
donosi swym członkom, iż w niedzielę l listopada 
będz~e. się roczne walne zehranie i obór zar~ądu. r 
godz1me 4 po pot, dla teg;o są wszyscy cilonk01. 

obo\viązani brać udział. Goście mile widziani. 
Z ar z ąa 

Uwaga. Zarząd, przedewszystkim rewizorzy~· 
sy winni się zebrać zaraz po wielkim nabożel'lst~i 
w lokalu posiedzeń względem obrachunku. 

Fr. Bartk_?~\_'~~k~_prz~~?-~~ic~ą_CJ'. 

Baczność Oslerfeld'f 
. \~iec ,.Zje~.no.cze~ia za~'odoweR:o" w · Przys1 

medz&ełę odbyc stę me moze, z powodu, i.i Ę;aia 
i:est wu(na. " ·l 

--------=':...'Z_::i_ed_n_o_c..::z:..:.e __ n_ie-=zawodo\ve polsklt!", 1 

Baczność dyrygencfr t\,··,f. 
Koło śpiewu "Wanda" w Laar poszukuje . 

dyrygenta 
do ćwicze(t śpiewu. - Zgfoszenia uprasza się naa 
słać do zast. prezesa. -. : 

I~. Dudkowi'ak w Laar, Baustr: nr.': 8. 
---~ f~.-:- -:' ' "'- '. ··-- - ------ - ·-· - .--·-- "" ---... 

zan(;lw~Tsirn. Rodakom w Marxiob _., i .okolicy u~ 
noszę Upr~ejrpie, iż z dniem l listopada otwieram 

· ·war~ztat szewski:; · 
P,rzy uUcy Maryańskiej (Marienstr. J5) 

w b_lisko$?1. k'óś.~.iola katoli.ckiego. Prosz~' sz:an._ R 
dakow o las,~ą~ve poparcie mego prz.~d.się,biOI~St\\ 

· · R. P i e c h o w l a k. 

Poszukuję jak najprę~tzej rzetelną i porządną 

. słuząc ę 
od 14-16 lat starą, która po polsku i po niemiec 
mówi. 

Jadalnia polska pani C. P I E C Z KI 
w Bruckbausen (R.hld.) Lehnhofstr. .12. 

Baczność! - Baukau! 
Dom z wjazdem, stajnią, i lokalem do skl~ 

du, jest przy ulicy Oststr. w Bankau przy bar 
dzo niskiej wplacie do sprzedania. Zgłaszać ino 
żna się w Baukau, przy ul. Oststr. nr. Z (w ski~ 
dzie.). 

Baezn«łSe! 
Szano\vnym Rodaczkom donoszę, iż osie 

dlHam się w Oberhausen IJ'fZY ut Stelnstr. l 
jako 

akuszerka Polka. 
Polecam1 się do1 uslug w zakres akuszerstw 

wchodzących. Balbina .Kaube. 

Szanownym Rodakom p-olecam mój "\\C\vielki 

,, 

sprzętów dom~~!~!ch!!!!~~~aszyny do g u 

wYborze towarów zaopatrzony ~ Ił 

towania. f.'O " 
Na życzenie daje na odplatę. Cale wyprali! 

zawsze na skladzie. l 
L. P a n i c k i, wo 

Bocbum, Moltkeplatz i narożnik Adolfstr. fOl ' 
-·-·~ --------- tym 

Czeladnik 
krawiecki 

który jest biegłym przykra
waszem poszukuje posady. 

Zgłoszenia do "Wiarusa 
Polskiego" w Bochum p. nr. 

101 A. 

Obelgę 
rzucon~ na pana 1. Jlvgu 
styniaka w J.Jangendre 
odwołuje. 

F. Polowczyk. 

Najlepszy 

p ·olski smale 
na chleb~ 

Smą.lec ten jest zawsze świeżJ' wys~ażon~ pro 
przyjemnie przyrządzony, szczegMnie odznacE jest 

. sję przez dobry smak, oraz dobrą jakość. prze 
Uprasza się, na mój znak ochronil Pren 

zwa.iać, i ostrzegam przed mniejwartościowy :l(rfi 
naślsdownictwami. Wszędzie, gdzie plakat mo \V'Zgl 
z znakiem ochronnym ,jest wywie,szony, ta Gesi 
.jest też smalec ten do nabycia 

._
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Pren 

Karl Theodor Mu ner,. ~fa~ 
S~bmałz-Braterei j i P~ę 

Dortmund, Krautstrasse 2, 

'l'ak samo polecam wszelkie rzeczy kuchenne po cenach bardzo przystępnych. 
Meble może także każdy tlostać z mojej poręki kupić. Zakupione ognii!lka i meble dostanie 
tbrmo do domu odstawione. Polecam też mał~zyny do SZ'Yeia i maszyuy do prania. 

Wią~~rt1 
Za gotówkt· - Na odpłatę. St. Jank owiak, Herne. Neustr. 35. bardzo piękne, 

w różnych cenae1~ 



• 
odzfenne pismo badowe dla Polak6w na obezyźnie, po~więcone sprawom narodovłym, politycznym i ząrobkowym. 

Wrcllodzł codziemlit z WYiatkiem dni pośw!ltec!nycb 
• ••datkiem reliv.iinym u. t.: .. Nauka Katołlclu" z ty
atółkiern społecznym p. t. •• Glos górników ' butni
t6wu. oraz pisemkiem litecackiem p, t. .. Zwiercładlo". 
PrJtdplata kwartalna na ooczcie i u listowvck w:vnosł 
t •r. 50 fen., a z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen. 
· .. Właras Polski" zapisany )est w cenaika rocztowym 

pod znakiem •• t oolnisch" nr. 128. 

Módl się l pracuj ! 

Za inseraty placi sie za miejsce rządka drobneg-o drukn 
15 fen., a za ogloszenia zamieszczone przed iuseratami 
,. Ofen. Kto często oglasza. otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tlemaczenie z obcych języków na pol
Iki nic sie nie J)!aci. - Listy do redakcvi. Drukarni 
ł Księgarni należy oplacić i podać w nich dokładny 
adres piszącego. Rekopisów się nie zwraca. ~.:azwisk 
korespondentów bez ich upoważnienia nie \VSh~zuje się. 

Bochum (Westfalia), sobota 31-go października 1903. ~ 13. 
Redakcya., Drukarnia j_ Księgarnia znajduje si~ pr.zy ulicy MrdtheserstraEir:te nr. 17 na dole. - Adres: "~Viarus Polski'~, Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie a.zlecł swe 
! słwi6. czytać i pisać po polsku! · Nie 
t•t P~lakiem, kto potomstwu swemu 
wemezy6 si~ pozwoli ! 

ł e4!!'tzr ~ Ś 

Na Ustopad i grudzień 
a aapisyWać można na każdej poczcie 

' "Wiarusa ~olskiego" 
1 trze:ma bezplatnymi dodatkami, tj. 

· "Nauką Katolicką", 
"Głosem górników i hutn.ików'' 

oraz 

"Z w i er c i a d ł e m". 
dwa miesią~e wynosi 

,ark 
' 11 odnoszeniem do domu 28 fen. więcej. 

Rodaków upraszamy aby gorliwie agitowali 
lt t,Wiarusem Polskim" pozyskając mu licznych 
~wych abonentów na listopad i grudzień. Wro
IO'wie ludu polskiego starają się zniszczyć pi
wo Wasze, Szan. Bracia, to też każdy patryota 
olski na obczyźnie dzialać powinien przeciw 

tym germanizatorskim zachciankom. 

%·wypadków dnia. 
· Centrowcy łączą się przy wyborach do sejmu 

z lutrami przeciw Polakom-katolikom. 
,,Płelgrzym" pisze: "W hotelu Wiktoryi 

w Copotach centrowcy mieli zebranie dla okrę
gu Pllcko-wejherowsko-kartuzkiego. "Niestety 
tylko mato przy by lo." No i co mówili? Za kom

n~ Promisem (Z\\'iązkiem) Z konserwatystami - to 
c~ iest za lutrami przeciw Folakom-katolikom -

~ 
Przemawiali: kapitalista Laskowski, nauczyciel 
PrengeJ, ks. prob. dr. .lVlichalski ( !), redaktor dr. 
I<riickenmeyer i ks. dr. Kreift ( !) "z wyższych 

an WZględó\\" (..untcr B~riir..:ksich1igung hohi)rcr 
Gesichtspunkte). Kandydatami mają być: p. 
Prengel (centrowiec) i luter konserwatysta hr. 
I(eyserlingk. Przepaść zaś mają dwaj Polacy
~atolicy. No, winszujemy takich arcynobliwych 
1 P'ięknych zamyslów. 

Przypominamy, że w wyborach do parla
mentu w owych powiatach uzyskali Polacy 
16,348 głosów, wszyscy niemcy 6001, w tem 
centrowcy okolo 1000. 

Znów poniewieranie żołnierzy. 
Przed wyższym sądem wojennym ,. Po

' znaniu stawał podoficer i dobosz batalionu 
~ Sc~wandtke z Poznania oskarżony o ponie\\lie-

~ 
· am~ żołnierzy. Przesłuchy scądowe wykaza
ły, ze oskarżony podwładnych bil kijem i pala
·~zetn, rzucał na ziemię i kopał nogami, oraz w 
:tnny SJX>sób poniewierał. Radżca sądu wojen
dlego Riese wniósl o dwa miesiące więzienia i 
'tl~gr~d~cyą. Sąd zawyrokował dwa miesiące 

,.,.. (\l(Ięzlema bez degradacyj, 

I(ongres robotniczy we Frankfurcie. 
Kongres robotuik()\\r chrześdai\skich, odby

ty co dopiero \H: fr~mkirtrcie 11. M. bardzo siG 
socyalistom nic podoba. Nie potrzebuje to jed
nak nikogo zadziwiać, bo socyaliści chcieliby 
wmó\Yić w lud, że oni jedyl!ie tros7czą się o po
lepszenie doli materyalncj robotnik(>\\'. Czcze 
tu naturalnie przcch\\ alki socyalistó\\. 

Telegramy. 
B e r l i n. Parlament ma si~ zebrać l gru

dnia, sejm pruski 12 stycznia roku przyszłego. 
Rzym. Ojciec św. przygotowuje drugą 

encyklikę. 

P a r y ż. Podobno dziewica Orłeailska 
policzoną być ma w poczet świętych~ 
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Polacy na obczyźnie. 

Z Bruchu. 
Szan. l{edakcyo! Przyrzek Iem napisać o 

w zystkich nm,-o$ciach \\ Hrnchu. ,n·(>d\v Z~' z 
Pvbki, ale opóżniktn siG roclH.;, c1wć me z mo
jej winy. \Vróci\\ szy bO\\·icm do B ruchu, żona 
mi zachorowaŁa, tak tęskniła za Polską, prze
bywszy poprzednio \\ nici kilka miesięcy ,więc 
będąc dotknięty· takiem nieszczęściem, nie mia
lem \\cale chęci do pisania. Zbierałem jednak 
nowiny i dziś dzielG się niemi z kochanymi Ro
dakami z Bruchu przede\\ szystkiem, bo ich to 
najwięcej dotyczy, chociaż może także inni czy
telnicy naszego kochanego "Wiarusa Polskiego" 
chętnie przeczytają, co tam znó\v Śmialy nagre
zmolil, a dopra\\ dy, że no\Yości huk, ale jedna 
gorsza od drugiej. 

Zacznę od ostatniej no\\ ości, bo ona na.l\vaż
nieisza. Chodzi o \\ ybory ponO\\ n e do dozoru 
i reprezentacyi kościelnej, bo poprzednie \\ ybo
ry unieważniono. \Viadomo, iż Polacy zwyciG
żyli wówczas na całej linij, a nasze centrowe 
prusaki ze zJości przez cały tydziei1 na\\ et fajki 
do gęby nie \\ zięly. Co. lllÓ\\ i li, ci przybysze 
z Polski śmic.1 głosować na własnych kandyda
tó i tylko jednego niemca, dyrektora kopal!li 
wybrali, a zresztą samych swoich? Rada w 
radę i dokazano tego. że wybory unie\\ ażniono. 
Dla czego, tego dopra\\ dy nie \Yiem, bo nikt 
tego publicznie nic \v Y.iaśnii, a nie \\ iedzieć czy 
pra\\ da, co sobie ludzie OPO\\·iadai~l. Je dni np. 
mówią, że unieważniono wybory dla tego, że 
listy wyborcze nie były prawicHowo ułożone. in
ni podają inne po\\~ody. W każdym razie sądz~, 
że my parafianie mamy prawo żądać, aby nasz 
ks. proboszcz, albo teraz, gdy ks. proboszcza nie 
ma w domu, jego k . \\i kary sprawę '" yjaśnii. 

Odbędą się więc wybory, ale dzief1 jeszcze 
nie \vyznaczony. Teraz są \vylożone listy \\Y
borcze, i to w biurze policyjnym n r. 1. Każdy 
więc zaraz przekonać się winien, czy zapisany 
\V liście wyborczej, bo kto nie będzie zapisany, 
nie będzie mógl glosować. lecz z d1ugim nosem 
wracać będz·ie zmuszony do domu. Listy już 
tylko do poniedziałku będt.t wyłożone. \\ięc 
niech każdy w nie zajrzy, kto tego dotąd nie u
czynił. Od tego, czy '" szyscy uprawnieni bę
dą zapisani, zależeć będzie nasze zwycięstwo, 
a klęska niemców, którzy, napuszeni jak ind'yki. 
już dziś Polakom przepo ~1iadają przegraną. Idź
my więc przedewszystkiem obejrzeć listy wy
borcze' To wolno każdemu uczynić, a policyant 

\\ biurze siedzący też nikogo nie zje, a cho-.:by 
też i na nas krzywo SPO.irzal, co to nam szko
dzić może? Przecież nic bądźmy· jak rozpie ... 
szczany dzieciak, który żalił ię S\\ ej matce: 
,,mamo, kot na mnie patrzy··! 

Drugi obowiązek: \\':)brać kandydatów i 
postarać się, aby każdy \\ yborca otrzymał o
dezwę i kartkę wyborcz<t. · Po trzecie: każdy 
l)olak z Bruchu winien ·iść na wybory i gloso
wać tylko na kandydatÓ\\ polskich tl. 11a tych. 
samych co przes;dy raz, a gdyby kto z nich nie 
chciał być kandydatem, trzeba wybrać w jego 
miejsce in11ych Rodaków, kt<'>rZ3. jak to mów1ą, 
głowę maict na karku i języka w g-cbie nic za~ 
pominają. Za szkodliwe uważałbym, gdyby Ro
dacy z amie1st wszystkich S\\ oich, t:; lko poło 'ę 
postawili, bo to uznaliby ccntr'Owcy za tchórzo
stwo i jeszcze bardziej by z Polakami postępo-:
wali, gdyż taki krok upO\\·ażniałby ich niejaho 
do postępowania według recepty ~nanego pola
kożercy Tiedcmanna, który powiedział. że dla 
Polaków jest najlepszą o ·hrnq:.t bat: .. ner th:·h 
i t die b ste Dec ·ung··. ~ądzę 'ięc, że 1epiei 
l ta\\ et u · l z \ · \ vlce. ale z honorem niż ka_pi
tlllo\dtc przed braćmi po duchn krzyżaków. 
Polacy w Bruchu jednak muszą zwyciQż.yć, sko
ro się pomiędzy nami żaden tchórz lub zdrajca 
nie znajdzie. Ufni wjęc "\\' zwycicstw·o, agitujmy 
gorliwie a Pan B(>g nam S\v ej pomocy nie odmó
wi. Pamiętajmy, że cala obczyzna patrzy na 
nas, a \\ stydem okrylibyśmy s i~. gdybyśmy raz 
odniósłszy tak Ś\\ ietne zwycięstwo, tym razem 
skryli się \'>' konopie. Jak Ojciec Robak w Panu 
Tadeuszu mówi: "Odaf1sk, miasto nie.gdyś na
sze, z no\\ u będzie nasze'', . tak i my mówmy: 
zwycięst\\ o było przy poprzednich wyborach 
po naszej stronie, to i tym razem po iaszej stro
nie być musi. 

Rodaczki! Wy, zacne Polki, dopilnujcie, 
aby Wasi mężowie, synowie, ojcowie, bracia, 
spdnili swój obowi~lzek! Tu chodzi o to, aby 
pokazać, że zapał Polak6w dla dobrej sprawy 
to nie ogiel1 słomiany, tylko zapał trwały, wy
pływający z poczucia obowiązku. Rodacy! Ja, 
Wasz Rodak, zaklinam \Nas: starajcie się, aby 
przeprow·adzić swoich! 

Ponieważ na początku po"\viedzialem. że za
cznę od ,,najno\vszych no\v ości'·, to też chcę się 
tego trzymać. 

Podzielić się więc muszę z Podakami weso
lą dla nas w Bruchu 110\\ iną, ~e Dtrzyml3liśmy 
ks. wikarego, który był w Polsce, aby się nau
czyć po polsku. \Viększa jeszcze będzie radość 
nasza, skoro się sprawdzi pogłoska, że tenże 
kapłan od l listopada po(:Z<lWSZY, co niedzielę 
i święto wygtaszać będzie kazanie polskie }){Xi
czas mszy św., podczas której śpiewać będziemy 
po polsku nasze \\zruszające i budujące pieśni 
polskie. 'Jak mówią, zwrócono się już nawet do 
Koła śpiewu ,,fiolek", aby tenże zajął się śpie
wem w kościcle i na lekcyach ćwiczył pieśni 
kościelne, aby śpiewać nie zawsze jedne i te sa
me pieśni, lecz też inne. To jedna przynajmniej 
wesofa nowina, a więc zmylirem się trochę, gdy 
pisałem, że \\ szystkie no\viny, o jakich napiszę 
są złe. Pisząc tak, zapomniat m zupełnie o tej 
ważnej a pocieszającej sprawie. 

Druga wcsolq nowiną jest ta, że, jak mi pe
wien niemiec, mający bliskie stosunki z probo
twem opowiadaJ, nowy nasz ksiądz wikary 
przygotowy·wać będzie nasze dzieci po polsku 
do pierw zej scpowiedzi i Komunii św., jeżeli 



rodzice polscy jego i księdza proboszcza o to 
poproszą. Już się cieszę na dzień, kiedy do na
szych dzieci w dniu tak ważnym, kapłan prze
rnówi w języku ·ojczystym, że więc i rodzice 
slowa jego zrozumieją. Będzie to wielkie świę
to dla nas wszystkich Poiaków w parafii Brvch. 
Niechże Pan Bóg raczy niebem wynagrodzić 
!naszego kochanego księdza proboszcza, że \\"Y

mierzyć nam zamierza sprawiedliwość, oraz na
szemu ks. wikaremu, iż podejmuje się tego tru
du. 

Na nas jednak ciąży teraz \Vażny obowic.l
zek, aby każdy Polak z Bruchu, który ma .d.zieci 
"\V1 tym wieku zaraz poszedJ na probost\vo i·.Q
świadczyŁ, że pragnie, iżby dziecko jego po pQI-

. sku do Sakramentów Ś\L przygotowane zostało, 
Jeżeli wszyscy Rodacy tego nie uczynią, to sa
rni potem na siebie będą musieii narzekać. 

Teraz znów z innej beczki. Niedawno Tow. 
~w. Michala obchodziło rocznicę, na którą także 
sąsiednie towarzyst\va przyby.Jy. Udano się w 
pochodzie z chorągwiami do kościoła. Jakież 
jednak bylo zq·ziwienie i oburzenie wszystkich, 
.zastawszy g1·ówne drzwi kościola zamknięte, że 
tylko bocznemi drz\viami pchać stę byliśmy 
zmuszeni. 

Bardziej jeszcze zadziwi-to nas, , źe podczas 
naszego nabożefistwa ·organy mi!aza.ly. Posia
no po organistę, ale on sobie dalej ~~iędii:aJ spD-
koinie \V karczmie przy kufelku. , , ; .. 

Czy to nas nie ma oburzać? · Czy1,W .Bru c hu 
.zakrystyan i organista rządZći w lwś~ięle, czy 
~eż księża? Splulląć trzeba, patrząc na talkie 
traktowanie nas Polaków. \Vstydźcie się wy, 
oo to siebie uważacie za katolików pien.vszcj 
klasy, a nas Polaków uważacie za mniej wart<~:>,
'ścio\vy~h. Brak słów, aby napiętnować należy
cie takie podle i głupie zarazem postępowanie. 
:\Vstręt czł \viek czuć musi do takich "katoli
ków". A pfe! 

Rozpisałem się tak obszernie, że już . sl<:at1-
'i.:ZYĆ muszę, bo list byłby zbyt diugi. W nie- : 
dzieJę będę mial czas, to znów napiszę kore- ; 
spondencyę, a mam dużo ciekawych spraw. 

Tymczasem pozdrawiam wszystkich Roda
fków na obczyźnie, a braci mych w Bruchu je
szcze raz proszę: Przegl.:tdajcie listy wybor-
·cze! Smiały. 

;· l(Uonia. Towarzystw-o polsko-katolickie. św. 
Wojciecha w Kilonii (Kieł) poleca swą opiekę 
nali przybywającymi tu dotąd rodakami. Posie- : 
~dzenia tow. odbywają się dwa razy w miesiącu ' 
i to w pierwszą ·niedzielę po l ii w pierwszą po · 
15, wieczorem o godzinie 7 w katolickim domu 
(kathol. Vereinshaus), Muliusstr. 72. Zarazem 
prosimy tych rodzicó\v, których dzieci tu do
tąd przychodzą do pracy lub też do wojska, aby. 
im t~ drogę wskazywali, która ich zepsuciu za-

1 

pobiedz może, ponieważ grozi im tu wielkie nie- i· 
bezpieczeństwo. · i 

Horsthausen. W niedzielq, dnia · 11. ·października 
o<ibylo Towarzystwo św. Józefa · swe . wczne walne 
zebranie, na którem byl obrachunek ~{asg, or<Otz obór 
nowego zarządu. Do zarządu zośta~i · wybrani ks. 
proboszcz Józef Mollerus honorowym preze'sem; Ja
kób Bartkowiak przewodniczącym, ,..~ Star\is~aw Kwias 
zast., Kazimierz Swieluga sel\retar~errt, Bolestaw 
Szynkarek zast., .l'Aicha.ł Cichaczek .kasyerem, Ignacy 
zast., franciszek Eliasz bibliotekarz-em, Andrzej Kus
nierczak zast.. Ignacy Bieczyński horązym, Wincenty 
Musielak zast., \Vladyslaw Ochlii1ski ·i Jau Ratajczak 
asystentami, franciszek \Vawrzyniak i Józef \Varzy
niak zast., Jan O.ra.biec i Au~?;ustyn S.tanina rewizora
mi kasy. Tmvarzyst':'.'O pozostaje nadal w tym sa
rwym l<,ka!u u 7,osclnnego Lobeck'a. 

. K. ~wieluga, sekr. . 

Leszek Biały, j\fieczysław Stary ; 
i W ładysław Laskonogi. . 1 

P.olacy nie wiedzieli co zrobić, jak tu dzii-
. ·cko uznać panem, ale po·radzif im biskup Pcllqi, 
żeby obrać Leszka, a dać mu opiekunów, kt~
.rzyby za nieg·o rząd'ziti. Tak też zrobili. a gł~
'\vną opiekun1ką była za vvsze matka jego, księżda 
tfełena. 
Polacy dziecku oddaliwz- -ygcmhvyp shr cdf 

Mieczys.-iaw uczuł się pokrzywdzonym i 9-
ibrażonym, że Polacy dziecku oddali pierwsze1"1-
stwo i wyda! im wojnę. Chociaż zwyciężony 
•wdar.t się potem na tron i przeszkadzał Leszkh
w ·i aż do swojej śmierci, t0 jest do r. 1202. 

.Mógłby był odtąd Leszek spokojnie już p,a
!nować, ale wojewoda 1\'lik-olaj, który był jego 
:opiekunem~ żądał od niego, aby od siebJe oddalił 
·wojewodę Goworka, przyjacie.ia sv.rego i .poło
żył mu to za vvarunck do otrzymania korony. 

WIARUs POLSf(ł. 

Piętnastolcmi Leszek okazal się \vyższym szla
chetnością duszy nad wiek swói. bo '"ola l zrzec 
się beria niż opuścić przyjaciela. Wtedy Miko
lai \YeZ\\·al na tron \N ladystawa Laskonogiego 

. syna Mieczys!awa. Ten jednak nie dlugo się 
cieszył panowaniem, bo nie żył w zgodzie z (lu
chowiellstwem, czcm zniechęcił do siebie Po
laków. Ledwie minęfy trzy lata, zwrócili się 
"szyscy do Leszka, który się wlaśnie wsławił 
zwycięstwem nad Romanem księciem halickim 
pod Zawichostem, w r. 1205. Mikołaj już nie 
żyt, zaprosili więc Polacy Leszka, a Władysław 
chętnie mu ustąpił'. Bylo to w r. 1206. 

Ziemie polskie • 
Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. 

'Vejherowo. Nieszczęśli\\·y \Yypadek zda
rzył się 26 b. m. na nowej linii kolejowej Wejhe
ro\Yo-Prusewo. K.ilka robotnikcnY \Vpadfo na 
pomysl, aby wagon z żwirem posunąć do sta
cyi, co \:Vyda \Vało się Jat\\·em, bo droga by la 
spadzista. Odleg~ość wynosi 6 kilometrów. Kil
ku robotników zeszło z \'"·agonu wśród drogi, bo 
wag.on pędził jakoś coraz szybciej. Kaczykow
ski i JVUi l! er jednakże pozostali i bohaterstvvd 
swoJe przypł.~cili zdrowiem. Bo wagon z takim 
pędem i si~ą \vpadł na stacyą Prusewo, że u
dcrzy\vszy \V szopę dla lokomotyw, przebil ją 
i następn ie vvr.].:ł się w piasek. Obydwaj robot
nicy wypadli, li2tk z pr:oc:r na ziemię. l'Yliiller 
strzaskał sobie czaszkę i jest bez nadziei życia, 
KaczykowStki p'Ortióst ciGżkie obrażenia u glowy 
i nóg. Pan dr. Panek z We,jhcrowa udzieli! cho
rym pienYs:wi pomocy. 

P'elp'lin. V/ redakcyi "Pielgrzyma" ·odbyl 
sędzia p. Phil~psen w to\varzystwic tłomacza z 
Tczewa re\vi.zyę. Posznkiwai rękopisu kore
spondencyj z C-Opot z dnia 9 maja r. b. a zamie
szczonej w Nr. 58 ".Pielgrzyma". Poszukiwanie 
było bczskutec:.znc, bo redakcye wszelkie ręko
pisy po użyci'tt id1 niszczą. 

Tczew. Robotnik Antoni Kiowski z Czyży
ko-wó\\" wpadł C:-:o Wisfy: i utonąl. Osierocif żo
nę i kilkoro dzieci:. 

Z. Wiet Ks. · Poznańskiego. 
We Wrześni napadł w niedzielę w'iecz-orem 

nicznany złoczyńca handlarza drobiu Arona 
Schmula i pobił go tak ciężko. że S. w kilka go
dzin potem skonaL Jako podejrzanego o ten 

·czyn aresztowano jednego z parobków Scllmula. 
Środa. Nauka języka polskiego przywró

coną zostanie podobno "'" średnich klasach szk-o
ty miejskiej w Srodzie, na skutek starałl ks. pra
łata dr. J:ażdżewsl~iego. 

Pleszew. Nauczyciel lVlicha{ek z Otoboku 
sprzeda!' swą własność majstrowi szewskiemu 
p. Magnuszewskiemu za 18 tyś. mr. 

Odola.nów. W przyszłym miesiącu dzień 
jeszcze nie wiadomy ma obchodzić miasto nasze 
500 letnią rocznicę swego założenia przywile
jem fundacyjnym, nadanym mu przez Króla 
'vV {adysł'a w a Jagi eH ę. 

Chodziei. Po śmjerci kasyera kasy okrę
gowej malarza Bruckera \\'}'kryto brak 45 000 
mr., które sp:rzeniewierzono. 

Poznań.. Naiprzc\\. ksiądz Arcypasterz 
mianov, at ks .. prodziekana Czechowsldego w 
Granowie dziekanem dekanatu grodziskiego. 

Dnia l października rb. otrzymał ks. komen
darz Snowacki kanoniczną · instytucyę na beneh
cyum w Cerckw'icy dekanatu ·obornickiego. 

Komendy udzielono od l listopada rb.: Ks. 
Rakowiczowi, plebanowi z Sła\HJszewa na be
neficyum w Dębnie, ks. Bartschowi, kamenda
rzowi z Bytynia na beneficyum Kicinie z Wie
rzenicą, ks. Marchwickiemu, plebano·wi z Mórki 
na beneficyum w Obrzycku. ks. Rydlewskiemu, 
l<OJnendarzowi z \Nicrzbna, 11a beneficyum \V 

Bytyniu, ks. Olszewskiemu, proboszczowi w 
Dolslm, tymczasow::l komendę na beneficyum w 
lVlórce. Administracyę powierzono·: ks. Lopa
c.zewskiemu, komendarzo\~- i w Lechlinie, parafii 
\\. Skokach a ks. JagodziJ1skiemu. wjkaryuszowi 
z Zytowiecka, parafii w \~fierzb-n\e. Na wika
ryaty powolano: ks. Putza, wikaryusza substy
tuta z Obrzycka na II. mansyonarza i wikaryu
sza '"- Szamotułach, ks. dr. Taczaka z Ostrowa 
na \Vikaryusza substyruta w Sta·woszewie~ ks. 
Pomorskiego, administratora w Dębnie. da Ohl
szyny, ks. SrokG, vvikaryusza v.: Kicinie do Zy-

. tO\\·iecka i ks. St. Michalskiego do Kołaczkowa. 
Zmarli: dnia 29 \vrześnia rb. ks. Studniarski, ple
ban w I(icinie, dnia 14? paździęmU(a rb. ks, \\'a .. 

leński, proboszcz \Y Pniewach i dnia '15 paź .. 
dziernika rb. ks. Grodzki. proboszcz \V Sk-okach. 

·R.. i. P. 
Kruświca. Gospodarz p. Józef Mazgaj zbiec 

Jerzyc pod Kruświcą. ta1k się na swej 200 mor. ie , 
gowei posiadłości dorobił, że wykupił niemea os 
''l Sta\v.iskach (Kantzensee), nabywając od nie. ie< 
g-o 500 mórg ziemi kuj a w ski ej. Szmat I en zi~ruj 
był przez 30 lat w ręku niemieckim. Dzł~łPY Ie: 
gospodarz zatrzyn1uje {)bok tego swoją posiąd. W 
l ość · w Jerzycach nadał. o 

l(rotoszyri. Katolickie seminaryurn nauczy. ppc 
c.iclskie zamierza tu rząd założyć. W tej ~Pra. 
wie toczą się Hldady między rządem, a w_łapza. ~n 
mi miefski'emi. n 

Le~·zno.. Paraliź ruszy! kapitalistę Papmab .. u 
la w re~tauracyi, "\V·olfruhm", gdzie· grai w kar. i 

ty znajomymi. P. zmad wkrótce po prz;enie. ~ 
sieniu go dio m.!,eszkania. z 

t) 

Ze $ł.ązka czyli Surej Polski. , pn 

\Vodzis.taw. M.iał tu p-rzybyć na proboszcza ~ 
k5. kapelan Peszka1 z. Krók Huty. Obecnie do. 
noszą, że ks. kap. Peszka nie przybędzie do. W o. z 
dziisławia i że dla. tcegco k~ .. - actmi.nistrator Cygan •s 
nadal pozostanie we Wocf.zislavviu. ; 

7..aborze. łBr.atohójca A.lbe1i. tlausotter, kto- , 
ry p·Fzebtl brata Pa\d:a., w wię.zieniu w czwar- ,k 
tek oclebrat sobie życi,~ przez po~vies.zenie~ k 

M.iiechowice.. \V niedziel~ wi.ecz!Urem po. 1 

klócili .~ię N\aca ta: z Broją ;;v restaurar.:yi Neu-1 c 
marka~. przyczem1; MacaJa zepchną{ Broję z t 
schodó,;w tak niesz"~ę.śli'.v.ie, źe osta:tni spadając,,~ 
się zabiL Oto znów: nieszczęsPta. gorzałka pOW{}· 

dem nie..~zczęścia. 
W !U:pinacb obc1iodz1ita w piątefo\ spóJka hut 

cynkow.}t·C.h i kopalń ·, złnt:y; iU'tJiJeusz istnienia. 1 

Książę D<0n:nersmarck'1, któosy. jest 50 łat przewo
dniczącym; r.c.dy nadzorczej; otrZ}' t11;at B!fder 
'vVilheima,. g,e~1eralny Giyre\ktor Rem·}\ d'yrekro- ' 
rzy l(icht.er, Brukisch i Sch:erbening or.dery ;ko
ron:)~ pruskiej, dozór~a F.ra!11ciS~·ek Pai:~k._ szrhei-j' 
cerz Aug:J.as.:ty~ .l\1\arttn, . wahi:.mJstr:L· J nzer Prze
wodnik i ślusarz Selzer z Lipin, nadg~1~nik Pa
wlik Z ku•p.alni Cycelii, gó'rnik J 'ózef: R'a'bsztyn z 
kopalni Jer:my Otto, ma :3zyniśd Józef \Vełna z 
Król. fiut~· ·j;·pal{ulla z kopalni. K.ar:steri-Centrum ~ 
i górnik flitniL (fJrHtzner z kop;;!lnt Maty.l.ciy · otrzy
m-ali· ogólhrsr.· z:m~ honor·O)~}\ a olł.oł() 600 ·robot
ników med~J, z popie rsiem. kslę,cia· .Dorinersmat-
cka i 50 matek. · 

R.ada, tu.ad-znrcza ud1\'\},ali~ra 100.00:0 • mr. na 
dobroczyrt{llte ,ttrządzenia dLa. r(JbGtnik{mr i ·tirzę
dnikó\v. 

Oby cffi. naJmniej te 10(} tys. m .J". włożono do 
funduszu k-~.v ie1walidzkiei, aby robotnicy mo
gli na stant lata ~.vystarczają~ą rent~ p.obierać. 

Oskaai:Kamy bowiem spótktt lipil1ską·, ze da
je dy\viden.dy Z\vylde -vvyższe nad. 15 (lo 25 pro
cent akcy.onaryuszom, którz~l. należą do n{ljbo
gatszych. I:ru:dzi w kraju i za g,~anicą, a jednak ma 
słabą kas~ inwalidzką. 

Biectmi 1·obotnicy pracu}ą, dl:a bogatych ak
cyonaryusz.ÓVi' , zatruwają ciało, tracą sity, aż 
litość bie:Fz.e, gdy się patrzy na pokrzywione rę
ce i nog:i młodych stósunkow-o robotników lub 
inwalidów, z których niektóny sami już ani do-
brze ]e~c 11ie mog'l· ! 

f to za szczupły zarobek i nie wystarczają-
cą rent~. 

Naprawdę, kapitaliści liak pot~żni, którzY 
pięćdziesiąt lat sporo milionów zysku wyciągali 
z tuterszych hut i z kopal!'~. pO\\ inni byli już da· 
wno choć jeden z tych mU\onó'\V poświęcić na 
wzrrwcnienie kasy inwali·dzkieJ. 
. . Niechże z powodu ztDtego jubileuszu prze
znaczą co najmniej O\ve 100 tys. mr. czyli dzie
si~tą część miliona na ten ceL 

Spdnią obowiązek moralny, a nie zubcżei'l· 
Osobna kasa inwalidzka dla robotnikó"' 

istnieje od r. 1885 i miała na kotku 1902 tylkO 
6'23 tys. mr.. funduszu. To jest za mało . na tyle 
tysięcy czkmków. . . , , . 

Jeżeli zaś ' roh~tnicy tylko owe med~l~ z 
podobizną księcia Donnersmarcka mielibY o
trzymać; \vtedy.· mieliby słuszny powód. do :no-
\veg'{) niezado\Yolenia. Niejeden zgrzytnie. ze· 
bami i będzie gorzko uczuwal S\voją _:niedoł~, 
która go przyku \va do domów: i do pracy. ;Vl łt· 
pi\1skich hutach. . ... ! 1 ' . • 

Trzeba bowiem wiedzieć, że lq,OO :: r~dt1n 
·mieszka w domach spóJki. · · .. · . . 
· Niech jednak wszyscy robotnicy pat11i,ę-t~Ja. 
że tylko oświata i <Orga·nizacya im potjlqą~, ft1C" 
gą! .:: 



Wiadomości ze świata. 
z \Vęgier. Zapo\v·iedzianc na cZ\\ artek po

: dzenie Sejmu nie odbędzie się pra\\ dopodob
J z ~~ bo posło\\ie opozycyjni, żądający Z\\·otania 
or. ~;j edzenie. , cofnęli to żądanie. \Vobec tego po

ca edzenie uznane będzie za bezprzedmiotowe. 
· Folcienie hr. Tiszy jest bardzo trudne. Nie 

_ Jerra j!lŻ \Y:ątpliwości, że hr. Apponyi wystąpi ze 
.Pi rr;nnictwa liberalnego ze swoją partyą tL oko
a · 

0 
~O posłami. OntiJa Banffyego przeidzie do 

, ,pozycyi; Ż<lda ona ustępst\\ narodowych. 
z~. z Austryi. Dziennik rozporządze{1 woisko-
r:~ 

1 
ych o?) a sza cesarskie po~tanO\\ · ienie, które z 

niem 15 liswpada b. r. znos1 w normalnych sto
h ·unkach pokojowych karę dyscyplinarn<.t ,,słup-
• ]ia" (Anbinden) i skucia w szangi (Schliessen in 

~r- pangen), zaró\n10 jako karę samoistną, jakoteż 
Ie- zaos trz enie kar dyscyplinarnych. Dla nałożenia 

trch kar w innych \\'ypadkach wydano osobne 
prze pisy, które obowiązują przetożonych, aby 

l

ka rY te 11ig_dy n~c byly stoso\vane z narażeniem 
za 1a niebezpreczenstwo u karanego. 
O· z Rosyli. Zgromadzona \\' ch\\·i!i obecnej \\
o-·zatoce Peczyliiskiej rosyjska eskadra Oceanu 
an : pokoj1Jcgo s ldacta się z 54 okrętów rozmaitych 

typó\\·, w tej liczbie 6 pancerników eskadro
o- ,,·ych. 8 krzyżo wcó\Y I klasy, 5 krzyżowcÓ\\. II 
r- .klasy. 7 marynarskich Łodzi kanonierskich. dwa 

krzyżowce torpedowe, 2 torpedowce barykado
(}- we i 2-l torpedo\vców eskadrowych z 750 oti
u- cerami i 13,200 żołnierzami marynarki. Prócz 
z tego, ,,- drodze na Ocean Spokojny znajdują się 

2 pancerniki eskadrowe. 3 k rzyżowcc i 11 tor
pedowcó\Y z 164 oficerami i 3 282 żołnierzami 
marynarki. Część tej floty przebywa .iuż ocea11 

ut lndrjski, część z11ajdujc się na morzu Sr6dzicm
ia. nem i "Aurora" na oceanie Atlantyckim. 

0
_ Nowy Jork. Nicjakiś Toscano, \Yypuszczo-

er ~1 y co do pi ero z '' iGzicnia, wystrzelił \V Meksy:.. 
_ ·lm 5 razy z rewoi\\·enr do prezydenta Porfirio 

Diaz . l! ie traft\\·szy go przecież. 
----.~~~~~~~~~==== 

_z różnych stron. 
a-

łh~rnc. T'ollotnik Józef Abramowicz wpadl pod
z ~zas pracr do kanatu i utoną!. 
z Annen. \'v kopalni .. Rergmann·• puścił strza.l za 
m ~ ··)·chJG i 12:órnik C. zostat niebezpiecznie skateczony. 

. t\\erkiinde. Oóruik Kisse zostat zabity " . kopalni 
.Zoile m". 
, R.esse. Zostali aresztowani robotnicy Jan Nacken 

1 L Alweins. na których pc cito podejrze-nie, że w rol.;n 
:przesztrm zamordowali dozorcę maszyn Vollmera. 

a . BergelJorbech. Tutejszy ks. nrob. t:rdweg ob-
1;11 te raz p? rafię Lindcrn. Tu pracowal la t JO. i z 
P~~sz.le go wieku nic mógl podo.tać pracy. przeszedl 
\!'OZie ln!Ii c.i'5;;,a parafia. 
. . ftuckenbusch. Dotąd nie ma żrdncj wieści o za

~ I n t o nrnt rolniku Sassc. Kto go odnalczie. otrzvrna 
{Id i..n ny j c~o 500 nu. nagrody. ' · 

Beckhauscn. Oórnik Józef \V cnsing został w 
- JJOcy w po b liżu dworca zamordo\vany. 4 ludzi are-

sztowano. . 
• __ Oberhausen. \V \\ aleowni fabryki .,Gute-

h?nn u n~sl l i~lttc· · został walcownik tngels tak pora
nJOn~. ze niebawem umarJ. 

k 
ąumpten. vV~)z piwny przejecha.t córkę robotni

• a \\ C!lzeht. D;,1ecko trzeba bylo zanieść do domu 
~l! orych. \\'ątpia o utrzyl11aniu dziecka przy życiu. 

_ Osterfeld otrzyma publiczny park. 
~uisborg. Nlajtck Clasmalll! utonął w tutejszym 

POrc Je na Renie . 
1"larxłoh. Prz~r budowie dornów robotniczvch 

K?palni .,Deutscher l(aiser··. zarwało się ruszto\,·a
t p'~: . -~ede~l z cieśl_i zostal 11iebezpiecznie pokaleczony. 

1 Zj llllleJ budO\\ te s pa dl z rusztowania pewien mu
larz i k ręcil kar k. śmierć zaraz nastąpila. 

d 
. Osterii!ld. \Nice zapowiedzianY na przyszłą nie

Ziele zost::d odtożollY na pói nicj. 
•

1 
Lipsk. Księg-arŻ Jas i~zak w OUw1cacii spro-

a Wadz!ł od naktadcy Krzyżanowskiego z Krako
, Wa .. Spie\\"ntki polskie''. które prokuratorya pru

• ' k ~ uważała za nicbezpieczne dla pai1St\Ya pru-
• klego i je skonfisko\Yala. Uznat je też sąd za 
· gcx:ine konfiskaty. Spre~\\ · a wszystkie przeszła 

:n, tancye, ostatecznie sąd rzeszy obali! \\ ·yrok 
1 Prze ka7al sądowi miejscO\\·emll ponowne roz
ą~zeni e . S <.td uznał je z~ kary godne i n.akaza l 

Zn iszczenie. Spraw a znów przesz ta \.\·szystkie 
1 ~s tancyc do ądu najwyższc.go, · a ten· ostatecz
~le spra \\. ę tę zaiatwi l, nakaza\\ szy farbą dru-
ar ką zamalować .,niebezpieczne'' pieśni, i ta1< 

Z\\ róc i ć śpic\Yniki właścąiciel.O\\" i 1 . • • . 

. . Berłin. I\odal< nasz p. Leon Pawil1ski zto
' Zyl na akademii berli(lskici egzamin kulturniGzo 

ag ronomkzny. 
, l(ilołlia. Krnpp.owi zamierza wystawić ce
sarz \Vilhelm pomnik, a wykonanie tegoż polecił 
ttr_of. \:Vl.Jhe.lrno·wi liaverkamp. Pomnik posta
'~1?11Ytn będzie \.V Kilonii przed gmachem cesar-

lego klubu \vioślarskiego. 
Drezno . .. . ;Ncue \Vicner Tageblatt" podaje, 

WIARUS POLSKI. 

że księżna Ludwika, saska "rsrosowata do na
stępcy tronu ks. Fryderyka Au~usta \\ łasnorę
czny list. w którym prosi bardzo gorąco o po
Z\\'Oienic \\·idzenia się na Boże Narodzenie ze 
S\\ e mi dziećmi. Tra w i ją bO\\ iem bardzo \\ iel
ka tęsknota za niemi. - K . Fryderyk August 
odpowiedział jej rÓ\\ nież własnoręcznym listem, 
że ze swej strony nic nie ma przeciw temu, 
owszem jest na\\ et bardzo przychylnym jej ży
czeniu ze względu ua to, że rÓ\\ nież i dzieci tę
skni<.t za \\ idzeniem się z ni<.\. 'am jednak nie 
m-oże stanowczo '' danym wypadku decydo
wać. 

Sigmaringen. Oimnazya ta \\'iktor OstrO\\
ski, ktr'>ry w procesie gnieźnie(lskim zasadzony 
zostat na 3 dni \\ iGzicnia. odcierpiał tę karę we 
więzieniu '' Sigmaringen w czasie od 29 wrze
śnia do 2 pażdziernika rb. Pan OstrO\\ ski koó
czy gimnazyum w klasztorze księży Bencdykty
nó\\ \Y Einsiedelu w Sz\\ ajcaryi. 

Rostow (nad Donem). \V drodze z dworca 
kolejowego na pocztę wypadly z ambulansu 
poczto\\·ego d\\ a worki pocztO\\ e. Skoro je 
odszukano brakowa.! o w nich 185 000 rubli. 

Odezwa do Rodaków na obczyźni~. 
Sztuki moje tt.:atralne (np. Pałka Madeja, Koszyk 

Kwiatów) są nicraz grane, ale większa część urzą
dzających przedsra \\ ienia teatralne nie placi mi lu
sznie się należącoge honoraryurn czyli wynagrodze
uia. Proszę pamiętać. że takie postępowanie jest 
grzechem. którego się trzeba spowiadać, gdrż Bóg 
w siódmem przykazaniu zakazuje \Yszelkiej kradzie
ży, zatem także duchowej. iV\ożna się też narażać 
na karę sądową do 6000 m. lub odpowiednie \Ąo ięzienie. 
Gdyby ci Rodacy, co odgrywają bezprawnic sztuki 
mego pióra, znali moje smutne położenie, z pewną
ścią nie \V~-rządziliby mi krzywdy, nic nic p.lacąc za 
słuszne prawo grania. Mam kilkadziesiąt ladnych 
sztuk w rękopisie, które wydalbym drukiem, gdyby 
mi placono rzetelnie. \Vymieniam napisy choć kilku 
utworów. jeszcze nie drukowanych: Jak się \\ypę
clza biedę. - O królu polskiem. co trzymat chlopu 
dziecko do chrztu. Król swatem (jest tu mowa o 
.Janie lli Sobieskim). - Chalupka z piernikÓ\\. cze
lwlady i karmelków. - Lekarst\vO na brak apetytu. 

Podróż na drugi ś\\·iat. - Leśna P:Hina. - Krzy
hk bursztynoW\' za kwartę jagód. - Złoty wróbel 
it-d. itd. · · Józef Chaciszewski z Gniezna. 

BACZNO, Ó BRUOB! 
Uwiadamia się szanO\\"nych Rodaków. iż 

lista wyborcza nic jest wy\\ ieszona w skrzyn
ce, gdzie zaPQ\\·iedzie jak dużo RodakÓ\\- myśli, 
tylko jest \\ ytożona na policyi na nr. 1, gdzie 
się każdy może przekonać, czy jest zapisany, 
lnb nie. Rodacy spełnijcie swój obowiązek. aby 
później nie było trudności przy urnie wyborczeJ. 
Każdy ktD sko1kzyl lat 2l powinien być \\ liście 
zapisany, roz11mie się. kto jest rok w gminie za-
mieszkały .' ' Kom i t e t. 

Samobor. Na grobie c(>rki. \N tych dniach 
przybyt do Samobora na \V ęgrzcch kapitan \\oj
ska Stanów Zjednoczonych, Baese, dla złożenia 
wie1ka na grobie córki. którą straci! pięć lat 
temu \\ Samoborze podczas po dróży po vV ę
grzech i Dalmac.ri. Przyby\\ szy na cmentarz. 
kapitan złożyt \\ icniec i przyklęknąt u grobu, 
aby odmó\\· ić modli t\ n~; \\ tejż e ch ,,-i li jednak, 
rażony apopleksye:\. padł bez życia. Oficero\dc 
miejscowego garnizonu \U~gierskiego '' yprawili 
biednemu ojc11 pogrzeb \YojskO\\ y i pochO\\ 3li 

l 
1. t k • l - Koło śpiewu .,Lira" w Oberhausen 

Z\\'toki jego O JOr\ zw 0 cor \l. clono i wszystkim swym cztonkom oraz i życzliwym 
Z Rotorua na NO\\ ej Zclandyi nadchod.d 1mm J~odakom, którzyb:r mieli chęć dać się do Kota 

\\ · iadomość, że niejaki pan Warbrick z maryna- zapisać, i ż lekcv!l. śpiewu odbędzie się w pr7vszlą 
rzem przepłynęli w łodzi przez \\TZący gajzer ni~c~ziel~ ,l 1\stor.i~. ua o godz. 

1
. 

2 3 po poh~r~·,!·lll. ó 1a :t, 

\Vaimangu gdy \ntlkan był czvnny. Lódka ll~l. Jllcrl.~,r-nv~ · uóz!at uprasza SI~.. Z a,, z ą d. 
J .... ~---··-------- ·----·-· .. -~ --- , 

~niknęła ~1atychmia~t z oczu widzów. zast~ni~a . . Bractwo Rói:a1ca św. w Scho~beck. -- . 
Ją Zlipęln1e nnosząca się para. :Przępl>'męciC 1 }lollosl ~~\· :-m Urii~l~llll i Siostrom, iż w niedzielę \\~ 
()rzez \\'rZąCc\ wodG tnYało 12 minut, a w ciągu l dziell \\~szystkich Swięty~h bierze __ B,:actwo udział w 
tego czasu \Varbrick dokonał pomiar6W I pr~c~sy1 n~1 cment~rz. ?tostr

1
y -~ozanco;~c pnstępują 

· l ·1 · · · l 1 b' · ·t t: S\\ '!('can1r przed 1 ow. sw. \\ OJClecha. dOdzii!Q pro-
Sh\ tc~c Zl • ze H'll': .'G \Sza g ę la_ g~jZeru \~' Y 11051 cesyi ksindz zapowie z ~m bom·. Liczny U(I;T.iflt braci 
48 s~O!). -~ chwtlę 1~0 od~!Yt;Ię~w lodzt trzej l i Sióstr pożaclally. f'/G~clz latoJ·. 
tnn·sc1. ktoi'z:)• zanadto zbhzylt t'lę do l< r~rtern , l · · · 
oraz prze\\'Odllik, który po nich poszedt. zostali . . ~OW(lnystwo św • .łat.~~ Ew~ng. _w Hiillen . . 

. · . ,_ .. d . , . , . - · l' ozllaJI!Il<:l. swym czlonktJ!11, 1z '" mcdz1clę przysrępuJe 
POr\\ ,w1 ~~ Zt..:Z Pl4 \\ rzą ... eJ \\ody l zgrnę J. nas;-;c towD rzystwo wspólnie do spowiedzi i Komuni" 

Paryz. Iskra elektryczna SPO\\·odo\\ ala ~w, na ra11nej Mszr św. o godz. 7 rano. Chorażni 
wczoraj z.no\\'U pożar w poci~U{U kolei elektry- willni się stawi r~ o godz. y.; 7_ O jak najliczniejszy n-
czncj między stacyami Champs Efysees a Place dział w spo\\ iedr.i i Komunii .Ś\\. prosi 
de l'Etoiie. Straż pożarua ogie(l ugasiła. Aż do Z ar z ą d. 
godziny 11 \\ ieczorcm ruch pociągów byt przer
wany. Z ludzi nikt nie odnióst ran. 

Jl\adryt. Bezrobocie przybiera coraz większe 
r07;mi ary. \V !3ilbao przysztn znó\\· do groźnych 
s~arć z policy·ą. :3ześc ~)S.i)li j'lad.io (rppem. IOUO od
nroslo ran:v. 

Petersburg. Z Udil'tska donoszą. że tam znt~Jh' 
na cholerę dwie osohy, które przybyły z dalekiego 
\Vscl!odu. Irkucka wladza medyc\·nalna i lekarze 
syberyjskiej kolei żelaznej zarządzili . potrzebile środki 
ostrożności. 

.1\ijów. Na sta~yi kolei południowo-zachodniej, 
Szmerynka, nastaptla eksplozya w \\'agonie czwar
tej klasy. Dwóch urzędttikó w pociągu kolejowego, 
clwóch telcgrafistÓ\\ i 5.1 pasaże rów odnioslo rany. 
Przyczyna eksplozri jeszcze nicwiadom<:t 

Z Paryża nadchodzi \\'iadomość, że na zimę 
przezuaczone są długie, mai<:~ce blisko dwa me
try. \\·oalki, które mai<-\ ostan i ać cały kapelusz, 
d/ugic kcó!'1~e zaś będ<t przymocO\\ ane do stani
ka. \\' oalki raki e \Y}TabiaJJc są z tiulu koron
kowego oraz rkani11y siatl-O\\ ej czarnej i białej 
lub mieszanej. 

Osłatnie wiadomości. 
H a g a. Rąd postanowił zamówić u J(ruppa 304 

armat, za 7 miliouów guldenów. 
B a r c e ł o n a. Z powodu strejl<u robotników 

gazowni, musiało 13 tysi~cy robotników poprzestać 
pracować. 

S a n D o m i n g o. Z powodu powstania ogło-
szono oad portem stan oblężenia. 

L o n dyn. Parowce "Progress" i .,Tokai J'ła
ri" zderzyły się. Ostatni zatonął. Ze lOQ osób, znaj
dując~'clt się na parowcu 58 uratowano. 

Baczność Rodacy w Castrop! 
\\' niedzielę dnia l listopada o godz. 12 na sali 

gościnnego ~cltaumanna odbędzie się 

wiec dla Polaków 
w celu zasięgnięcia informacri dot:rczączych wyho
rów do rady miejskiej. jakie sta1 owisko Polacr trzy
mać ze<: h c~. Sprawa jest '' ażtl<.l. , zatem o jak najli-
niejsz} udział p rosi K o m i t e t. 

• ; .... } ' ' : .. t ' ,..· ~·'f' • 11 

Towarzystwo św. Pawła w Eicklu 
uwiadamia swych członków i gości iż, miesięczne ze
branie odbędzie się w niedzielę, dnia 1 listopadet 'l go
dzinie 3. nie o 4 jak zwykle. O liczny udział uprasza 

z :l:· z q d. --- ... -~~·~...,.;;:;_..; ____ .. ~ . .....;. ___ .... -.... . ·_..,.,., -~.,.......,.,...,. ................... ~-- -- , ... . 

CZOŁEM! BACZNOś C! czóte~(r 
Towarzystwo gimn. "Sokół" w M ~ten 

dorlo~l ,§wol;11 dn.1horn, !ż w niedzielę, dnia 1 list!)(Jada 
,.,odbędzte sl(, nosicelzenie o godz. 3 po pot w lokalu 

p_ Limberga ul. Miiłll e llstr. Uprasza się \\ szystkich 
druhów, aby się ltczllk: stawili, bo będą ważne spra\\'1" 
do omó\Yiania. O liczne pr :t.ybycle wszystkich dru-
l!ów uprasz a się. Goście mile widziani. Czolem. 

Towarzystwo gimn. ,.Sokół" w Kirchlinde 
odbędzi e się w n ied z ielę, dnia 1 listopada po potudniu 
o godz. ;; Z\\·ycznine zebranie, na które się szan. dru
hów oraz Rodakó\\" uprzejmie zaprasza. O liczn r 

udział npr~tsza się. C z o t e 111! \V y d z i a t. 

Wiec w W attenscheid 
\\ niedzielę, dnia l listopada o godz. 5 po polu

clniu po polski~m nabożeństwie odhcdzie się wiec na 
s::- li p. rich te r8. \\" \\ '8.ttcnsclleid. PnniC\'. a ż na wie
cu tym rozmaite sprawy robocze i organizącyi "Zje
dnoczenia za\Yodo\\~ego" będa poruszone, zatem o 
liczny udział Rodaków z \Vattenscheid i okolicy po-
7- ądany. ,.Zjednoczenie zawodowe polskie'". 

\Viec w Oberhausen. 
\V nicdr.ielę. d!1ia 1 listopada o godz. T~ 1.2 na sar 

p. Karoia tiulten w Oberhausen przy ulicy \Vilhet
rno\YSkici nr. 70 odbędzie się wiec "Zjednoczenia za
wodowego". Na wiecu oma" iane będą sprawy ro
bocze i organizacyi za\\·odowych. Po wiecu odbę
dzie się konfercllc.ra mężÓ\\- zauiania ti. dla Oberhau
s~n. Bottropu. Osterf~ld. Styrum, Aistacten i Dellwig. 
Ltczny udzt~l Rodakow na wiecu pożądany. 

.. Zjednoczenie zawodov;e polskie". 

~~·*~~~~~~~m·~~~ 
Towarzystwo św. Antonie~o w Ueckendorfie 

zasyta swemu sarbnikowi 
p. LEONARDOWI RYCHALSKIEMU 

w dniu u1:o~zin. jak najszczersze życzenia zdrowia, 
hlogos.ławtenst\Ya Bożego i wszelkiej pomyślno'cL 
Skarbnik nasz niech żyje! Z ar z ą d. 

~~~~~~~~*~~~m~m~ 



{" Towarzystwo gJmn ... Sokót'' w Castropie. 
Zwyczajne posiedzenie odbędzie się w niedzielę, 

'dnia l listopada rb. o godz. :·24 po poJudniu. Na po
rządku dziennym obrady w sprawie święcenia II 
rocznicy gniazda, oraz inne bardzo \Yażne sprawy. 
Ponieważ w ostatnim czasie wielu z szan. druhów 
zaniedbuje swe obowiązki sokolskie, przeto wzy,vam 
takowych aby na przyszłość pilniej takowe \Vypcl
niali, jeżeli chcą na zaszczytne miano "Sokół" zaslu
giwać, w przeciwnym razie będziemy musieli tako
wych wykreślić. C z o l e m ! 

Pr. T o m c z y k, prezes. 

Towarzystwo gimn. ,.Sokół" w Herne 
donosi swym druhom oraz Rodakom, iż w niedzielę 
to jest l listopada o godz. 3 po pol. jest posiedzenie w 
katolickiero domu czeladzi na nowej ulicy, na które 
uprasza się o liczny udzial. Goście mile widziani. 

Czolem! \Vydzial. 

Tow. "Jedność" pod op. św. Stanisława B. w Essen. 
Z powodu uroczystości \Vszystkich Swiętych 

przypadające na ten dzień posiedzenie nie odbędzie 
się, jest zatem odroczone na niedzielę, dnia 8 listopa
da po pol. o go<l.z. 3-ciej. O punktualny i liczny u-
dzial prosi · Z ar z ą d. 

Baczność parafianie w Essen l 
W niedzielę, dnia l listopada po pol. o godz. 02 

odbędzie się zebranie na wielkiej sali pana Van der 
Loo (dawniej MoHer) Schtitzenbahn 58, w sprawie 
oboru nowego wydziaru kościelnego. O liczny i pun
ktualny udziaf uprasza się, ponieważ już o godz. 3 
musi być sala wolna. Zwołujący. 

Towarzystwo gimn. ,.Sokół" w Kottenburg 
Donosi się druhom, iż zebranie odbędzie się W 

niedzielę l listopada o godz. 3 po pol. w lokalu po
siedzeń. Zaprasza się druhów, żeby jak najliczniej 
się stawili, bo są bardzo ważne sprawy do zaXatwie
nia, także zapraszamy gości, którzy by mieli chęć do 
naszeg-o gniazda "Sokola" wstąpić. 

C zolem! \Vydzial. 

Wiec polski w Gelsenkirchen 
odbędzie się dnia 8 listopada o godz. 5 i pół po pot. 
w sali "Germania" (Ba urneister) ul. Hermannstr. 

Porządek obrad: 1-) Sprawa opreki duchownej w 
parafiach obecnego miasta Gełsenkirchen, 2) Sprawa 
wychowania dzieci, 3) Sprawy różne, dotyczące Po
laków na obczyźnie. 

O liczny udział Rodaków nie tylko z obecnego 
miasta Gełsenkircben, lecz też z bliższej i dalszej oko
licy uprasza się. 

"Związek Połaków". 

Wiec w Roblinghaosen. 
\V dniu l .listopada w niedziele o godzinie 4 po 

pot odbędzie się wiec polski, dotyczący spraw gmin
nych. Ponieważ w gminie potrzebne są wielkie o
brady, które tylko publicznie zalatwione być mogą. 
Uprasza się wszystkich Rodaków o liczny udzial. 
Bracia! jak jeden mąż stawmy się. Mówców obcych 
nie będzie. Gościom z sąsiednich gmin także się o
znajmia, że będą mile widziani. Zwraca się uwagę, 
:iż pozamiejscowym tylko się slowa udziela w sprawie 
gmińskiej. Na mowy nie tyczące się tych spraw, nie 
udziela się glosu. Zwoluiący wieca. 

Wiec odbędzie się na sali pana fr. Petersa, ul. 
Hocbumer Str. 

11 
. ::: biuro prawnicze, -::; 
w którem wykonywam wszelkie prace piśmienne do 
różnych wladz. 

Dalej polecam moie 

biuro wywiadolveze, in li asaeyjne, 
oraz wskazywanie miejsc osobom wszelkiej branży, 
ręcząc rzetelną usługą w obu językach. Biuro moje 
znajduje się przy ul. Schułstr. nr. 39. 

Uniżony 
St. Litkowski. 

Postbestellungs ... Formular. 
Ich bestelle hiennit bei dem l(aiserlichen 

Postamt ein Exemplar der Zeitung "Wiarus 
Polski" aus Bochum (Zeitungspreisliste 128) fiir 
die Monate November und Dezember 1903 und 
zahle an. Abonnement und Beste1lgeld 1)28 Mk. 
~ . .g d 

~ ~ ó 
~bl~ 
~lO Gr 
;Q)? 
." J.4 ~ 

~'O~ 
~CIS 

Obige 1,28 Mk. erhaJten zu ha:ben be· 
scheinigt. 

..•........ , d. . ..... . 1903. 

. Kaiserl. Postamt ••• 

~-~•+t•~•••o~··~~ 
BACZNOŚĆ! 

Szanownym Rodakom w Rauxel, Schwerin i 
Kottenburg donoszę uprzejmie, iż z dniem l listopa
da przenoszę mój dotychczasowy interes z domu pana 
Musiola do nowo \VVbudowanego domu pana Fiitges, 
narożnik ulic Bismarcka i Bodelschwing. Proszę 

· szan. Rodaków jak do tego czasu tak też i nadal o 
poparcie mego interesu, a staraniem mojem będzie, 
ażeby każdego R.odaka zadowolić dobrem towarem 
i cenami umiarkowanemi. .Tózei Wierzbińsld. 

·~~~·····~~~····· 
Poszukuię jak J1ajprę~zej rzetelną i porządną 

słuząc Q 
od 14-16 lat starą, która po polsku i po niemiecku 
mówi. 

Jadalnia potska pani C. P I E C Z KI 
w Bruckhausen (Rhld.) Lehnhofstr. 12. 

Baczność! - Baukau! 

Biuro polskie w VIanoe 
znajduie się przy ulicy 

Karlstr. nr. 2a. 
w domu pana Spychały, ŁABUŃS~ 

Nie będąc w domu, znajduję się na przeciw' 
przy Carłstr. 2 c, u p. Neymana. Jestem .Przez\, 
ly dziei1 w Wam1e obecny. Szan. przerns's.tow(, 
polecam się <lo zaJdadania i prowadzenia książek 1 

oieckich. 

Dla oszczędnych 2:0spodyń 
\\i'}'SYlamy tylko dobry i trwaly towar za 

pocztową. · 
10 mtr. niebielonego barchanu 75 ctm. szero' 

3,15 mr. 12 rntr. plócienka na pościele w Jact.ne kra
1 ki 5.40 mr. 8 mtr. inletu na wsypy czerwone i w r~ 

żowe paski 6mr. l funt czarnej welny na pończocfll 
2,25 mr. 1 tuzin ręczników 50 X 110 ctrn. wielk. 3.· 
10 mtr. linonu 83 ctm. szerok. 4 mr. 10 mtr. lino 
~ieńszy \vyrób 6 mr. Derkę do spania 2 funty cię· 
3 mr. Obrós na stól \V kolorowe ladne pasy 130 
170 wielk. 1.95 m r. Prześcieradla kolorowe la dny ( Dom z wjazdem, stajnią, i lokalem do skła

du jest przy ulicy Oststr. w Baukau przy bar-
' ' dzo niskiej wpłacie do sprzedania. ZgJaszac mo-

żna się \V Baukau, przy ul. Oststr.· nr. 2 (w skła
dzie.). 

seń 2 mr. 1 parę kolder na lóżka biale. z czerwom 
brzegiem 6,80 mr. l parę bialych kolder nadzwy; ·tain 
wielk. 7.20 mr. Zamówienia od 25 marek począwsz1 

Schreiber i Spółka Nast., Herne, ~rze 
interes chrześciański. a 

---·------· --· -- ··-·--·-----·-- ----·----------- --.. bez 
8~a••zuo~ć! 

Szanownym Rodakom donoszę, iż osiedli
łem się \V Oberhausen przy ulicy Steinstr. 18 
jako 

balwierz i fryzyer, 
z zakladem dentystyc~nym. Wprawiam zęby, 
plombuje oraz wyry\vam zęby bez bólu. Proszę 
o łaskawe poparcie mego przeds:iębiorstwa. 

HM ''" ·Bac z n ość Rodacy 
w Bruchu. 

W. Kaube. 

Ludwik Stawiń8ki, 
BRUCH~ 1lat•ienstr. 221. 

Jedyny polski interes tego rodzaju na c::tł~ okolicę 
poleca 
:Najleps~:e maszyny do szycia już od ':0 m r. 
Najlep§zte maszyny d~ qjOtowania. Najlepsze 
pie~e różnego ro•bajn. Na_jlepsze kołowce. 

Warsztat ••eperacyjny 
dl a k ó ł i m a s z y n d o s z y c i a. 
~ Tanif'l Nmy. ~· 

idW44 '•a;;w;m'tf MM& 

Szan. Publiczności polskiej w ·wanne i oko.licy 
danoszę, iż osiedlilem się jako ' 

krawiec polski. 
Polecam się do wykonywania ubrań, paletotów, 

spodni, podlug miary pod gwarancyą za dobre leże· 
nie. Proszę szan. Publiczność o poparcie mego przed-
._iehiorstwa. 7 'VIT"()kirr' c::7.~cnnlr;.,.,.., · 

lh.ollu' tW~WJ. , ...... 
krawieC pOlSh.! W >d anu .... Ui. VY uuelmstr. llf. 6. 

prawne ~ 
\V He:rne 

znajduje się naprzeciw ober z y pana 
:NI e i n h a r d a~ róg ulicy Bahnhof
i Bee ... st1•asse. 

~ Wchód z uHcy Beckstr. ~ 

l. Dwanaście ·Jwłorowych za l markę franko. 
tu np. następujące karty: Wanda, Teofila 
Krakowianka, dwaj Sokolowie, śląscy Górale, 
wiak, Góral nad Morskiero Okiem, typy ludowe· 

H. Pięćdziesiąt pocztówek w czarnym druku 
markę franko. Znajdują się w tym zbiorze pomiędzj 
innemi: Kościuszko podlug Oleszczyi1skiego (jest~ 
najlepszy portret tego bohatera), Micezyslaw i Bo1l 
slaw, Korona polska, korona królowej Jadwigi, Ko 

zimierz \rVielki, Chleb prądnicki, Kopernik, Sobies 
Pius X itd. I(to nadsyfa należytość przekazem poc1 
towym, niech dolączy 5 fen. dla listowego. Za 2 mai 
ki znaczkami pocztowemi lub 2,05 mr. przekazem c1· 
bierze się franko obiedwie sery e a w dodatku: "S 
pieśni i piosneczek dla dzieci." Zamawiać pod adr, 
sem: 

J. Chociszewski, Gniezno - Gnesen. 

~tt KSIE;GAB!TIA ~ 
,, Wła:m:•nsa. Polskłeg~.,;,-·1 

poleca wielki wybór książek do nabożeńs 
do czytania, wiązarków, powillSzowań itd. 

Spiesz się! U wiadomienie! Spiesz się! 
+ 6 bardzo tanich dni sprzedaży ubrań 

i paletotów. ,,. 
Od dziś do środy 2 9 października, przyjdą na sprzedaż z intere

su, który zpankrutow ał, nastędujące rzerzy: 

Serya l. 
Paletoty dla mężczyzn wszystkie kolory, po 61 8, 1", l 2 mr. 
Ubrania dla mężczyzn czarne i wszystkie inne kolory p-o 8~ 9, l 2 mr. 

Serya D. 
Spodnie na niedzielę, bardzo ładne, każdy krój, po 2, 3, 4, 5 d1) 8 mr. 
Ubrania dla dzieci, ciemne kolory, z kołnierzem i bez po 1,80, 2, 3, 4 mr. 

Serya ID .. 
l p a r t y a czarnych u brań surdutowych. za 15 marek. 
l p:,,a r ty a paletotów eesa.rskich, we wszystkich kolorach za 12 marek. 

S. B:leczewski, 

l Berne, Bahnhofstr. 68. - Kastrop, naprzeciw oberży Punge. 
Oprócz tego otrzyma katda osob~ kupująca z okręgu 25 mil zwrot ko· 

sztów . -

.Un 

z~ 
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Za druk, nakład l redakcyv odpowtedz!a.lny .Anto.ruiBreńeki w Bochum. - Nakładem ese.ł.onko.m..i Wy«awnictwa "Wlarua Polsk:iego'~ w &chum. 
ie1 



Bochum. sobola 31-go października 1903. Ruk 13 
--:::= l{edakcya, Drukarnia i .Księgarnia znajduje się pr:~y Maltheserstrasse 17 na dole. - Ad1·es: Wiarus .PolRki Boehum. 

W U m er d 0 d a,. k o·: ••l "• może pobtądzić i Stracić kierunek, zdecydO\\ a.fa 
J, W J , się zatrzymać. 

~====~~==~~==~· =· ==·~·=~ Gdty \Vięc sfof1ce zaszło i 111rol< szybl<o po-
. Jak car podró,ż. UJ• e~ czął zapadać W PUSZCZY, a Wielkie cienie \\lÓ

CZYĆ się śród prostych, wysokich sosen, zsiadł'a 
z powodu zaniechan'ej p·Odróży cara do z mierzynka i pch1a troski, znużona pragnie-

! Włoch podaje rosyjski pisarz, Piotr Struve, z niem, drżąca ze strachu, rzuciła się na mura·wę. 
t~ ·tajnych rosyjskich rozporzą.dzei1 następujące Kof1 usiłował gryźć tra\\ ę; ale ta była sucha, 
2 przepisy ochrony cara batiuszki, aby jego drogie pełna szyszek i igieł sosnowych, zżółkła, nędz-
' {!la ·póddanych życie nie by lo narażone na nie- na na piaskach i \\ yd·wach. A przytem kofl 

:bezpieczeftstwo. był spragniony, bo niechc;tnie jadł, wietrzyl cią-
Przepisy są następujące: gle i rżał żałośnie. 
l) Vv'szystkie zabudowania, tak zamieszka- Gdy noc coraz 1bardziej zapadała, a z nią 

łe, zarówno leżące na same.j drodze, jako też po poczęły grać w borze te same dzikie, strasznv 
. obu jej stronach \V odległości 10 sążni, mają być odgłosy, co i wczoraj, gdy gdzieś bardzo bliz-
na dwa dni przed przejazdem najstaranniej przez ko, zapewne w dziupli uschniętej jakiejś sosny, 
komisyą przeszukane. Komisya skl'ada się z je- puszczyk hukać począł złowróżbno, gdy znowu 
dnego oficera policyi i żandarmeryi, najstarsze- · szły po borze. wichry jakieś, dudnienie tysi<wa 
go wiekiem danej miejscowości i z dwóch nóg, wycie, jęki, szum olbrzymi i wrzawa - -
świadków. Przewodniczącym ko.misyi jest o- przerażona do głębi Mlada, rozpaliła ognisko i 
ficer starszy rangą. Komisya ma obowiązek polożyła się przy nim, nakrywszy głowę kożu-
2abudowania dla swych właścicieli niekoniecz- chem, żeby nic nie słyszeć. 
nie do użytku potrzebne, zamknąć i opieczęto- Ale pragnienie coraz bardziej jq męczyło. 
wać i na cztery godziny przed przejazdem, zba- Mierzynek przytem był niespokojny nadzwy-
·dać, c~y pieczęci nie naruszono. czajnie, nie gryzł trawy, strzygł uszami i rżat 

Uwaga. Jeśliby \V tym czasie · wla~ciciel Nie mogąc nakoniec \\-ytrzymać dłużej pragnie-
1 kooiecznie potrzebowal dostać się do swego do- niania, dręczona tn\'agą i bezsennością, posta-

tnu, to może to uskutecznić tylkó w ' {)becno-ści nowila dosiąść konia i pu ·ścić mu wodze, licząc 
komisyi, poczem należy drzwi na na\VO opie- na. instynkt zwierzęcia, że ją doprowadzi do wo-
czętować. dy. 

2) W przeszukanych zabudo\vaniach nie Jakoż kOI1 ruszył żwawo przed siebie. Po-
może poz.ostawać żaden obcy, nie należący do dróż to była bardzo niebezpieczna wśród nie-
iamilii \vlaściciela, aż do- chw)li zniesi.eni'a obro- przejrzanych, nierozjaśnionych niczem ciemno-
ny. · ści. Co chwila dziewczyna uderzała się o gałę-

1 , ,, ,.p},N,fl 24 godzin przed prf,-e]azd~m należy zie, które jej drapały twarz, ch\vytaly za włosy, 
rozmieścić w kaidem domostwie. dwóch strażni- smagaty nielitościwie po rękach i piersiach. Nie-
ków, których obowiązkięm jest ~zuwać, aby nikt raz o mało, że nie zrzucily jej z konia. A przy-
obcy .nie dostal się do domu, ani na·. podwórze. tern. km1 kilka razy szarpnął się mocno, usko-

4) Na 4 godziny przed przejazdem należy po czy! w bok przerażony czemś i cały drżał ze 
za domami, leżącemi przy dr,odz;~·, ro1mieścić strachu', pocąc się jak mysz. ' Zwykle wtedy 
stróżów i ,Palicyą i żolnierz.y, mających b~czyć, wyrwało się coś z pod nóg, i' z loskotem i trza-
aby nikt nie przestąpi!_ drogi, którą przej~zd na- skiem· łamanych gałęzi. uciekało. Nieraz w 

Kor1 szedł prosto do światełka. Na\\'et te
raz przyśpieszyl kroku, strzygł uszami i zda
wa'f się pragnąć jak najpn~dzej dostać ię do· ta-

. jemniczego blasku. A blask ten zwiększat się co 
chwila. Czerwony był, migotliwy, widocznie 
pochodzący ze sutego ognia. Las też rzedniał 
coraz bardziej i w ko(Jcu Mlada sp{)strzegła, że 
się znajduje na polanie cafkiem z drzew ogoŁo
conej. 0\viazdy ukazaly się na pogodnem nie
bie i trochę widniej i ciszej się zrobiło. Jt1ż 
teraz nie rozlegało się blizko posępne \V~r cie 
zwierza; cisza tu leżała~. drzewa tylko z dala, z 
tyln, szumiały swój gwar nocny. 

Nakonice Mlada na tyle zbliżyła się, że spo
strzegła p'rzcd· sobą male(lką chatę, skleconą z 
drzewa. · gall~zian1i pokrytą, o jednem okienku, 
z którego: błyszczało światło czerwone, rzucając 
na polankę długi blask. Strach dzie\\ czynę te
raz ,og'arnąL -··; 

- Kto \'Vie, kto tu mieszka samotnie w bo
rze? - niówila sobie - a nuż natrafię na jaką 
czarownicę, na zbójów lub weidźmy? 

Ale nie czas już było rozmyślać, bo rozległo 
się · ·glośne, przecigle skrzypnięcie jakby drzwi; 
i g fos snchy, przenikliwy, kobiecy si~ odezwał: 

- Kto tu? 
- Podróżna, zabłąkana podróżna! - odrze-

1\Ja MJada, drżąc cala. 
Podróżua! a kto cię tn przywiódł aż do 

mnie? Zbliżno się, niech cię obaczę. 
Mlada stała już przed jakąś wysoką, szczu

plą postacią, której dobrze rozpoznać nie mogla 
wśród ciemności. 

-A! toś ty niewiasta!- rzekła O\.Ya postać 
i położyła rękę na cuglach konia. - Zejdź z 
konia! - rozkazywała. 

A gdy Mlada zeszfa, ujęta· jq za rękę, po.
chylila się ku jej t\varzyczce, jakby jej się przy
patrzyć chciała i syknęła: 

~Wiesz że ty ktom ja jest? Bies cię chyba 
tu sprowadził. Jam jest Zmora! 

VII. 
stąpi. ·.. . glębi ciemności świecily oczy dzikiego zwierza 
: 5) vVszystkie okna i otwory domów, W'Y- i Mlada chwytała za topór; nieraz tuż, gdzieś zmor a. 

chodzące na drogę, należy zabić deskami. z boku, r·ozlegalo się wycie jakieś, ryk ponury. Przera~oną do najwyższego stopnia dziew-
6) Policya i zwierzchność gminna ma su- Las szum·ial' ciągle smutno i me-lancholijnie. czj~nę, kobJeta, która się sama nazwąla' Zmoni 

ro\vo czu\vać nad wszystkimi mieszkańcami ... -.oTT~tMlaci"a!;~;::Ti~ mQdlitw ·od'- · wztęla za rękę, mówiąc: ' 
wsi. Na 48 godzin przed przejazdem; należy ze mówila w tej strasznej, nigdy,· zda się, niemają- l . bą. - Chodź do chaty! - Poprowadzita za so-
wsi wydalić wszystkie nieznane. osoby. cej się skończyć podróży. Koń szedl jednak; 

7) \V dzień przejazdu mają być w mi·ejsco- ra-źno i szedł ciągle. Widocznie czul gdzieś Chata bylą ma1eJ1ka, nizka, o jednej izbie 
\VOściach okolo ~rogi leżących wszystkie psy wddę. bo na chwilę nawet nie zboczył z kierun- be~ pu!apu, za~niast podłogi, miala glinę, mocno 
J>Owiązane na lailcuchu, jako też wszystko by- ku pierwotnego. ubitą, .Jak ' kł~p1sko. Na środku, ówczesnym 0 _ 

illo pozamykane. Nagle las się zmienił. Już teraz nie lduł·y i bycz~Je?1 ' ~by,Io wydrążenie, a w . nim gorzał su-
(Podpisano). Gubernator jeneral-porucznik nie smagały dziewczyny igły sosen, ale chłodne, ty_ ogJ~f,l .. Z suchych gałęzi, bo dymu dawał nie-

. Unterberger. wilgotne liście. Zerwała po drodze gałązkę i Wie_! e 1 dym ten wychodziŁ' przez odsunięte ok-
8) MieszkaJ1com "pozwala się" na .. wznosze- obmacując liście, trąc je w ręku i W(łchając, sta- 11? 1 p~zez li~zne otwory w dachu, składającym 

nie. łuków wjazdowych i przyozdabianie dornów rala się dowiedzieć, wśród jakich drzew się po- Się z medbaie, narzuconych gałęzi. . 
w ~ieleń i flagi. suwa. Byly to przeważnie olchy, co dO\vodzilo, Od ognia w izbie bylo widno i duszno. nie-

(Podp·isano). Jenerał-porucznik Unterber- że grunt staje się mokrzejszym. , c?. To, co. t.u ujrzała ' Mlada, w · żadnym razie 
.ręr. Ale kOJ1 szedł ciącrle i~~i;;]~~,T~J· ~Ie moglo JeJ. do~ać otu.chy. Nad ognieni, .,na 

b _, z~J~z~ym pręctc pre~ty SlQ nariziane żaby j d.\va 

LELUM POLELUM. 
O p o w i a d a n i e h i s t o r y c 7- n e z X 'w i e k u 

napisał 

Walery Przyborowski. 

(Ciąg dalszvJ 
·: Wieczór się jednak już zbliżaŁ., a puszcza nie 

t.ylko się nie kończyła, nie tylko na żadną drogę 
, dzie•wczyna nie trafila, ale, co :gorsza. nie na

. ~a1a nigdzie wody. Pić jej 'się po upalnym 
·dniU, Po rybach, ch cia/o mociw, a tu wszędzie 
'·' tylko sosny i świerki, suche trawy i piaszczyste 
· -~górza. A przytem noc zapadała, straszna 
, noc dla samotnej podróżnej, pelna widm, okrop-

·ny~h ·gl·osów, strachów tajemniczych i dzikiego 
.... ~':er,z?. Na samą myśl, że będzie musiała je-
sz~~e' Jedną taką noc, jak poprzednia, przep~
;~Zl~ w tej głuchej, posępnej, nieskof1czonej pu
.. sz~zy~ ' dreszcz ją przejroowal. Zrazu postano
' i:\vlfa>iechać, dopóki tylko możha będfzie, ale. po-. 
lłem, gdy pomyślala, że w: demnośc.iacb :znów 

drodze okropnej, mQcze!'Jskiej. Mlada ledwie \\· ęz~, na awatku pma siedział czarny jak smoła 
trzymaJa się na grzbiecie SWCRO mierzynka ze ko! ~- mr_uc~at Na trzask otwierających się 
znużenia, zmęcz.ona pragnieniem. Niekiedy ssa- drZ\\ 1, wyb1egf trzepocząc w skrzydla kruk 
la wilgotne liście, chcąc tem ukoić nieznośne u~ wskoczył na_ ~a\vę i kiwal lbem, jakby \Vital 
dręczenia, Język jej wysechf, w gardle ją coś Zn:orę. ~~ sc1anacb wisiały pęki ziól suchych, 
palilo. 1 s~ory węzow, czaszki nagie ja·kichś potworów 

Nagle zdawało jej się, że ,,-śród czarnych •·., Mlada wszedlszy tu padla na ~awę i · l l : 
ciemnoser nocy, dostrzega jakieś czerwone , t, - Pić! ' 

1 Ję { a· 

światełko. Nie były to oczy dzikiego zwierza ' . -:- Pić chcesz? - za wola la syczącym glo-
oo ś.wiatdko by lo tylko jedno i szly od nieg~ sem Zmora -:- dobrze! może ci dać juszki wście-
dlugte, krwawe promienie. Drze\va czasem za- ki~go_ psa, Jadu umęczonej żmii, lez uduszonej 
krywaly je; znikało ono na chwilQ, by znów za- dz1ecmy? Wszystko mam ... 
jaśnieć .. Wido_cznie gdzieś gorzał ogień. a przy - Wody, dajcie mi wody! 
tym ognm byli ludzie. Już teraz Mlada nie za- . - Ano, tam w naczyniu jest woda, napij się. 
zastanawiata się nad tem, że \V puszczy nieraz . .Mlada skaczyta w kąt i istotnie napotkała 
lepiej , SIJ?tkać się z dzikiem zwierzem. niż ' Z .cebr~:rk pel en .wody, a przy nim garnuszek. . Pi-
czl?w~ekJem, jen~ ~ragnęla jak najprędzej . do- ~a, p!la dlu.g~. _O! jakże jej by lo dobrze teraz 
st~? s1ę ~o tego swratelka, do tych ludzi, zażą- Jak w~a~al? zyc1e w Jej cialo, a z życiem dawn~ 
dac od n.JC~ pomo~y, opieki, \vocty, wody . prze- energ1ą 1 sila. 

d~wszys~k1em. Niech co chce się stanie _ mó- . . . . :-:- -~-ap!lam. się q?_syta. -:-:- . ~zekla do Zmory 
w~l~ sob1e -byle ugasić prag.nienie, byle zna- .. ~ pozw~lcie mi napo1c konia mojego. . 
lezc owarzysza \V tern strasznem -osamotnieniu 
W: tej czarnej nocy, w tym borze okropnym. . . . · ( Ciąg dalszy · nastąpi.) 



KONTR OLE JESIENNE. 
Dla wójtcstwa Langendreer i Werne w sali go

ścinne~o Backe w Langendreer. 
9 listopada o godz. 9 dla piechoty prowi!lcyonal

nej z lat 1903 do 1900 \Yiącznie, i dla wszystkich su
perrewidendó w. 9 listopada o godz. 10% dla piech. 
prow. z lat 1899 i 1893. JO listopada o godz. 9 dla 
piech. prow. z lat 1897 i 1896 oraz dla tych, ·którzy 
pomiędzy l kwietnia a 30 września 1891 r. wstąpili. 
10 listopada o godz. lOn dla g,;vardyi i broni spec. 
z lat 19'03, 1902, 1901, 1900 i 1899 oraz dla superre
widendów. 11 listopada o godz. 10/'.i dla gwardyi i 
broni spec. z lat 1898, 1897 i 1896, oraz dla tych, 
którzy pomiędzy l kwietnia a 30 września 1891 r. 
wstąpili. 

Dla pracujących w kopalni ,.Heinrich Oustav", 
szyb "Arnold" i "jakób"~ jeżeli mieszkają w wiejskim 
powiecie bochumskim, na dziedzilicu tejże kopalni, 
szyb "Jakób" w Werne. 

9 listopada o godz. l PQ poJ. dla piech. prow., 
gwardyi i broni spec. z lat 1903 do 1896 wJącznie, 
dla tych, którzy pomiędzy l kwretllia a 30 września 
1891 r. wstąpili i dla wszystkich superrewidendów. 

Dla pracujących w kopalni "Amalia", jeżeli w 
wiejskim powiecie Bochum pracują, na dziedzińcu tej
że kopalni w W erne. 

10 listopada o godz. 1% po poL, dla piech. prow., 
gwardy i i broni spec. z lat 1903 do 1896 wlączuie, dla 
tych, którzy pomiędzy l kwietuia a 30 września 1891 
r. wst<:~piJi i dla wszystkich superrcwidendów. 

Dła pracujących w fabryce .,WesWilisches Drath
werk'', jeżeLi w wiejskim powiecie Sochurn mieszka
ją, w te,lże fabryce w Langendreer. 

l l listopada o godz. 12 dla piech. pro w., ~rwa rc.lyi 
i broni spec. z lat' 190.:3 do 1896 włącznie, dla tych, 
ldórzy pomięc.lzy l kwietnia a 30 września 189 L r. 
wstąpili i dla wszystkich superrewjdendów. 

Dła wójtostwa Weitmar w sali gościcnnego Kas
senberga w Weitmar. 

12 listopada o godz. 9, dla piech. praw. z lat 1903 
do 1896 w!ącznie, dla tych, którzy pomiędzy l kwie
tnia a 30 września 1891 r. wstąpili i dla superrewi
dendów. 

J 2 listopada o godz . .l O% dla gwardyi i b roni spe
cya 1n ei z lat 1903 do 1896 wlącznie, oraz dla tych, 
którzy pomiędzy l kwietnia a 30 września 1891 r. 
wstąpili i dla superrewidendó\\'. 

Dla pracujących w fabryce "Westi. Stahłwerke", 
jeżeli we wiejskim powiecie Hochum mieszl<ają, w 
walcowni t że fabryki w BarendorHe. 

12 listopada o godz. l, dla piech. prow., gvvardyi 
i broni spec. z lat 1903 do 1896 wtącznie, dla tych, 
którzy pomiędzy l kwietnia a 30 września 1891 wstą
.Pili i dla wszystkich superrewidendó-vv. 

Dla gmin Altenbochum, Uemmingen, Laer i Oue
renburg w sali gościnnego Burkhardta w Ałtenbo
chum. 

13 listopada o godz. 9 dla piech. prow. z lat 1903 
d.o 1896 wlączllie, oraz dla tych, którzy pomiędzy l 
kwietnia a 30 września 1891 r. wstąpili i dla super. 

13 Ustopada o godz. 10>'2 dla g\vardyi i broni 
spec. z · lat J903 do 1896 wlącznie, dla tych, którzy 
pomiędzy J kwietnia a 30 września 1891 r. wstąpili 
.i dlą superrewidenclów. 

Dla pracujących w kopalniach "Prinz von Preus
·sen" i "Caro lin e", na dziedzińcu kcpaini "Prinz von 
Preussen" w Ałtenbochum. 

13 listopada o godz. l dla piech. prow., gwardyi 
i bro·ni spec. z lat 1903 do 1896 w!ącznie, dla tych, 
którzy pomiędzy l kwietnia a 30 września 1391 r. 
wstąpili i dla wszystkich superrewid.endów. 

Dla pracujących w kopalni .,Unser Pritz", szyb I 
i H na dztedziitcu tejże kopalni, szyb l. . 

9 listopada o godz. 30 dla piech., prow., gwardyl 
i broni spec. z lat 1896 do J90t dla mrodszych i, dla 
wszystkich superrewidendów, 01:a~ dla tych, ktor~y 
pomiędzy 1 kwietnia a 30 wrzes111a 1891 r. wstąpth, 
oraz c[.la superrewidendów. 

Dla pracujących w kopalni .,Shamrock", szyb III 
i IV na dziedzińcu tejże kopalni w Eickiu. . 

5 listopada o godz. 2 dla piech. prow., gwardyl 
i broni spec. z lat 1896 do 1901 i m!odsz~ch, dla 
,vszystkich superrewid.endów i dla tych, ktor~:y po
między l kwietni;l a 30 września 1891 r: wstąptll: 

Dla miasta i wójtostwa WattenscheJd, w sah ~o
ścinne~o Teodora Ablmanna w Wattenscheid ulica 
Vodestr. . 

2 listopada o godz. 9 dla ptech. prow., gvvardyl 
i broni spec. z roku 1896. 

2 listopada o godz. 11 dla piech. prow., gwardyi 
i broni spec. z roku 1897. 

3 listopada o godz. 9 dla piech. pr0w., gwardyi 
i broni spec. z rol<u 1898. 

3 listopada o godz. 11 dla piech. prow., gwardyi 
i broni spec. z roku 1899 .. 

4 listopada o godz. 9 dla piech. prow., gwardyi 
i broni spec. z roku 1900. . 

-! listopa·da o godz. 11 dla p1ecb. pro:v., gwardyi 
i broni spec. z roku 1901, dla mlodszych 1 d!a wszy
stkich superrewidendów, ora_z. dla tyc?, ktor~~ po
między 1 kwietnia a 30 wrzesma J891 1. wstąp1l1. 

Dla wójtostwa W anne w sali gościnnego Kettgen 

w Wanne. . h n-wardyi 9 listopada o godz. ? dla ptec . prow., ,., 
i broni spec. ·z rolnt 1896. . 

9 listopada o godz. 11 dla ptech. prow., gwardyi 
i broni spec. z roku 1897. . r d r' 

1 O listopada o godz. 9 dla plech prow., ~\'ar ~l 
i broni spec. z roku 1898. · . . . d •· 

10 listopada o godz. l1 dla ptech. plOW., gv. ar .Y 1 

i broni spec. z roku 1899. . r ·d 'l 
11 listopada o godz. 9 dla ptech. prow., iZ:\\> at ) 

i broni spec. z roku 1900. . . . ·d ri 
11 Ustopada o godz. 11 dla Piech. pro~., gwat ), 

. . . . . k t901 dla tnlodszych 1 dla ws~'
l brol'll spe-c. z t o u ' dl t ~ którZY p-cmnę-
stl<ich super rewidendó\V, oraz :a yc T ~ , 
dzy t l~wietnia a .30 września 1891 wstaptt. -w 

Dla wójtostwa fb::k:et.. \Y sall Garthmaatta 

ficklu przy rs'o.ku. ' d 'i 5 listopada o god.ż. 9 d1a l'łech. prow., ~v:ar 5 

i broni spec. z roku 1896. 

S listopada o godz. l J dla piech. pro\\'., gwardyi 
i hl'rHti spec. z roku 1897. 

6 listopada o godz .. 9 dla piech. prO\\'., g\'vardyi 
broni spec. z roku 1898. 

6 listopada o godz. 11 dla piech. prO\\·., gwardyi 
broni spec. z roku 1899. 

7 listopada o godz. 9 dla piech. pro\\·., gwardyi 
l broni spec. z roku 1900. 

7 listopada o godz. 11 dla piecll. prow .. g,vardyi 
i broni spec. z roku 1901, dla młodszych i dla wszy
stkich superrewidendów, ora?. dla tych, którzy po
między l kwietnia a 30 września 1891 wstąpili. 

Dla Dortmundu, na dziedzińcu komendy obwodo
wej, przy ulicy Balkenstr. 40. L Dla piech. prow. 

Z roku 1896, od litery nazwiska A- K. włącznie, 
w wtorek 3 listopada, o godz. 0 9'. 

Z roku 1896, od litery nazwiska L-Z wlącznie, 
w wtorek 3 listo p. o godz. 1 O. 

Z roku 1897, od literr 11azwiska A-K wXącznie, 
w wtorek 3 listop. o godz. Yz 12. 

Z roku 1897, od liten' nazwiska L- Z wlączne; 
w środę 4 listopada o godz. %9. 

Z roku 1893. od litery nazwiska A- K wlącznic, 
w środę 4 listopada o godz. J O. 

Z roku 1898. od liten· naz·wiska L-Z wlącznie, 
w środę -ł listopada o godz .Yi 12. 

Z roku 1899, od litery nazwiska A- ti wlącznie, 
w CZ\Vartek 5 listopada o godz. ~9. 

Z rc}ku 1899, ocl liter.r 11az\viska I-R wlącznie, 
\V czwartek 5 listopada o godz. lO. 

Z roku 1899, od litery nazwiska S- Z wlącznie, 
w czwartek 5 listopada o godz. 0 J2. 

Z rolm 1900, od litery nazwiska A-łi włącznie, 
w piątek 6 listopada o godz. 0 9. 

Z roku 1900, od litcn· nazwiska I- R. wlącznie, 
w piątek 6 listopada o godz. lO. 

Z roku 1900, od litcrr nazwiska S-Z wlącznie, 
w pi[JJek 6 listopada o godz % 12. 

Z roku 1901, 1902, od litery nazwiska A- H wlą
cznie, w sobotę 7 listopada o godz. 0 9. 

Z roku 1901. 1902, od litery nazwiska I- R wlą
czllie, w sobotę 7 listopada o godz. 10. 

Z roku 1901, 1902. od litery na:7,wiska S- Z wlą
cznie, w sobotę 7 listopada o godz. % 12. 

Dla pracujących w lwpałni "Hannower", szyb Hl 
i IV, na dz.fedzińcu tejże kopalni w Giinnigield. 

2 listopada o godz. l r;_:; dla pic ch. prow .. g\vardyi . 
i broni spec. z lat 1896, 1897. 1898, 1q99, 1900. 1901, 
dla mXodszych i dla wszystkich superrewidendów, 
oraz dla tych, którzy pomiędzy l kwietnia a 30 wrze
śnia 1891 wstąpili. 

Dla pracujących w łwpalni "Hanibal", szyb II, 
na dziedziitcu tejże kopaltli w Eicklu. 

6 listopada cl godz. 1 r-j d ta piech. prow .. gwardyi 
i broni spec z lat 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 
dla mlod.szvch i dla wszystkich superrewidendów, 
o.raz dla tych, którzy pomiędzy l kwietnia a 30 wrze
śnia 1891 wstąpili. 

Dla miasta Essen, z wyjątkiem dawniejszego bur
mistrzostwa Altendort (teraz Essen-West) w sali 
ł(rufta (dawniej Eickenscheid). w R.iittenscbeid, dla 
p\echoty li1~iowej, dla czaso\vych pól i zupełnych in
walidów i dl::1 pozostawionych do dyspozycyi w.fadz 
wybierkO\vych (z wyjątkiem rzemieślników, puszka
rzv, żo.fnierzy roboczych i nosicieli chor:v·ch) ,. 

- 3 listopada o gollz. 9 z lat 1901 i 1902. Z roku 
J 901 od A. do K. wr. 

3 listopada o godz. l 1. z r. J90l od L. do Z. 
4 listopada o. godz. 9 z r. l 900 od A. do K. 
4 listopada o godz. 11 z r. 1900 od L do Z. 
5 Ustapada o godz. 9 z r. 1899 od A do K. 
5 listopada o: godz. 11 z r. 1899 od L do Z. 
6' listopada o ~odz. 9 z r. 1898 od A do K. 
() li'stopada o godz. 11 z r. 1898 od L do Z . 
7 listopada o ~odz. 9 z r. 1R97 od A do K. 
7 listopada o godz. 1l z r. 1897 od L do Z. 
1 O listopada o godz. 9 z r. 1896 od A do K. 
10 listopada o godz. 1 1 od L. do Z. i dla ty ch z r. 

1891, którzy pomiędzy l kwietnia a 30 września 1891 
r. wstąpili. 

Spra,va hr. hr. Kwileckieh o podsu
nięcie dziecka. 

\V Berlinie w sądzie przysięgfych rozpoczęta się 
sensacy jna sprawa przeciw hrabinie Izabelli Węsier
skiei-Kwileckiej o podsunięcie syna, mającego być 
dziedzicem 18 tysięcy mórg majoratu \Vróblewa z 
przylegiościami w \V. Ks. Poznat'tskiem. 

Na lawie oskarżonych o podsunięcie dziecka i o 
pomoc w podsunięciu zasiada 6 osób, a mianowicie: 

1) \V.faściciel majoratu h r. ·Zbigniew W ęsierski
Kwilecki; 2) małżonka jego hrabina lzabella z hr. 
Bnińskich; 3) sJużąca hrabstwa 78-letnia Józefa Kno
ska; 4) córka tej ostatniej 45 letnia Bronislawa 
Chwiafkowska i 5) akuszerka Katarzyna Ossowska. 

\Vszystkie te osoby oskarżo11e pochodzą z Wró
blewa, powiat Szamotulski. 

Mafie(Istwo hr. Zbigniewa \Vęsiersldego-K\vi
leckier.;o z hrabiną lzabe\la z hr. Bnit\skich pobłogo
sfawione wprawdzie zosta!o trzema córkami, ale o
czekiwany syn, spadkobierca majoratu nie przycho
dzit na świat. 

Zachodzilo więc niebezpieczełlstwo, że spadko
biercami majoratu będą, po zgonie hrabiego Zbi~nie
wa, krewni pobocr.rti mianowicie hr. Mieczystaw 
Kwilecki, c&łonek pruskiej izby panów i najstarszy 
s:rll jego hr. liektor.- Stafa się jednak rzecz nieprze
widziana. Hrabina lzabclla W)'data na świat w roku 
1897, a więc kiedy liczyJ:a Sl lat, syna, którego uro
dzenie zapisane zostało do ksią,~ stanu i parafii kato
Uckiej w Berlinie, gdzie \:\·taśnie przy ul. vViktoryi 
AU>!.'USty, miat on przyjść aa Ś\viat. \Vy-·Y.;ej wymie
nieni spadkobiercy poboczni. nie w\erzy!i o-d razu w 
prawdziwość nowo urodzouego dziedzica maJoratu 
\Vróblewskie)2:o, p-odejrzywaiąc podsunięde dziecka. 
Najpierw zwracano uwagę na wiek tnalżouków; hr. 
21-.i~nie~" iiczyt wówczas 57, hrabit'la 51 lat Prz-yiem 
oko\iczności, w jakie h Harndziny dzied\a · się o<Jbyly 
rówłlOCzesny pobyt hr. Zbigniewa na Revierze, otocze 
ute luabinr pudczas słabości. sldadaj.ącę się ~ylko z 

najbliżej a 'zaufanej służby mówiącej tylko po Pols l , 
a nie tezumiejąc po niemiecku, aby się z nikim w B~~; 
~inie. porozumi~ć nie mogl~ ~ dawał~ ró,nlież do mr wn 
sler~1a.. ~po~v1adano sob1e, ze h:abma mu sialaby 1 

razte smterc1 schoro\vanego malzonka opuścić Wr" -ze 
ble\\'o i żyć z wyznaczonej jej renty, a nie zaszłab ~:0 
tego potrzeba, gdyby dziedzicem majoratu byj .' li 
wlasny, legalny potomek. 11 

Ostatecznie wiadomem bylo, że hr. MieczysJa 
· Kwilecki, oraz syn jego tlektor, jak się zdaje, ~.fów 1"

0 

oskarżyciel, sformowali osobne biuro policyantów ctw 
detektywów, którzy mieli za zadanie i cel WYŚWie! 
lić okoliczności towarzyszące narodzinom mniem sek 
nego potomka majoratu, noszącego imiona Józef A no~ 
d~lf Stanisfaw, a w r~zie wyświ.etlenia, wytoczy t~Cl 
wmnym proces. Skutktem rozma1tych okoliczności :'la 
stało się tymcza.sem przeciwnie. cln 

Oto hr. Zbigniew i matżonka jego wytoczyi 
marcu 1901 r. proces przeciw hr. Micezyslawowi c~ no 
rozsiewanie ubliżających wieści przeciw prawem 1 'l.e 
dziedzicowi Wróblewa i podawanie w watpliwoŚ· l \ 
jego pochodzenia. Proces skmkzyl się zupetne •sl; 
zwycięstwem hr. Zbigniewa i jego malżonki. Hr ie 
Mieczyslaw Kwilceki został zniewolony do uznan· bin 
prawości mlodocianego dziedzica majoratu. Wów. kt6 
czas też zjawila się przed sądem hr. Izabella z trzy. rna 
letniem wtedy chłopcem, a wziąwszy go na ręk~ \\'d 
wskazywala sędziom na uderzające podobieflstwl sp 
syna do niej. Sprawa wyda'\.vata się wygrana na cale 
linii. . WY 

Ale hrabiowie Mieczys.taw Kwilecki i syn jeg 11a 
tiektor byli innego zdania i nie zadowoleni wyrokle He 
sądu okręgo\.vego, czynili poszukiwania dalej. De 
tektywowi, a na· ich czele komisarz kryminalny vo& -ki 
Treskow, wraz z licznemi agentami, badającerui naj k'o 
pierw sam teren aktu glówne:;;o, tj. Berlin, a następnie . "'~ 
Paryż, Wróblewo i Kraków, wpadli na trop, a nare. k ,., 

szcie " rykryli mnóstwo rzeczy ciekawych i przys.z~~ .'k. 
nakoniec do przekonania, że mniemany dziedzic ies :1. 
dzieckiem podstawionem, a w rzeczywistości syne -:> •\ 

niezamężnej kobiety, nazwiskiem Parcza, pochodzą. . 
cej z pewnej \Vioski pod Krakowem i rotmistrza au. wt 
stryackiego. Parcza, przyciśnięta okolicznościam~ 
opuszczona przez ojca dziecka, widziala się zmuszo. 
ną sprzedać je mamce, a jak sama wyznala, sprzedała 
je "•laściwie bogatej pani, która przybrać je zamierza. 
la za w!asne. 

Koniec kotków aresztowano hrabinę 22 stycznia · 
1902 r. i osadzonq \V więzieniu berliflskiem w Moa· 0 
bicie. . 

Hrabina dotad przeczyla oskarżeniu, podając za 
powód, że hr. łiektor Kwilecki, znany, jak mówił~ 
równie z udanej pobożno.ści, jak z prawdziwej chci· 
wości, urządzi! intrygę na jej niekorzyść, a urządził so 
w tym gJ:ó\vnie celu. aby z czasem stać się panem w 
majoratu Wróble\vskiego, co jest tern szkaradniei· "'t' 
szem z jego strony, że sam jest bardzo bogaty i tym f' 
sposobem rzuca tylko na nieskalane imię Kwileckich je 
ciel!, bezczeszcząc tarczę herbową haftbą skandałicz·l j;1 
neg-o procesu. .:· 

Prokurator pat1stwa, nie wierząc zeznaniom hra·. z 
biny, uvvięzit następnie (w sierpniu r. b.) i jej ma!· · 
żonka hr. Zbigniewa, o którym początkowo nawet 
skarżący mniemali, że i on ulegl "intrydze" żonY l 
w autentyczność syna uwierzyL Następnie uwięzio· 
no i trzy inne. na początki) wymienione osoby. 

Oskarżenie podaje za motyw podsunięcia dziedzi· 
ca i tę okoliczność, że majorat Wróblewski obarczo· 
n\· znacznemi rUugami, musialby bvl przejść w adm~ 
nistracyę rządo,:~. ·ą, ponieważ s-padkobiercy pobocz~4 r 
mający glos w tym razie, nie daliby już zezwolenta 
na zaci(ignięcie nowych dJu gów. \\ 

Sprawa toczy się na podstawie 169 paragraiu 
pruskiego kodeksu karnego, który opiewa: 

.,Kto dziecko z wiedzą podsunie, lub zamieni, lub 
kto w jakiknlwiek sposób wprm.vadzić rząd zamierza 
w biąd przez zmianę osoby, karanym będzie wie· 
zieniem do lat ::3: kto zaś to czyni w chęci zysku; 
zamknieciem w domu l\arnym do lat dziesięciu". 

Przewodniczącym sądu jest dyrektor sądu kr~· 
jowego Leuschner, czynności prokuratora spraWUJ.e 
dr. Mi.iller, znany ze skandalicznego procesu przec;· 
wko pomorskiemu hankowi hypotecznemu. Obron· 
cami hrabiny są: radzcy dr. Lewi!lsld i dr. RychloW: 
ski z Poznani.a, oraz adwokaci Sikorski, vV ronker 1 ;; 
Chodziesner z Berlina. Obrońca akuszerki Ossow·: ~ 
ski ej jest adwokat dr. :Eger z Berlina; oskarżonYC~ 
Knoskiei i Chwiatkowskiei broni adwokat ZborowskJ 
z Berlina. 

Porniędzy 200 świadkami, tak ze strony skarża· 
cej jak oskarżonej, znajdnią się przedstawiciele arY
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stokracyi nictylko z vV. Ks. Poznańskiego, ale z Kr. 
lestwa Polskiego, OalicYi nawet z Paryża. 

Oprócz tego zasiad.ro wobec _sądu sie?miu le~a:i t1 
rzv, w charakterze rzeczozna\.vcow, pomiędzy nnnl li 
dwóch Po.laków: dr. Panieński z Poznania i dr. Ro· w 
sinski z Wrónek, oraz pięciu niemców. "z 

(')prócz tego zasiadfo: przysięgly znawca p-ism~ st. 
p. Jung e i tfornacze: radzca kan~elaryjny. qros\ 
radzca rejencyjny Brandt. Ostatm będą mteh duZ tn 
do rohoty, z·,yażywszy, że tak pomiędzy ~skar~o~-~- e. 
mi jak pomiędzy świadkami, wajduje s1ę w1el"1 

11( 

mnóstwo osób, nie umiejących po niemiecku. Zezna· k< 
nia tych wszystl<ich, oraz listv itd. będzie trzeba do· M 
kfadnie l'la język. niemiecki przełożyć. kc 

\V duiu pier\\·szrm w paniedzialek byl na~Iyw· 0~ 
publiczności tak wielki iak nigdv, przeważaly kobtet~· \\. 
Oskarżonych bronią "";ybitni adwokaci. Przew~dr~· 1:~ 
czący oświadcza, że proces potrwa przeszło dru ~ ~ , 
po ukntkzeniu zaś tego procesu rozpocznie s~ę .proce~ ~: 
drugi przeciwko dalszym 5 osobom między nmu prze ~ 
dwko dwom dziedziczkom polskim. . • 01 

Na sali stawili się okolo 200 świadków takze 1 
letni synek hrab-iny. ~ 

Po za1atwieuiu prz.e!lwst~pnych fortnahwśd .są: w 
dowych prt:ystąpiorw d<l przesiuchów hrabinY We~ 
s.ierska-Kwi1eckie3. która tak samo jak je'j maż zat'.r~.~i 
cza oskarteniu. Prz~·znaie ua wstępie, że d~Ut·~)r r2 
WYttosUy 450 tysięcy marek a rozmaici rzemft: ~ft. ,v 
byli zr.tiewołeni skarżyć fa z:a . niey.t'acerue · df~~Q· .,' 1 

Nastept\ie \V~l'ytuje się przew·odł\iczq,c·y e szcziłb l 



tv. dotrczące ~rzyjścia n~ świat ma.lego Stanisla1Ara. 
r łirabina o.d.p~nv1ada na kazde zapytanie z wielką pe .. 

1 wnaścią s1eb\e: , . 
Przewodmczący osw1adcza oskarżonej, że aku-

~ szerlca qssowska sama yrzyznara. ~e po-pełniła krzy- . 
"·oprzystęstwo. Oskarzona na tn ntc nie ma do nad
mienienia. 

Adwokat Rychto\vski stwierdza, że \Vróble
\\O jeszcze dzisiaj przynosi 75,000 marek czystego do
chodu, poczern ukof1czono przesluchy oskarżonej. 

Pierwszy prokurator dr. Steinbrecht stawia wnio-
sek, aby nskarżoną Knoskę. 78 letnią staruszkę po

~ no,wnie areszt~)\v~no_, gdyż za~~odzi o b~ w a, aby nie 
. uciekla, lub, ze S\>VIadectwa JeJ poclsumęte zostaną. 
~~ ~ąd przychyla się do wuiosku prokuratora. Przes.l'u
c chr kończą się o godz. 3 i pól po poludniu. 

We wtorek w drugim dniu r.ozpra\v przesfuchiwa- . 
q ,10 oskarżon~ akuszerkę _Ossowską. Oświadczy.fa ona, 

ie przesluchl\vana \V dmu 30 marca l90l w Poznaniu 
z wiedzą popelnifa krzywoprzysięstwo. Zeznania tej 
~ska rŻ()l)ej obciążają bardzo hrabinę, gdyż przyznaje, 

r że nie by Ja przy porodzie i li tylko na żądanie h ra
binY wypisala atest narodzin, z powodu, że akuszerka 

. która byta przy porodzie zaraz --vv kilka dni potem u
Y· ma r.ia. Sum_1e11i~ i~dt~ak n~kazywało jej wyjawić pra
~ \vdę , tem WięceJ, ze Ją ks1ądz proboszcz Jaskulski na 
« spo wiedzi z przysięgi tajemniczej rozwiązaJ. 

l~ Qbroi'1cy krzyżowemi pytaniami starają się zbić 
\ry wody oskarżonej i udowodnić jej, że należy jej 
na ew'entualnem wynagrodzeniu ze strony h f·abiego 
Hek tora Kwileckieg:o. . 

e Hrabilla J(\\"ilecka zaprzecza '-'Vywodom Ossow
. skiej, tak samo przes.luchiwauy mąż jej zaprzecza ja
! koby o czem wiedzial. Na końcu oświadcza, że dtug:i 
~~ iego -.yy noszą co najwyżej 200.000 mr. 
e- Następują przesluchv Bronislawv Chwialko,w
zll skiej. która przy wieść m-iala wraz z oskarżonr~ I(uo
s~ ską dziecko z l( rakowa. 
111 Zaprzecza temu i oświadcza, że cierpi, że sobie 
~: wiele nie przypomina, o przywiezieniu dziecka nic nie 
. lne. 

0
: . . Adw:)kat Z~oro>Nski st~'vi.a jej pyt_ani_e. cz:-.· zau

fa wazyla, ze hrabma sztuczme figurę zmtemla. Oskar~ 
a- :żona nic nie zauważyła, przeciwnie, stan hrabiny byl 

wedle niej naturalny. 

il ~~~~==~~=========~ 

·O alkoholizmie i środkach prze ci w 
al n1emu 
i· Ali t U " • ·, \o_h ol jest to p1rn wys!wko:wy: wydob:vty ze 

1 
~o.k~ Jagod. owocu, Ziarn lub z1emmakow - a miano-

~· wtc1c ze zboż a. , kartom, winogron, świętojanek a-
J· I ~restu, albo z ryżu. ' 
h: t'e rm~m \vywol'ują grzybki drożdżowe, drobnoustro
. ~e . kw re sok 0\\·oców, zawierający cukier, rozk!ada-

1 

J.fl \\~ kw~ s ':ręglo\VY ! w pewn~, ~~l. ną .. i~szcze ulatniają
. ,ą S 1 ę mate1 yę. Tę mną ul atnla.Jacą s1ę materyę. na-t yv.•a r:t~' alkR•holcm, spirytusem, okowitą lub z niemie

et ~.~a .,mzlem . 
· Co to są j?:orace tnmłd? 

()o \Vszyst kie p.fyny, które w jakiejkolwiek dozie 
alko'1? l zawierają i są przeznaczone ua przejście '" 
org-ay1zm ludzki. nazywarny alkoholicznerni, upajają

. cem.t, g-orąceTni trunkami. · 
~~ . lm \vi<;ksza zawartość alkoholu w trunku się znai-
4 juJe, t~m silniej trunek oddzia!ywuje na ciał. o, do któ
ia rqw s 1 ę d.ostaje. 

. Zwy!de za'Niera alkoholu: piwo 2-·6%, wino· z 
fu- \\'tnogToti 5- 20%, w ódka 20--'-50%. likiery 20-·55% 

\\~da kol ot'łska 70-95 %, wino z jab.tek 2- 5%, ·win~ 
z SV.'IGtojanek lub agrestu 5- 20%. 

,· ,W i ~k szość trunków :na tę wiaściwość, iż cz.ło-
1 leKa 1 oz wesela, wpra w1a w przyjem11e odurzenie i 
hlog1e ~!czucie, które sprtJ.v.:ia, iż cz.lowiek zapomina 
JJa c !l\V Il ę o _s w'ej doli i wa.lce <? byt. 

i{1 fa wtasciwoś ć upa.jojących napoi tlómaczr nam, 
~· .la czego tak wielu nie może się obyć bez alkoholu· 
l_e les~ on p rzyjacielem dobrrm • . który smutek myśli roz~ 
l· Pędza . 

ń· 
1

, A jed1 1al\: wykazuje alkohol poza tą piękną i zlu
~·1t· ?<~zo r11ą s trm1ą, każderun bystrzej myślącemu 
z ow1e:-; owi ~1j emną stronę od-.vrotną. występującą 

w nadu t rwamu alkoholu. 
' t S!rona od\vrotna tkwi \<V szkodliwych dla jedna-

k~. ~k l dla spo.teczel'1st\.\'a skutkach nadużywania a!
ono!u. 

ą· O.gromne rozszerZCJtie się nadużywania trunków. 
• .uc ~Ynt:lo. ~pra wę alkoholu nader ważną, a rnoże i 

ó· laJwazntcJ~Zą gałęzią sprawy socyalnej w o~óle. 
c?. t? .test mania alkoholiczna czyli pijaństwo? 

a:; trv · ~IJanstwo jest przeciągła sl<lonność. rtieustannie 
1, 1i · aJące we-vv11ętrzne pożądanie upajających alkoi1o~ 

0" 'Wcznych napoi. Ta s .fabość czyli brak odpomości 

l 
szfb~c alkoholu stanO\'i,' i niewątpliwie ważną prze

l ' tą~ tę k~\' organiźmie cia!a ludzkiego i zas.tuguje 
j

1 
' a ze na nazwę choroby. 

·o 111 . J.eśli 111ania picia i odurzania się staje się namię-
osc l" l l . .. . 

: 
1
ect

11
e ;· 1 ~ ~Jerl} _PIJanstwa. wtedy przedstawa ona 

,. ho(·" z 1laJcwmtl.leJszych stro11 życia ludzkiego. Alko
• l< )est obok ~uchot jednrm z nc.iniebezpieczniejszych 

atow ]lidzkosc't . . h" l d . . . . • Mi!io . .. . · WI~CeJ 0~1 za 1~a u Zl, 1:1z woma. 
ków n~ lu?zi. popa.d~Ja w Jego n1e\vol.ę, a lluż Pola

« od. n·"' teJ _m_e~olt Jęczy!. llei jest rodzin wolnvc11 
. Wact~eszczę~cta_ 1 ~~ątwy, xaką. alkohol za sobą spro-

i· 'la leż· ~· t 'Ytę~ce~ mz: po,fowę wsr.ystldch pt_-zestępstw 
4, ttla 0~1 \ozy: na karb al~<),holu, on~. zap~lma zakłady 
s śc i e t . ~ ~~~y~h, l?rzytulkt ~la _ubogtch, ruszczy szczę
• w witSię q l odzm, stanowt p1erv.rszorzędny hamulec, 
· Pndnłe c.e ? byt. przeszkadza zyskaniu dobrobytu i 

• Puje mste;uu ~'~ na wyższy szczebel s:po:feczny, podko
S· fral~1osc oraz żdrowie duszy i ciala. 

:s.ą Wzl\G<!I!~e skutki nadużywania lirOrącyc.h trunk6w 
: we. te orakte: moralne, cielesae, s.p-oleezne i nar odo-

. L lV\oratue skutki: 
J Każde tt ''''ct'e r·k h-l . . '! rzędz· . . ":.., a o uo~-u zagraża w p;ter\"\'S-z~·m 

~-4 Wszet\~i ~ ehg~n-e~ ~rzekortanlu, P1''budza n_?mię~ooś.c.i 
... .Qlatlię , ;~o . 'odza~'u. prz.edewszystk,lert1 . z-ąs gJlte\V I 
1 11\t<lttla, ·orlłz zmysłowe c!tuci -i żądle. Nieje-

dne);o błQdu mlrJdości. niejedne~{) niepowetowanei?:O 
upad~u moralne!l:o z wszrstkiemi rozpaczliwemi sku
tka:m przyczyną byl alkohol. Glówną winę wszy
~tkJch przekroczeń szóstego przykazania, złożyć nale~ 
zy karb odurzenia. 

\~·ię~.::sza część chorych na choroby plciowe, 
przypiSUJe swe nieszczęście odurzeniu się alkoholem. 

Regularne używanie alkoholu \Yyrabia sktonność 
do przesiadywania po lokalach publicznych i pod
kopHje życie rodzinne. 
. Używanie alkoholu prowadzi także do popelnia-

111~ k~r.ygodnych czynów wszelkiego rodzaju. Przy
nammieJ połowa, jak wspomnieliśmy, wszystkich uka
ranych przez sądy przewinien i zbrodni, ma swe źró
d.to w alkoholiźmie; szczególniej \\"ielki procent oka
leczeJ1 i zabójstw podpada pod tę rubrykę przyczyn. 

Alkohol prowadzi więc do więzienia i do domu 
karnego; większa część znajdujących się w domach 
popraw~: i, przymusowej pracy skazati.ców zawdzię
cza swój pobyt tamże alkoholizmowi. W każdej ga
zecie znajduje się codzie{\ wiadomość o karygodnych 
czynach, pope.lnionych w nietrzehvym stanie. W pań
stwie niemieckiem spro,\·adza alkot!ol rokrocznie 150 
tysięcy ludzi przed kratki sadowe. 

Ileż westchnie!!, ileż przekle!Jst\v na pija(tstwo 
strszą mury więzienne. Spowiednicy, chodzący do 
wię'l-ie!'I s!uchać spo\viedzi, wśród mężczyzn jak i 
·wśród kobiet sfyszą wyrzekania i widzą lzy ~ zapó
źno wylewane. 

Regularne, obfitsze u;i,ywanie alkoholu znieczula 
wszelkie szlachetnie.isze UC7.IIcia. zabija wyższe dą
żności duszy, czyni ją nieczutą, surowa. i nieokrzesa
n<l.. tamuje postęp moralności i kultury i powoli z 
c7:.towieka zwierzę czyni. Przedewszystkiem psuje 
alkohol chara.kter; tchórzostwo, gadatliwość, klamli
wość oraz obluda i niewiara są następstwami pija(l
stwa. 

Niewolnik alkoholu nie może być pra·wdziwie wy
ksztarconym; \V ciele. w którem alkohol panuje, nie 
rnoże długo istnjeć idealna. wogóle żadna szlache
tniejsza dążność. 

W wielu prz·ypadkach prowadzi alkoholm do sa
mobójstwa. \Vedlc starystycznych dat, dokonanych 
w klinikach uniwersysteckich, skladaXa się prawie 
po.lowa wszystkidJ samobójców z nalogowych pi
jaków·. 

Msza św w kopalni. . 
\Vsiedliśmy w klatkę g.ornicz4 i i'i.ti1ęfi w głębo

kości bezdenne. U doJu i góry byXo po pięć L?Sób 
żądnych wraże11. g-dyż clnia tego miara być Msza ś,\1. 
w kopalni. 

Klatka zatrzymata się, drzwi otwarto i stanęli
śmy pod ziemią. Porączywszy się z gośćmi prze
działu dolnego rtlSZ}'liśmy w drogę. Najpierw po
stąpiliśmy kilka kroków \Y kierunku prostym, a póź
niej skręciliśmy na prawo. 

Urzędnicy kopalni oświetlali drogę mdfem świa
trem ka:?:anka wiszącego u laski górniczej i towarzy
szyli nam w podziemiu. 

\V pierwszej chwili pa1town!a w kopalni ciemność 
zupełna; droga robiJa wra żenic ponurych grobów pod
ziemnych, szliśmy na oślep. 

- Nic pani nie widzi? - przemówi! Jeden z n
rzędJiil\ów. 

- Nic a nic, i<~. k ciemna idę naprzód. 
~-Szkoda, że \Vśród zjazcl.u nie przymknęła pani 

oczu. byłaby je pani do ciemności przyzwyczaitą, 
-Czy tak w istocie? . 
- Tak jest! proszę pani - odpo\':ieclziafa inna 

towarzyszka. - Zjeżdżając na clól zmrużylam oczy ze 
strachu i teraz widzę znakomicie. 

Po chwilce drogi, gdyśmy na prawo skręcili, 
przyzwyczaili się wszyscy clo mcllego światerka i po
stępowali raźno naprzód. 

Szliśmy pochylnią Wiłhelminy tj. drogą wznoszą~ 
cą się zwol11a ku wyższemu poziomowi. Tunel ten 
pochrJo biegnący, drewnem z góry i u boków pod
party i wylożony desk8mi, prowadzi{ do kaplicy bJ. 
I(unegundv. Oc!zieś daleko, wysoko na przodzie za
migotaro świateŁko, do us7.u zaś naszych dotar.tv glo
sy ludzkie z początku sl8.hc, później coraz silniejsze, 
potę żn i ejsze, dotarta picś1·1 kościelna .,Kto się w opie
kę·'. 

Umilkliśmy na ~tos tej świętej pieśni i postępo
wali naprzód pelni na.bo że:t'tstwa. 

Po clnvilce stanęliśllly u szczytu pochylni, skrę
cili obok sztachetów pobielonych najpierw na lewo, 
później na prawo i ujrzeli u swych stóp przestrzefl 
ogromną w powodzi światła się bwiącą i tlumy gór
nil\ÓW rozmodlo1rych. 

Po stopniach kamienny~.:!t zeszliśmY na dM od
kryli glow~· i stanęliśmy ,\· kaplicy. Stąpania ;lasze 
graly echem odbijającem się od solnych urwisk i za
lamÓ\\', górnicy zaś skończywszy pieśt'1 rozpoczętą 
umilkli. 

I uastata cisza ... cisza potężna, grobowa, niczem 
niezamącon.a, cisza jakiej nie ma w naturze, chyba 
przed nadcH:~.gającą burzą, której opisać nie podobna. · 
Ksiądz udar się do zakrrstyi, urzędnicy zaś i goście 
clo lawek z boku ołtarza ustawionych. 

Usiadłerr1 z ni111i również i roz~lądalem się :t 
nieokreślanem naboże(Jstwem po kaplicy. 

Przed ołtarzem bl. Kindze poświęconym i o
świetlon:rm rzęsiście plonęJa wieczna lampa i sla
bem czenvonem światJem się rumienila. Na prawo 
wznosi/a się a.rtystyczuie \V soii wykuta kazalnica 
zdobna w ~1erby i \\'ykonana ręką wielickego górnika 
Marlwwskw~o, w glębi zaś wisialy trzy pająki wy
konane ~ soh _krystalic7:uej i mieniące się tysiącznemi 
ban':amJ. Sc1any h:Vl)~ rówuież oświetlone, lud e.a.ś 
gorr11czy klę-cza1 na solej opoce i mod.lil się gorąco. 

. ~rzędnicy_ 1:ie srasili lampek, lecz ustawili je na 
z1erm, ~yrn zas teh ''.'zlatywa.r do góry, jak gdyby 
dym ofwnw. a za twn sunę.ly m{):ie u-czucia, rnknęla 
ma dusza. 

. U we iścia ąo _k<ł1;'Licy umieś.ci.ta się ~rnkza or
k,estl'~ n.a wzn1es~em:u .. :' tym celu zbudowanem i , 
oczelnwal.a rozpccz.ęcla. s.~ę n.ai>o.żedstwa 

Zad'ź. ... 'ięctał •ares:r.c~e dzwo:ł\'lek zakrystYilłY .i 

zastępca Chrystusa okazal się ludo\d. Znak krzy
ża św., setkami rąk zrobiony, przedarł się w tej 
chwili przez solną oponę i uleciał przed tron Boży. 

A kaptan szedł majestatyczny, pochylony, po
przed Pa!'1skie oHarze. by z podziemia \\'Znieść mo
dh do Niego, odprawić najświętszą ofiarę. 

Nie wszędzie i nie za ,,·sz jest czlowiek zdolnym 
do modlit\,-y - tu jednak korzy! się każdy przed Bo
żą potęgą, modlitwa zaś plynęla z gtębi serca. podo
bnie jak \V małym wiejskim kościófku, w którym 
wszyscy tak serdecznie, tak gorąco się modlą. 

Orkiestra górnicza grała wśród tej uroczystości.
chwyta!a za serce i potęgowala uczucia miłości. A 
kaplau wznosił błagalne ręce ku Pauu i moclliJ się za 
wszystkich gorąco, z tych bezdennych czeluści pro
śby do Bożego tronu i błogostawił pobożnemu lu
dowi górniczemu. 

Ody zaś wśród podniesienia ludowi temu jego 
Boga pokazat, uleciaro westchnienie z setek piersi 
góruiczych, a lud pad! na solną opokę i catował ją 
ustami i bl'aga.r i prosił o sity i wytrwałość w znoj
nej pracy i życie dla drogich - tam na świecie. 

Muzyka umilkła i tylko dzwonek który brzrnial 
ciągle, znaki nam dawal. że Bóg nawet tutaj, oblicze 
swe kn nam kieruje i do serca nas garnie. -

A potem podnieśli się z ziemi owi pracownicy, 
którzy podziemną świątynię mlotem dla Pana zbudo
wali, podnieśli się ukojeni, weseli, z otuchą w sercu i 
postanmvieuiem \Vytrwania w poczciwej swej pracy. 

Uroczystość ta zrobita na mnie olbrzymie wra
żenie i wróciJem na świat szczęśliwy i wesoly. 

Czeslaw. 

Ko.zmaiłości. 
Skarby faraonów. Jeden z egiptologów angiel-

skich, badając papyrltsy muzeum brytal'Iskiego, pisane 
4 000 lat przed Narodzeniem Chrystusa, odkryl \\: nic;ll 
przeli kilku dniami wiadomość o skarbach, jakie mo
narchowie Egiptu zakopywać mieli w różnych oazach 
pustyni libijskiej. Znalazło się od raz'\ kilku przed
siębiorczych luuzi, którzy postanowili skorzystać z 
tego odkrycia. Zorganizowail ękspedycyę, która uda 
się wkrótce w drogę pod d,yrekcyę inżynierów La-· 
ke'a i Currie. P.odhw; wskazówek papyrusu, bardza 
znHczna ilość przedmiotów zJotych oraz drogich ka
mieni uktryta została przez faraonów w kraju zna-
1'\Yt\1 pod nazwą Doliny Królów. t::kspeclycya zamie
rza wtaśuie zbada~ tę miejscowość. Zadanie będzię
nie zb~-t łal\1'~. chodzi bowięrn o powierz<;:~ni~ 40 000 
mil k'.\·adratowych. 

Świeczniki chrześciafistwa. Swieczniki ciu·ze-
ściańshva·· łuaczej zwane "Pochoct;Jie Nerona·· jest to 
wspaniaty, olbrzymi obraz mistrza Henryka Siemi
radzkiego, który go jako związek Muzeum narodowe
go Ojczyźnie S"\Vojej ofiarowat Obraz przedstawia 
ch\vilę strasznego męczenia i znęcania się pogaJ1skich 
Rzymian nad w-ytnYale wiar.r swej strzegącymi 
ch rześcianami. Znacie zape\Vlle wszyscy - mili 
czytelnicy - · z zasad naszej religii, jak to wkrótce po 
wniebowstąpieniu Chrystusa, wyznawcy Jego Bo
skiej nauki szybko rozszerzo.li się po wszystkich kra
jach starożytnego świata. Bóg chcial jednak, abv 
krzewienie się nauki Je~o Boskiego Syna \Vśród cier
piełl i mąk wiern~·ch się odbywaro, dopuścit więc do 
tego, że żyd.zi oraz it111e poga(Jskie narody -- jak Gre
cy i R.zymiauie, a zwłaszcza ci ostatni, srodze chrze
ścia.JJ prześlacio\,·ali. Nie doznawali oni wvznawa~ 
im 1_10wej wiąry. wtrą c r. \i ic;:h do wię;7iięnia, btl-t't r\·ato-· · 
'val:, a bardzo ćzę sto i życia ich pozbawiali. A ch.rze~ 
ściai'tsc~'. męcz~nni~y _z największą pokorą i słodyczą 
w~zela~1e t~ cierpi.ema znosili, bo ufali, że Chrystus .. 
!<:tory . Ich p1ękiJeJ 1 tak . dobrej nauczy l religii - pa 
śm~r~t t_e prześladowa111a w niebie wieczną szczęśłi
wosclą m1 wy11agrodzi. Tak trwa1o Pl ez 300 lat~ 
~csarze rzymscy wymyślali przeróżne okrócieństwa 
1 z~s~osowywa.ll je przeciw chrześcianom, a już. naj
srozeJ zn~c~r ~tę !md_ bezbronnymi i nieopornymi wy
~n':wca.mt s~vJ.ęteJ \\' Jary ~-:" cesarz Neron. Ten po
twor l~dzkos_c1 kazat spallc miasto Rzym, a winę tej 
7.brodm zwal!w~zr na niewinnych chrześcian, rozpo
czął straszne 1 ohrdne prześladowanie ich. Więc 
m(~r?owat.. zabijał, krzyżował, rzucaJ na pożarcie 
dztl<!n~ ZWierzętom ku uciesze swojej i tiumów swycłl 
kn~1?zerc~ych ~oddanych pogan - a wreszcie wy
rl1j'Sltt ta_kl spos?b past\vienia się nad biedakami, jaki 
ua obraZie S1emnaclzkiego \Vidziec mo.żna. Więc ka
zar chrześcian przywiązywać do wysokich slupów 
okręcać ich w s.tomę, oblewać smolą i wieczór w 
ORrodach swych cesarskich caJy taki szereg sfupów 
z żywymi chrześcianami podpalać, aby jak żywe po-. 
chodnie plouęli... On zaś i jego or'\zak wrnz z tłu
mem pngat~tskich Rzymian przechadzali się po ogro
dach tych 1 patrząc bez litości na męczcrnie palących 
się chrześciau, uciechę swą wyrażali gtośno. 

Ot, do czego rozpasanie obyczajów doprowadzić 
może. Dopiero po trzech wiekach takich prześlado
wafl cesarz rzymski Konstanty11 Wielki sarn przyją,l 
chrzest święty i relig-ię ch rześciańską państwową 
czyli obowiązującą dla wszy~tkich ogiosil. Odtąd~ 
tryumf wiary Chrystusowej coraz bardziej się wzma
ga i niema już dziś zakątka ziemi, gdzieby jej wy
znawców nie bylo. 

Ołbrzymia wieża. Stawa znanej światu Eiffel 
będzie nieba\vem przyćmiona. Ameryka buduje naj
wyższą wieżę na świecie, \VZnosi się ona na wystawie . 
śvvia.towej w St. Louis. \Vieża w ksztalcie kolumny 
będzie mierz:rta 3SO metrów wysokości, a .150 metrów: 
w przekroju. Za materrat sluźy stal. Pod kopulą. 
znajdować się będzie sala na 7000 osób. Na. s.zczycie: 
wieży wzniosa najwyższy maszt, z 1ctórego będzie po
wiewala największa na Ś\Viecie chorąl];iew: gwia7Alzi
sty sztandar amerykat\sld. DokoJa wieży wić się bę
dzie tor kolejowy, po którym będzie się wspinal k~ 
górze kolosah1y wag-on. mogący pomieścić 800 osób~ 
Wnętrze wieży bedzie 2 . kryształów różnobarwnych. 
oświetl~ych m?rzem ś'd.-iatla eleh'irycznego. ~,La 
tour palats de cnstal" odb:y"'\\-ać się będzie po windzie 
o fanastycznych ksztaltach. U podnoża tego •• ośmego., 
cudu śv.:iata'· roztac się będzie wielkie .lęzioro z wo
d,ociągaml. \Vieżę kn~szta.Iową buduJe miliardowe 
tO\Varzystwo ,.tlte Crlstał-Pała~::e Tower Company•~ .. 



.. . Pożyteczne wiadomości. 
jan czy Johannes? Niejakiś Smierzchalski 

skazany zostal na karę policyjną za to. że na ta
bliczce u wozu napisał imię swoje po polsku,. 
podczas gdy policya twierdziła, że obowiązany 
jest umieścić je w brzmieniu niemieckiem. Spra-. 
·wa poszła przed izbę karną, która uwolnila S. 
od kary, poczern prokurator \Vniósl o rewizYcl. 
u kamergerychtu. Ostatni odrzucił ją przecie;,~. 
orzekając, że jakkolwiek w metryce imię 
Smierzchalskiego zapisanem jest Johannes, to 
przecież w·edlug zasad kościola nie ksiądz na
daje dziecku imię, lecz ojciec, a ksiądz wp.isuie 
tylko wedfug rozporządzenia z dnia 22 Jutego 
1822 imiona podane mu w brzmieniu laciJ1S'ldem .. 
Ponieważ jednak udo\VOdnipnem zostaŁo, ' z~ . oj
ciec Smierzchalskiego pragnąl synowi swoi~mtl 
dać imię Jan, nie może nikt zmusić oskarżonego, 
aby .. zwal się Johannes lub J o ha nn. 

· ~ ·.· Rozmaitości. 
Prezent od jednorocznych. Porucznik Bil

sen w S\vej publikacyi "Aus einer kleinen Oarni- ' 
zon'·, gdzie podaje wiele c!1arakterystycznych 
<>brazów z życia wojskowego, OJ.}O\viada o pe.
·wnym wachmistrzu, który, choc'i~ż ani sam, ani ·· 
jego żona nie byli wtajemniczeni\\· 'naukę gry na 
fortepianie,· .trzyma l w swe m mieszk.aniu pianino, 
którego widok wprawiał go po p'róstu' w wście~ 
klość. Przyczyna tego by.la następująca: w 
pierwszym roku pożycia n1ari'e'nskiego pani 
wachmistrzowa ubolewała bardzo, że nie posia
da fortepianu, oznaki "dobrego.'"'.lirodzenia, a jej 
koleżanka, żona podoficera z dru·giego sz\vadro
nu ma swój własny. Z tego powodu opowiada! 
'\vachmistrz dosyć często i z. naciskieni' czte-

~ ~ 
Jutro .. w niedziele 

będzie mój interes przez . . 
cały dzień otwartJr. 

Pro&ze do hr.ze ;w•'a.:i:ać~ mie
szkam n~{przeciw domu towaro
wego Leona, Lei bhol.za. 

Domy moJe położone w Bochum, prz:r 1.1Pcy tYla·· 
ldschestr. •. Blum~nstr. i R.oonstr. oraz w \V~itfm~r 
łiamme, R~emke 1 Bochum, ul. łiofsted~str. po~ożon 
domy robotnicze, także 5 domów stosownych dl~ 
składów kolonialnych i piekan1, sprzedam. z powoct· 
przeprO\vadzenia się, po każdej przyjemnej ceni.~ 
przy ma!ej wplacie. · · 

M. Walburg w Bochum, 
przy ulicy Roonstr. 12. 

········~········ Tapety 
S. Kł2tZ~W.Ski W Herne w naj,Yittkszym 'vyborze po zdumie,vaj~\Co n' 

BąhuJ•ofstr. GS. zkich cenach. 

.. CJ:."l.. • •• -~f , 
1 

F aJ t• b w 
~?..... _rJ..~ . tlt ' ,\-...c."' b~.,, suche i przydatne już do użytku, a ta.rte \V olej 

WSMillBml~t*G:Q!& an• S do trote:ro;,vania podłogi, drzv.-j, okien, s~a 

Dl.a polskich Towarzystw krzeseł jtd. 
Emaliowany la.liier na. potUogi. 

· Przy urz~dzaniu z.abaw polecam moją córkę Ma
ryę, iako fortepianistkę, która gra z każdym ka
pelmistrzem ' z nót i bez, nie potrzebuje przedtem 
wspólnej próby. Zamó'\vienia proszę podać pod adr.: 

znakomity z powodu pięknego połysku i 1; 

\vzgl~du na wielką wytrzymałość poleca 

J. \Vilko,vski~ Schonnebeck p. l(ray. F. Schnettelker w Kastropie. 

2 czel~ldzi 
krawieckich 

od za.raz ale tylk o dobrych 
i trzeźwich 

Jan Kaczmarek 
krawi«l~ po!sl.t:i 

w Baukau p. Herne, Bis· 
maustr. 113. 

2 czeladzi 
krawieckich, 

przy dobrej zapłacii i sta-

czen~·ony 1/4 funt 20 fen-yg~w, 

niebieski " ~' 25 ., 
czarny 1, " 3.0 
brunatn-y ~' " 35 
srebrny ." ~' 40 
złoty " ~' 50 

., 

., 
~·' 

.~,_.rin1 jednorocznym swego szwadronu o nadzwy
czajnych talentach muzycznych swej rual'żonki, 
ubolewaJąc, że zmarnieją się one z pewnością, 
.-gdyż . nie stać go· na kupienie 'fortepianu._ Nie bar
dzo się też ździwił, gdy pe\'>nego dnia znalazl 
·w swem mieszkaniu skrzynię z piani
nem i pisemną dedykacyę. NadszedŁ dziet1 O-' " 

dejścia jednorocznych od wojska i oto do prze
rażonego wachmistrza zajechat wóz, a woźnka 
'vykazal się poleceniem zabrania pianina \VY- · 
pożyczonego tylko na przeciąg sześciu miesięcy. 
Aby nie być wyśmianym przez koleg6w na b!a
galne prośby swej żony, kupi l wachmistrz pia-. 
nino. na raty i nieszczęśliwy instrument, przez 
dlugi czas splacany stal nieużytecznie w m,ie
szkaniu, budząc ·swym widokiem wściekło.ść 
wykiwanego vvachmistrza. 

. łem zatrudnieniem mogą się 
zgłosić od_ zaraz. Najlepsza i najtańsza tabaka 

do palenia 

Oryginalny dziennik. \V -ostat~ich dnia~h 
zaczął wychodzić w Paryżu La Carte-Jour

.nal", dziennik drttkowany na k~rtce pocztow·ej. 
~omimo tak szczupfych ram, podaje on oprócz 
1lustracyj, wypadków dnia, \ViadomoścL, z zakre-: 

u polityki, nauk i sztuki. \Vyda\vĆą ,jest. A. 
Desboutin. Pierwszy numer przynosi ilu,stracyę' 
z. opery Masseneta "Iierodya~~··,, sprawozdanie 
z parlamentu w czterech \vierszaerh wiadomo-
~ . . . ' 
SCI o arm.JI ąldo-wej i marynarce w '26 slowach 
-zajścia. ze świata i z sali sądo-\~rer\Y-hiech zda~ 
niach. Recenzent teatralny tego~ 'dzie'rmika wy
kazał w nim nadzwyczajny.: tą.lent. mieszcząc 
krytykę ,,Iierodyady" w 9 wierŚQ3;ach. \V ten 
sposób podaje się czytelnikom historyę dnia w 
Jormie pi gulek, czy ona jednak " t~i1 sposób s tra.:. 
wniejszą, pokaże przyszł'ość. ·- · 

.... ~ J.ak szybko biegnie zając?- w~'ctt~g-~ii"d;. 
}~1<?~CI z ,,,Der Weidmann", maszynista z lok~ 
ń_lotywy zauważył pomykającego zaJąca tuż .0~ 
h?k . P·Iantu, w oddaleniu 25 metrów przed. po
ciągtem. ·Chcąc się przekonać o szybkości za
jąca, pOwiększyŁ maszynista szybkość iazdy, 
Je~z njewie1e to poskutko\vafo, gdyż odległość 
m1ę~z~ zającem a pociąg,iem nie wiele ~ię 
z~meJszyla. Pociąg ten biegł z szybko'ścią 47 
kllometrow na godzinę, przeto i biedny iaiączek 
\\~yciąg~l skoki z taką samą szybkoścJą,t dopóki 
n!e dobiegł do· lasku, w którego gąsz-czu skryl 
s1ę po tak f.orso.wnym wyścigu. Bieg ten trwał 
<>kolo d·wa i pól kilometra. W każdym razie, 
jak na zająca, ładny rekord~ · 

Szanownym Rodakom z Atarxloh i okolicy 
oznajmiam, iż z dniem 3 ·listopada otwieram 

. i n t e r e s Łg o l a ·r s k ·i, . 
przy uUcy Maryańskiei (Marienstr.) nr •. 15~ Qaprzeciw 
.kościola katolickiego. O laskawe popar.cie szano-
·:Wnych Rodaków prosi Z sza-c'Qnkim t .' . , 

Andrzej Sarnowski. 

Adam · słoma. hawiec 
Brnckhausen, Griinstr. 10 

KOŁTUN. 
Aby gmntownie pozbyć , 

się na zawsze tego nieprzy
jemnego gościa, poł~czonego 
z brakiem k.rw.i i brakiem 
apetytu, podaje 

aptekarz 
Smyczyński 

z Nowego (Neuenburg WP.) 
na życzenie dobry i nieza

wodny środek. 

Oldenkott'a w Gees. 
z.ast(}pca w Boch~ , .: 

\Vith. Holłermann, 

Boehum, Nibelungen:s:tr~· ·.;n;r~. ~1~4~. ·-~J·== 

-H OFFMAN N 

właśc.icie.ł: .... tllfons 
& COM. 

Kieczew ski, 
ul. Bahnhofstr. 53. w Gelsenkirchen, ul Bahnhofstr. 53. 

tł1 sobotę, Biedzielę i poniedziałek 
wielkie zniżenie cen 

n a k o n f e k c y i m ę s k i e j i o b u w il u. .._.. · 
Wielka part.ya obrań męzkieh, szare ,brunatne 11 Półbuty dla mężczyzn bardzo mocne podeszwy 
niebieskie pręgi. od 10, 12, 14, 18, 19,50 do 26m. __ od 3,50 lii· 

ń k b 
-. h Uo 'I.lov. e tuewiki dla niewi:.et eiepłe, tyl.ko l.41J m· 

'Wielka part.ya ubra męz ic , w naJnowszyc l . . . . . -
wzorach od 13. 14.50 16 20 do · 36 mr. Wielka partya męsk1ch 1 oamsklch trze ,..,lkow pl ~ 

' ' ' . 11 ewwycb, · tylko 18~ 
"Wielila party~ u~rań dla ebłopet· w, w naJ- 1

1 Trzewiki ó.o sznurowam~a 1 z gul.;kami dl~ W 1tku 

nowszych 8J1g1els!nch \~zorach od ~ 1.90, 2.20, 3,00, 5-7 lat 2,50 rnr. 1. • .. 
4.20, 5oo, 5.so, 6.oo, 1.00, s.oo, do ló mr. 7_ 8 lat 2 ,70 mr. ! NaJlepsza sko1·a 

"Wielko. part.ya §JW dni n.fl. niedzielę, najnowsze 8 -9 . lat ;J 00 mr. , lunłska. 
wzory, ta.aże krój łydkowy od 1.80, 2.00, 2 90, 3.50, 9-12 lat 3 40 mr. ~ 

4.00, 5.50, 6.80, 7:50, 8.50, 9.00, 10, 11.50, Wielka pa:t.ya trzewików sznurowanych i z guz1~ 
do 18 nar. karni ··la dzi~"' oo ~1-35 tylko 2 fl!~ 

----------------------------. Wiel;. a partya .-ałetotów mę~kieh, szare bru- .vlepłt pantdle dla ulewil.u;t, ezt rw(Jn"' 1 <:ZIHl•e . 
d od 3,50 I!lf~ 

natne, i t. d. O(l 9, l O, ll.:>O, 12
> 

13·50' 14, 16 0 Bóty Jla. m~żczyzn, świecąc~ z ko:6skiej sJ~:óry, 
·-----·-2_2_m_r. 'I,OO mr. 

Wielka r>art.ya pał~t t.ot.ów ID1(Zkieb, w pręgi, ·r.rzewJkl "Boekl:lkaJ.f cha nie\\<ia,t z guz • kłlmi 1 oo 
najn. wzory I i II rzędnie od 12, 13.50, 15, 16.50, sznurowania if 5~ 

18, 20, 28, do 36 mr. B6ty z dług1emi cholewami z okuciem 1 bez, nt~J-
ru.le1u1;y dht d.:dtci, we wiebim wyborze, po nowMJs 3kó:ta. koń:~ka. ' 6 90 mr 
zadziwisjąco tanich cenach. ! H.aaasze . m~z.kie i Itrzewilii do sznnrovv!)nia 

-- l . . . 4 40· Jl)t• 
Trzewiki dla Li e •viast ze spr.zr.c~ka.ni ele~m2~ki~ .. i Dla. ro-botnik.ów buty do kopalni robot: ręcż;;, 
trwałe od ., ~· l z okuciem· ·i' bez 3.45· Jnf• 
Trzewiki dla. ' niewlast sznurowane i z guzikami j Trzewiki dla niewiast, do sznurowani; i z g;;: 
skóra kodlslra. spilko ... ane, pod gwar. trwał~ 4,85 m. ziilami apomr· 

D ..nr, .-&>.... ~ ~łaściciel 
. . OnmBDD ~· '-./Omp•Alf. Kleezewsk~. · :. 
ul. Bahnhofstr. 53. Gelst!nkirchen, ul. Bahnhofstr. ·53:· 

000 z obwodu ' 5 milowego zwracam koszta podróży. oao 

Za druk,"nak~a.cł i red.Akcyt odpowiedz:IWly A.ntonfbBrejak:i w Boehum. - Nakładem cseioD'bm:i Wydawmctwa ,,"Wiarasa Pol&kiego'' w Boehum. 
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Codłłenne pismo l•dowe dla Polak6w łla obczyźnie, poświęcone sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

i . 

n' 

IVJ'clledzl codzlen•ie z wyJatkłern dni uoświ•teczuycb 
1 4tttit.kiem religijnym p. t.: .. Nauka Katolicka" z ty
aoinlkiem spolecznym p, t ... Glos górników ł butni
t.łwu. oraz pisemkiem litecackiem p, t ... Zwierchullo". 
Płttłolata kwartalna na poczcie i u listoWTcłl wynosi 
J •r. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen. 
.. Wł&rll Polski" zapisany jest w cenmika pocztowym 

pod znakiem .. t oolnisch'' nr. 128. 

Mód. ł się ł pracuj ! 

Za inseraty placi się za miejsce rządka drobneg-o druku 
15 fen., a za ogloszenia zamieszczone przed inseratami 
.f Ofen. Kto często o~<lasza, otrzyma odpo\viedni opust 
czyli rabat. Za tlornaczenie z obcych języków na pol
elei nic się nie placi. - Listy do redal<cyi. Drukarni 
ł KsieR:arni należy optacić i podać w nich dokladny 
adres pi5zące~Zo. Rekopisów się nie zwraca. ~~azwisk 
kcrupond.entów bez ich upoważnienia nie wskazuje sie. 

ltir .. 252 Bochum (Westfalia), niedziela l-go listopada 1903. 
jRedakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy ulicy Maltheserstrasse nr. 17 na dole. - Adres: "vViarus Polski", Bochum .. 

Rodzice polscy! Uczcie ttzleel swe 
.twi6, czytać i pisać po polsku l Nie 
J-i Polakiem, kto potomstwu swemu 
llftmCZJ6 sł~ pozwoli ! 

~ , 4!11'tr, ~ + 
Na listopad i grudzień 

taJiływać można na każdej poczcie 

,,·wiarusa P olskiego'' 
. tr2ema be.zplatnymi dodatkami, ti. 

"N a u k ą K a t o l i ck ą'' ~ 
"Głosem górników i hutników'' 

oraz 

"Zwierciadłem". 
Przedplata na te dwa miesiące \Vynosi 

tylko l markę, 
ł rodnoszeniem do domu 28 fen. więcej. 

Rodaków upraszarny aby gorliwie agitowalt 
l& "Wiarusem Polsktm" pozyskaiąc mu licznych 
aowych abonentów na listopad i grudzień. W ro
IOWie ludu polskiego starają się zniszczyć pi-
11110 Wasze, Szan. Bracia, to też każdy patryota 
JOlski na obczyźnie dzialać powinien przeciw 
łJm ie.rmanizatorskim zachciankom. 

' + i <crll>' l ' ' ----......,~,-"""' . 

l wypadków dnia. 
Zdrada centrowców na Górnym śfązku. 
Wiadomo, iż polski komitet wyborczy na 

Górnym Ślązku ·wstawU "Gazecie Opolskiej" i 
~W"Y~oorcołn tego okręgu wolne ręce przy przy

. SZł'ych wyborach do sejmu. I(omitet centrowy 
W Opolu, w którym Polacy mają przewagę, po

~ stawił na kandydata znanego posła majora 
Szmulę. To jednak nie w smak rządowcom 
tentrowym, bo p. Szmula nie jest hakatystą, a 
centrowcy ślązcy gtównie do polak~erców 
tnają zaufanie. Za wszelką cenę, postanowiono 
ni'e dopnscić p. ·szmu li do mandatu. 'vV tym ce
lu dopuszczają się centrowcy jawnej zdrady 

- nietylko ludu polskiego, lecz nawet samej partyi 
tentrowej. 

Oto co pisze w tej sprawie "Gaz. Op.": 
"We ·wtorek po poludniu okoŁo godziny 4-

ł~j odibyli przeciwnicy kandydatury pos!a Szmu
U, tj. prawie wyłącznie niemcy z miasta, \Vśród 
tórych także ni1estety pewna część księży się 

~ajdowala, poufne zebranie, aby uchwalić usu
nu~cie kandydatury Szrnuli. Byto tam tych se-

. cesyonistów czyli odszczepieńców od oficyalnei 
:~alftyi centrowej okolo 40. Uchwalili, jak pisze 
ch organ "O pp. Nachr.", jednogłośnie- kandyda
turę radzcy sprawiedli"\vości, adwokata Vogta. 

. Niech sobie każdy z naszych wyborców po-
. e: Na to traktowanie ludu polskiego i jedynie 

r':' ~gaJnego ~omitetu centrowego jak kopci~szka 
, . rny w dm u wyborów należytą odpowiedz. 

'Niech każdy pra'wyborca stosownie do tego 
st~puje, niech od wsi do wsi agituje, aby wy-

bierano dobrych walmanów, z których żaden 
sprawy ludu nie zdradzi! 

Naszem zdaniem Polacy wybrać winni p. 
Szmulę ale p. Szmula winien nie wstGpować już 
do centrum, które w ten sposób go policzkuje, 
lecz do l(ofa polskiego. 

Co teraz pO\\ ie "K.uryer", ,,Wielkopolanin'' 
itd.? 

A co powie "Przewodnik", który to mówi, 
że powstai na to~" aby Polaków na,;vrócić na 
centrową ,,wiarę'''? 

. My możemy tylko tyle powiedzieć: .,Strzeż 
nas Panie Boże od przyJaciół centrowych, bo z 
nieprzyjaciółmi damy sobie sami radę." 

S.łowa a czyny . 

W HKolnische VolkszeHung" czytamy: 
ReJigions11nterricht in der Muttcrsprache. 

Zu diesem Kapitel schreibt man uns: 
In Goethes \Verken, 29. Band, finde ich 

folgen de Steli e: .,Die mit ausse1ichen Dingen, 
mit Benutzung von Olitern beschatti·gten 'vVelt
geistlichen waren dagegen genotigt, sich mit 
dem V olke abznge.ben · sie 1.1usstcn seinc 
Sprache sprechen, wenn sie besscren Unter
richt verbreiten wollten, das Organ keines
wegs verschmahen, W 1odurch ein solcher 
Zweck zuletzt al! e in z n erreichen war." Da 
Goethe so gerne iiberall als Autorkat angeru
fen wird, so konnte sein Ansehen auch einmal 
d'ie in der 1\oln. Volksztg. immer aufgestellte 
Behauptung stiitzen, dass Religionsunterricht 
mit .Ertolg nur in der Muttcrsprachc erteilt 
\verden kann. 

Brzmi to polsku: 
"Nauka religii w języku ojczystym. O tej 

sprawie piszą nam: 
"W dzieŁach Ooethe'go, 29 tom, znajduje się 

następujący ustęp: "Spra\vami zewnętrznemi, 
używaniem dóbr zajmujący się duchowni świec
cy, byli przeciwnie zmuszeni, zajmować się lu
dem; musieli używać jego mowy, chcąc lepszą 
naukę rotzszerzać, bynajmniej nie gard'zić orga
nem, przez co taki cel ostatecznie tylko osięg
nąć bylo można." Ponieważ Goethe tak chętnie 
wysuwany by\v-a jako powaga, natenczas mo
globy się na niej oprzeć także ' powtarzane cią
gle zdanie "Koln. Volksztg.", że nauka religii ze 
skutkiem tylko w języku ojczystym może być 
wykładaną." 

Bardzo to piękne zdani·e, ale J(oln. Volks
ztg." powinna wsiąść porządnie na karki swo·im 
"dajczkatolikom'", aby filary centrowe też po
d'Iug tego zdania postępowały. 

Telegramy. 
B i l b a o. Spokój został częściowo przy. 

wrócony. 
N o wy Jor k. Robotnicy budowlani pro

klamowali bezrobocie. 
R z y m. Ojciec św. przyjmując pewną mie

szkankę "'enecyi, wyraził się: Kto wie, czy za 
rok lub dwa nie zawitam w W enecyi. 

P e t er s b u r g. Zamach na gubernatora 
Golicyna urządzili trzej Armeńczycy. 

Polacv na obczyźnie. 
Bocbum. Wawrzyn czy Lorenz? Tutej

szemu mistrzowi krawiecki·emu p. \Vawrzynowi 

France wytoczono proces, że na oknie swego 
skład11 kazał wypisać Wawrzyn franl<:a, ai \vięc 
po polsku, zamiast ,,Lorenz'. S<td tawniczy u
w•olnil jednak p. frankę od winy i kary, gdyż p. 
Franka zawsze pod1pisywał się Wawrzyn i tylko 
taki napis miewał zawsze na oknie swego skła
du, nie może więc być mowy o zmianie imienia. 

Zastępca prokuratora wniósl o 10 marek 
grzywny, odn. 2 dni więzienia. Nie wiedzileć, 
czy zastępca prokuratora zadowoli się tym \VY

rokiem. Pan franka bronić jednak nie przesta
nie w danym razie swego imienia polskiego . 

Berlin. Berlitiski komitet kolonii feryjnych 
\vyslał w tym roku blisko 100 dzieci berlińskich 
podczas ostatnich wakacyi do ich krewnych i 
domów gościnnnych w kraju. Przed odjazdem 
ich wyrazi! przewodni'czący Towarzystwa ży~ 
czenic, żeby dzieci, wysłane na kolonie feryjne, 
napisały też parę slów do komitetu o swoim po
bycie, aby pokazały czy i jak umieją pisać po 
polsku. Na 96 wystanych d'zieci ustuchato tego 
wezwania 28, a zatem jedna trzecia cześć dzieci. 
- "Wszystkie ich listy, jak stwierdza "Dzien
nik Berliński", pisane są bardzo wadli\vą pol
szczyzną, pełno \V nich strasznych błędów or
tograficz.nych i stylistycznych, ale poniekąd nie 
uniewinnienie możemy sobie powiedzieć, że dziś 
i w kraju dzieci polskie piszą niestety niewiele 
lepiej". Nie zrażając się więc wielką wadliwo
ścią listów naszych berli(tskich dzieci polskich 
tak pod względem ortografii jak i stylistyki, 
wzmiankowana gazeta podaje kilka. najlepszych 
z nich, aby z jednej strony stwierdzić tę ich wa
dliwość i zachQcić rodziców w całej kolonii ber-

, lińskiei do tem gorliwszego starania ~ę o dol;lrą 
naukę języka ojczystego dla· ich dzieci. Z dru
giej strony zaś podaje te listy dla unaocznienia 
rodakom na obczyźnie i w kraju, jak dodatnio 
na dzięci berlińskie oddziałuje wysyłanie ith 
choćby na parę tygDdni w r"Oku, d'o stron ojczy
stych. 

Polacy w Syberyi. W dziewiczych pustko
wiach Syberyi, zwłaszcza Tomskiej, mieszka 
dużo osadników polskich, którzy utworzyli tam 
cale wsie, liczące po kilkaset mieszka(ICÓW1

• Naj
większem pragnieniem osadnikó\\11 jest chęć po
siadania kościola katolickiego w siole swojem. 
Obecnie budują się kościMld \ly Barokówce i 
l(rasnojarsku. Nowa ś'lviątynia w Krasnojarsku 
zastąpi stary Jwśció.fek tamtejszy, zbudowany 
przed 46 laty kDsztem metropolitów .tiolowió
skiego i fijałkowskiego. Polacy w Syberyi zaj
mują przeważnie stanowiska· w rozmaitych u
rzędach i biurach, znaczna przytern część pra
cuje przy kolei jako wyżsi i niżsi urzędnicy, ro
botnicza klasa kolE:~jo\va liczy przeszlo 200 osób 
Polaków. W gub. jenisejskiej je~t kilka, \VSi, za
ludnionych wyłącznie prawie przez wtościan ka
tolików. trudniących się rolnictwem. 

Leszek Biały. 
Leszek Bialy. od jasnych \\ łosów tak na

Z\\ any, nie odrodził się od ojca; był dobry. szla
chetny, sprawiedliwy i ak on, jednak nie bardzo 
mu się po\vodzilo w rządach, bo był nazbyt ta
hvo'\viemy, a z tego źli ludzie korzystali i Pol
ska straty poniosla za jego panowania. 

Zostaw·szy księciem panującym, bratu swo
jemu Konradowi oddal Mazo\\ sze i l(ujawy. 



Leszek mial za żonę świątobliV\·ą księżnicz
kę ruską Grzymislawę i także na J(uś miał oko. 
Kiedy tam wśród niezgód książęcych panowie 
ruscy wygnali z lialicza ,,-dowę po Romanie z 
dwoma synarui i Bazylim, ta udała siG pod opie
kę Leszka. On wtedy sprzy111i'erzył się z kró-
lem węgierskim Andrzejem. ujął siG za nimi i u
trzymał ich na księsrw·ach. Lecz gdy ci znowu 
zostali wygnani, Leszek dał córkę swoją Salo
tneę za żonę syn o 'W i Andrzeja, 1\o1omarwwi i te
go osadził na tronie Halickim. Odbyła się tmn 
uroczysta komnacya S-letniego Kolomana i 3-
Ietniej Salomei. Ale I}Onieważ Rusini byli ob
rządku wschodniego, a Koloman ich gw:aHem 
zmuszał do obrządku łaci!tskiego, to ich tak zra
ziło, że go wypędzili, a Leszek zniecierpliwiony 
\Vez\vat jednego z książ~1t ruskich, dzielnego 
Mścisława Mścisławowicza. żeby tam zrobił po
rządek . Ten jednak poro·zurnia.t się z \tVęgrami 
i osadził ·w fia,!iczu Andrzeja, drugiego syna 
króla węgierskiego, ożeni\vszy go z córką swoh1 
Anną. Odtąd iuż Ruś CzerYvona nie zależała 
od Polski, co byto dla niej samej z wielk<:t szko
dą, bo póty była \Vierną Ojcu św., póki trzyma
ta z Polską; jak się oQdrywała od Polski, zbliża la 
się zaraz clo patryardtó\\/ konstantynopolitań
skich, którzy ją ciGlgnGli do scll yzmy. Tym spo~ 
sobem Leszek przez \tV ęgrów I<nś postradał. 

Na Mazowszu rządzi{ Konrad, który był 
·wielce różny od dobrego Leszka, chytry, cie
mięzca. Prusacy srodze pustoszyli Niazowsze; 
powściągał ich dzielnic \Vojewoda Krystyn, o
piekun Konrada, ale kiedy temu sprzykrzyły się 
jego rady i napomnienia - kazał go zabić. Ści
gala go odtąd' kara Boża. bo tem śmielei Prusa
cy piG1drowali Mazo\vsze. Konrad nie mógł im 
się obronić i okupywal się, obdzieraląc podda
nych; wyprawili się na nich Polacy z całego 
kraju, Z\vyciężali ich, ale jak się \Vojna skoJ1czy
ła1 Prusacy zaczynali najazdy swoje po cla\vne
mu. vVtedy Konrad spro\vadził z Niemiec do 
Polski zakon· rycerski Krzyżaków, których było 
.obowiązkiem bronić cłu·ześcian od pogan . i roz
szerzać wiarę św. Dal im Konrad ziemiG cheł
.mińską w lenno, to jest, że jego mieli uznawać 
za pana tej ziemi i hotel mu skladać, a bronić 
Polski D d Prusaków i na wracać ich. Oni jednak 
żadnych przyrzecze(l nie dotrzymali, przeciw
nie, jako niemcy, niecierpieli Polski i stali się 
dla niej gorszą plagą od Prusakó\\·. 

_LELUM POLELUfd. 
Opowiadanie historyczne z X wieku 

napisRł 

Walery Przyborowskł. 

(Ciąg d.aiszv .l 
- A konia ... czekaj tutaj, ja go sama na

·poję. 

Wyszła z izby, zamknęła drz'vvi na zewnątrz 
na ko-łek. Cisza zaległa dokola Mlady, tylko 
k o t drzemał i mruczał. Wkrótce slychać było 
skrzyp żórawia, \\·idocznie Zmora czerpała \\-o
dę ze studni. 

Niezadługo potem wróciła i rzekła: 
- Napoilam ci konika i dałam mu siana. 

Chrupie aż mił·o. 
. Usiadla obok kota, na pniaku drzewa i v,.- pa

trzyła się w ognisko. Teraz dopiero mogla Mla-· 
da przypatrzeć się dobrze. Ryła to kobieta jnż 
niem-loda, chuda, zasznszona, ·o bladej twarzy i 
·wielkich, c za my~h, ognistych oczach. Włosy 
pod brudną chustką, jaką miata na glDwie, były 
także czarne, a·le tu i owdzie przyprószone si
wizną. Ubrana byla nędznie, w zapaskę z mo
drego samodzia.tu i takąż spódniczynę. Ręce 
miała chude, długie, z paznogciami zakrzywio
,nymi, jak u jastrzębia. Nogi gote i brudne \VY

glądały zpod spódnicy. Taka była cienka cab 
i wysoka, że istotnie wyglądała 11a zmorę. 

Posiedziala przez ch\.Y'ilę w milczeniu, po
cz em podniosła glo\vę~ \V1e)Jita S\Ve czarne oczy 
\V dziewczynę i rzekła: 

- Chodźno tu bliżej, niech ci się przypatrzę. 
Mlada posunę{a się do ogniska i stanęła w 

świetle od niego padającem. Zmora obejrzala 
ją od stóp do gtó\v i rzekła: 

- Hm! hm! Kożuszek masz i piękną spó
dnicę i luk i topór. Widziałem też konia, młody 
i wytrwały. A co ty tam masz w kobiałce? 

- Podpłomyków trochę, ryb suszonych, 
ser i sól. 

- Dajno to, bo mj się jeść chce, a żaby, i 
węże już mi obrzydły, chleba już trzy niedziele 

WIARUS POLSKl. 

Kiedy tak się z dwóch stron Polsce nie wio
dło, starosta Swiętopelk, który rządzil na Pomo
rzu, zażądał od Leszka, aby go uzna! za księcia 
Pomorza. Leszek odmówił. lękając się żeby 
Swiętopdk nie oderwał Pomorza od Polski. 
Chcial się jednak o tem naradzić z książętami i 
biskup·ami polskimi, zaprosil ich więc na zjazd 
do Gąsawy, miasteczka ,,- vVielkopolsce. Mial 
się tam także stawić i Swiętopelk; ale mija l 
dziet1 po dniu a 011 nie przybywał. Nareszcie 
kiedy Leszek najmniej się tego spodziewał i byl 
bezbronny - wpadl Swiętope~k zbrojno. i księ
cia zamordował. B:yf tam i tlenryk Brodaty 
jeden z książąt ślązkich, Lat dzo pobożny; r ~~..:1h 
się i na niego mvrdercy, [ut- gu nie zabili, bo go 
zasłoni! cialem S\'. c.lem wiern~: s!u~;;, któregrJ ua 
śmierć pora:1ili. (h\ sługa 11a.zy\\ at się Pere
~ 1 yn. Książe za ten czyn bohaterski poton!Si: :.vo 
jego obdarz yl \\.t ościami i szlached""em r od 
niego to \\ Ziql pocz!{tek znakomity ród Nalę
CZÓ\\-. Takicmi to zaslugami, szlachetnością i 
poświęceniem dochodzili Pola-.:y do szlache
ctwa. 

Smier~ Leszka tak straszna, w \Vielkim 
smutku pogrążyła naród. Śtało się to r. 1227. 

Ze spraw gornoślązkich. 
Następującą ciekawą rozmowę z ks. Ste

phanem podaje Gordon \Y ,.Kraju", z któJ>ej wy
nika, iż rozmo\va oQdbyła się przed astatniemi 
\\ ·ypadkami na Górnym Slązku. 

.. Ksiądz Srephan jest naczelnym redaktorem 
"Gazety Katolickiej·', która jest na Slązku pol
skim organem stronnict\va centrum. Z jego ust 
dowiemy się~ co myślcl najwybitniejsi przywód
cy katolików nicmicekich D narodowym ruchu 
polskim na Górnym Ś!ązku. 

- Duchowiet1stwo - mÓ\\·i .wcale popra
\vną polszczyzną ksiG1dz Stephau - musi zajmo
wać się sprawami politycznemi i spolecznemi. 
IJ1aczej mogłoby u nas w ko1'1cu dziać się to sa
mo. co się dzieje obecnie w maso1łskiej Francyi, 
gdzie duchowieństwo ,ograniczyło się tylko do 
Kościofa. Na Górnym Ślązku ludność jest mie
szana: niemiecka i polska. Duchowni muszą 
przestrzegać ró\Ynouprawnienia. Być może, iż 

niektórzy kapłani, ŻY\\-iej przejęci kulturą nie
mleclq, okazują wiGksze sympatye dla ludności 
niemieckiej. Ogól duchO\\"ieilstwa górnośląskie-

nie jadłam, soli nie mam, a serca nie widziałam, 
nie wiem ile tlat. Dajno. daj! 

Mlada, zdjęła kobrałkę i oddała ją Zmorze. 
Ta, chciwie zaczęła zajadać podpłomyki, ser i 
ryby. soląc obficie i spoglądahtc kiedy niekiedy 
na dziewczynę. 

- A tobie się jeść nie chce? 
- Co się niema chcieć .. 
- A no ... spróbuj żabki i \\ -ężów ... to dobre, 

prawdę mów· ię, dobre. Ale ty jakoś dziwnie ga
dasz. ty nie tutejsza? 

- Nie. 
- A skądże ty jedziesz? suto koło ciebie, 

kmieca córka być musisz? 
- Nie. 
- Więc cóżeś ty za jedna? Dokąd jedziesz? 

Skąd się tu wziąłaś? 
- PobJądzilam . 

- Hm! - mruknęła Zmora - nie chcesz 
gadać i mądra z ciebie dziewka. Zal mi ciebie, 
mloda jesteś, krew z m·iekicm. Ale jak mój wTó
ci, choćbym cię nie \\·iem gdzie ukryła, zaraz 
poczuje ludzkie miGSO. Taki ma już węch. łim! 
zmora jestem, dnszę dziewczęta i chłopców po 
nocach ... 

Ohvorzyta szeroko \viclkie, płonące jak za
rze\vi'e oczy i śmiała się, ukazl11ąc szereg czar
nych zębów. MladG dreszcz zimny przebiegł 
od stóp do glmvy. Umysł jej przesiąknięty za
bobonami widzial w tej dziwnej kobiecie istotną, 
prawdzi\\ 'ą zmorG, wysysającą luew i duszącą 
ludzi. 

- Jezusie świG tY, ratuj mnie! - szepnęła. 
Zmora tymczascin pochłonęła z nadzwy

czajną żarłocznością \\ szystko co byto w kobiał
ce i oddając ją dzie'\\·czynie, mówHa z ciąglym, 
dzikim śmiechem: 

- Naści, weź sobie kobiałkę. Najadlam się, 
bo najadłam, aż miłD. Dawno już syta nie by
łarll. Gzem tu żyć '" puszczy? Luku nie. mam, 
ptaków i Z\.Vierza bić nie mogę, jeno \Yęże i ża
by chwytam. Che! che! che! 

lVUada tym<:zasem och.!onęla ze strachu. Za
stanowi/a się nad. tem, że jest sam na sam ze 

g~. je?nak trzyma zawsze z ludem, i z ludenna. 
POJdZJe... . ytol 

- Choćby przeciw cenirum? lili c 
- Nie sądzę, aby do tego miało kiedykQI- ra 

wiek dojść. Centrum bronilo zawsze sprawy 
1 

pr 
Polaków, i broniło najmądrzej; przeszkadzały 
mu nieroztropne wystąpienia Polaków. Przecie ć 
kiedy Roeren wypowiedział swą mowę pod. rra 
czas interpelacyi wrzesińskiej, kilka pa(J polskich · 
całowało g.o z wdzięczności po rękach. Lecz: 
gdyby ·nawet stosunki z centrum miały uledz 1a 
zerwaniu, jestem pewny, że duchowieflstwo Pói- Oó 
dzie z ludem. , y 

Z ludem - ale nie z "06rnoślązakiem", któ-. ie 
ry stale podkopuje powagę duch{)w•ie(Jstwa i re- k 
ligii . Niech mi pan wierzy, oni dążą wprost do 1ia 
śchyzmy! 11si 

-Ksiądz dobro-dziej chyba żartuje! 1Y 

- \V cale nie. \tV pros t do schyzmy. Ten 
Korfanty jest v.·ielkiem niebezpi·eczet1stwem dla: 
Kościoła. Niech pan przeczyta tylko, jak Dni oli 
wymyślają \.V "Oórnoślązaku" na centrowco ;~.r, eg 
na księży, na posłów takich jak Letocha... ~t 

- Czyż centrowcy podcząs walki wybor .. y, 
czej nie wymyślali tak sam{). ,,Górnoślązako- si ę 
wi"? ki 

K.s. Stephan zastanowił się. ar 
- Przeci'eż nie tak... \Vłaściwie jaskrawą 

była tylko jedna odezwa. Ja dla tego też nie an 
chciałem jej drukować w mojej drukarni. Lecz e 
i w tej odezwie ceutrowei opierali się na pra- al 
wdziwych faktach, gdy "Górnoślązak'' miotał t 

wciąż kŁamstwa i oszczerstwa. ią 
Ks. Stephan wyszedł d'o trzeciego pokoju i s. 

po chwili wrócił' z. arkuSzem w ręku. rie 
- Przeczytam panu, jak "Górn{)ślązak" na ~Y 

nas na·padaL. ,je 

Muszę wyznać, iż bylem przygotowany n·. 
słyszeć ostrzejsze słowa. Ks. Stcphan snać spo- a 
strzegl, iż nic wywola1 zamierzone:g{) wrażenia, Yi 
i jął mówić elalej: 

- Nam, duchownym, nie tyle zależy na ten1. 
czy mandaty otrzymają kandydaci centrowi, ile 
żeby postami zostali ludzie pewni, obrońcy l(o
ściola katolickiego niezachwiani. Tego musimy 
pilnować, bo w parlamencie trzeba bronić spraw i 
religii i l(ościola. Gdybyż . u nas kandydowali 
tacy ludzie, jak ks. ferdynand RadziwiU lub ks. 
:J ażdżewski! Nie mielibyśmy nic przeciw temu, lii 
lak nie mieliśmy 11ic przeciw kandydaturze I(ró-

starą, chudą i sŁabą, jak się zdawa1o kobietą i ni 
do teg-o bezbronną, podczas gdy ona, fv1lada, ma 0 

tuk i topór. Naj\viększe niebezpiecze{Jstwo gro- 1 

zi od ·owego mGża Zmory, o którym wspomnia- n 

ła Mlada uciekać st~td, chotby parzyszło stra- t 

szną noc w puszczy przepędzić. 
- No, -- rzekia -- Bóg wam zapłać za 

przytulek, muszą jechać dalej. 
Zmora na te slowa wyprostowała się, W' 

czarnych jej oczach mignął jakiś m"ętny, niepe
wny b las~ i rzekła: 

- Jechać? po nocy? po puszczy? A dokąd· 
że ty jedziesz? 

-- Daleko, do Poznania. 
Odzyskala teraz całą od wagę i pewność 

siebie. 
- Do Poznania? czekajno! - oparta glowę ,l 

na chudej, kościstej rQce - coś słyszałam o tent, 
jeno ml się w giowic mąci. Do· Poznania! a to tu 
o trzy stajania na prawe, idzie wielki gościniec, 
widzi mi siQ, do Poznania. Gadali, że trzeba pu
szczą jechać. d·wa dni i d\\·ie noce, żeby tam dO>
jechać. Do Poznania, do Poznania! 

Ostatnie stowa wymówiła napół szepternJ 
spuściła głowę i zamyśliła się czegoś głęboko .• 
Kot mruczal, ogie(I trzaskał, węże na pręcie 
skwarzyły s i ę i kruk gdzieś w kącie łopata! W' 
skrzydła. Nagle Zmora wyprostowała się, zer· 
w·ala z pniaka, skoczyła jak wewiórka zwinnie 
i szybkD i śmiejąc się dzikim śmiechem, chwyci
ła niespodziewając się czegoś pod,obnego Mładę 
wpół, i poczęła z nią tatkować dokola ogniska. 
Dzie\vczyna p[·zerażona do najwyższego sto
pnia, usiłowała wyrwać się z objęć wiedźmf, 
ale ta chudemi rękami. trzymała ją z nadzwy
czajną sUą, jak jastrzęb szponami swą zdDbycz. 
Śmiała się p.rzytem ciągle i niekiedy śpiewała:. 

Na Lysicę jadę, jadę. 

Na łopacie jadę, jadę, 

A tu bies, a tu bies!... 

(Ci<.\~ dalszy nastąpi.) ' rp 'i 't 



-.... 
iem;, Choć mnie się wydaje, iż naj\\' laściwiej 

K~~br. gdyby wszyscy posłowie polscy \YStą
~- do centrum. Sprawy religijne stoją ponad 

tol~ 1'
1

·awatni narodowośdowemi: A centrum bro-
~wr ·1przedcwszystkiem spraw religii! 
ały l uważałem, iż zbytecznenl byłoby wszczy: 
~cie ~~:z ks. Stephanem na ten temat dyskusyę. Za-
!Od. na~ e m tedy: . . . " . 
flch . - Jak centrum odnOSI Się do .. l(atoltka ? 
ecz _ Stosunek ten nie jest jasny... Centrum 
edz 1a do .. Katolika" wielkie. ż~le._ To, co dziś robi 
~ój~ Qórnoślązak", prz.ed dzieSięciu laty, z po\vodu 
1 ybom Szmuli, robił ,.Katolik". ·I, choć \V for
ttó .. Jie nieco oględniejszej, wymyślał centrowcom 
re~ k sarno. Tylko przeciw duchowie1'1stwu nigdy 
do \iaitO\\·nie nie 'v\ · ystępowaL P. Napieraiski 

usi \\ ' yra-źnie oś\viadczyć, czy idzie z centrum, 
rv nie ... 

en · _ A jeśli nie? 
dla - To my polderujemy odpowiednio naszą 
oni olityką. "Górnoślązak" nas nie przestrasza. 
, ego kandydaci mieli przy ostatnich wyborach 

'5 tysięcy głosów. M3rśrny ich mieli 300 tysię
or .. y, a przy energicznej agitacyi mogliśmy byli 
o.. sięgnąć :WJO i 500 tys . glosów. Atoli z .. l(ato

kiem" musimy siQ liczyć. Jego \\'pływ jest 
ardzo znaczny. 

ą - Napadaj<.! na dncho\\'iet1stwo. Niech pan 
nie amięta, że księża.~ muszą rachować się z rZ~\-
ez em. Rzctd nazy\va ich polonizatorami, a rady
a- aine pisma: polskie - germanizatorami. Sko:.. 

tal tyllw ksiądz zajmie się żywiej ludnością, mó
iąc--ą po polsku, wnet po\vstaje wielld halas. 

i s. kardynał Kopp pragnie przestrzegać spra
!iedliwości. ale po polsku nie nmie i nie można 

na !ymagać chyba, by się teraz u,..:zyL Tak samo 
ie umie po polsku pe\Yna liczba. księży. Nauka 

u.. szkolach odbyv:a się po niemiecku. Cóż księ
- a s~ ter1111 \\'inni, że panuje system germaniza

ia, Y.iny ? ... 
Pytam o ,.Gazetę Katolicką". 

1. ·_ .. Gazeta", odpo·\Y·ia-da ks. Stephan,- jest 
He 1rgancm duchowie(!Sh\-a górnoślc:1skiego i. co 
o- atcm idzie, organem centrowym. vV centrum 
Y akatyści są dotąd wyjątkami. vViększość bro
w i zal\-sze praw religijnych ludności, używającej 
li 1{)\skiego J ęzyka. Zresztą na Slązku Jttż się roz-
s. reakcya przeci\v radykalizmowi pol

Centrum lekceważyło sobie dotąd tę 
rawę . Teraz weźmie siG do niej inaczej. 

.lak się weźmie "inaczej", ks. Stephan prze
i 1ilczat. vVogóle w calej rozmowie ani razu nie 
a owiedział: ludność polska, lecz używal zawsze 
- '.na~~enia "ludność, mówiąca po polsku". Ten . 

a- roblly szczegół charaktetyzuje dDstatecznie 
a- tamowisko, ją1de redlaktor ,,Gazety Katolickiej" 

alrnuje \vobec rnchu narodovvcgo na Góruym 
'lązl·u " a: . A , 

Ziemie .polskie. 
Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur., 
Wąbrzeino. Żonę mistrza stolarskiego pa

a Murawskiego pokąsal pies, podobno wście-
·ry. Pani Mu rawska uda./a się do Berlina do J.i:li
iki, w której leczą chvrych na wściekliznę. 
Lidzbark~ Tutejszy cech szewski obchodził 

rę : Poniedzia!ek 300-letnią rocznicę swego istni~-
1 .Jenta. Dokument z roku 1603, w którym krol 
~ oJski Zygmunt III usta \VY cech11 szewskiego 

t\\·i~rdza i wyraża mu życzenia, znajduje się 
_ Przewodniczącego. 

- Podgórz. Po raz drugi zerwano w nocy na 
torek napis jednego z tutejszych kupców j zni

zczono go. Psotnika poznano jednak i czeka 
: 0 kara za \vyrządzenie krzywdy. 

·e Ełk. Tu tejsza izba karna skaza la za prze
~ fą_Ycanie właściciela Szrube z Soczek i cieślę 
• ~ze!a Kiosa z Dybowa każdego na dziewięć 
e ltes1ęcy \\ "ięzieni'a . Obaj oskarżeui przemycili 

dnej nocy 29 owiec z rosyjskiej na pruską stro
ę. 

Z Wiei. Ks. Poz~ańskiego. 
: M Grah.ó~ . . Na Ż\Yirówce wiodącej do Szcz~-
r or.na, wozn1ca Jan Gamołka usnąt na wozte, : :~~~e ~hoczy!y z drogi i ~vpadty, ~ ~v-o~em .w 
• d· Gamołka spad{ ra-k meszczęsltwte, ze me-
• a lugo potem życie zako1kzyt 

. ~niezno. Synclykiern konsystorza \V Gniei
le nuanDwauy jest sędzia Stanis!a·w Sczaniecki. 

,j e Pleszew. Na przysio/ku Tursku gósp. Igna
. l t~\~u !a~asowi spalilo się kilka stogó~v ~żyta, 
i IVi a 1 ~1ana. Pożar . spowodowały dziecl ba-

ąc:e Stę zapatkami. Tan.as nic z tego zboża 

WIARUS POI:SKI. 

riie zabezpieczył, z tego po~vodu pjonosi ogro
mną stratę. 

· Spł.awie. Dobra rycerskie Koronowo nabyl 
od niemca, posiedziciela Sandera właściciel dóbr 
rycerskich p. dr. Skarzyński ze Splawia. 

Bydgoszcz. lir. Potulicka z Potulic kupiła 
w Oórzeniu w powiecie bydgoskim od Ryszar
da Schmidta folwark, obejmujący 300 mórg, za 
118 000 mr. l(omisya kolonizacyjna, której ten 
fol\\"ark przedtem ofiarO\\·ano. dawała tylko 
90 000 rur. lir. Potulicka zamierza fohvark roz
P.arce!ować między mniejszych gospodarzy. 

l(oźmin. Pan dr. vVladys!aw Wyszyóski 
kupił od kapitalistó\\·, malżonkó\V Łukaszewi
czów, ich przy ul. Krotoszyt1skiei polożoną ca
łą posiadłość, składającą się z dvvóch pięknych 
kamienic. No\,veznu naby\\"CY, który nietylko 
jako dzielny lekarz daleko i szeroko publiczno
ści miasta K.oźmina j okolicy jest znany, ale za
razem jako wybitny mąż. stojący na stanowisku 
dzielnego Polaka i patryoty, szczęść Boże! 

Inowrocław. :VV niedzielę odbył się na sa1i 
hotelu Basta zjazd Towarzystw Przemysłowych 
przy licznym udziale członków miejscowych i 
pozamiejsco\,·ych Tow. Przemyslowych. 

W Łabiszynie na \decu niedzielnym przy
jęli wiecownicy jednogiośnie następując~! rezolu
cyę: 

.,My \\·yborcy pO\\ iatn szubil'tskiego, zebra
ni na wiecu w Labiszynie. ubolewamy nad roz
dwojeniem, jakie w celach prywaty i ambicyj 
osobistych a często dla chleba. usiluhl nicktórzy 
z okaz.yi wybor(l\\' do sejmu szerzyć w naszem 
społecze11stwie. ) 

'vV obec zagrożonych naszych Ś\\ iętości na
rodowycll, które wymagają obrony z strony 
\\ ·szystkicll zjedlioczonych naszych stanów, pro
testujemy przeci\\'ko sztucznemu ćwiartowaniu 
naszych sił narodo\vych na klasy ludowców, u
godo\vców, demokrató\v, arystokratów·, szlachtę 
zacofaną. postQpową i inne, podczas gdy my o
świadczamy jak najwyraźniej, że \\'Szyscy h\·o
rzymy tylko jedną partyę: .. Naród Polski". 

Ze ślązka czyli Starej Polski. 
I\rół. Huta. Japoóski lekarz. dr. tlaku od

. wiedzi{ lazaret knapszafto\\',Y, szyb 'Krupa i hu
tG, aby zobaczyć urządzenia, potrzebne dla cho
rych. Następnie pojecha! do Tarno\.vskich Gór. 

Zabrze. \N kopalni Konkordia zostat w śro
dG przed poludniem \\ ·ęglami przyrzucony gór~ 
nik ·Emil Oolly i na miejscu żyć przestał. Ciato 
nieszczęśliwego ·odniesiono do szpitala lmap
szafto\\'ego. 

Lugniany. Strasznemll nicszczęściu uleg? 
mtynarz So!ga w Dąbrowce. Chciał on się 
przekoaać, czy maszyny S~! \V porządku, przy
czem ch\vycila go rnaszyna za surdut i tak go 
pognioHa. że musiano nieszc.zęśli we go natych
miast odwieźć do szpitala św. \Vojciecha w 
Opolu. 

Opole. vV zcszly wtorek \\ ieczorem utopi! 
się w Odrze sternik Pogrzeba z Zelaznej. Nie
szczęśliwy uczul się bardzo zmęczonym i wy
szedl na świeże PO\\·ietrzc. Naraz został m
szony paraliżem i \.\:ypadi z czołna do wody. 
Znajdujący się w pobliżu łodziaż pospieszył za
raz na ratunek· i ze! ola{ nieszczęśliwego wydo
stać z wody. Przy\vo{any narychmiast lekarz 
dr. lV\ericlics stwierdził śmierć. 

O.łogói>veł{. \rV nocy na 24 bm. dopuszczono 
się brutalnego morderstwa. Nad ranem tegoż 
dnia znaleziono \\" krwi leżącego nwzy\vego 
chtopca, lnóry. jak się pokaza/o pochodzit z 
Schonau. G.tówa i plecy były bardzo poranio
ne. Obok niego znalezi-ono potarnany parasol i 
kij, z czego- wnioskO\\ ·ać można, ii został napad
nięty. Morderców dotychczas nie okryto. 
E----·---22-- ----··--·--..!..lEL . L& B22 

Wiadomości ze świata • 
Z Niemiec. Uklad między Niemcami a An

glią z.osta! podobito zawarty tajnie. Celem te
go układu ma być wzajemna gwaraw:ya w 
sprawie posiadania kDlouii afr.rkM1skich. 

Z Węgier. Na konferencyi partyi Jit··cra!ne; 
odczytano 7...ądania komitent dziewięciu. Brzmią 
one: 1) zmiany odznak woiskO\\.-ych; 2) 7astó
sowania języka \\·ęgierskiego w wojsko\' ej pro
cedurze karnej; 3) przyznania pra\va rozstrzy
gania co do udogodnieti w sprawie służby woj
skowej mJnistrO\Yi honwedów; 4) przydzieleni-l 
węgierskich oficerów do węgierskich pulk(1\V; 
5) ,,·yksztakenia oficeró\\" w języku węgi~r
skim; 6) C stanowienia ścisłego stanu czynnego 
podczas poko.iu; 7) skontyngentowania rezen~·y 

zapasowej; 8) zmiany stużby trzechletniej na 
dwuletnią. \V końcu zawiera program t_~n. o
Ś\\'iadczenie że ustanO\\ ienie języka anna Jest 
pra\\'em mo~1archy, partya liberalna nie wc!ą.ga 
w program swój sprawy języka komendy t Ję
zyka srużbO\vego. 

z Hiszpanii. W Bilbao wszystkie rodzaje 
r-obtnikÓ\\" przystąpiły do strejku. Liczba -strej
kujących wynosi 40 000 ludzi. Ruch kolejo_wy 
i tramwajowy \\ strzymarty. StreJkujący usdu
ją zmusić do strejku także robotników gaz~
wych. - GazO\\-ni strzeże kawalery~. . I~~botm
cy przeciągali ulicami wołając: "Sm1erc bur
żuazyi !'' ,.precz z tyranią" i obrzucili .k~lk_a wo
zów które jeszcze kursowały po m1esc1e ka
mie~iami. Policya strzelała, na co strejkujący 
odpowiedzieli również strzałami. Sześć osób 
jest rannych. Strejkui<:iCY szturmowali do idu
bu \daścieli kopal{L 

Zagraniczni fabrykanci wywiesili narodowe 
chorągwie. Strejkujący przeszkadzają także ła
dowaniu towarów na okręty. Operacyc giełdo~ 
\Ve zawieszone. - Z pO\VQdtt stanu oblężenia 
przybyły tu dwa pułki piechoty i znaczny od
dzial żandarmcryi. Dzienniki przestały wycho
dzić, sklepy pozamykane. 

Gdy przybyło· wojsko, przyszlo do starcia 
z strejkującemi. Zaburzenia powtórzyły się też 
wieczorem. Pięciu robotników zginęło, a wielu 
jest rannych. Także i z oficerów kilku odnió
sło ciężkie rany. \V ojsko obsadziło banki i inne 
instytucye publiczne. Ogólny związek robotni
ków uch\\·a!yl \\" dalszym ciągn trwać przy je
neralnym strejku. Konsulo\vie zaż4dali od woj
skowego gubernatora ochrony dla przebywają
cych \Y porcie obcych okrętów. 

Podczas ostatnich rozruchów zginęta jedna 
kobieta, a 15 osób odniosło rany. 

Z Chin. Z Port Art11r donosz4, że wycho
dzący tamże ,,Nowyj \Viek" donosi, że wojska 
rosyjskie pozostan4 i nadal w l'vlandżuryi, aż 
sprawa dalekiego Wschodu zostanie odpo\Yied
uio do za·patrywa{t R.osyi rozstrzygniętą. w .Ja
śnie obecnie nadeszla dla Rosyi chwila przywró .. 
cenia politycznej równowagi na \N s chodzie. 
Przyczyna, niepO\Yodzenia J apoikzyków~ na 
Formozie tkvvi w tern. że Japot\czycy są zupeł
nie bezsilili i nie umieją kolonizować. Dążenie 
Japollczyków w kierunku zaJdadania osad w 
Korei z wlasnem prawem doprowadziłoby }(o
reję do utraty samoistności. Japonia jeszcze nie 
osięgła poziomu pa{Jstw europejskich i Japoń-

. czycy nic mog~l być dopuszczeni na stały ląd z 
prawami europejskich .. Kulturtragerów". Do
puścić można tyl\<o emigracyę japoł1sh1 w l(o
reL a i to pod kontrolą. 

Z .różnych stron, 
Gełsenkirchen. \Viec "Związkn" odbędzie 

się tydzie{J później tj. 15 listopada w tej samej 
sali. Przyjdq tam pod obrady sprawy opieki 
duchow·nej w poiączonem mieście Gelsenkirchen 
a więc w Ueckendorfie, Iiiillen, Bulmke, Schal
ke, Bismarck itd., przeto spodziewać się godzi 
·licznego udziaht Rodak()w. Prócz tego inne 
sprawy będą omawiane. 

"V ostatniej chwili zwracamy się jeszcze do 
Rodaków, aby starali się o pozyskanie "\Viaru
sown Polskiemu'· licznych nowych abonentów 
na listopad i grudziefl. 

Wattenscbeid. Dziś jest polskie nabożeń
stwo a po naboże(lstv\ie \\ iec "Zjednoczenia". 
.Rodacy licznie zebrać się winni. 

Giinnigfełd. vV kopalni ,,łianover" ·wpadł 
do szybu górnik tieinecke i zabil się. 

Sodingen. Czeladnik dacharski tlegemann 
· spadł z wieży tutejszegD novvego kościoła kato
lickiego. 

Osiałnie wiado·mości. 
N o w y J o r k. Bezrobocie robotników bu

dowlanych stanie się powodem, że okolo 100 ty. 
sięcy -robotników innych zawodów straci pra ... 
cę. 

B u d a p e s z t. Nowy gabinet węgierski 
wreszcie utworzony pod przewodnictwem Ti .. 
szy. 

B e r l i .n. Cesarska para niemiecka wytne· 
ra si~ do Włoch w towarzystwie kanclerza • 

P a r y ż. Aresztowano tu oszusta K. Gros. 
sa, któr}' 30 tysięcy franków skradł bankowi 
berliński-emu. 



....................... al 
Wszystkim Rodakom i Rodaczkom z Rau

xel i okolicy, którzy \Vzięli udział w pogr~ebie 
zam:ordowanego naszego najukochaf1szego brata 

śp. S t a n i s f a w a P a t e r k i 
składamy serdeczne podzięko\vanie "Bóg za
płać". 

Pogrążona w smutku cała rodzina Paterek. 
E .:J 

Koło śpiewu "Lutnia" w Gełsenldrchen 
d{)nosi swym członkom i wszystkim R:odakom 
w _ Gelsenkirchen i ·o1w1icy; 1Z. urząoza w ·dniu 8 
listopada swą zabawę jesienną połączoną z 
przedstawieniem teatralnem i ta1kem. Zabawa 
odbędzie się w łokalu p. Baumeister , znany ho
tel "Germania" przy ul. łiermannstr. Foczątek 
o goct:z. 5 po południu zaraz po naboże1ist.wie 
polskiem. Szano\"\llnym R.odak~om zwracamy n
W'agę na zabawne sztuki teatralne i odpowie
dnią salę, co, się tyczy dalszej zabawy. Zatem 
prosimy, niech Rodacy skorzystają z sposobno
ści jaka nam się chwilowo nadarza. z ą r.~? ą d. 

U w a g a : Towarzystwom, które ·ątrzy

mały zapr.oszenia na 15-go listopada· zwraca si~ 
uwagę, iż zaba<wa odbędzie się 8-go listopada a 
·nie 15-g·o jak \v zaproszeniach pisano. , · 

· -~u~o:o:oooo:~,:e . 
8 SwoJe powszechnie uznane § 

· l Turc fort petits cąn,ons § 
l Noblesse, g 
g Sokoły, o 

l Carola, ·,~,~ł·~r..t~~ .·· ,.; g 
P l k. . fł 10"3 o 

2 o a tewtcza Jł:tin"t~n~ g 
O poleca O (,· 0 

V{iec w Oberhausen. 
\V niedzielę, dnia 1 listopada o godz. %12 11a sali 

p. Karola Holten w Oberhausen przy ulicy \Vilbel
mowskiej nr. 70 odbędzie się wiec ,.Zjednoczenia z.a
wodowego''. Na wiecu omawiane będą sprawy ro
bocze i organizacyi zawodowych. Po' wiecu odbę
dzie się konferencya mężów zaufania tj. dla Oberhau
sen, Bottropu, Osterfeld, Styrum, Alstaden i Dellwig. 
Liczny udzial Rodaków na wiecu pożądany. 
______ "Ziedno~~-~~~~---~_::_wwlow~~~~~e" ~-

Bac.zność parafianie w Essen! 
W niedzielę, dnia l listopada po pol. o godz. ~2 

odbędzie się zebranie na wielkiej sali pana Van der 
Loo (dawniej MoHer) Schiitzenbahn 58, w sprawie 
obaru nowego wydzialu kościelnego. O liczny i pun
ktualny udział. uprasza się, ponie\vaż już o godz. 3 
musi być sala wolna. Zwotujący. 

Wiec w W attenscheid 
\V niędzielę, dnia 1 listopada o gocfz. 5 po· polu

dniu po polskiem naboże11stwie odbędzie się wiec na 
sali p. fichtera \V Wattenscheid. Ponieważ na wie.
cu tym rozmaite sprawy robocze i organizacyi "Zje
dnoczenia zawodowego"' będą poruszone, zatem o 
liczny udziaf Rodaków z \Vattenscheid i okolicy po-

. żądany. "Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Poszukuję jak !lajprę~zej rzetelną i porządną 

słnząc ę 
od 14-16 lat starą, która po polsim i po niemiecku 
mówi. · 

Jada!nia polska pani C. P 1 E C Z l( l 
w Bruck~auseu (Rhld.) Lehnhofstr. 1~-· __ 

· Apolinary Wojczyński, 
ltrau iec polski 

w Gelsenkh•eben. ul. V ereinsstr. nr. 19. 
--- poleca swój -·--

warsztat krawiecki, 
w którym wykony•Y.a ubrania, paletoty i spodnie pod gwa
rancyf\ za dobre leżenie, po cenach tanich. W i elki 
siłład materyj na ubrania .. 

Swój. do swego! !!ł•ój do swe&~o! 

Baczność Marxloh! 

Wybór, dobr,oć 
i ceny 

bez konkurencyi! 

84 gatunki 
sławnych 

wódek 
drowotnych desero-
wych i czystych, 

26 g a tu n kó w 
l w,. bornych 
nalewek: 

na.lewk l .pom:.naJl-

krysaliz. · . ~~ową, 
. , .. shwkową, 
J:.mponuJąCy jarzębinową 
wynal41.zek . . . ' 

fi 
WlSIIlOWą, 

rmy: 

nalewki ·l riastóikę 
Z OWOI'ft.DU · .•. 
jedyny orygi-jWlSlllO\V!łJ 
nalny pomysł, porzeczkową, 
swiadczą~y.o 1\ .ś'liwkową, .-
rzetęlnoSCl . a: ,.odo w 
wyrobu: 1J g ą, 

. . nalewki lnalewajkę, 
. ·. ma.lino'\vą, 

bez , clarkową, 
" ! dereniową, 

owocowlb~~ó:vkową, 
WlSI110Wll;, 

dl . ł ,jagodową, 
O eZb e /jarzębinową, 

lub stare l.i.a!)łkową, 
l5hWkOVI'ą, 

podług !porzeczkową, 
zapasów. lvodolsk~, 

· • pomarancz. 

poleca 

B. Kasprowicz 
Gniezno, 

Bambarg, Berlin. 

~ . ) 

rzuconą na pamą .J, ~ 
ranow§ką z '1ł.ra,1 odwołuje. ' 

T. Młyn 

2 czeła 
f' 

krawie:ęk(~h 
od zaraz ale tyJ l< a":do 
i t.rzeźv\'ic h .. :• 

Jan l{aczrqąre~l 
kralVi('c <.polski 

w Baukau p. Hern~, B 

nHtu str; 16~ 

' 2 czeladzi. 
kra iecli~c 

przy dobrej znpłucilł i, 
łem zatrudnienic~~l 1~ogą '" 
zgłosić od zarnz; 

Adam Słonta. Jra11 • 'l. •' 
Bruckb ans en, f:i ri'tiistr. 

l . t) ,' "' 

Najtańsze 
źrbdło .nabycia WS1t 

Lich ein!iiit.runumt~ 
muzy~n)'ch l !!tru 

Lederes& Kreinbe 
Markenkhcben i/1, 

Pańe~l,ie imtrument' 
tanio i keżdemu można 
prleeić 

Chr. Parusel1 

dyrelt tor in uzyld. l[ 
falnyiHl Ju:.pierosów . o 

. F. Polakie. wicza Nast .. ~. os .. l'llll 
l< tm Szanownym Rodakom z MarxJoh i okolicy 
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• 
Cndłłenne płsn1o ltdowe dla Polakbw na ~bezyźnie, poświęcone . sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

ł/.Jcllo\izl codzitna:łt z wyJatk:lem dni nośwllttc~nycb 
o eltta&tkiem relhrUnym p, t.: .• Nauka KatoHclu" z ty
l&flllłdem spole.cztrym o. t. ..Glos górników 1 butni
tfi'lt11, oraz pisemkiem literackiem p, t. .. Zwiercladlo". 
Prrsdplata kwartalna na poczcie i u listowvci wvnosi 
i ar. 50 fen •• a z odnos:zenlem do domu l m.r. ~2 fen. 
... »>tsras Polsk'.i" zaoisany ie~d w cen•Hut tt~,~~owym 

J)OU znakiem .. t polnisch" nr. l2łł. 

Módl się l pracuj ł 

Za Inseraty placi sie za miejsce rządka drobne~o druku 
!S fen., a za o~~:loszenia zamieszczone przed inseratami 
4 Ofen. Kto często oglasza. otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. ~a tlemaczenie z obcych języków na pol
IKi nic się me placi. - Listy do redakcyi, Drukarni 
! K~iegarni naleiy oplacić i podać w nich dekladny 
mdres piszące~o. Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
kcrtSlwnd.entów bez ich upoważnienia nie wskazuje się. 

Bechu m (W astfalia), wtorek 3-go listopada 1903. Bok 13 . 
. Redakcya, Drukarnia i Księgarnia 1najdnjc się przy ulicy Maltbeserst.rasse nr. 17 na dole. - Adres: "Wiarus Polski", Bochum. 

loclzice polscy! Uczcie «zleci swe 
flłwł6~ ezyta6 i pis~ć po polsku l Nie 
jllł Polaldem, kto potomstwu . swemu 
;Wemezy6 sł~ pozwoli! 

-y 

% ·wypadków dnia. 
Protest ks. kardynała Koppa przeciw wciąganiu 

go w wir wal~i wyb{)rczej. 
l(s. kard. Kopp przesłał' przez adwokata 

Zdralka ,,Górnoślązako:'\vi" następujące sprosto
"'\V"'anie, które w Uornaczeniu brzmi: 

"Górnoślązak' 4 twierdził w nr. 240 z bm., 
ie oświadczenie rozesłane przez dziekanów 
górnośląskich uchwalo-no na ostatniej konferen.
. -cyi dziekatrlów W· Wroclaw·iu i że za.twierd:zH je 
'ks.. kardynaf Kopp,. 

Wobec tego następuje oświadczenie, że na 
ostatniej konferencyi w Wr.oclawiu wydania ta
kiego pisma a•ni nie porusz.ono, ani nie uch\va·lo
no, ani nie spisano, że sprawy tej na wymienio
nej k01nierencyi dzi'ekanó\v w: ogóle ani slów
;kiem nie poruszono: i że ksiądz kardynar Kopp 
od tej sprawy trzym:a się zupełnie z daleka. 

Ks. kard. Kopp. 

Zatem ks. kard. Kopp wyparł się robnty 
germanizatorskiego duchowie6stwa centrowe
go. Ma. to nie- male zeznanie, bo księża germa
nizatorzy na Ślązku nie będą się teraz przy 
swej pracy germanizatorskiej mogli kryć za 
pla:szcz kardynalski ks. Koppa. 

l(lerycy a akademia ge·rmanirzatorska w Po-. 
znaniu. 

"l(urye·r" pisze: "Jak się z kompetentnego 
·;żródla dof\viadujem.y, pozw.olila, Wladzw ducho
Wtna X. X. klerykom seminaryum poznańskiego 
11a uczęszczanie na prelekcye w• nowej tutejszej 
akademii w1 godzinach popołudn. od l dlo 6. 
Wybór prelekcyi, przy których korzystać będą 
ks. ks. kle.rycy z wskazówek, udz.iełonych · im 
Przez ks. Regensa seminaryum, pozostawtony 
będ~ie im d•o woli. 

Na germanizacyę nie b-rak pieniędzy. 
Na Górnym Ślązku germaniza.cya za pomo

-cą, szkól uzupelniających po wsiach, wędrują
~ei bihl~o1eki powiato·wej i wieczornych zabaw 
ZO\Stanie od 1 listopada br. systematycznie 
?:zedsięwziętą. Landrat, radzca rejencyi Klister 
1Inspekto'r szkQlny naradzali się nad tern· w tych 
dniach. J<eje:ncya opolska daje pieniądze. \Vię
ksze wioski otrzymają po 100, mniejsze po 50 
książek. 

Z powodu Hiissenera. 
. Rozporządzenie cesarskie co do obchodze

nta się z podpitymi i piJanymi żołnierzami zo
stało obostrzonem. 

Mianowicie nie ma być uważanem za na
Paść osobistą, dotknięcie tylko przetożonego 
ze strony żołnierza, w stanie nietrzeźwym; 
l>rzelożony wte{fy tylko ma być upoważnionym 
d~ d~bycia broni w swej Gbronie, jeżeli rzeczy
lVI~te niebezpie.czeństwo! mu grozi. Przełożeni 
~a]ą unikać wyda,wania jaki'Chbądź rozkazów 
Zolnierzo\vi' podchmielonem1.1. Jeżeli jest konie
cznft potrzeba usunięcia pijanego żolnierza, 
P~z.eloż<my powinien! nakazać to żołnierzom 
ro.wnej szarży. 

Ciekawa wskazówka. 
Mrnister robót publicznych rozesłał okólnik 

do dyrekcyi kolei żelaznych, w którym mówi: 
"Z po\vodu zbliżających się wyborów do 

sejmu zwracam uwagę król. dyrekcyi kolei na 
rozporz.ądzenie moje z dnia 19 czerwca 1903, w 
którem prostuję fat·szywe twierdzenie socyali
stycznych gazet i pism ulotnych, jakobym ży
czył sobie, by urzędnicy koleiowi głoso·wali na 
so:cyalistów". 

Telegramy. 
W i e d e ń. 800 studentów niemieckich wy

prawiło kocią muzykę przed ratuszem. 
D a r m s z t a d t. Car rosyjski przybędzie 

4 J.istopada do Wiesbadenu w celu odwiedzenia 
cesarza niemieckiego . 

R z y m. Prezydent austryackich ministrów 
Koerber otrzymał order Piusa od Ojca św. 

Bolesław V. Wstydliwy. 
Leszek Biały zastawU ma~oletnicgo syna 

Boleslawa Wstydliwego, więc znown trzeba by
lo opieki. Matka matego ksi·ęcia, Orzymisla1wa 
i Polacy życzyli sobie bardzo owego Henryka 
Brodatego, bo to był zacny i ch rześciaJiski ksią
żę; ale nie chcia.f tego dopuścić stryj Konrad, i 
prawie przez ca!y czas mał-oletności Bolesfawa 
woławal z Henrykiem. Ustal'o to dopiero kiedy 
Bolesław dorósł, a Iien ryk umarł. , 

Wte.dy postanowili P.olacy ożenić mło'dego 
księcia i za radą siostry je.go św. Salomei, ni,e
gdyś królowej halickiej, która mieszkała na d\v'o
rze węgilersk:im, wysłali swaty dO' Beli, króla 
węgierskiego o rękę córki jego· Kunegundy dla 
księcia. Sw. Kunegunda alho Kinga, bo ona to 
byla, tnial·a zaledwie lat 15. Bela dal ją za żo
nę Bolesławowi, a przybycie tei anielskiej 
księżnicki' stctlo się dla Polski prawdziwem bło
gosraw.ie·ństwem. 

Ona to cudow'nym sposobem sól sprowa
dzila z Węgier dn Polski. Kiedy raz pojechała 
od'wied'zić ojca, on rad córce povviedziaŁ jej: proś 
mnie o co chcesz, a dam ci. Kunegunda na to 
rzekłełJ: Polska ma' d1ość ziemi i chleba, ale jest 
w sól ubogą - daj mi ojcze. górę soli. Ojciec 
uśmiechnął się na to i powiedzial: dobrze. 

Potem zwiedzając z ojcem kopalnie, do jed
nej stndni solnej wrzucila S\'l ói picrści c {J, na 
znak, że ją bierze w po·siada.nie i wróciła do Pol
ski. Kiedy jednego dnia z mężem pojechata do 
Wieliczki, gdzie już były kopalnie, ale bardzo 
ubogie, kazała kopać w je'<i'nem miejscu i ze 
zdziwieniem wszystkich dokopano się tam pięk
nej jak krysztal soli kamiennej, a w pierwszej 
bryle ujrzano lśniący pierścierl królo\vej. Tak to 
Bóg cudownie na·gi40dzil wiarę, ufność i cnoty 
s.fugi swojej. 

Kiedy tak z jednej strony Bóg nas pocie
szyi i z.aopatrzyl, z drugiej czekary nas \\ ielkic 
próby i klęski. Dzikie hordy azyatyckie, Mon
golo\vie, napadly na .Europę i w liczbie pól mi
liona zbliżały siG do Polski i Węgier. 

Fostrach ogarnął Polaków i ca1ą Europ<; , 
bo· Mongalowie palili i mordo\v.jali , co napotkaH 
po' d'rodze, a nikt jeszcze nie wiedział, jak z nimi 
wlQjować. Boleslaw zebrał ile mógl rycerstwa 
i stawil im opór; ale rozgromili, taką garstkę od
razu; s awa!o z nimi do bitwy kilka razy rycer
stwo polskie, ale wszyscy wyginęli jak męczen-

nicy. Król schro'll~l się do Karpat z. żoną, bo 
Mongalowie i Kraków spalili i .zapędzili się aż 
na Slązk pod \Vrocta\v. Tam jednak był wła
śnie św. Czesław, brat św. Jacka i cud'o\vnie 
mia·st.o ocalił, bo kiedy się modlił, B6g spuścił' 
kulę ogni ·stą, która· rozproszyła przerażone. hor
dy. Panowal wtedy na Slązku Iienryk Poboż
ny, s.yn Henryka Brodateg-o' i św. Jadwigi. Je.i 
to Bóg objawił na. 3 lata: przedtem, że syn jej 
zginie. w wojnie z niewiernymi, a przecież sama 
go wyprawila i pobłogoslawHa na tę wojnę. On 
tedy zebrał 70000 w~:rjska i' stan.ąl na Dobrem 
polu, pod Lignicą. Krwawa stDczyla, się bitwa, 
chrześcia111ie bili się jak lwy, bo za wiarę i, oj
czyznę, ale wszyscy pratv.rie po-legli; zginą t i 
i wódz, tlenryk Po.boiny; r. 1241. Kiedy donie
śli o tem św. Jadwidze, dziękowała, Bogu, że 
j'e:j dal syna, który życie: za wiarę polożyt 
\V sza'kże i Mo.ngoło~vie. wiele ludzi1 stracili; to 
też nie poszli już dalej, ale się wrócili na Ruś, 
którą całkiem zawojowali. Biedna Ruś! Po
wiadają, że Mongolo·wie pod' Lignicą każdemu 
poległemu rycerzowi ·odcięli jedno ucho i tych 
uszii zebrali 9 \ oró\v; Henrykowi' zaś o<icięłr 
głowę i na tyce obnosili ją p01 SW1oim obozie. 

Po. takiej klęsce Polska z popalonemi· mia
stami i wioskami. z wymordow·aną ludnością, 
wyglądała' jak pustynia. Zehy ją zaludnić, spro
wadzali książęta Niemców i osadzali ich po 
wsiach i miastach; o maro się Po·lskru nie sta.ła 
niemiecką. Zaradzili temu biskupi zabraniając, 
aby Niemcy uczyli po szkołach, tylko rozporzą
dzili, żeby natJcz.ycieJami byli sami , P.olacy i u
czyli po polskn. 

\tVśród tych ·wszystkich nieszc>:ęść pocie
szyJ Bóg Pol'aków kranonJzacyą św. Stainislawa: 
bi-skupa, najpierwszego patronaJ Polski. Ojciec 
św. oglosir go świętym· i patronem1 naszym w r. 
1253, a W ' roku następnym ~odbyta się z tego IX>
wodu w Krakowie wielka uroczystość, gd'zie się 
zJechali wszyscy z calego kraju książęta i bi
skupi, i mnóstwo narodu, żeby się pokrzepić na 
duchu u ołtarza św. męczennika. Zyt też wtedy 
św. Jacek za,tożyciel Dominikanów w Polsce; 
onr to pierwszy przywiódł Prusaków do chrztu 
św. i na Litwę zaniósł światło wiary św. 

Za Bolesława Wstydli\vego znowu Polska 
byla podzielona, gdyż Boles~a,w miał tylko 
księstwar Krakowskie, Sandomierskie: i· Luhe]
skie; w· Wielkopolsce panowali prawnukoi\vie 
Mieczyslawa Starego, zacni książQta Przemy
staw i Bolestaw Po-bo~ny; mu lVlazowszu syno
,wie Konrada, na Pomo·rzu Świętopełk 

Bolestaw nie mając dzieci, naznaczył na
stępcą S\voim Leszka Czarnego, wm1ka Konra
dO\\~ego i umarł \V r. 1279. 

Sprawa pomnika Bismarka w po
znańskiej radzie miejskirj. 

\tV tutejszej radzie miejskiej zainterpelował 
p. J. Kużaj na posiedzeniu magistrat, na jakiej 
podstawie zlożył pierwszy burmistrz mjasta Po
znania p. dr. Wilms przy odstonięciu pomnika 
Bismarcka oświadczenie, że przyim·ujc ten po
mnik pod opiekę miasta. Uzyskawszy głos, po
ruszył p. J. Kużaj w· trzykrotnych swych prze
mówieniach następujące myśli: 

.. Pan pierwszy burmistrz oświadczył na 
dniu 11 b. m. przy odsf.onięciu pomnika Bismar
cka, że przyjmuje pomnik ten pod opiekę mia-
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sta. Zapytuję ·się, jakiem pra\\·em to uczynit? czyła. Przyznał też p. dr. Wilms, że do robót 
Jednozgodnem jest zdanie tłomaczy ordynacyi około pomnika Bismarcka użyci byli robotnicy 
miejskie.i, że każdy krok magistratu, nte będący miejscy, za co jednakże kasa miejska miala ode-
przedmiotem bieżącej administracyi ,a obciąża- brać ze sumy, jaka komitetowi złożyła do dy-
jący miasto pod względem finansowym, wyma.- spozycyi, stoso·wne odszkodowanie. 
ga zatwierdzenia rady miejskiej. Ni~ ·· oąs~ąpiło Slusznie zganił p. dr. A. Chłą.powski, przy-
to w przypadku, o który chodzi, chociaż bez- szedłszy w sukurs p. Kuża}o\vi, iż robotnicy, 
sprzecznie dla miasta nowy ctęzar powstaL opłacani z kasy miejskiej, używani bywają do 
Bez poprzedniej uch waly rady miejskiej użyto robót prywatnych. Powoła \\ 'SZY się na to. że 
d'o prac okolo pomnika robotników, oplacanych tutejsze niemieckie gazety również potępiły z 
z kasy miejsklej i tak samo do kiero\Yania te- wyicltkiem ,,Posener Tageblattu" myśl hakaty-
miż robotami ogrodnika miejskiego. \N kroku stów postawienia w Poznaniu pDmnika najwięk-
tym widzimy naruszenie praw zagwarantowa- szemu ·wrogowi Polakó\\~, przeczytai odnośny 
rnych ordynacyą miejską. Dla· uniknięcia prze- ustęp z ,,Posener Neueste Nachrichten". A po-
~uoczenia swej kompetencyi i aby nie obra- nie\;.. · aż radny p. Lehmann, znany rektDr szkoły 
żać uczuć mieszka.tków Polaków, povvinien był _ średniej, \\' zajadlh,-y - jak zwykle - sposób 
pan pierwszy burmistrz, będąc głową całego nazwai beztaktO\\· nością należyte przez p. J. 
miasta, zdała się trzymać od tej hakatystycznej Kużaja napiętnowanie hecy hakatystycznej, dla 
prowokacyL tego uzasadni? p. dr. Chlapowski słuszne prawo 

\Vcale tego nie moina uważać za powód. radnych PolakÓ\\. odzywania się \V' spravvach 
że Bismarck był wielkim człowiekiem. \V o- nas blisko obchodzących. W dalszym ci(1'gu d-o-
czach bezstr·onnego kr.ytyka mógł uchodzić ty!- magat się mówca zapewnienia, że przez wysta-
ko za człowieka, posiadającego wielki talent i wienie w Poznanill' pomnika Bismarcka nie wy-
w ·iele szczęścia, lecz nic więcej. Zapatrywanie nikną dla miasta dalsze wypadki. Zapewnienia 
takie dzieli bardzo wielu historyków. Oskar tego nie dat p. pierwszy burmistrz. W to miej-
Klein, autor życi-orysu Bismarcka, wyraża się {) sce wstąpił p. rektor Lehmann z pelnem buty 
'\V~t\nJętrznej polityce Bismarcka bardzo niepo- oświadczeniem, że pod tym \YZględem rozstrzy-
chlebnie. I~ządy jego nazywa brutalnemi. \Vięk- gać będzie niemiecka \\ iększość. 
szość reprezentantów niemieckiego narodu po.- Charakterystycznem by4o odezwanie się p. 
dziela 'Widocznie to zapatry\vanie, kiedy w r. profesora Bindera, który w przemówieniu swem 
J895 odmó-wili jakichkolwiek hofdó\Y Bismar- zagrzewa! pien·vszego burmistrza, aby z drogi 
cko\vi w parlamencie. zajętej wobec nas Polakóvv z okazyi pomnika 

Dalszym wywodom politycznym mó\v·cy Bismarcka JJie ustępował. \Viększość żydow-
przeszkodzif przewodniczący rady miejskiej p. ska-hakatystyczna nagrodziła go za to hucz-
Ta:dzca LewiJ1ski. Po przerwie dodal jeszcze p. nem brawo. · 
Kużaj: Polskim naszym mówcom przeszkadzali, ile 

"Hakatyści kierowali się, stawiając w Po- tylko mogli, ztośli\Yemi U\\·agami miano\vicic ży-
znaniu pomnik Bismarcka, jedynie chęcią pro- dowscy radni, a znany p. asesor dr. Jaffe dal 
W<>kowania PDlaków. PDmnik ten ma być dla wyraz we wlasnem i swych współwyznawców 
·nas Polaków kapeluszem Go~slera. Ubole\vać imieniu przez postav,-i'en ie \Vniosku 0 przejście 
trzeba nad tern, że pierwszy burmistrz \VZię- do porządku dziennego nad \Ynioskiem pana J. 
,ciem udziału \\ uroczystości odsłonięcia l}Omni- Kużaja. 
ka Bismarcka uś'.v ięcil poniekąd gburatową bez- Naturalnie, że wniosek ten przeszedł więk-
ta:kto·wność hakatystó\\', którzy pracą S\'i'ą mia-' ' szością g losów. 
sto ekonomicznie niszczą, działając w kierunku ~========~========= 

,.ogłodzenia nas Polaków.'' . ,, i Ksiądz amervkański o Poznańskiem. 
Pierwszy burmistrz p. dr: \Vilms bromt .J . 

. swego kr.ok.u i ,rp;tzwał się szczęśliwym, że mógi W amerykafiskim "I(uryerze Polskim", -vvy-
\vt iąść udział \V tak pięknem dziele. vV drugie111 chodZc1CYI11 w Mi!vvauku, zamieścił' ks. \Vadaw 
przemówieniu tłómaczyl się, że nie mial zamiaru Kruszka korespondencyę, z której powtarzamy 
obrażenia uczuć narodowych Poiaków, jeże- ' POniższy wyjątek, dotyczący pobytu jego w 
li zbłądził, to jedynie z niedokładnej znajomośd Poz·na11skiern: . 
tendencyi, jaka się z postawienia pom,nika f~- ,.Poznań, 29 ·września. - Stanęliśmy w tu-

LELUM POLELUM. 
Opowiadanie histoTyci'Jne z X wieku 

napisał 

Walery Przyborowskł. 

(CiąS! ·dalszy.) 

Ołc!s jej zadyszany, urywany, chrapliwy, 
wydobywający się z gardła, miał coś strasznego 
w sobie. Wskutek szybkiego obrotu obu kobiet, 
ognisko rozdmuchane, buchnęto pŁomieniem, 
objęło piekące się ża!by i węże i wkrótce roze
szlat się nieprzyjemna wo!'J spalonego mięsi\\; a. 
Kot zerwal się na nogi, wygiął się, najeżyt czar
ną sierść, ogon pod11iósl do gory i syczał z 
gniewu, czy przerażenia. Kruk łopocząc skrzy
dłami' , wyfrunął Zh\ta, z trudnością usiadł na 
sterczącej gałęzi z dachu i krzyczał szkaradnie. 
Gdziteś z boru rozległo się w tejże chwili ponure 
wycie wilków czy rysiów i. ka!l Mladfy rżał 
niespokojnie, r1ozgJ.ośnie. Dziewczyna szaTpala 
się w objęciach żelaznych Zmory) w rozpaczy, 
w śmierte1ne.m przerażeniu wstrząsała suchą i 
kości·stą kobietę) ale wydobyć się z jej rąk nie 
mogla. Ta ciągle urywanym, chrapliwym gło
sem, śmiała się i powtarza.fa.: 

- A tu bieslatu bies! 

Nakoniec zabrakło Zmorze tchu. Wypuści
ła dziewczynę, pchnęła ją tak silnie, że zatoczyła 
się i uderzyła sobą o ścianę chaty i tam stanęła, 
chwytając gwattownie piersiami powietrze, po
pra\\~iając na sobie odzienie. Zmora tymczasen1 
chwiejącym się krokiem, pod'eszła do pniaka, 
padła na niego raczej niż siadła i" oddychać g~o
.śno poczęta. Wyglądata teraz ·stras~hi~. Pod
czas taf1ca chustka jej Z głowy spadł'~ f" rOZ\Vialy 
się w losy cza·rne i s i we. skoUunfo.r:re· i , letafy na 
~ne11giei. su,chei, długiej szyi. ZapasRa Je! się prze
kręci-ta, pot po twarzy sp[ywał knmtimi, a: na u
stach bia!a. się ukazy·wata piana. •i \Vidocznie 

zmęczona była i osłabiona nadzwyczajnie, bD 
głowę pochyliła naprzód i ręce bezwładnie o-. 
puściła. 

Mlada szybko przyszła do siebie. Fostano
wiła skorzystać z chwilowego ubezwładnienia 
Zmo·ry i uciec z tei okropnej chaty . • Na palcach, 
z okiem wlepianem \V nieruchomie siedzącą ko
bietę, przysunęŁa się ku drzwiom. Ale ta miala 
słuch bystry. Zywo podniosła glo\vę, spojrza:la 
dzikim, palącym wzrokiem na dziewczynę, i nim 
ta zdotala pa'rę kroków zrobić, skoczyła gwat- · 
townie kn ~drzwiom. szybko podsunęła pod nie 
wielką la\vę i usiad.ta na niej, śmiejąc stę gł<>śno: 
~ Cha! cha! cha! synogarliczko, robaczku, 

złotko moje, uciec chciałaś? A krew? twoja 
m loda zdrowa krew? Cha! cha! cha! zaduszę 
cię \\'' nocy, krew wyssam. Ja jestem Zmora! 
Zmor ar! 

Na te slowa. na widok zagrodz,onej drogi, 
trw·oga straszna, śmiertelna, ogarnęła Mladę. 
Czuta, jaJk nogi drętwieją pod nią, i bytaby u
padła, gdyby się była nie opa·da o ścianę. Zmo
ra patrzała na nią wzrokiem błędnym, mętnym, 
oczami szeroko rozwartemi, \V których jak w 
wodzie przeglądał się olpmieó ogniska. Ognł~
sko, t o , podsycDnc Huszezem kapiącym z wę
ŻÓ\\' , gorzało wielkim plomieniem i IQŚwiecało 
izbę jasno. Przy tem blasku· spostrzegła Mlada 
w kącie obok drzwi barł'óg, a na barłogu tym 
coś ruszalo się powoli, ale ciągle. Napół zgniła 
sl,oma pod tym ruchem' szeleściałaJ głośno i syk 
jaki s głuchy wydoby\: rat się stamtąd. 

Dziewczyna jak gdyby przeczuwała 
'no\ve niebezpieczei1stwo jej grożące, odskoczy
ła od drzwi w głąb izby, a w tejże chw·ili z bar
logu wypełza-ły dwa długie, grube, szare z żól
temi cętkami węże. Pow'Oli po-suwały się cne 
po twardej ziemi, zginały się w luki, rozwijały 
swe skręty i dosta•\VSZY się na środek izby, 
wprost Zmory \Ystrzymały się, podniósły żąd'ła. 
\\'poiły duże, okrągłe oczy w Dczy kobiety. Ta 

te}szym hotelu ;,Bazar". Mszą św. odprawiłem 
w kościele Ś\V. 1'V1arcina, poezeru bar-dzo gościn. 
nie mię podejmowali ks. Drwęski i pani Drwe
ska. jego matka. O godzinie 11 udaliśmy się z 
panem Mahany'cm do pałacu arcybiskupiego. 
J. E. ks. Arcybiskup Stablewski jest chory. l(a. 
pelan zaniósł wprawdzie nasze bilety wizytowe 
do Ekscele,ncyi, lecz nie robił nam żadnych na
dziei przyjęcia, owszem twierdziŁ, że Arcypa
sterz - z powndu choroby - nie da nam po
sluchania, gdyi nikogo nie przyjmuje. Tymcza. 
sem, wbrew {).czeki waniom samegoż kapelana 
arcybiskupiego, zacny Arcypasterz, skoro mu 
tylko doręczono nasze nazwiska, kazał nas 
przypuścić do siebi·e i przyjął nas nadzwyczaj 
mile i uprzejmie. Panu Mahany'emu dziękował 

Ct1 

dO W· 
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że się z.ajął sprawą Polonii amerykal1skiej, roz
mawiał cllugo, choć z widocznym trudem (z P<l
wodu choroby) o naszej sprawie, a na\v'et Po- ość 
dal gotowy plan przeprowadzenia tejże, podo.. G 
bny do planu biskupa Pelczara. vV decydują-

11
a 

cych kolach wpływ swój uwydatni. Po au- mi 
dyencyi <>glądaliśmy wnętrze pałacu arcybisku- onia 
piego. Co za piękne, gustowne i wspaniale u- ilick 
rządzenie i timeblowanie sal, a zwłaszcza sali 
przyjęć! WidzieH~my już \Viele pałaców i , w 
Ameryce i w. Europie, jak pan Mahany twierdzi, 
ale na wet królewskie pałace, co d-o· wnętrznego 
urządzenia, nic mogą iść w porówlflani'e z pała
cem Arcybiskupa Stablewskiego. Co tu anty
ków, starożytnych rzeźb, obrazów i dywanów 
nagromadzonych, a wszystko - i to właśnie 
świadczy wyrnow,nie o zmyśle artystycznym 
czy estetycznym dostojnegO> gospodarza domu 
- z jak najlepszym gustem ustawione i z prze
dziwną harmonią. uporządkowane. - ,1Czemu to 
- zai\vołal pan Mahany, - na pół z zachwytem 
na pół z oburzeniem - nasi irlandzcy biskupi 
ani w Irłanclyi, arii w Ameryce nie mają tak gu- zez 
stownie urządz,bnych pałaców? ... " Pan Mahany 

ana 
tu w Poznaniu pożegnał się ze mną, jadąc przez 
Berlin i 1\clonię do Londynu, a ztamtąd' do' Ame- as 
ryki. WywiózŁ on ze sobą jak najmilsze \\Taże- lutej 
nie z. P.ol'ski i jak najlepszego wyobrażenia o odl 
Polsce. Biskupa Likowskiego nie zastaliśmy\\. 

lrll 
domu, zostawiliśmy nasze bilety wizytowe. zez 
\V rócę jeszcze do Poznania, a w Gnieźnie od- zeź 
wiedzę biskupa Andrzejewicza. 

Ks. \tVad'aw Kruszka. 
Z innej strony donoszą nam, że wszyscy 

biskupi polscy nie tylko u nas, lecz w Oalicyi r 
Królestwie Polskietn przyrzekli poparcie swoje 
dla sprawy biskupów polskich w Ameryce. 

patrzała także na nic. Zrazu jej źrenice wielkie 
szerokie miały VV' s<> b i e ciągl·e ten mętny, napól 
nieprzytompy 'wyraz, ale powoli łagodniały i 
kurczyty się. Pochyliła si ę calem ciaJem na
przód, z glośn'ym· trzaskiem, suchych stawów, 
załamała ręce i szeptać poczęła: 

- Dzieciaczki 1noje, jeść wam się chce? a 

Cóż wam dam? Mleka nie mam. ani kropli mle- a 

ka . . W gródku Bolka, żeby ich święta ziemia ie. 
pochłonęła, pilnowali krow-y dobrze i nic mleka 
udoić nic mogtam. O moj-e dzie.ciaczki, moje ro... url 

baczki, oczki moje z!oci'usieńkie. zcj 
Szept jej nabrał przy tych slowach tkliwo- ro 

ści, i łzy jak groch potoczyły się z jej oczu, po 
suchej, kościstej i bladej twarzy. Węże, iak. ta 
gdyby zrozumiały te słowa, pokladly się na ·jl 

ziemi i pełzać znów poczęły ku swemu barłogo
wi, w który wkrótce wlazły, zakopały się i W' 
kłębek zwinęl'y. 

Zmora Vv1yprostowała się, odgarnęła rękam~ 
włosy, spadające jej na cz·oł·o i spojrzała na Mla
dę. Patrzafa mu nią długo, lagodnie teraz, zal- . 
zawtionemi ·oczami, pocz.em po\vstala, zaczerpa- re 

la WDdy z cebrzyka, napita się. odetchnęła głę
boko i popraw·iając na sobie zapaski, rzekla ci- 1 

cho, głosem. zmęczonym i smutnym.: 

- Złotko moje, id'ź ty stąd, idź, uciekaj. 
Konik twój stoi tam w obórce. Uciekaj, uciekaH 
Na mnie przychodzi czasem zte, bies mię pęta. 
Boginki mnie zamlodu urz,ekły i ludzie mówią, 
żem szalona. A com ja komu winna? zmorll 
mnie nazwali, że to chodz,ę po borze i jagodY~ 
roślinki, kwiateczki zbieram. SzaJona! a t() 
bies mię męczy. Czasem, to tak wpadnie na: 
1:nńie, że sama llie wiem, co czynię. Uciekaj, pó
ki g;o niema. Poszedł teraz na bory, lasy, górY 
l wxJdy, ale on zaraz przyjdzie! O! przyjdz.i~, 
zawsze nocą chO'dz.i. Uciekaj, złotko moje. Lr ... 
czko masz takie, że mnie za serce cłnvytasz, a 
przypominasz mi dziecinkę moją ... 

(Ciąg dalszy nastąpi.) :c Jti} 



n Ziemie polskie. 
~= z Prus Zachodnich, Warmii . i Mazur. 
z Copoty. vV Swiemiro\vie s~adl_ nied_aw~o 
}. obotni'k Labu'Cla ze schodow 1 zab1l s1ę. 
t· nn.

1 \~rai prokuratoryi doniesiono, że łatwo b_Yć 
~re iż inni spowodo:wali śmierć_ Labudy, \:·1ęc 
ze,r dniach ucłala się do Sw~emrro\va kom1sya 
~yc _a

1 

aby 0 rzeczywistości przekonać się na aow " 
ejSCll. . S 
Wąbrzeżno. Obwodowt urzędowemu ,, ta-

~· iawl<i'' nadal prezydent naczelny naz.wę 
u ~erg:v~!de", równobrzmiącą z nazwą gmmy 
s iejskteJ. . . · · 

Złotorya. Pan OlkteWI~Z n_a?ył od p. Roo-
ra poiożnne w środku wst mteJSC~ P?·d k~udo

- ~~wraz z budynkami .. Gazety n~ermec 'Je _są 
zadCJiwolone z tego, ze znowu Jedna posta-
ość przeszra w ręce polskie. . . 
Giławy. vV laściciel Rafal.skl' ~tą? ]echal . ~V 

- artek doi Olsztyna' po swe dz1ecr. Za .Sill-
;~i wyskoczył pies posiedzicielal ~reund_tcu pod 

·a który się spłoszył 'i popędziŁ ku Jez10ru 
ont ' l } " dla ilickiernu. Gdy ·wóz wjec 1a1 w · ·rov.~. ~pa . . 
na R. na dyszle, a sam gosp?darz na ztem1ę, 

jkofl wlókl ich kawatek. aż srę .tatrzymał_. N1 
t. poda,rte zostałn ubranie, żon~ jego- odmosła 
kaleczenia na nogach, nadto woz został uszko-

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Pakość. Rewizyą, jaką założy? tutejszy za

.ąd ,,Sokoła" do sądu rzeszy z powoda zas~
zenia go za to, że do· sw·ego Towarzysh:'a! kto~ 
no rzekonro zajmaje się spratwami pubhcznemt 
j \V takich nczniom udziału brać ni~ ,,·olno) na 
o marek kary (i to za 4 uczniów) - · obecnie 

• wże sąd rzeszy u\vzględ'nił i taJk sprawa ta je
lcze raz przed Izbą karną w Oniezriię ~pztrzą-
aną będzie. ·' · · 

Poznaft. Nieszczęśliwy \Vypa:ct'ek ,. spotkaJ 
aszynistę p. Barczy(Iskicgo, zatrudnionego ~N 
uteiszej rzeźni miejskiej. Bodczas polewama. 
odiogi pochwycił go walec maszyny i okręcił 
1m kilka razy. Na rozpaczliwe \\llolanie ·nie
zczęśli\vego przybiegli zatrudnieni obok mistrz 
zeźnicki franke i dozórca Wypochowicz, za
rzymali motor elektryczny i wyswobodzili B. 
1Gkmpnego położenia. Ni'estety mimo szyl?kiej 
mocy, pnparzy! on się okropnie na prawej rę .. 

e i zJamał sobie prawą nogę wyżeJ ko~ana . . 
d\\·ieziono .go ncutychmiast do lazar~tu . miej
Kiego, a ponieważ jest miody i silnej budowy, 
r~wdo.podobnie się wyleczy z. otrzyrqanych 
an. ' 

Sierakowice. Organista i adwókat ludo·wy 
. IioHmann z Sierakowic miat nieszczęśliwy 
lY!}ac\ek. Będ~\C na polowaniu ziama'i sobie 
~ę. ' 

Odolanów. W środę rano palil'a się ' stodo
a Pe.fna zboża !fzeźnika i oberżysty WaJdecka 
a Starem rnicicie. Sto·cl'ola spłonę la doszczęt
·e. 

Inowrocław. .,Dz. K." pisze: Cz~sy kul
~rkampfu oDśwież~ się w krótce w pa,i11ięci na
zej, Stolica 'f(ujaw będzie miała w r. 1903 swój 
roces. po·lityczny O< paragraf 130 a. 

1 

Dowiadujemy się ze Szadlowic, że na pod
ra\lie denuncyacyi nauczyciela, i urzędnika. cy
·iJnego p.' Józefa Schwemina, król. prnska pro
uratorya w Bydgoszcz}; wytoczyła na mocy 
130a prusk. pra\va karnego tamtejszemu rż~dz

.1 Pa,rafii Wiei. ks. Paluchowskienm proces o 
adnżycie ambony i obrazę urzędllika cywilne
lo. 

1: Ks. Pa!uthowskr miał się takięgn niebez
~~ecznego dla paf1stwa· pnrskicg-o wykroczenia 
~Puścić w ten sposób. że w lutym r. b. pouczał 
l k~zaniu swych parafian o pisow1_1i imiGn i 

~
a2 1VI sk upominając ich. ażeby uważalt na to. by 
ona i nazwiska byly zapisywane w urzędzie 
•11 ~ cywilnego tak, jak je podają do książek 
S~te.lnych, bo inaczej, jeżeli imiona i nazwis~a 
SW!a{[cctwach stanu cywilnego nie będą Się 

~adzaly z imion!ami i nazwiskami książek ko~
Cielnych. to rządzca parafii mając \Yątpliwość 
P. do tożsarności osób, będzie zmuszonym od-
10.1\ić czynności kościelnych, zależących od 

!adect\\' stanu cywilnego, jak przy ślubach i 
~zebach. Rzecz oczywista, że mówiąc do 

Zl narodowości polskiej pod'l1iósł przy tern to, 
\Veldle prawa urzędnik cywilny zoba\\iązany 

~ 1. na Ż<ldanie hnię przyna,jmnkj w · na\\·iasa{;h 
PISać Po polsku (na\vet na pierwszern miejscu l'edt ' 

c Drzecze!'t sądo\vych. Przyp. r~ed.) a na-

WIARUS POI:SI(ł. 

zwiska żei1skie z kOilCÓ\\·ką jedynie gramatycz.- Proees hr. K wileekieh. 
nie prawdziwą na ,.ska". . \V trzecim dniu rozprawy " środę_ prz~slu-

Rozprawy toczyć się będą przed 1zbą ka_r~ą chiwano jako ś\,·iadka Hektora hr. I(\nle_ckrego 
w Inowrocławiu dnia 19 listopada o g~dzm~e pra\v:nego spadkobiercę majoratu WroblewaJ 
10 przed poJ. Obrony oskarżonego P~Jąl _srę który OŚ\\·iadczh, że już od sa~ego yo~zątku ca-
p. mecenas dr. Dziembowski z ~o~na~m, kt~ry ła ta historya' zdawała mu stę byc meprawdo: 
S\\·ego czasu jako poseł sprawę tmton 1 nazw1sk podobną a tem więcej, że hrabina od~zekac 
polskich przechodził \\' parlamencie. chciała rozwiązania we \iVłoszec~. !a~te po-

l ki glos-ki zniewoliły ojca je~~ ~o. naptsama_ l tst~ d~ Ze ślązka czyli Starej Po S • hrabiny, "'' którym Z\noc1t JeJ uwagę, ze " ta 
Zab-orze. Na ·kopalni I(onkordyi spadaj~ce kim razie dziecko uznanem me ~o,st~me. Hr. 

węgle zabiły górnika E. Gołego, ojca licznej ro- Hektor I(wilecki szczegółowo ?bJasn~af b~dze-
dziny. nie się wśród opinii publiczneJ podeHZ~ma _c? 

Ruda. Do sali llr. Baltestrema przebu_do- do pocho-dzenia syna hr. Węsie~sko-l(wdeckleJ. 
wnhl scenę dla teatrów, naturalnie. gern~amza- Sam w tej sprawie nic nie u czym l, bo by f_ prze-
torskich, a musi im być w tern bardzo spte~zno, konany, że oliwa prędzej czy później na wrerzch 
bo aż ponad szósht murarze pract~ją: Cwk~- wypłynie. . 
w ość czy Towarzystwo kat. robotn1kow będzte Niedługo trwało też a ~ Dembo'; a \\1 Kro-
miało' to szczęście na tej scenie raz kied_Y~ pr~ed~ Jestwie Polskiem nadszedt list, w ktorym czlo-
stawić teatr polski?! Gdyż przed mm eJ więceJ wiek, podpisany Oruszeczk_a' da wał tak szcze-
pół rokiem zamierzało powyżej wzmiankowane gólowe objaśnienia. iż \V kot1Cu przysz10' do spo-
Tow. odegrać teatr p. t. .,Genowefa" -.a po- tkania się z autorem listu. . . . 
mimo zapevv,niet1, że w tem towar_zystwl_e do- W r. 1902 otrzymał hr. hektar Kwil~ckt list 
brzy katolicy, którzy d'zielnie się sptsywalt prz~ od agenta łiachelskie.go, który pr~edtozyl _ze-
wyborach na ce.ntro,,·ca, jednak pom1mo to sall znania matki i córki Andruszewsktch. vyow-
nie otrzymali na przedsta\vienie. Dla czego~ czas oddanO> sprawę tę policyi, która energrc~ne 
Dziś jeszcze na przesłaną prośbę d? dyrekcyt za,rządzi!a poszukiwania, a przed~.vYszystkte~n 
hrabio.\vskiej nie ma odpowiedzi. N1e_ch !owa- odszukała ParcZO\\'ą, a ta z przedioz~1nych sobte 
rzystwo jeszcze raz sprobuje. - a moze s tę po- 8 fotografii od razu poznała _syn~ swoJego w ma-
szczęści! fym Józefie vV ęsiersko-K w1lecktm. . . 

Lubliniec. Pi·ze·siedlony został tudotąd ks. Panua Jadwiga Andruszewska zgłosiła Slt:, 

kapelan Teo.fil Kocu rek z Lon w ~ozielskiem; sama do nieg,o z zeznaniami i wów_cz.as hr. ~e-
jego miejsce obejmie ks. kapelan Dnbach z Za- ktor przedstawU jej 25 zapytaii, ntepra.wdą,_ !e-
brza. dnak jest, jakoby przekupy\var Os owską, An-

l(atowice. ,.Katolik" pisze: Ks. dziekan druszewską i inne osoby. Chodziło mu o pra-
Schmid't 1mał się w Swiętochło\vicacb .. przel~~- wdę, więc ponosil pe\\·ne koszta, nie chciał ł'o-
nać że dzieci dobrze nauczyły się relL;:.;u w lliE-- \\~iem dopnś':ić, ażeby jako przyszła gtowa ro-
mie~kim jęz.yku. Taką \Viadomość podała .,Ka- dziny istniejącej od lat 500, wcisn~t się syn ob-
towicerka". cej a w dodatku upaolej kobiety. Ile na t~ po-

Podawszy tę vviadorność, c:lJodaliśmy uwag(t. szt{kiwania wydał. mo.żc objaśnić dopiero JUtro, 
że nie wiemy czy to jest pra'\vdą. gdyż nie ma notatek przy sobie. , .. i 

.,Katowicerka" na to tak odpowiada: Pulacy lir. liektor K\\'ilecki zaprzeczył ro\vmez, 
nic nie wierZe\. jakoby otaczał hrabinę Izabc.llę zgrają detekty-

Odpowiadamy JeJ: N atu rainie nie wierz?- wó\,·, jeśli zaś ż~dat aresztow·ania je i, to dla te: 
my, iżby polskie dzreci miały ku z~dn\~ol~~lll go, że uważał ją za ,,duszę" caiego komplot_u I 

nauczyć się nauki religii w języku mem1e~km1. obawiał się, by ona nic paraliżQW~ła krot\ow. 
Cate katolit.1kie duchowie(lshv~o górnośląsloe to Przyznaje, że pomagał proknrato1y1. z czeg? 
nieraz potv,:ierdzilo w p etycyach o. zaprowadze- korzystają ach:vo·kaci vV ronker 1 Rychiowskt. 
nie polskiej nauki relig-ii do szkól. , , , . którzy przytaczają cyrkularz, rozsyłany l)rze_z 

,,KatO\Vicerka'' \\.' nas tak latwo ~te _wm0\\.1. świadka. vV cyrku!arzn tym jest illO\V'a O hOJ-
' żeby ks. dziekan Schmidt naraz zrmeml S\\~ OJ~ nem \\'Yn2grodzeniu za podanie _szczegót_ó\\> 
zdanie i wręcz pr~eciw11ie t_\\-ierdził, że dz1c•:t l . QbrOiky zażądali wczwama na ~\-x.r~ad~a 
wszystko dokladtue zroztmuały. prof. T(osenblatta z Krakowa, ale sprzeciWia stę 
!!!!!!~!!!!'!!!!!'!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!'!!!!'!!!!!~!!'!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!31111'!!* temu prokmator: poczern !)rzenv~no !)rzesłu-

WiadOmO.ŚCi ze świata. f chr. -
I Po ćwlercgodzlnneJ pauzie przystąpiono do 

Z Francyi. .,Echo de Parls" donrosi, ie prz.es.tuchi\\'ania świadka Mieczystawa I(wile-
Lamsdorff \\ ' ręczy.f prezydentowi LoubetQiwi ~kiego, ojca Hektora. który mniej więcej po-
odręczne pismo od cara Mikołaja, które uw-ielbia twierdza wy\\'ody syna. Na zapytanie t.-vtwier-
pokói. Car Mikołaj wywod'zi w tyYn liście, że dza świadek, że doręczono mu z Poznania· przez 
l(osya silniej, aniżeli kiedykolwiek zdecydo\va- ()mytkę tele:gram z Paryża. z którego wynikało, 
ną jest prowadzić swoją PDlitykę pako.}ową i ma że hrabina Izabella "'. Paryżu szukała w podej-
nadzieję, że \\ ' sojuszu z Prancyą będzie i nadal rzany SpGsób jakiejś kobiety. s\,iadek dalej ze-
pracowała dla PO\\·szechnegn pokoju, i że zna,ie, że jest zamożny i nie powoduje się inte-
sz,częśliwic będą roZ\\ · iązane sprawy na Wscho- resem. 

cizie .Europy i Az:Yi. lir. Mieczysławowa l(wilecka zeznaje, że-
Z TurcyU'. Porta zapewnia, że rozpuszcza chłopiec rzekomo podsunięty ma charakterysty-

wajsko dalej. ale z drugiej jednak strony dooo... czne oczy rodziny K wileckich i ma podobień-
szą z prnwincyi, że \\'ladze tureckie przygot?- stwo familijne. 
wują k\\ atery zimo\Ye dla \\·ojska. W spra:ne Dalszy świadek panna Palkowska zeznaje 
reforn1 rz~d turecki dotąd nie dał o·dpowiedz1. na korzyść oskarżonych i zaprzecza, jakoby z 

z Austryl. Pierwotne pogioski o zwołaniu hrabią oskarżo,nym zostawała w jakimkolwiek 
parlamm1tu austryackiego, okazaty się mylne. stosunku . 
Obecnie podają, że Rada pat'Ist\va zbierze się d0- Ostatnim przesłuchi\\·anym świadkiem byla: 
piero pod koniec lisropada. Jako datę zwoła:nia, stara kobieta Borowiak z Warszawy, która zna-
podają 24 lista.pada. DD tej pory rządzić, będ<ct ra akuszerkę Cwell z vVarsza\\"Y. Ta oświad-
sejmy krajowe. czyta jej razu pewnego, że byta w Berlinie u pe-

Z Turcyi. .Rozpoczęte rozbwjenie znowu wnej hrab~ny i za to otrzymafa 200 rubli. Aku-
\\'Strzymano. Na postępek wpłynąć miaro wra- szerka C\,·eJJ zmarla przed 5 laty. 
żenic, \\'Y\\ · ołalle ostatni~l notą mocarstw ,,. 
spra\\·ie reform. _ 

Budapeszt. Now}r gabinet węgierski mają 
tworzyć: hr. Tisza prezes ministrów i minister 
spra\Y \\ C\\"nętrznych, Lukacs minister skarbu, 
Iiieronymit minister ha11dlu. hr. Michał Esterhazy 
minister rolnictwa. Berczeviczy mjnister oświ'a
ty, Pless minister sprawiedli\\, Ości, jeneral Nyiry 
minister hc~l\vedów. 

Petersburg. J apo{lsko-rosyjskie przesilenie 
znajduje się stano'v\'czo na drodze do' załah\nie
nia. 

Berlin. \V tnteiszych ko~ach dyploma:ty
cznych obiega pogtoska, że Turcya i nadal bę
dzie się opierała przyjęciu programu AHstryi i 
Rosyi. 

Ostatnie wiadomości. 
B e r l i n . W Charlottenburgu umarł pro

fesor Teodor Mommsen, znany wróg Połakó"'"' 
i Słowian wogółe. 

I n d y a n o p o l i z. Podczas nieszczęścia 
kolejowego 15 osób znałazło śmierć, 30 odnio
sło rany. 

P a r y ż. ·W kościele na przedmieściu Bel
lew ma pękł o~f:lój. Z łudzi nikt szkody nie po
niósł. Sprawcy , ząmacbu nie wykryto. 

N o wy; j 1o r k Podczas pożaru, jak1i tu wy
buchnął, 55 osób, ~paJazf.IJ śmierć. 

Rzym. JV '·mięszkaniu bibliotekarza Wa
tykanu wybuchł pożar. który jednak wnet przy
tlumliono. 



Z różnych stron. 
\Verne. W kopalni ,,\Verne" zostali d\\·aj 

·górnicy z p-owodu w-ybuchu gazó\v zabici. 
Czterech innych braknie. Pewnie też zostali za
bici. 

Liinen. Woitostwo Li.inen zostać ma po
dzielone. 

Gelsenkirchen. \Viec, zapowiedziany na 8 
bm. odbędzie się tydzie!l późrniej tj. 15 listopada 
o godz. 0 4 po pol. Spodziewać się należy, iż 
Rodacy licznie się zbiorą. 

Wattenscheid. Ponieważ w przeszlą nie
dzielę wiec się nie odbyl, przeto odbędzie się za 
tydzief1 ti. 8 listopada pnnktualnie O· godz. 3 po 
poludniu. Rodacy z \Nattenscheid, Ueckendor
fu, Gi.innigfeld i okolicy winni s i ę licznie zebrać, 
aby radzić o swej doli robotniczej. Tylko czło
wiek ciemny, zacofa1ny, może dziś stronić od 
organizacyi v . .ryborczej. 

Oberhausen. Kolej elektryczna zderzyła się 
z wuzem piekarza Ne1llen z Essen. \Voźn:ica 
Jan von Well zostal lekko okaleczony. Konie 
t rzeba było dobić. \Vóz zgruchotany. 

Nowy .Jork. Z Pueblo d·onoszą, że W'Yko-leil 
się pociąg ekspresowy na moście. Most się zar
w·a-t. Lokomoty\va i 4 wag'Ony wpadły do rze.
ki. Trzydzieści osób odniosło rany. 

Nabożeńsfwo polskie. 
(Przedruk d·ozwolony ). 

Bocłtum. 
W kościele kJa·sztomym ~} godz. 11 po Mse:y 

św. odbywa się co niedzielę i św1ęto kazanie 
polskie, jest także śpiew, polski. 

Gelsenld:rchen. 
W niedzielę dnia 8 listopada po pot o godz. 

4 kazanie polskie. 
Barop. 

Sposobność <lo spowiedzi św. iest w Bar'o
·Pie do 4 listopada. 

Bornig. 
Od 4 listopada do 11 listopada spos-obność 

·do spowiedz1i św. 
Rauxel. 

Od 11 listopada do 18 listopada sp·osobność 
do spowiedzi św. 

Wiec polski w Gelsenkirchen 
odbędzie się dnia 15 listopada o godz. 4 po poł. 
w sali "Germania" (Baumeister) uJ. Hermannstr. 

Porządek obrad: l) Sprawa opieki d·ucho
wnej w parafiach obecnego miasta Gelsenkir
cheQ, 2) Sp.rawa wychowania dzieci, 3) Sprawy 
różne, dotyczące Połaków na obczyźnie. 

O liczny udział Rodaków nie tylko z obec
nego miasta Gelsenkirchen, lecz też z bł.iższej i 
dalszej okolicy uprasza się. 

"Związek Polaków". 

Wiec w W attenscbeid 
W niedzielę, dnia 8 listopada o godz. 3 po 

poł. po polskiem nabożeństwie odbędzie się wiec 
na safJI p. f ichtera w 'iV attenscheid. Ponieważ 
na wiecu tym rozmaite sprawy robocze 1 orga
nizacyj "Zjednoczenia zawodowego" będą po .. 
ruszone, zatem o liczny udział Rodaków z Wat
tenscheid i okolicy pożądany. 

"Zjednoczefl.ie zawodowe polskie." 

~~·~"...,,~ 
~~d·~~ 

Tow. św. 
zasyła na dzień srebrnego ·wes~la (3 listopada) 
szano·wnemu członkowi p. 

.fRANCISZI(OWI ŁA WNICZAI(OWI 

Małe gospodarstwo (8 mórg] 
w tern polowa ląki, nowe budynkri masywne bu
dowane, mam zamiar do sprzedania, za~ bardzo 
anią cenę. Cena kupna pod lu g ugody, i wplata 
eż podlug ugody: Zgfoszen ia przyjmuje vV'Ła
ścicie1 

.franciszek W ojciechowskl, Gostyń. 

By o się g n ą ć o b r ó t w i e l ki 
sprzedaję taniej niz niejedne fabryki, 

Wszystkie moje zegarki są starannie obciągni~tł 
l na minute uregulowane. Za każdy zegarek daje 5 
lat piśmienną gwarancyę. Obawy nie ma żadnej, bo 
lo coby się podobać nie mialo. przyjmuję z powrotem 
l zwracam pieniądze. Trzeba się koniecznie przeko· 
nć, a kto nie kupi, toć trudno, ten sam sobie szkodzi. 
Zamówienia i podziękowania codziennie nadchodzą. 
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Olbr·zyxni wybór! 
Czysto srebrne najpiękniejsze zegarki z Matka 

Boską, z 2 zloconemi brzegami i z najlepszem pri
ma werkami na 10 kamieniach po 12, 14, 16. 18 i 20 
:na rek. 

Najwspanialszy z Matką Boską zegarek, zlocont 
litery, i najozdobniejszymi zleconymi brzegami, cie- 1 

iki w srebrze i z najlepszym na 10 kamieni pri
ma werkiem tylko 26 mr. Zegarka tego z pewności~ 
aikt jeszcze nie widzial. 

Zegarek niklowy cyJ. kluczykowy 5,40 i 8 mr. 
Zegarek posrebrzany kluczykowy 5,90 mr. 
Zegarek posrebrzany najlepszy na 6 kamieniach 

kluczykowy 7,75 mr. 
Zegarek czysto srebrny cyl. na 6 kamieni klucz. 

:ub remon. z 2 zloconemi brzegami prima werk 10 
:1nr. -Ten sam na 10 ·kamieniach vo 12 marek. 

l..ańcuszki po 25, 30, 50, 85 fen., lepsze niklowt 
oo l, 1,25, 1,50, 1,75 mr. 

Cennil.:i bogate na 500 ilustracyj 
~~ zegarki, lańcuszki, biżuterye, także skrzypce. fle
ty, klarnety, harmoniki, oraz noże, brzytwy, portmo
lłetki i różne okolicznościowe podarki wysylam ka
łdernu darmo i franko. 

M. D A N E CK l, Miejska Górka, 
{Gorcben Bez. Posen.) 

Szanownym Rodakom w .1\\arxłoh i okolicy do
noszę uprzejmie, iż z dniem l listopada otwieram tu 

- ----~·0000000000000000000000001 
Swoje powszechnie uznane 

Turc fort petits canons 
Noblesse, 

l 

8 Carola, 
8
0

°. Sokoły; 
P l k. . . 11 10 3 

R o a tew1cza 4,-5 iit~n~ 
EJ es poleca 

li f, p;j~ki:;i~e~;ó'Nasł . 
o \V. W ą~oll·icz, G m. b. H. 
g w Poznaniu. 
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Oat~zno~e! 
Szanownym Rodaczkom don-oszę, iż m 

dlilam się w Oberhausen p~rzy ul. Stelnstr. 
iako 

akuszerka Polka. 
Po!ecam się do usiąg w zakres akuszers! 

wchodzących. Balbina Raube 

Domy moje poleżone w E ochum, przy ulicy i\1 

kischestr., Blumenstr. i Roonstr. o raz w Weitfn 
Hamme, Riemke i Bochum, ul. łioistedestr. poM 
domy robotnicze, także 5 domów stoso\vnych 
skladów kolo•nialnych i piekan1, sprzedam, z po\\ 
przeprowadzenia się, po każdej przyjemnej ce 
przy malej wplacie. 

M. Walburg w Bochum, 
przy ulicy Roonstr. i2. 

~+••···~~····• .. t 
2 czeladzi 

krawieckich 
od zaraz ale tylko dobrych 
i trzeźwich 

.~:?.~~;~,~ 
jemnego gościa, poł~czont 
z brakiem krw.i i · 
apetytu, podaje warsztat szewski, Jan Kaczmarek aptea.arz 

przy ulicy Maryańskiej (Marienstr. 15) krawiee polski Smyczyn 
w bliskości kościola katolickiego. Proszę szan. Ro- w Baukau p. Herne, Bis• z Nowego (Neuenburg 
daków o laskawe poparcie meg;o przedsiębiorstwa. markstr. 16. na życzenie dobry i 

~----------------------R. Pi~e~c~h~· ~O~l~V. ~i~a~k~._J_!~~~~~~~~~-~------~w~o~dn~y~~ŚI~·o~de~k.d 

HOFFMAN N 

l\'łaściciel: Alfons 
& COM. 

Kleczewski, 
· ul. Bahnhofstr. 53-. w Gelsenkirchen, ul. Bahnhofstr. 53. 

W sobotę, niedzielę i poniedziałek 
wielkie zniżenie cen 

...... n a k o n f e k c y i m ę s ki ej i o b u w i u. ~ 
Wielka partya ubrań m~zkiclt, szare ,brunatne 
niebieskie pręgi, od 10, 12, 14, 18, 19,50 do 26m. 

Wielka partya obrań nt~zł.tich, w najnowszych 
wzorach od 13, 14.50, 16, 20 do 36 Dłr. 

Wielka partya ubrań dla chlopct>w, w naj
noyvszych angiclsl!ich wzorach od 1.90, 2.20, 3,00~ 

4.2o; 5 00, 5.80, 6.50, 7 .00, 8.50, do 16 m r. 

Wielka partya SpDdni n.a. nied~ielę, najnowsze 
wzory7 także krój łydkowy od 1.80, 2.00, 2 90, 3.50, 

4.00, 5.50, 6.80, 7:50, 8.50, 9.00, 10, 11.50, 
do IS m1·. 

vViellla partya pałetot.ów męJJkicłl, szare hru
llatne, i t. d. od 9, 10, 11.50, 12, 13.50, 14, 16 do 

22 ntr. 

Pótbuty <1la mężczyzn bardzo mocne podeszwy 
od 3,5n m. 

~~ewik.i dla niewi&st ciepłe, tylko J. .~ 
\V1etka I>artya męsk1ch i oamskich trze .A~lkow pl
s~owych, tylkl) 18~ 

Trzewiki do szn1uowarua i z guzJkami dla w1eku . 

6-7 lat 2,60 n:r. l 
7-8 lat 2,10 mr. ( Najlepsza skóra 
8-9 lat 3 00 mr. ) końska. 
9 -· 12 lat 3,40 mr. 

1 
. --

Wielka pttnya trzewików sznurowanych i z guzi
kami 1 la dzieci oo ZH-35 tylko 2 6l~ 

01epł\l pant1.1fle dla uiewiast, ezt:rwonc 1 cza rne 
od 3,50 ror, 

Bóty ula. mężczyzn, świecące z końskiej skóry, 
~,oo mr. 

Wielka partya pah tniów męzkich, w pręgi, 'l'lzewikl nBocksJuuf' <La nie\.l,'l!ltt z guzrkami 1 oo 
najn. wzory I i II rzędnie od 12, 13.50, 15, 16.50, sznurowania ':l 5~ 

18, 20, 23, do 36 m1·. Bóty z dług1emi cholewami z okuclem i bez, naJ-
raletGtf dla dzieci, we wiebim wyborze, po nowsza skóra koń!lka 6 90 mr 
zadziwiająco tanich cenach. Kamal!łze JD~J.kie i trzewiki do sznurowania 

4,40 Dlf• 
Trzewiki dla niewiast ze sprJflCakard eleganckie i ~-~~~~----!'""-~~-..-:: 
trwałe od ie. 25 mr. Dla robotników buty do kopalni robota ręczna, 

z okuciem i bez 3,45 D1f• 

Trzewiki dlu. \1-iewlast smuroWtJne i z gu0ikami, Trzewiki dla niewiast, do sznurowania i z gu-
akóra końska, spHko <:<A.ne , pod gwar. trwałe 4- 8') m. zH ami 3,00 nU'• 

Dofl·mann .-C'... l'iomp Vl· łaściciel 
~ 'ł..J • Alf. lileezewski. 

ul. Bahnhofstr. 53. Gelsenkirchen, ul. Bahnhofstr. 53. 
000 Z obwodu 5 milowego zwracam koszta podróży. 000 



odrlenne pismo h1dowe dla Polakbw na obczyźnie, poświęcone sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

Wrclledzi codzłen•io z wyJatkiem dni oośw!atec'tbYcb 
• ••flłtkiem rtłhrHnym p. t.: .. Nauka KatoJicka 11 z ty
&IDłkiem aoolecznym p, t. ..Glos liC6rnik6w t hutni
t6w'\ oraz pisemkiem literackiero p, t ... Zwłerciadlo". 
Pllttlolata kwartalua nłl poczcie i u listowvck wynosi 
.1 •t. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 9Z fen. 
n'Wiarll PoJski" noisany jest w cenBik:a tr~tftowym 

oo.d znakiem •• t polniscb" nr. 1211. 

Módl się l pracuj l 

Za inseraty placi sie za miejsce rządka drobnego druku 
15 fen., a za o~loszenia zamieszczone przed iPseratami 
.f oten. Kto często oglasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tlemaczenie z obcrch języków na pol· 
tki nic się nie placi. - Listy do redakcyi, Drukarni 
§ Księgarni należy oplacić i podać w nich dekladny 
IIQres piszącego. Rekopisów ~ię nie zwraca. Nazwisk 
korupondentów bez ich upoważnienia nie wskazuje sie. 

Bochum (Westfalia), środa 4-go listopada 1903. 3. 
lte.dakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje sią przy ulicy Ma1these.rstrasee nr. 17 na dole. - Adres: "'Viarus Pohki", Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie azlecl swe 
&łwł6, czyta6 i pisać po polsku! Nie 
łJił Polakiem, kto potomstwu swemu 
Tfi!emuye sł~ J)ozwoli! 

Z wypadków dnia. 
Centrowcy łączą się z lutrami przeciw Polakom. 

"Gesellige" donosi z radością, że w Staro· 
gardzie nie1ncy-kat. glosować będą przy wybo
rach posŁa do sejmu na niemca. To znaczy, że 
przybiegną z pomocą lutrowi, byle tylko Połak 
!llie przeszedł. Panowie centrowcy coraz więcej 
oothylaią przyŁbicę i pokazują Polakom pra
wthiwe swe oblicze. - Znamy ich. 

Słowa a czyny centrowców. 
W Brzezinie na Górnym Sląsku zalożyli 

niemcy związek mający utrzymywać bibliotekę 
·niemiecką w miejscu. Zebranie zagaił p. Triebs 
2awiadowca kopalni, człowiek nader czynny, 

1 bo kilkadziesiąt urzędów piastujący. Na biblio-
1ekę gennanizatorską wyznaczyła gmina zapo
mogę \V wysokości 500 marek, a rząd dał 150 
mr. i obie·tnict;, że i nadal wsp·ierać będzie pie
lliędzmi bibliotekę. Do tego związku germa11i
zatorskiego i do komitetu książkowego poq;wolil 
się wybrać także ks. proboszcz Krupa z Kamie
nia~ Większość parafian jego to sami Polacy. 1 Czy ks. proboszcz założył już przy kościele bi
bliotekę polską dla SW(lich parafian, aby się mo· 
gli oświecać? Przecie.ż centr0\\7cy wciąż twier
~' że chcą ludowi utrzymać język i obyczaje 
polskie, ale widncznie twierdzenia te są tylko 
na papierze, a bywają wyglaszane z halasem 
szczególnie przed wyborami, w życiu codzi'en
~~em zaś centrowcy popierają niemczyznę ze 
szkodą interesów ludu polskiego. Przykladem 
tego znów ks. proboszcz Krupa, po którym 
niktby się tego nie byl spodziewał. 

"Rh e in.-\Vestf. Ztg." niezadowolona 
z księży polskich. 

Pismo wymienione gniewa się, że ducho
wieństwo \V KsiGstwie coraz więcej staje w sze
regach ludowych, wiedz,lc dobrze, że tylko na
leżyte uświadomienie narodo\ve ludu· uzdolni go 
do stawienia skutecznego oporu naciskowi, za 
JlOinQcą którego rząd godzi w religię ludu. 

Telegramy. 
B e r l i u. Pocieszają, że nowemu parlamen

towi większe żądania na cele wojskowe nie zo
ltaną przedłożone. 

l( o l o n i a. Ks. kardynał dr. Fischer otrzy
ł krzyż rycerski orderu maltańskiego. 

• Z o f i a. Do sobrania wybrali Bułgarzy 
tększość zwolenników rządu. 

l( o n s t a n t y n o p o J. Rozgłoszono, że 
zdrowia sułtana jest groźny, ale urzędowo 

•ec~lprz;ec.2;aia tej pogłosce. 

Nowy dowód, że centrowcy są 
zwolennikami germanizacyi. 

W "Concerthausie" 'v Gliwicach odbyło się 
"Glosu Śląskiego" zebranie kato.Jickiego 

Olksvereinu". 
Przemawiał na niem dotychcza'SOWY poseł 

do sejmu pruskiego na pO\\ i at gti\\ icki, dr. tiei
sig. Mów H: 

"Zarzucahl mi dalej gazety polskie, że je
stem nieprzyjacielem narodO\\ ości polskiej. 
Skoro mk piSZ<l, to "iedzą "idocznie '' ięcej 
odemnie. Nigdy nigdzie nic takiego nie po;wie
dzialem, co m.ogloby obrażać narodowe uczucia 
Polaków. Nawet w mej mO\Yie w katolickiem 
Towarzystwie robotnikó\\ polskich \\ Oli\\ icach 
(wskutek którego zrzucono p. dr. Hcisiga z u
rzędu honorowego czlonl<a tegoż Towarzystwa 
- przyp. J~ed.), nic mogę się dopatrzeć obrazy 
naradO\\ ości polskiej. 

Ze chcę być spra\\·iedliwym \\obce Pola
kó\v, tego dowodem. że nie pochwalam tajne1go 
rozporządzenia mil1'istcryalnego, '' zbraniające
go urzędnikom przystępowania do polskich To
warzystw, wzbraniającego im czytywania gazet 
polskich. To. rozporządzenie było bfędncm. Je
stem jedynie za tern, ażeby w slnżbie był Jeden 
urzędowy język niemiecki, bo inaczej mogłyby 
na.st'lPić rozmaite nieporozumienia. Jakże mo
żna zaś wymagać od urzędników sprowadzo-
nych na Górny Slązk z głębi Niemiec, ażeby u
mieli po polsku? 

Stoję \\·obL.: pra\\ y polskiej na stanow1skn 
posłów Dittricha i fritzena, z których ostatni 
powiedzia{, że Polacy ma.i<.l pra\vO do swego 
języka i do S\v ych w łaś ci" ości na rod o\\ ych, za 
to powinni się jednak \\ yrzec marzel1 o cxlbud!o
waniu Polski, a tem samem powinni się czuć 
dobrymi Prusakami po \\ sze czasy. 

Jestem dalej 11a stanO\\ isku posł6"· Balie
strema i Faltina, którzy domagają siG, ażeby re
ligia była udzielaną w oiczystym języku we 
wszystkich klasach szkólnych i ażeby dziatki 
dla przys\vojenia sobie pra1wd wiary świętej pa
bieral'y w początkach naukę języka polskiego. 
Powiadam to jednak nie dla tego, ażeby im po~

módz zostać dobrymi narodow·cami polskimi, ale 
dla tego, ażeby zostali dobrymi katolikami. 

Jestem za tern, ażeby Polacy mogli się łą
czyć w polskich z~·iązkach i towarzystwach, 
jestem wogóle za tem, ażeby mogli ro7wijać na
rodowość polską, ale pod tym warunkiem, że 
zostaną dobrymi Prusakami, że wiGc o przyszlej 
Polsce marzyć nie będą. - Swoją drogą jestem 
za szerzeniem niemczyzny, ale \\. taki sposób, 
żeby to szerzenie niemczyzny nie bolało Pola
ków. 

Otóż takie jest moje st:JnO\\ isko wobec 
sprawy polskiej na Górnym SJąsku. Chyba nikt 
mi teraz ·nie zarzuci tego, że jestem nieprzyjacie
lem narodo\\ có\\ polskich. choć przyjacielem 
ich także nie jestem. 

Jestem na\\ et na stanO\\ isku pol kiego To
warzyst\\ a ludowego, które powiada. że posłem 
ludu górnośhtskiego może być mąż z. kn\ i i ko
ści jego. Otóż ja tym m<;żem jestem, bo od d:Zia- · 
dó\v, pradziadów jestem Górnośll.lzal<iem, jedry
nie jeden z krewnych mej matki pochodził ze 
Sredniego ~l<lZka. Jestem więc p:ad tym \\Zglę
dem lepszym od niejednego Polaka z Galicyi 
albo PoznafJskiego. 

,.Miszmasz·· odtnó\ 1 ił mi poparcia dla tego, 
że centrmn popiera polski pacierz i ż~1da nawet 
polskiej nauki czytania w początkach, przez. co 
wychowuje dzieci na dobrych Polaków. Na to 
odpowiadam, te to. jest bl~dne mniemanie. Par~
tyi' centrum nie idzie \vca1e o polskość, tylko' o 
religię, a nauka pałskiego językCłJ nie ma być ce
lem., jeno środkiem do celu. Partya centrof\\·a 

pragnie pacierza polskieg{) we \\ szystkich kła .. 
sach. Ja jestem jednak tak tęgim nicmcem, że 
powiadam, iż dziecko. gdy nauczy si~ po niemie
cku mó\\ ić, to może śmialo uczyć się religH w 
języku niemieckim~'. 

Nie \\ iemy, co ·więL:cj podzi\\ iać, bezczci
IIOść czy naiwność centrowego germanizatora 
d r. łieisiga. 

Chce on, aby Polacy się czuli Prusakami. 
Centro\\ iec łieisig cznjc siG podobno "os ... ". 

Chce on, aby Polaków germanizowano, ale, 
aby to tak czyniono, iżby się Polacy na tem nie 
poznali, tj. radzi używać środkó\v lagodnych, 
bo g\\ altO\\ na gennanizacya nie prO'\\ adzi do 
celu. 

Chce centrO\\ iec Heisig, aby dzieci polskie 
uczono religii po niemiecku skoro językiem tym 
nauczą siG władać. 

Przypominano w .. Kolnische Volkszcitung" 
co dopiero, ii nauka religii tylko \\tedy odnieść· 
może należyty skutek, jeżeli wykJadaną jest w1 
języku ojczystym. 

PYtamy, cóż pomoże gloszenie tak ich hasel 
nad Renem, kiedy nad Odrą nic tylko gf()szą 
centro\\ cy inne hasła, lecz też wedlug głoszo
nych przez siebie haseł hakatystycznych postę
pują? 

Coraz to nO\v e mamy do\vody na1 nasze 
twierdzenie, że centrowi germanizatorzy są naj
niebezpiecznfeiszymi wrogami Polaków. 

Nawet "Kuryer'· w obec p.mvyższych wy
wnętrzell centrowca 1ieisiga woła pełen roz
paczy, że .ieden z jego ulubieńców centrowych 
tak się znów poszkapi!, licho ukrywając swe pa
zury germel!nizatorskie: ,,czfo·wiek o takich zapa
trywaniach -- W'Ola "Kuryer'' - pragnie być 
przedstawicieJem ludu polskiego? 

A dla czegoż to .,Kuryer'' tak <t'"rl gardło 
razem z "Wielkopolaninem", "Orędownikiem~" 
itd. gdy Polacy na obczyźnie niegłosowali np. 
na takiego p. Lamberta Lensinga, który wedfug 
gazet niemieckich publicznie powiedział, że 

"Polacy na obczyźnie między niemcami miesz
kając, czuć się winni niemcami?" Czyż to nie to 
samo, czego chce p . .Hetsig? I na cóż to byto 
lud polski na obczyźnie do piekła wysytać za to, 
że nie chciał wybierać z daleka obludą cuchną
cych centrowcó\v? PanO\\ ie w Poznaniu pier
wszą lekcyę od centrowcó\ otrzymali w Le
sznie. 2y-czymy im szczerze \\ iGcej takich nau
czek, a może \\"reszc ie \\ yleczą się ze swej cho
roby filocentrov.,ej. która epidemicznie zaczęła 
w P·ewnych kołach grasować. 

Jeżeli mÓ\\ ią, że nie ma cnsu krzyczenie 
,.precz z centrum'·. to jeszcze '' iększą niedo
rzecznością iest upau-y·wać w centro\\ c ach uo
sobienie wszelkiej d'Oskonalości i na mocy tego 
bezmyślne "ysł·ugiwanie się im. jak tego od Po
laków na obczyźnie żądają niektóre gazety z 
Poznania i niektórzy Polacy ?,L tron tamtej
szych. 

Jeżeli centrum nie pown'>ci dD zasad1 śp. 
\Vindhorsta. rozdział pomiędzy niem a Polaka
mi z dniern każdym będzie s·G pO\\·iększal. 

Czyż bowiem żądać moż.na od Polaków 
aby mielit zaufanie do partyi rz~1dowej, jaką jest 
obecnie centrum? · 

Socyaliści, jako pracoda·wcy. 
JednyrJll z glównych sposobów agitacyjnych 

obozu socyałistycznego jest wskazyWanie na . to, 



że pracoda\Yca \Yyzyskujc pracobiorcę, czyli ro-• 
botnika. 

Myśmy już kilkakrotnje \\ ykazali, że. jeże
li gdzie, to właśnie \\. przedsiębiorstwach, zalo .. 
żonych przez socyalistów, pro·wadzi się wyzysk 
sil roboczych. Swego czasu głośną byta spra
wa socyalistycznej drnh:arni ,.Vorwartsn ·'. na
stępnie spra\YY kilka socya!istycznych spółek 
spoży\\ czych, a wszędzie pokazało się, że so
cyaliści prawić pięknie potrafią, ale w rzeczy
\V'istości robotnikowi nic a nic lepiej u ilich się · 
nie ·wiedzie. 

Obecnie stała się głośną spra \V a socyalisty
cznej .rzeźni "Siidost" w Berlinie. Rzeźnia so
cyalistyczna przy ulicy Chociebuskiej (I(o.tt
bnsser.str.) w Berlinie b}rła tak źle urządzoną i 
tak niezdrową, że poli~,.;ya ją zamknęła. 

W tej prawdzi\vej norze musiat czeladnik 
pracować 16 godzin dziennie. A gdy się jeden z 
cz.eladnikó\v na t·o użalał, \\·ypowiedziano mu 
miejsce z U\Yagą: .,Jeżeli ci się nie po-doba, to się 
·wynoś''. Innego- czeladnika, posądzonegD o to. 
.że doniósł policyi ot ,o-)Jydnej norze. którą na 
w:arsztat prz.eznaczono, w-ydalono natychmiast 
i zatrzymano jeg·o papiery. 

Czeladnicy zaskarżyli zarząd rzeźni o \YY
p{atę należnego zarobku \\ ·c \.\ ·ysokości 50 mr. 
Cz.eladnicy w ogóle musicli znosić docinki i 
prześlad-O'wania, bo otwarcie . mó'.Yili o tern, co 
się w rzeźni dzieje i \YZbraniali się brać do \YY

robów masarskich liche mięso. 
Socyaliśc:i starali się różne:rni sposobami u

bić sprawę, lecz w1 k01łcu \vyszio wszystko na 
jaw. Dodać tu należy, że \\. niedzielę czaos pra
cy byJ nie mniej dlugim, jak \\. dniu po\vszedhie. · 
·- Oświadczenie zorganiZO\YGl!nych czeladnioków 
kol1czy się. temi słO\\·y: "Nie na,leży żądać rod ro
botnika należenia do partyi. której pracodaw·cy 
ll1ie. postępnią \Yedlug za:sad gtoszony.ch. 

Z. powy·,szego przykładu tatw1o się można 

przekonać, jakby to W'Yglądalo. w socyałisty
cznem pal1st\\·ie przyszłości. 

WIARUS POLSKI. 

\\'aii się w wagonie jadalnym, odniosło dwóch 
lekkic ranr. jeden ziarna! obojczyk. \\' tymże 
''agonie potłukły się "szystkie naczynia. 

VVąbrzeźno. Stwierdzono, że pies wście
kły pokąsał ogółem 7 osób. Ks. prałat Polomski 
zebrał dla trzech z pokąsanych 101 mr. na wy
leczenie się \\ lelinice berlińskiej. 

Górne 1',. a p ki. Do czego niepohamowana 
złość doprowadza, dowodz i następujący wypa
dek. Posiedzicie! l\riiger i posiedziciel I\uhn z 
l(!ingers\\-alde sppotkali ~i \'\- kuźni p. Sch. i 
poczęli się kłócić. \Y ciągu reg-o rzucił l(uhn 
l(rtigero\\' i ka\\·a! żeiaza na głowę. K. padt bez 

. zm:rsló\'.· na ziemię i bez ·odzysania przytomno
ś.ci zmarl. Zdalano go tylko O lejami Ś\\· . opa
trzyć. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Osttów. Dozór kośc ielrą postanowit wy

stą\\ · ić ,,- mieście nasze.m nowy kościół katoli
cki. Koszta oszacw"Yano na 300 000 m r. Gmina 
posiada na budowę tylko 14 000 marek. polo\~·G 
kosztów ponosi patron kDśc iora książę Ferdy
nand f\adzi\YiH z Ant(mina. NO\Ya śvviątynia 
stanic ,,. pobliżu starej, a budo~,\ · a rozpocznie się 
na \\ iosnę 190-ł r. Dozńr bttdO\YY powierzono 
budowniczemu 1YlenKenm z Berlina. Nie wiado
mo dla czego pominięto naszych \delce zdatnych 
budowniczycl1 ,,. 1\siGSt\Yie lub Poznaniu. 

Poznań. Sprzcnie\\·icrzenia niem·ieckie 
mnożą się jak grzyby po deszczu. Donosiliśmy 

niedawno. że po śmierci receptora Bruckera 
wykryto \\" kasie PO\\·iawwe] oszczędności \V 

Pile niedobór \\ ·ynosząc:r Li5 000 mr. Obecnie 
piszą do ,.Pos. Zrg:·, że suma sprzenie\vierzona 
11 rosła już do 93 000 marek. a pra \Ydopodobnie 
dosiQgnie 140 000 mr. Za.::hodziły tam naduży
cia przez cały szereg la t, któr.rch odkryć nie 
bJr.lo można, ponie\\· aż prze\1.-ażnie deponenci 
brali tytko t:vmczaso\Ye kw-ity, nic żądając 1\sią
żeczki. Niedobór pokrywa fundusz rezerwo-...vy 
kas)"'. 

Poznań. Z powodu odsłonięcia pomnika 
Ziemie polskie. Bismarcka \V Poznaniu. ,.Preussische Korespon-

deqz·• podaje cieka\\·y przyczynek do dziejów 
Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. , po-wstania komisyi kolonizacyjnej dla vv. Ks. 

Z "Vefherowskiego. Krótko przed stacy~ Poznaliskiego i Prus Zachodnich. Otóż zmarły 
'kolejową w Gdynii wykoleił się wagon drugiej, , przed d1voma lat~r był}· pruski minister skarbu 
klasy pociągu pospiesznego z Berlina do Gda:ń- , .. dr. Miquel, opo\-viadai chętnie \\. kole zauianem, 
ska\ i pociągną! za sobą t3!kże wagon jadalny. . że on jest wlaści\1-ym ojcem ustawy koloniza-
PonJ;imo, że podróżni natychmiast dali sygnal o cyjnej. On to podsunąl, jako p-oset. w r. 1885 
niebezpieczeńst\vie, pędził pociąg jeszcze 300 myśl tę Bismarckowi. który w pierwszej chwili 
metrów przynajmniej. \Vagony zostały bardzo tnvażat osiągnięcie kredytu 100-milicmowego za 
ll'SZko.cl.zone. Podróżni " ·agonu drugiej klasy niemożlhve. Miquel jednak zjednał narodowo-
uszli ze strachem~ Z tych, zaś, którzy znajdo; .. Iibqralnych. a Bismarck zachowa\J.rców dla u-

LELU~i POLELUM. 
'··· 

O p o vd a d a n i e h i s t o r y c z n e z X '\V i e ku 
napisał 

Wałery Przyborowsłd. 

· Zaśmiała się dziko. okropnie, wskoczyta do 
chaty, zatrzasla glośno drzwi i śmiala się cią-
głe, a glos tego strasznego śmiechu, \Vśród ci
szy świtu, rozlegał się daleko tysiącznem 
echem. I las się śmiał teraz: cha! cha! cha! 
śmiały się dęby i jawory, buki i graby, lipy i 
brzozy śmiała się cala natura śmiechem szalo-

(Ciąg dalszv.) nym, opętanym, okropnym. Pu-szcza trzeszcza-
Zaczęła gł-ośno płakać i zawodzić, a ·po · jej fa głucho w czarnem jeszcze, .wnętrzu. jakby w 

biednej., schudzanej, zmęczone3 twarzy, łzy po- istocie szedt przez nią olbrzym vVyrwidąb . . 
tokietn się lały. Odsttnęła ławę z · pod d'fzwi, Mlada w okropnem przerażeniu dopadła o..: · 
otworzyła je naoścież, \\"yjrzała i mó,vita: bórki, otworzyła gwąHow.ni'e drzwi, na kolek 

- Gwiazdy Ś\-Yiecą, iak oczki twoje i niebo z zewnątrz za\\-arte. '\Y)tprowadziła S\Vego ruie
jest pogodne. S wit już. blizko. Uciekaj! ~ 'Do ··. 'rż:rnka i jednym skokimn znalazła się na jego·· 
Poztmnia jedziesz? G3!dlaJ Bolka, ·2e to ·:gród grzbiecie. Cz~s już byt ·wielki, bo właśnie roz
\vielki i król tam mieszka. Ja nigdy króla; nie wady się z głośnem skrzypnięciem drz\vi cha
\vild:zi.al~rm.. G?ścini-ec, ot tam. ? trzy . s~~i~tti~ : . ·t~~ ~i '\vypadta pr~ez nie ~r~ora ~ r:oz~viany~ 
stąd IdZie 1 grodek Bolka zaraz !est za 'rżeczką. \vłqsein, z oczam1 biędnenu 1 . krw1ą nab1eg:temt, 
Idź ... idź ... i niech cię Bóg prowadzi. ·'('...l ".\~yciągnęta swe jastrzębie ręce i rycząc nie-

Mlada, uszczęśliwiona tą nagłą zmi'al1::4;'"· v/ ludzkim g{Gsem. krzyczata: 
obejściu Zmory, nie czekała, aż fą zno"vu napa- , - Stój! stói! Zmora jestem, zaduszę cię, 
dnre szaleństwD, tylko ż\\-a\vo v/ybiegfa z chaty. krew ci \\"ypiję. 
Jakoż .niebo na \l/Schodzie bielało jui i gwiazdy, , Ale M lada puści.la wodze mierzynkowi, ude-
'któremi\ cały strop b:rt Za'Siany, jak zloteti:H ·· ' rzyla go ręką i pędem ruszyia na prawo w ki e
ćwiekami, bladJy i gasly po'\\;'ołi. Po pus~CZJn .: rtmku gościńca. \V krótce . znikła jej z ·oczu 
tu i owdzie, rozlega-! się już świergot ptact~~·a·' · i :'chata Zmor:r, tyłkodfugo jeszcze pus.zcza przy ... 
szum, szedł gluchy, zna;k budz4ceg,ó się · dnia. : riosfła je:j echo strasznego krzyku szalone·i ·kO:-

Zmora stanę la w progu chaty, 1rÓpaffi-się 6 : brety. 
VIII. odrzwia i gadaJa:: "'•· ~~~.:;:;; .. ~ 

- Tam na pra\VTQ obórka, t~~ i\ ~łfgnik 
stoi. Siadaj na; niego i uciekaj, ucieKa} prędko! 

GJ.os jej ~o,vu począł pri~{~,_t;,.ąg;Jf,>n· ... ~hni-
pliwy i dziki. -~i.? r ..... ·!lr•",~· . , , 

- Slyszysz·, słyszysz, to oo idzie. 'N .. :''' · · 
Fochylila się naprzód. jakby "' '~$'fu~hi\vała 

się w szum: puszczy i wolała: · ·· ·.· " .:' 'l \· ... 

- Szumi już po borze, o drze;'wa: .z:awatfza, 
dęby wyrywa. Wynvidąb się to\\'iej· iwie, 
·idzie! Cha! cha! cha! ·-· ·· 

l , -... { .· ·~·.· :,~·( ._'t'• "1 • 

. l 

\V alka z niedźwiedziem. · 
1\Uada popędzała konia, który rwal c•Na.tem· 

i wkrótce uirzafa rzedniejący · las, a za nim dlugł, 
biały .gościniec, ten sam zapewne~ · o którym jej · 
Zmóra m6\vila. Gościniec ten· pia:sczysty i ,no
sz.ą~y na sobie liczne ślady ludzi, wozów i kooi~ 
wH się równolegle z szeroką, bystrą. w głębo
kim korycie pl'ynącą rz.eką, która szla od \VSeho

du na żachoo. 
Staną \vszy na. gościńcu i mając przed 5obą 

stawy, która też w roku 1886 uzyskała moc Pra dzie 
\Vną. W kilka dni po tej ustawie Bismarck I>o. Jrań 
w?l~l. do siebi.e 1\'liquel~ i ~fiar?wal mu, jako ~al n 
wiascrwemu OJCU noweJ polityki antypolskieL ~Dr 
stanowisko naczelnego prezesa W. Ks. Pozna(J. ego

1 

skiego. Miquel prosił o czas do namyslu, a I>óź. dYŻ 
niej żądał na wypadek przyjęcia ofiarGwanego ska 
sobie urzędu osobnych praw "dyktatorskich", 1 
Bismarck ośv.riadczył ze śmiechem, że tego nie ros1 
podehnuje się przeprowadzić u tajnych radców ·sią 
w Berlinie - i Miquel odmówił. · r01 

Z \V ągrow,ieckiego. Stróż nocny Gapińskr 0 r 
z Zielic rwąc stręki łubinu, skaleczy~ się w rękę. ~eta 
W skutek · nastąpiło zatrucie krwi, tak iż po dłuż- ~eln . 
szych ciężkich cierpi'eniach zmarł. · Prawdopu. 
dobnie zatrucie krvYi nastąpiło z, powodu pleśn~ 
jaka już okrywała stręki. at. 

Ze ślązka czyli Starej Polski. 
l(atowice. vV drodze z Katowic do Jano- KlC 

wa napadło w pobliżu trzech nieznanych liudzi 
pomocnika piekarskiego Kuhnerta i sponiewie- r. 
ra\vszy go, rzucili go na ziemię, poczem zabrali ~Y 
mu 2Ą kieszeni porttnonetkę z 11 mr. i ,ki'lka in~ es~ 
·nych przedmiotów. Napastników nie zdołano-. c 
jeszcze wyśled'zić. 
- Laurahuta. Zamach dynamitowy wykona- ~lo 

·no tutaj w nocy z \vtorku na środę. Dwa w-y
strzaly silne i gł-ośne jakby uderzenie pioruna, 
zbudzily ze srm wystraszonych mieszkańców, 
którym po-czątkowo się zdawało, że nastąpiła. 
eksplozya w gazo\>:ni. Tymczasem był to naj- te 
zupełniejszy zamach dynamitowy, który ·wyko- ok 
nat tutejszy górnik Buchta przed domem swej· na 
dawniejszej narzeczoneL córki robotnika Czoja1 o 
która właśnie w niedzielę wyszła za koniarza 1 

Olejoka. · Buchta powziął zatem zamiar wysa
dzić w pcwietrze caly dom wra'Z z gośćmi we- . 
selnymi i miGdą · parą, ponieważ nie udal·o mu •1 

się na rzeczonych powaśnić między sobą, o co . 
się starał, aby· zapObiedż małżeństwu. Na szczę-:- liC 

ście. jednakże eksplozya potrzaskała tylko wszy- o 
stkie szyby i uszkodziła mur domu, podczas gdy 
z ludzi ńikt nie odniósł szwanku. Poldejrzenie )l() 

padlo natychmiast na Bucht~, któ!·e~o nieprzy- ~e· 
jazne dla m!odej pary uczucra ogolme znano, a ~~ 
nawet odgrażaJ im się podobnym zamachem. i. r 
wreszde. jeden z . gości \.Veselnych poznał g.o pu s 
\Vojackiej czapce; Buchcie latwo t et było jako 1 

górnikowi postarać się o dynamit. Buchta wy- , 
piera się wpra:wdzie winy uporczywie, lecz pod
czas przeslucł}ów wikłał się już w sprzeczności, 
tak że z ~pewnością przed sądem wina udowo
dnioną mu zostanie. 

Odezwa. . .Wobec nieslychanego ucisku, ja
kiego d!oznai~ cala sprawa polska w Opolskiem, ·~ 

wspanial~ . wschodzące słońce, od którego pół 
nieba gorzało purpurą, Mlada nie słysząc iu~ 1 

krzyków Zmory, zatrzymala się, i poczęta roz
myślać, coby jej teraz czynić należa:lo? Ze sl6Wi 
Zmory dowiedziała się, iż gdzieś w pobliżu, za
pewne nad tą piękną rzeką znajduje się gródek 

· jakiegoś Bolka; otóż zadała sobie pytanie, czY 
rozumną jest rzeczą pokazać się \V tym gródku. 
A nuż Bolek jest poganinem, bahVIochwalcą ta
kim samym jak Waligóra? Nuż byt na wiecu: 'W' 
gontynie Lelum·-Polelum, i gotów ją, Mładę, 

·S1chwycić i mękarhi z niej wydobyć dokąd ie~ 
dzie i po co? . 

Wpra'\\tdzie l"Alada nie miała ze sobą ani ~
robiny żywnośCi, ani kę.sa chleba i krzty soli., 

· ale to mniejsza. \V lesie śpiewa tyle ptactwa, 
tyle przemyka się wśród drzew zwierza, a '\VI. 
rzece, wzdluż której już teraz jechać będ·zie, 
cią.gle ma wodę i ' ryb zapewne dużo. 

- Nie! - rzek ta sobie w końcu dziewczY
. na - stokroć jest lepiej i bezpieczniej ominąćf. 

gródek Bolka. 
Ale jak om·inąć? Naprawdę nie \\riedzial~ 

gdzie on jest, cz;y przed nią. czy z.a nią, czY z~ 
ta go nakoniecominąć? Kto wie zresztą czy teł 
już nie spostrzeżono tu, na otwartym gości.ftcu? . 

· Ta myśl ją przeraziła. Co żywo skoczyra 
\V bok gości6ca, w gęsty las iglasty i po krótk~ 
rozmyśle tędy iuż poczęla się wolno naprzuv 
posu·wać. Nie uiechala i trzech stajań w te# 

· śvosob, gdy \v·iatr wiejący od wschOdu, przY
. niósł jej glośne naszczekiwanie psów.. Zarar 
zatrzyma la konia i pi1nre nadsluchiwala. _ Szcze
kanie szlo od · pra·weJ strony gościńca, z pOta 
rze:k:i. · 

-Dzięki .Bogu!_:__ sŻepnęla- teraz nil~y:· 
mną a gr.ód.kfem jest rzeka i łatwiej' mi ·będ'Ztc· 
otni11ąć ludzkie mieszkanie. '· 

· (Ciąg dalszy lłastąpi.) . .•• ~.:J 
. l ~ : . . 



-a dzie nie jest nam możli\\-em ani teatru, ani z:e;
o.. rań odb_y·wać . z powodu cego, ż_e ~\la· cki le 
k() al mają ~a~rozone ~e ~trony po~I~Yl. ab~ ~o
e~ ·om sall me dawali, me pozostaJe nam m ~ m
ń, ego, jak p~myśleć o budo\\ i e \\las n e o do mu, 
,ź. dyż inaczeJ polska sprawa na krc a-:h j e'[ 
o kazaml na upadek. 
". Do tej ch\\ ili zebranych jest z drobnych 
ie 10 zy ludu okoro 700 marek, lecz potrzebnt ą 
w .5 1 ące. \\'szystkich rodakÓ\\·, którym sprawa 

'aradowa nie jest obojętną, upra zarny cho "by 
ki 0 najmniejsze składki, które przyjmuj : ,. a
~. eta Opolska" \Y Opolu na Górnym Ślą::: ku ( p
ż. ~In Obcrschiesien). 

Opole, 2 października 1903. 

~t· S. tan isia \ Spy-chalski, kasyer TO\\·. pc·i ~:· c..
,r \\. Opolu. 
···Br. }(oraszewski, redaktor .. Gazety 1... )Oi -

IC( . 
. Godula. Złodzie.iem, który dnia l-t wrze 'n i a 
ł r. za pomocą pręiÓ\-\ nasmam\\·anych klejem 

1: ~rdobyt z skrzynki \V kościele 23 mr. -o ien., 
~ ~st nieia !~i Ii~l imann, czdadnik z Bia-!ej au~ try

ckiei. S;.{d sl~azał go na l O micsi-.cy \\ ięzie.n ia. 
() Bytom. K . kapelan Praniel zo tai prz . H::-
- ~lony do Oryfii (Oreifswald). 
~--

Wiadomości ze świata. 
Z \V ęg'i-er. Nowy p re z} den t minisrr(nv hr. 

j. tefan Ti '" za urodził się dnia 22 kwietnia i~i 
_toku w Budapeszcie, jako najstarszy yn l\oto
j·lnana Tiszy, hóry by l prezydent cm \\ ęgiersk i e

·o gabineru od r. 1875 do 1890 r. 1lauki pobie rat 
a , domu: \\ , zkole spędził tylko dwa- lata, kor't 
- ·ząc dwie DS ~atnie klasy gimnazyalne \\ k?. l 1:iń-
- ·iem ko legium \V Debrcczynie. Oj...:ie.; kład. ! 

ielki na...:Isk na utwierdzenie go w kah\-inizmie. 
1kor1czy\\ szy ·ruclya uni\\ ·ersytcckic ,,- B r! i-

- Ie, Iieidclbergu i Bud2,1Jeszcic, wstąpi! x1ajp,ie.nv 
_ o minisrc: rsn.\ a spra\\ WC\\ nętrznych .. apy. za

znać się z adrninistracyą; następnie z o tal ho
rorowym .. obernotar'' komitatH bibarskieo-o. Do 

- !'imu wszedł w roku· 1880. \V r. 189.2 pczo tai 
\ mniejsz:::ś.;i w swym okręgu "yborczym, le ~z 

· r. Juliusz ~zapary, obrany '' d\\ óch okręga..:h. 
:tąpil mu_. Jednego. Działalność p~rlamemarna . 
1 zy Dbem!o\vała przedewszystloem· ~Prawy 

- r~onomiczne i administracyjne. . 
Londyn. Coraz "" ięccj rozszer'za się tu ·h i e

' nęć ku ob;::okrajo,v~om. szczególnie ku ·.~rdom. 
lłzym. Dotąd me zdotano utwDrzs-c no\ . e~ 

o mini s te rs t\v·a. 
- . Monachium. Z okazyi swych imie11lii ·k ~~-
' ę rejem bawarski nie żatDwal orderów. 

Paryż. Prezydent ministrów zamy' la zlo
'yć urz<!d. l\ie wiedzieć, czy się pogtoska · pra-

• tizi. . . . · 

~ I<arłsruhe: Sąd wojskowy skaza! · 4 grena-
l'erów.. którzy podczas rnanewl"Ó\\-~ · ·napadli 

- dnficenJw i ich zbili na 6 i 7 lat domu karne-
o. 

, ... Rzym. Ojciec św. zamierza pbdarO\\·ać 
• "'O~ PDn:rct carowi oraz cesarzom austrya:kie

l niemieckiemu. 
11 

• l(oustantynopu!. Turcya rozpuŚdla '14 b-a-
ai~~HIÓ\Y \:~.-·oj ka na życzenie- tnocar~t:v; europej-
Kich. . r • ·: • 

.. Z o f i a. Bułgarya zdaje się gotować do 
omy, gdyż zarządza różne ulepsze-nia \'V wo:-

, ll. . 

~flbao. Niepokoie \V Hiszpanii coraz· \vię-
szf' I t··t1d1 d · • ·d · · · , ~0: .' 1o ~I~ pr_ze>>..l ZHX r~a _cz.e:m ię t~ P-L Repuolrkamzm coraz smielę1 podnosi 

Pogrzeby u Turków. 
, S~oro tylko muzułmanin posłyszy w~ai::.t-
' na.n g' o . t , . . M l k l M • t _t aruo1a sm1erc1, 1 a e: u outa --
. Ychrn1a t kladą g;o na wznak, prawym bo-
~fll{}bróchv"SZY do Mekki, -...v jakiem po?oż ntu 
Ykle .też i. pogrzebiQny by-vva. 

~ W_ IZbie chorego r!ozniecają ognisko, rra kt(~ 
~eSYpJą kadztctio. PrzY',vołany iman z najbliż.
I"'Jgo n:eczetu, czyta 36-ty rwdziat koranu i 
'taznaUi~ 'A<iary, które chory za nim zcicha po

rza. Po oddaniu ostatniego tchnienia, kładą 
na brzu 'hu szablę, a najbliższy z krewnych 

Od a mu ocz!, naciskaJąc ~ocno do 6ardła 
ę~ ~~tępme obmywaJą ctało aromatycz

ią .ac1-ąg1em, a głowę i brodę wonneroi osy
~1-ez~~tami. Skronie, nos, ręce, noii i. kolana 
"\. raJą ·· 'Zez " su~ kamforą dla ich uczcz~nra, alho-

na ... tony, O. Bazytemu należy się szczere 

\VIARUS PO[SKł. 

wiem przy modlitw:e, .::z.,.' -.: i i~ j j · ~użą. Q,_,zy
~z..:z ~nie ciała odb:)·\\ a i prz..:z o~oby tejże pi i, 
do ktćrej zmarly należai. . ·a tępnie obmJr:e~{) 
trupa za\\ ijają ,,. biak plómo. -kladają ·e sit; z 
wie 'u kawalku\\, które '" ko i1cu ~ję 'Z zywaj<ł,; 
poczem ktad<! cia/o 1o trumny. nad któr~ imam 
przepisan-e modlitwy odma -ia. Prosta trumna 
r 'l\Hlie jak i p/ótno. każdą raz4 \\ onnoś:::iami 
obli ·ie się skrapiaią. PoZ.(> tate ~eremonie P~J
g ·ze bO\\ e, nadZ\\·y.::zaj ą pro.~te. Trumna, kt<~
rą ,,- Z\Yyczajne· ptótno zawiiai~1. ozdobiona je~r 
w części nad s; lO\\ 4 za \\'Ojcm ni~bcJ zczyka i 
ka\\ arkiem tkani11y kt<~ra cza ~ niejaki na grobie 
\\ Ni "kc e leża la: ni o ·q j~1 czterej lndzie i nie 
\\ rępui<t-2 do meczetu. \\ prosr na cmentarz po-
p1e zaj<l. 

Pośpie-:h taki nakazany }e, t od koranu na
~ t ~pr:emi S f G\\ ami: "Ody zmarły do grona wy
branych jest przyj~ty, należy go jak można naj-
pie zniej na jego 1 ~ 1icjscc przeznaczenia \\ ypra

\\ i~: jeżeli za.ś ię dnslal do liczby odrzuconych. 
pozo tali po nim. po\\ inni :!;O jaknajprędzej się 
po-zbyć". Kre\\ ni płci rnt; l-dej Z\\ olna z ciałem 
po~ tępuj~l. nieokazui~!C najmn ie jszych oznak bo
l eści; dla tej prZJ'..:zyny nitwiacty nigdy im nie 
W\1. arzyszą. 1~a p o ~rzebi~ chrześ -ianom znaj
dO\\ a(: się niC\\"OlilO. !\\ og;i la pDkry\\ al a siG dar
n·ną i zasadza k\\ iata'lli. .~i:: stawiai<.l kamienne
o·o pomnika na miejscu. gdz ie zmar;y spaczy\\ a, 
\ \r obawie, aby go ni •: naci~ kai: dlatego też mo
gil murem tylko ob\\"DdZ~l -

r~eligijna usta\\ a l113~10H l~tall zabrania sia
da; na groba~h. a ttm bar 1z1e] na nich sta\\ ać, 
n ~i tej za ·adzi.e, i~~ n t e~cdzi· si~. ab_ ' zwtoki ma· 
h metan nogami deptane być nialy. Po przy
.:::ypaniu nieboszczyka ziem i<\, {,dma\l;ia iman 
madlitWY i trzykro-ć \-\ -ZY\' a go p.o imieniu. 

Cmentarze poło~~one ~ ą za :nb. tern i należą 
···o najpiękniej zych miejvc prze,.::hadzki " . Tu:·-
·yi: zasaDz-cne są rozmaitemi gatunkami drze\\· . 

jak lipami, bukiem, d.~hem. klonem. wi~tzcm. 
przecicwszysckiem jednak cyprysem, ulubionem 
od muzu1malłó\\· drzewem i wie..::znie zielenie
j~~ -ym cedrem. K \\i a ty na mogilach starannie 
si pielęgnuje. 

Cm.emarz ,,. Sh1tari. na azyatyckim brzegu 
naprzeciw Car-ogrodu, należy \>." Turcyi do naj
piękniejszych. ~He dzna..:za ~ k on \\ ielką ob
z..:.rnoś(:i~. le..:z celuje przepychem nagróbkó\',. 
·voich, oraz wysokości<~ i cicnicin swych gJ

\ •\.-. ,\" zyscy też b02;a.: i i sz~nO\\ ani Tnrr.:y 
~ment.arz ten im <)stmni ~. \\ (d spoczynek \\ ybie
rają, z tego \':zg!Gdu, ze ... ;, lttari leży \\ tej części 
' wiata, \\. której się znajd u; ~1 · 'ięre miasta Ara
bii: c'V\ekka i Medyna. .\\ o·gily łudzi zmncżnych 
ornviedzione są ze '' zy tkkh tron murem z 
ksrnienia lub marmuru, króry wta~ ci\\ ·ą mogiłę 
z.e\\-·sząd ota..::za. Tiek tóre z nkh, jak sarkofagi 
tarc-żytnych, około trzc:ch tóp vą wzniesione i 
mają p.łyry marmurowe ozdobione napisami i 
osadzone kwiatami. Przy każdej mogile znaidu
ją się w obu jej kc (J :ach inne. pionowe stojące 
p-t}-·ty marmurowe: u grobów łudzi mniej zamo
żnydl brakuje tego oto.czenia. a powyż ze mar .. 
muro,,~.-e plyt.r za. t~m1~ą ;, nę z. kamienia Z\\ Y-

. czaJ ne-go. Jedna z rih.h \1 yh:uta jest "- kszta te i e 
za:v"~cju, którego p{Lca6 oz11acza nieboszczyka. 
Mogiły nie\viast w mieJ~...::G zawoju mają niewiel
kie na..:zynia. {ljapi y na po ł:Hikach zwykle s~t 
krótkie i oprócz naz\l.-an i2. i ·wi ku, mają teksty 
z kcranu, albo \>.·zmiankę Jaką o znikomości 
Ś\ ··iata. \V pien>t·szych latach po po-grzebie, ()d 
cza u do czasu, fub też w dnr oznaczone, przy~ 
·hodzą kr·c\nd oplakiwać tratę nieboszczyka. 

Z ró.żnvch stron 
Nowy Jork. \V Coney-l land. zniszczyt p-o

żat• 250 domó\\'. Dwie os-oby znalazcy śmierć, 
20 Je. t okaleczonych. 

Kassei. Pociq;;, jad'ą::y z Kas el dD Arol~ 

sen zderzył srę z im1~·m t:"<X iągie-m. '- o ó:b od
nios~o okale>;;zenia. Szkody materyalne są wiel
kie. 

DortmWld. \V tutej zych za.kladach prz.e
mys.fowych, \\'"}-"darzyło się w październiku 274 
nie:sz.cz.ęśłiwych \Yypadków. \:V 1.? przypadkach 
zaszły "-rększe okałe..::zenia. 

Bocbum. W jedn.;j z tutej zych g~spód, ode
brat sobie życie ·wystrzafem z re'\\·ofweru jakiś 
obcy mężczyzna. 

Dortmund. Staraniem O. Bazylego odegra
ny tu rostal w ubiegtą nied'zielę teatr amatorski 

. pl Koszyk k.\Yiat&w, który dobrze się udat. Czy
sty dochód 1-a cho1ągiew Bracl\\o·a Różańcowego 
mu lla brzuchu szablę, a;najbUż zy z kre\vnycłr 

uznan ie za ponie~ ione trudy około urządzenia 
tak piękn j uro zysro:ci. Udzial byl bardzo li
czny. 

Gelsenkirchen. \V fabryce "Grillo-funke" 
zatrudnionY ro-botnik Karol Okalka został okale
czony. \\; domu chorych trzeba mu było ująć 
nogę. 

Oberhau:en. \\' kopalni ,.Concordia'' zna
leziono Z\\ loki l rnika Mikołajczyka w miejscu 
prac r. Pra\\ dopodobnic rażony został parali
żem. 

Kolonia. Podczas przedstawienia w tearze 
wybuchn~1ł na ~-:enie pożar, który jednak wnet 
przrtłumiorw. Poploch, jaki powstal \\:net się 
uśmierzy L "ię~ grano do kor1ca. 

Rzym. \\" \\"arykanic - jak już krótko do
nosiliśmy - \Yybucht w niedzielę wieczorem 
pożar \\ pomie zkaniu bibliotekarza. Straż po
żarna "'ta ,·ila si~ dość \Ycześnie, aby ograniczyć 
ogie11 i zapobiedz '' iększemu nieszczęściu . Mi
mo to zapad l ię dach. K~ iążki i manu krypta 
znaidui~tcc ~ ię \\ zagrożonej sali zdołano urato-
" ać. 

Pożar \\ ybuchł krótko po godz. 8 "ieczo-
rem, a łużba zaalannO\\ ała straż dopiero, gdy 
sama nie mogła obie dJ.ć rady z niszczącym ży
\\"iołem .. 1a miej -:c nieszczęścia przybyli ~}Od!ie
kretarz stanu praw \\-e\\ · nętrznych i wielu 
\\ yższJ·ch u rz~dnikr')\\" policyjnych. Z dygnita
rzy watykat'1 k ich był obecnym sekretarz stanu 
kardynał Mcrry de! Val i kilku prałatów. W< 
całym pabcu papiezkim zapanował popłoch 
obawiano się bO\\·!em, aby nie spLonęly cenne 
dzieła i rękopisy btbliotcki, znajdujące się obok 
sali, ;,\· której \\ ybuch1 ogie{L 

O pół do 12 '' ieczorcm usunęto niebezpie
czer'JSt\\ o. \\ ' holach watyka!'1skich zapewniają, 
że z dziel ztnki i zabytków starożytnych nic nie 
:wstało zniszczone. Papież, któremu natych
miast o '' ypadku doniesiono, wyraził swoje u
bole\\ anie. Dotcld nie wiadomo z jakich przy ... ~ 
czyn pożar Pv\\ ,..,taL 

Berlin. \\" 41 ob\\·odzie wyborczym Berli'
na glosują w trz~cicj klasie kanclerz cesarstwa 
niemieckiego Biilow, minister spra\\·iedliwości 
Schonstedt. mini L~~r hr. PosadO\'. sky, minister 
kolcio\\·y Budde i . ze f gabinetu cywilnego Lu
canus. ten co roznosi dymisyc ministrom. \V 
ob\\ odzie tym mieszkaht sami milionerzy i kto 
pla.ci tylko .12 393 m r. rocznego podatku uchodz~ 
za nędzarza i g lo~ nje '' rrzecicj kła i e razem z . 
stróżami nocnymi. 

\\' Ob\\ odzie 34 Berlina głosuje \\' p!crwszej 
klasie tylko Jeden \\·yborca i to rzeźnik liefter 
piacący 39 173 lllr. !'ocznego podatku. 

LDndyn. \V wielu okolicach Anglii niezwy
lde · ulewy spo\,·odowaly po\\ ódź. Rolnicy zna
ClJie po nie· li szkody, mianowicie w hrabstwach 
środka\\ ych i póinocnych. \ 

PUzno. Donoszą z Pilzna, że trzej chłopc ,. 
szkolni zapobiegli przez przytomność umysłu 
wielkiej katastrofie kole]O\\ ej, Gdy rano pędzH 
pocic.t.g z Kato\\ ic do Strakonic (w Czechach 
usłyszeli trzej chłopcy, idacy wzdht~ totu kole ...... 
jowego, niez\' yk1y zelest. .Zttin'f(::t'c '·c'\Yj:l1t tern . . , 
starali ię dojś6 przyczyny i spostrzegli, z'c szy~· 
ny były miejscami polarnaner a w jednem rrrlei
scu na\\··et brak był całego kawata. Pobiegli 
natychmia t do sąsiedniej budki strażniczej i 
uderzyli na alarm, trażnik miat wlaśnie tylko 
tyle jeszcze cza u. aby zatrzymać ·w drodze pę
dzący ._podąg z Wiednia do Che bu (E g er). Gdy
~Y )nie : p_nzyto.mność umystn owyLh chłopców, 
oy~oby 1~ mog!o zdarzyć '' ielkie nieszczęście. 

R.zyw~ l(uryer z Medyolanu do Rzymu 
wjecha-t w pobliżu Parmy na tór poboczny, gdzie 
stały cztery \\agony, napełniOJle zbożem. a
stąpiło g\vaho\\ ne zderzenie. Niektórzy pasa- .1-. 

żerąwję, m\ęd·zy nimi enator Roux i deputo
_Wai-,y Rnmicardi, odnieśli lekkie rany. Sledz
t_wo ,\\~ykaz~llo. ~e ;\·YYPadek spowodowali źł 
l~dzie. prZ-C:$ta\\ iaifłc ._,Z\Yrotnicę. Pociąg przy
OYI do ~zymt~ pp .\rzygodzinnem spóźnieniu. 

.f ·: Os1ał(de wiadomości. 
H~ 1'~- s .(e:{t't~.; ,.Str;iąc żarty czeladnik ciesieł· 

skl Jllaertens za~tr~llł siedmnastoletnie dziewczę. z 
rozpaczy obwiestł Się. Stało się to w Brechłorf 

.B er l i n. \\'.·cyrku Buscha powstało ~ie ~e 
zam.teszaufe" ·K~Y -~wą,..J:wy zaczęły się gryś.ć na are

. ole. Pogromictelka zw1erząt Hellot napędziła lwy do 
kJatld. 

RzYm. no;·ga'Szettia pożaru w Watykanie po
~-'ołan~ .. wioską ,straż pożarrut. co wyw(}łało wielkie 
wrażenie. 

O e r t h e tworzyć ma w przyszło~ ci samodzłel- · · 
uą cwafie. 



Rozmaitości. 
jak umarł Deak. Z powodu. iż w ubiegtym 

iygodniu obchodzono w całym krain na \Yę
«rzech 100-lcmią rocznicę narodzin franciszka 
lJeaka, jednego z najznakomitszych mę,żów sta
nu, i najlepszych synów w~gierskiego narodu, 
umieścił ,.\Veltblatt'' następuj<lCC wspomnienie, 
jak umarŁ Deak. Na kilka dni przed śmierci~~, 
która 28 stycznia 1873 nastqpila rzekł Deak do 
s\·vego lekarza dra Kowacza. Nie poddaję się 
iluzyi i przeczuwam, że ta choroba śmiercią się 
zakcńczy. Bigotem nie jestem, lecz także nie 
bezwyznaniO\\ ym. Życzyłbym sobie, by po
słano po kapłana, do którego miałbym zaufanie. 
Dr. l(nwacz napisał (:Oprędzej list do biskupa 
Ronaya z prośbą, by raczy{ przybyć ~ zaopa
trzyć Deaka Sakramentami św. Biskup Ronay 
znajdowal się \v łaśnie w pałacu królewskim u 
arcyksiężnej Maryi Waleryi, której wychOf\\ a
niem kierowa!, gdy mu list doręczoilo. Gdy bi
skup list odczytał, U\Vażal za swój obowiązek, 
-zakomunikować go cesarzowi, który przypad
kiem w1 tej chwili wszedl do pokoju arcyksięż
nej. Cesarz odczytawszy list. rzek{, zosta\v nas 
księże biskupie, a pospiesz i pociesz starego. U 
Deaka znajdowal się hr. Mikes w ch\\·ili, gdy 
mu oznajmiono, iż biskup nadchodzi. "Scitne 
comes ?" zapytał się Deak dra K.owacza, tenże 
'Odpowiedział· .,non'', debemus i psi dicere. Na 
te ~lnwa dra K.o-wacza wziął pod ramię hrabie
go i wyprowadził go do innych pokoj6w. Deak 
odprawił spowiedź i z wielkiem przejęciem 

. -przyjął Sakramenta św. Kiedy po skaóczonym 
akcie po.\vrócili, znaleźli Deaka tak wesołym i 
z tak rozjaśnionym wyrazem twarzy 1 jakby mu 
jego młodość powróciła, objął prawą ręką dra 
Kowacza, a lewą Hrabiego, ucalowal ich i rzekł, 
przyjaciele teraz spokojnie umrę. Na piersiach 
m~iał medalik Matki Boskiej królowej Węgier, 
który mu w jego młodości, ciotka zawiesiła. W 
kilka dni potem umarl i z tym medalikiem na 
piersiach złożono go do grobu. 

W Pressburg w publicznym ogrodzie bawi
ly się d\\ i e żydo\viaczki opodal matki. Dwa 
inne dzieci poprosiŁy żyd:owiaczkó,\r, czyby nie 
mogły z niemi się pobawić. Matka żydka, po
zwolila, choć matka O\vych dziatek wyglądala 
ubogo. Ale naraz zerwała się żydowica. Was, 
hene! nnerhort! obce dzieci mówiły do jej dzie
ci: "Ty! Won!" Precz do matki wasz.ej, za
komender'OiWlała. Owa pani zbliżyła się pytając, 
co jej' dzieci zrobiły. Uśmiechnęła się i prze
praszała. Ale żydowica, jak kura rozgniewana 
się napuszyła wołając: Słuchajcie, ia jestem: 
".Frau von l(ohn". Obca dama przykiwnęla 
gluwą i śmiejąc się, dodaŁa: "Ja jestem arcy
księżniczka .Fryderyko\va". Wzięła1 dzieci i po
szla. 

Wesoły kącik. 
"Prawdziwe niemieckie jaja". Piszą "Dz. 

Ber l." z Poznania: Ponieważ pisma tutejsze nie 
zwróciły dotąd uwagi na to, więc pozwałam so
bie donieść Wam, że istnieje tutaj skladl, w któ
rym. szowinizm niemiecki doszedł do szczytu i 
'llyotyzmu. Oto na ulicy Teatralnej załQżyta tu 
hakatystyczna spółka Reifeisenowska filię ar
tykulów spożywczych, która ·wystawione na 
sprzedaż jaja: za<Opatruje w prawdzi~wie "patryo
i;yczny" napis niem-iecki: "echt deutsche Eier". 
Niestety "pangermańskiego'' rodowodu kogutów 
i kur, twórców owych "prawdziwie niem,ieckich 
jaj" "patryotyczni" ich sprzed'a\vacze nie dolą
czają. A przecież to jest nieodzownie koniecz
nem, bo nuż owe "prawdziwe niemieckie jaja" 
zniesi-one zostały poczciwe polskie kury!? 

Na tę niesłychanie \Vażną sprawę zwraca
my uwagę czynnikom. które obowiązane są bro
nić niemczyzny przed podejrzanej wartości -
jajami! 

Towarzystwo ,.jedność" w Langendreer 
cbchodzi w niedzielę, dnia 8 listopada 19-tą rocznicę 
swego istnienia, która się odbędzie w następującym 
porz~dk_u: Po ~-o.fudniu o godz. 4 nabożeństwo z wy
stawiemem NaJSW. Sakramentu, po nabożeństwie za
b~wa na sali p. Knippinga przez koncert, teatr i ta
mec, przerwy będą wypełnione przez mowy i dekla
macre. Muzykę wykona nam polski kapelmistrz p. 
Mus1elak z Castrop. O godz. 7 rozpocznie się teatr 
pod. tytulem "Palka Madeja", sztuczka bardzo zaj~ 
muiąca. Członkowie obcych towarzystw będą u
wzg~ędnieni równo z naszymi czlonkami, a nieczlon
kowie z miejsca i okolicy, którzy chcą brać udzial w 
zabawie, muszą się dać wpisać do towarzystwa. To
warzystwa sąsiednie miłe zapraszamy, lecz bez cho
rągwi. Osobnych zaproszeń się nie wysela. O li-
J:zny udzial w zabawie prosi Z ar z ą d. 

'' '. . . ·' 'ttt~t:t~±1~~~~~ l+t ~ ł ,, /~, ., "~~m~~~~m~~~ 
Najszczersze życzenia \V dniu ~odn:rch imienin 

dnia 4 listopada zasylamy na zemu Lano\\nemu ku
motro,\' i i przyjacJclo\-...·i panu 

KAROtO Vi ECKERTOWI 
\\' Somborn. 

Z:rczymy rnu zdrowia, szczęścia. wszellde~o do
brego a osobli\\'ie hłogoslawie!'1stwa Boże\;O i w km1-
cu po trzykroć wykrzyku.iemy nasz szanowny ku
motr i przyjaciel: niech żyje! niech żyje! niech żyje! 
aż się echo z Marten do _:'r,mborn odbije. S. T . .1. \\. 

-~~--~-~~·~---~--11 

Towarzystwo ś-.,,-, Barbary w Oberhausen 
donosi sw-ym członkom, iż \\. sobotę, dnia 31 paź
dziernika mnad nasz gorli\vT czlonek 

ś p. J a n )1 i k o ł a j c z y k 
w kopalni .. Concordia ·· zyb II. Ponieważ ma zie
chać komisya dla zbadania przyczyny tak nag.tei 
śmierci nieboszczyka, przeto pos;rzeb odbędzie się w 
środę po poL o p;odz. 3~~ z dziedzil1ca kopalni. Cbo
rążni winni być w dzie(t pogrzebu przyg-oto\\'ani. O 
liczny udzial cz!onków w pogrzebie w czapkach i 
o1znakach tO\\iarzyskich uprzejmie prosi Z ar z •• 

Towarzystwo "Jedność" w Dortmundzie 
oznajmia swym członkom, iż \\' niedzielę 8 bm. od
będzie się walne zebranie punktualnie o godz. 3 po 
pol. O liczny udział uprasza się członków. · Goście 
mile widziani. 

U w a g a : 1- hm. po paL krótkie posiedzenie 
punktualnie o' godz. 4. Potem odbędzie się uroczy
stość srebrnego we ela p. }(onickiego. Zaprasza się 
na nie wszystkich cz!onków. Uroczystość w lokalu 
p. Pelera, uL Wilhelmstr. nr. 24. 

\V. Borusiak, przewodn. 

Wiec polski w -Gelsiiikfi'chiD--
odbędzie się dnia 15 listopada o godz. 4 po poł. 
w sali "Germania" (Ba urneister) ul. Hermannstr. 

Porządek obrad: 1) Sprawa opieki ducho
wnej w parafiach obecnego miasta Gełsenkir
chen, 2) Sprawa wychowania dzieci, 3) Sprawy 
różne, dotyczące PoJaków na obczyźnie. 

O liczny udział Rodaków nie tylko z obec
nego miasta Gelsenkirchen, lecz też z bliższej 
dalszej okolicy uprasza się. 

Wiec w Wattenscheid 
W niedzielę, dnia 8 listopada o godz. 3 po 

pot. po polskiero nabożeństwie odbędzie się wiec 
na satr p. Fichtera w \Vattenscheid. Ponieważ 
na wiecu tym rozmaite sprawy robocze i orga
nizacyi "Zjednoczenia zawodowego" będą po
ruszone, zatem o liczny udział Rodaków z Wat
tenscheid i okolicy pożądany. 

"Zjednoczenie zawodowe polskie." 

Baczność! - Baukau! 
Dom z wjazdem, stajnią, i lokaleTJ'. do skła

du, jest przy ulicy Os:s~r. w Baukau przy bar
dzo niskiej wpłacie do sprzedania. Zgłaszać mo
żna się w Baukau, przy ul. Oststr. ur. 2 (w skła
dzie.). 

-------------------------------------Baczność Rodacy w Wattenscheid i okc.licy! 
Donosimy niniejszem szan. Rodakom, iż w nie

dzielę, dnia 15 listopada urządzamy na sali p. Grah
manna (dawniej Brliggemann) o godz. 4 po poludniu 
zabawę polską z tańcem. Rodaczki mają wstęp wol
ny, Rodacy zaś placą przed czasem 50 fen., przy ka
sie 75 fen. - Muzyka polska, skrZYJ?ek i duda. -
Czysty dochód przeznaczony na Świętoiózafacie. -
O liczny udzial Rodaków i Rodaczek uprasza 

W imieniu komitetu Józef Bąszczyk. 

2 czeladzi 

~~-- lffiłelllii~&'(Cł!CIW8!!tat&l 

• Bank Przemysłowe ·w 
w Poznaniu 

przy~imujc ~1epozyta lld 3 mr. począwsz~, i 
pła<:l od dma wpłaty do dnia odbioru pieniędzv 

za k'vartalnem wypo"·icdzeniem 4°i 0/ 

d 
. o 

za o tygo mowem " 31; 2, 

za natycJm1iastowem żądaniem 0Q,0 

Fund. rezer. wynos.r.;a; mr. 2~8,87n,()8 
U działy człon. ., ~, 2,355,Uti5,57 

Oprócz tego odpowiadają członkowie Banku 
• depozytaryuszom sumą; gwarancyjną w wysoko, 
- ści przeszło mr. 9,000,000. • 

·----·------
Szanownym Rodakom donoszę, iż osi 

łem się w Oberbansen przy ulicy Stejnstr 
jako · 

balwierz i fryzyer, 
z zakladem dentystycznym. Wprawiam 
plombuje oraz wyry\vam zęby bez bólu. Pro~ 
Q łaskawe poparcie mego przedsiębiorstwa. 

\V • .. , ..... tuC,Ioo"_, 

• 
w największym wyborze po zdumiewajaco 
zkich cenach. · 

Fa t· by 
·suche i przydatne już do użytku~ a tarte w 
do traterowania podłogi, drzwi, okien, sz 
krzeseł itd. 

Emalio·wany lakier na podłogt 
znakomity z powodu pięknego połysku i 
wzgl~du na wielką wytrzymałość poleca 

F. Schnettelker w Kastropie. 

=t biuro . prawnicze, --~ 
w którem wykonywam wszelkie 
różnych wladz. 

Dalej polecam moje 
biuro wywiadowcze, inkąsaeyjae, 

oraz wskazywanie miejsc osobom wszelkiej bran;· 
ręcząc rzetelną us!ugą w obu językach. Biuro 
znajduje się przy ul. Scbulstr. nr. 39. 

Uniżony 
St. Litkowski. 

BACZNOŚĆ! 
Szanownym Rodakom w Rauxel, Schwerin 

l(ottenburg donoszę uprzejmie, iż z dniem 1 
da przenoszę mój dotychczasowy interes z 
Musiola do nowo wybudowanego domu pana 
narożnik ulic Bismarcka i Bodelscbwing. · 
szan. Rodaków jak do tego czasu tak też i n 
poparcie mego interesu, a staraniem moiem 
ażeby każdego Rodaka zadowolić dobrem 
i cenami umiarkowanemi. Józef Wierzbiński .. 

taw KSIE;GABNIA 
..,, ft7tarnsa Pnlskłego'· 

poleca wielki wybór książek do naboż.eńshva ' 
do czytania, wiązark ów, powinszowań itd. 

krawieckich 
od zaraz ale tylko do brych 
i trzeźwich 

Ignacy Jankowski, Wanne 
J aa Kaczmarek 

k1"awicc po!sk i 
w Baukau p. Herne, Bis• 

manstr. 16. 

Piękne książki 
Sto lat zarzfł(iu w Kró

lestwie Polskiero. 1800 do 
1900. Cena 1.00 mr., 1 

przes. 1,10 mr. 
Ojczyzna w pieśnieh po

etów polskich ( '3tóeowne 
w1ersze do deklamo~aoła). 
Cena 4,80 mr., z przesyłkfł 
6 00 mr. 

Mowa kwiatów, ubawa 
t,warzyska dla dorosłyoh. 
Cena z prze.5yłlrą, 1,20 mr. 

Ksi~garnia 

"Wia·rusa Polskiego" 
Bochum. 

·ul. Apothekerstr. nr. &a. 
Przy moim wielkim obrocić jest.em zadowo lony małym zyslriem. 

Aby jeszc.ze większyobrót osięgnf\Ć powziąłem jeszcze . . " ceny pozn1zaeł) 
aby każdy mókł towary spożyweze urnnie zakupywać. Mam nadzieję, 
że będę jeszcze uz tyle odbiot·ców mógł obsłużyć jak do tychczas. 

Polecam szanownej publiczności we Wanne i okolicy mój 

wielki wybór materyj łokciowych 
jako to : materye na czarpe suknie od najtańszych do najdroższych cen 
Różne ma1;erye w najnowszych gatun'kach. 

Wielki wybór fartuchów dla niewiast i dla. dzieci, koszule damskie, 
męzkie i dla dzieci, oraz pończochy i szka.,.petki. Dalej polecam 
wielki wybór haftków i koi·onel,, na pościele powłoki i wsypy i 
wiele innych towarów, które niewymieniłem, sprzedaję po cenie bardzo 
niskit>_j, a 1;owar dobry. 

Rzetelna i tylko polska usługa! 



enne pismo l do·we dla Polak6w :aa obezyźnieJ po§więcone sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

Jłr•••ul codzlenale z wyJ&tkiem dni poł:wl•łecuycll 
. • ... atkiem rel12Unym p. t.: . .Nauka Katoll~a" z ty
Je~ ••alkłem aJ)Olecznym D. t. ..Glos 2órnik6w l łnltni-
r. 1 w". oraz pisemkiem literackłem n. t ... ZwiercładloH. 

Pr•••plata kwartalna na poczcie i u listoWYca wynosi 
1ar. 50 ten., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 92 fen. 
J{latll Polski" zapisany iest w cenaika ncdow:vm 

ęc pod znakiem .. t polnisch" nr. !21. 

Módl -się l pracuj l 

Za inseraty płaci sie 2Ja miejsce rządka drobnego druku 
15 ltn., a za ogloszenia zamieszczone przed inseratami 
4. Ofen. Kto często oglasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tlemaczenie z obcych języków na pol
akt nic się nie płaci. - Listy do redakcyi, Drukarni 
i Ksiegarni należy oplacić i podać w nich dekladny 
adres piszącego. Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
lorespond.entów bez ich upoważnienia nie wskazuje się. 

255. Bochu11 (W tst!alia)~ czwart~k S-go listopada 1903. Boa 13. 
Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje ~ przy ulicy Maltheserstrasse n:r. 17 na dole. - Adres: "Wiarus Polski", Bochum .. 

1 Rodzice polscy! Uczcie G.Zieeł swe 

0 
lł4, ezyta6 i pisać po polsku f Nie 

at Polakiem, kto potomstwu swemu 
emezy6 sio pozwoli ! 

% wypadków dnia. 
•t 350 ludzi znalazło śmieNS. 
~ 1 W Persyi by lo silne trzęsienie ziemi. Mia-

Turszyc zniszczone. 350 osób znalazło 

~ierć. 

Ks.ięża niemieccy przeciw swemu arcy
biskupoW\i. 

"Narodni Listy" donoszą,. że niemie.c.cy księ
~ Czech \vygotowali memoryał do papieża 

e atzeciw arcybiskupowi praskiemu ks. Skrbeń-

~
mu, zarzucając mu nietolerancyę · narodową. 
arżają także kard. Skrbei1skiego o nepotyzm 

e, ,bsadL.\:lliU ~tan0\\ isk kościelnych. Ksi~?.a 
z,Eeccy proszą stolicę apDstolską o podzial 

mo ec~zyi na czesk~ ! niemiecką, co, i~h zdaniem 
ozy kres \vasmom narodowosclo,,·ym w 
1edzinie kościelnej. 

sa hakatystyczna denuncyuje ks. kardynała 
mi Koppat 
opa "Schlesische Zeitung", organ pólurzędowy, 
r::'burza się na księży ślązkich, którzy mieli od
OS1~~ stanąć po stronie ludu potskiego i upatruie 
al.~tem dowód niesubordynacyi, oraz brak _P~

dzJ otyzmu pruskiego w mlodsze1n duchoWlen
~r~. ·ie ślą,zkiem. Organ niemiecki domaga się ra

tkalnego środka w celu usunięcia tego "zgor-
11 enia" i grozi kardynałowi, że rządi zaprowa

• ·inne porządki w seminaryum duchownem, 
~Y w przyszłości wychodzili z niego tylko· pa-

a ~oci pruscy. Katolicka prasa niemiecka pię
luie to wystąpienie "Schlesische Zeitung" jako 
enuncyacyę przeciw i\ardynalowi Koppowi, a 
ólnische Volkszeitung" ostrzega niemcóiW-ka
ików na W schodzi e przed zbytnią ufnością dla 
atystów i potępia w artykule wstępnym so
e niemców -katolrków z protestantami, za

arte przeci\-V' Polakom, jako przeciwne intere
lm I<ościoła katolickiego. 
. Niestety wpływ· organu nadrei1skiego na. tu-
1SZ'Ych niemców-kato-lików' jest bardzo nie-
haczny. , 

lzego dzjś dzieci w szkole pruskiej się nauczą. 
. Uczeń bismarkowskiej szkoły, rekrut pru
., Pisze tak : 

Breslau, den 24. Otobarb 1903. 

Mein Lieber Onkel. 
. Ich Setzen zun Tiesche und Schreiben zu 
~ht par werte zu 'Erst mit den war ten Gelb Sei 
~sus Chrestus und Oriest ich eicht alen. und mit 
~tt sei dank diem ich t gesand und dort gest es 
ler und bien icht dort ser Trauriegt und Sei 
d so, gutt und Schreibt mier zu Riegt. und ietz 
en micht zu schreiben \Veiht icht haben kann 
J ~am hacht herr werden icht mer Schreiben. 

Ich grust eicht alem und auht den Kott. und 
__ ei Onkelm weist wast man zu Tuem gejms ist 

~den Soladem. Amen undJ bieten um Antwort 
~vort. 

t Nikt nie. wie, oo biedak s-obie życzy. , T~i 
owoc bismarkowskiei szkoły, do ktoreJ S 

: Uczęszczał. 

Dla księży niemieckicb, którzy wymyślają na 
,,\Viarusa Polskiego", jakoby on pisał przeciw 

księżom. 

\V e "\Vielkopolaninie" czytamy: .. Ks. pro
boszcz Stephan, redaktor .,Gazety Katolickiej" 
(Ludomilskiej) zapytywany przez redaktora pra
cującego \V redakcyi .. Kraju" w Petersburgu tak 
,.praw'<.iziwie'' skreślil stosunki pa'l1ujące na, Ślą
zku, że podziw bierze nad jego ,,prawdomówno
ścią''. Pisze on, że ogóf ducho\vie!1stwa ślązkie
go ściśle trz:yma się ludu. Centrum spra\\ y pol
skiej zawsze bra!o w opiekę, ale przeszkadzały 
mu niemądre wybryki Polaków. Chociażby 
przyszło do jak największego zerwania stosun
ków pomiędzy centrum a Polakami, to ducho
wieilstwo zawsze pójdżie z ludem (o obludo!) 
a nie z ,,Oórnoślązakiem", ponieważ to pismo 
podkopuje powagę duchowie!'1stwa i religii. Pi
smo to dąży do odszczepiefis t\\ a (!!l) od kościo
ła. Kolianty Kościolo\\ i katolickiemu jest bar
dzo niebezpiecznym. J)(,nwślązak" \\al czy 
kłamstwami i oszczcrst\\ ami itd . ........: Ks. germa
nizawr Stephan, chyba u głupich znajdzie wiarę 
na S\Voje klamlhv e twierdzenia. Takich wilkó\V 
W' owczej skórze lud polski dobrze przeczuwa. 

Każdy germanizator, czy on duchowny czy 
Ś\viccki wart kaduka, a ksiądz germanizator nie 
ma pra\-\~a żądać. aby go ochraniał n\Viar. Po1." 
dla tego, że otrz:rmat Ś\vięcenia kapłai'1skie. 
"Wiarus PDlski" za\\ sze pisze, że sługi Kośdo
la czcić należy, ale Z\\ alczać trzeba germaniza
torów, kryjących nieraz niestety takLe p-od su
tanną. 

,,Wiełkopolanino\vi'' powiemy zaś na ucho 
tyle tyłko, że takich księży Stephanów pelno na 
obczyźnie. 

Połicyanci na lekcyach śpiewu i gimnastyki? 
Przeci\\ polskim tO\\ arzystwom śpi e\\ u i 

,,Sokoł'{lm" pojawiły się rÓ\\nocześnie jedno
brzmiące komunikaty \\ pismach hakatysty
cznych. \V komunikatach tych denuncyuje ktoś 
nasze towarzysrwa śpiewu, że istnieje pono plan 
polączenia towarzyst\v śpie\\ u z towarzystwa
mi gimnastycznemi. aby ut\vorzyć nową annię 
polską, liczącą 42 000 członków. Wedlug auto
ra o\\.-ej denuncyacyi towarzystwa te są dla pa{J.

stwa pruskiego najnicbezpieczniejsze, bo pielę
gnnją tradycye narodowe i specyalną polską 

kulturę. Autor daje też do zrozumienia, że poli
cya źle robi, gdy nic dozoruje każdej lekcyi 
gimnastyki i śpie\\11. Dalej utrzymuje, że nasze 
towarzystwa śpiewu od dawna już mają ukryte 
tendencye wrogie niemczyźnie, a teraz ,.łącząc 
się" ze ,.Sokołami'' tendencyc te uja\\ ni~l publi
cznie. Jak widoczne. z elaboratu tego autor ha
katysta domaga się, aby policyanci byli obecni 
na lekcyach gin1l1astyki i śpiewu. Możeby je
szcze okazała się konieczność utrzymywania 
policyant6v~ , muzykalnych. którzy by potrafilio w 
danym razie rozróżn i ć melodye pod bu rzającc 
od melodyi niebezpiecznych. 

Przesiedlenie urzędników. 
Jak donosi ,.frankfurter Ztg.", dyrekcya 

kolei w Frankfurcie nad Menem postanowiła 
przesiedlić znaczniejszą liczbę urzędników do 
W. Ks. PoQ:nańskiego. Dyrckcya zapytywała 
urzędników, którzy dobrD\\•olnie chcą kazać się 
przesiedlić, ale ani jeden ię nie zgłosił. Chcąc 
jednak dojść do wytkniętego celu szafnerowie 
kolejowi mianowani zostaną kierownikami po-

ciągów i w tym charakterze, przesiedleni zosta
ną do dzielnic polskich. 

Telegramy. 
W i e d e ń. Pogłoska, jakoby austryacki 

poseł przy \Vatykan~e został odwołany, nie 
sprawdza sję. 

Kury ty b a. Republiki Brazylia i Kuryty
ba załatwiłY zatarg graniczny polubowo. 

B u d a p e s z t. Nowe rninisteryum węgier
skie złożyło już przysięgę. 

P a r y ż. Prezydent republiki francuskiej 
Loubet uda się w kwietniu do Rzymu, aby re
wizytować królestwo włoskie. 

C z e m u l p o. Przyszło tu do starcia mię
dzy moskalami a japończykami. 

P'olacy na obczyźnie. 
Huckarde. Dnia l listopada 1903 zostało za

łożone Kolo śpiewu \V Iiuckarde, pod nazwą 
,.Lutnia". Do Koła dało się \\pisać 23 członków 
czynnych. Bytoby 'O wiele więcej, lecz z powo
du procesyi nie przybyi każdy, który mial za
miar się wpisać, sądzimy jednakże, że na przy-
szlem zebraniu liczba się podwoi. Prosimy za
razem ko-chanych \Viarusów, ażeby raczyli' 
nowe Kol'O wspi~rać" by pieśń polska brzmiała 
i duszę do Boga wznosila. Cześć pieśni polskiej t 

Jakób Swiniarski, sekr. 
(Rodaków z tiu ck a rde zachęcić ty l o mo

żemy do przystępowania do "Lutni", któreJ ży
czymy najlepszego rozwoju. Red.) 

Bottrop. Dnia 26 października tr. toczy! się 
przed izbą karną w Essen proces \V drugiej już 
instancyi przeciw'ko p. Franciszkowi Żgol o roz
lepianie odezw wyborczych, polecających kan
dydata naszego. do parlamentu niemieckiego p. 
Józefa Chociszewskiego. Pan Fr. .Zgol odebrał 
od policyi w Bottropie mandat karny w wyso
kości 15 marek za rozlepianie kartek wybor
czych. Sprawa oparla się o sąd lawniczy w 
Botrropie, który zmniejszyl karę policyjną z 15 
marek na 5 marek. Pan Fr. Żgol z~tlożyl rewi
zyę przeciwko temu wyrokowi, WY\\ odząc że 
~o wcale nie natrafi-ono jak lepit Izba karn~ w 
Essen (Strafkammer) re\\ izyę odrzucHa za
t\\ ierdzając \\ yrok sądu Ja\\ niczego w &ttro
pie. Pan Żgol udal się do najwyższej instancyi. 

Asseln. Czytuję codziennie "\\ iarusa Pol
skiego" i tak wiele się można doczytać ;Jrawie 
z każdej \\i oski, gdzie Polacy mieszkają, a tu \V 

Asseln jakby nasi Rodacy wcale nie mieli ducha. 
U nas prawda nie ma dość Polaków jednalm
waż źle wbie postępują niejedni.· Otót znów je
den królik pobrał się z zajączycą chociaż jeszcze 
" cale nie miał potrzebnych lat. Urzędnik sam 
pisał o POZ\\ olenie i wystara l się, byle tylko \V 

luterskim. kościele \\ zirtl ślub. Tak wycho'' ane 
ą d~ie~i niektórych polskich rodzicó\V. Oj, 0i. 
będziecie narzekali, jak będzie zapóźno. bo jak 
to mówią, trzeba naginać drzewko póki m!cd~! 
Rodzice polscy, wychO\\ ujcie dzieci wasze na 
Polaków, dajcie im polską gazetę do czyta:1ia lub 
po·żJicczną książkę. \Vszakże nasze polsko-ka
tO'li~kie_ towa~zystwa mają biblioteki, \\ ięc się 
\\~PI~Zc1e do nrch, a dostaniecie książki do czyta
ma Ile zechcecie. Nie trzeba hodzić wi ;::zora-



mi z niemkarni, bo te Połak&\v wabią1 bo ,·Fiedzą, 
że Polacy chętnie pracuJą. Nie bierzcie sobie 
ni'emek,· bo dzieci \vasze będą już na :~a~,~ze · 
niemcami. Bracia i sios.try tu na ob-~z-yźnte. 
nie po2wólcie aby wasi braCia, synowie lub inny 
Rodak do niemiecki-ch ,.ferajnÓ\v:" naleiat lub 
prowadza! się z niemkarni po nocach, ·bą· z · h.~go 
nic dobrego nie wyniknie. Nic tu nieine~iki. 
ploche dzieweczki, \V świecie jedyna, ~: po.lska 
d'zie.wczyna! ZawŻ'ięty: .. 

Oberhausen. W przeszłą niedzielę odbył 
się tu wiec "Zjedno-czenia zawodowego" ~ pod · 
przewodnictwem druha Regu1skie.go. : ,Druh 
Brzeskot oma"vvial sprawy zabezpieczenia · ·r1a . 
starość i niem-oc oraz sprawy organizacyj z.a~ 
·w'Odowych. Prócz tego zabierali głos- druho
wie: Marcinkawski z Frintropu, Zgol z Bottropu 
i J6skowiak z Oberhausen. Przyszły wiec ,.Zje
dnoczenia" odbędzie się \V Oberhausen dnia · _8 
grudnia, na któryrn obszerniej ·wszystkie sptawy 
·robotnicze omawiane będą. Spodziewać si.e na~ 
leży licznego udziału. Szczęść Boże! pmh. 

~eszek czarny .. 
Leszek Cza·rny, dla czarnych włosó\V tak 

nazw~any - byl to waleczny książę. na samym 
·początku odznaczy! się trzema tw.ycięshvami. 
Dwa od'niósl nad Lwem, synem D.aniela ks. rus
lkiego; odtąd też Lew nie śmiał zaczepiać Lecz
:ka, ałe podmawia·ł Litwinów i '.Jadi\v.ingÓ\v. Ci 
Jadźwingowie byli jesz.cze poganami i. mieszkali 
na Polesh1; oni to wraz z Lit\vinami \Vpad1l w 
Lubelskie i srodze plądruwali. .· Leszek \vlaśnie 
sprawo\\~ał sądy \V I(raJ\0\\·ie, zaraż W"tedy 
wszystko porzucił i zebra\YSZY rycerstwo ru
.szy.J .na nich. · Ale nie zastal ich. już w Lublinie; 
odpoczą\vszy zatem mial wracać . ..: kiedy uka.zal 
mu1 się, w - śnie św. M i c hal arc:hanio~, :który mu 
.powiedział, żeby ścigał nieprz.yfas:ida; a Z\YY

cięży. Powtórzył to rycerstwu, które z~grza
Ne nowem męztwem, puściło się w pogołt i do
g.nal:o \Vrogów, spoczywających w lesie. Pobił 
ich Leszek na g!o·wę; s.ami ietl.cy, których 'XY
swobodzH, pomogli mu do zwycięstwa. Ja
.d.źw':ingowie zostali wytępieni, a Pcdlasie do 
··Polski przyłączone. Na podziękowanie Bogu 

:.:zbudował Leszek kośció1 św. Michała w Lubłi
_.nie. 

Za niego nap-a-dli znowu Tatarzy; iuż im się 
obroniły miasta, ale z wtoś·ci uprowadzili \V nie

· )volę. 21 000 dziewcząt. 
Nie lubiony był jednak L~szek dla swych 

Opowiadanie historyczne z· X wieku 
napisał 

Wałery Przyborowsłd. 

(Ciąg dalszv.) 
Za:raz też jeszcze bardziej z.agłębita się w 

las i jechała naprzód wolno i cicho, ·z bijącem 
sercem i niemalym strachem. Szczękanie psów 
było coraz glośniejs,ze, a w krótce potem wiatr 
przyniósł nawet nawoty·wanie ludzkie. Ktoś 
krz.yczal: 

- Hop! hDp! - i g t-os jegD po r<>sie wśród 
świeżego poranku w borze, rozlegał się daleko 
.i tysiącznem' brzmiał echem. 

Ujechała jeszcze, kryjąc się przez gęstwinę 
choiny z pół stajauia i nagle przed sobą ujrzała 
1rze!kę, skręcającą na lewo, a za · nią na górze. 
mocno częstok·ołern otoczony, gródek obro!llny. 

Od gródka tego oddzielała ją przestrzel1 na 
dobry rzut strzały. Przez gęstwinę krzaków' i 
drzew wyraźnie widziała stromo spadające ku 
.rzece wzgórze, częstokół biyszczący pod slot'l
•ce, strzechy po-za nim i wysoką wieźę1 zbudo·-. 
·waną z potężnych bali dębowych. Psy ujadały 
'Zaw'1Zięcie, jakby przeczuv~:aly kogoś obcego w. 
borze, a na: jej' szczycie przechadzaf sęi mąż u-
2brojony we włócznię i pilnie patrzal dokoła 
,Wszystko to doskonale byio widać. Gródek zaj-:
mowa~ cale, niewielkie zresztą w'Zgórze, a za
rraz obok niego nad rzeką rozciąga-ly stę duże, 
nagie, mokre bł-onia, poros.le buiną tra"'ą, , pełną 
~óttego kwiecia kaczeftca i czerwonych główek 
d'Zilkich gw<Yidtzikó\Y. Nad rzeką błękitne nieza
pominajki rosty w. takiej obfitości,. że rozbłęki
tnia-ły sobą calą, nieomal ląkę, Ze strzechy 
t\Vłaśnie, z wielkiego okrągtego gniazda - zleciał 
!bocian i przecha~ał się poważnie po łące, na 

\V l A R U S P O .C S K l. 

niemieckich obyczajów i skłonności do Ni'em
CÓ\\' , dla tego też nie mógł Potski podź\\r-ł;nąć i 
umart po 9-letniem panowaniu r. 1288. 

Czego pragnie lud. 
"Dzien. l\ u i." pisze: ,, Wiec "vyborczy w 

Ino\\.-roda~ ' iu roz\dązała policya bez słusznego . 
powodu, jedynie dla tego, że na sali lud gtośno 
manifestG:\\"al swe uczucia narodo\1.·e. 

Z powodu tego piszą nam z miasta: 
,.Toć to nawet posto\vie w parlamentach · 

paitstw najwyżej ucywilizowanych wyrazaJą 
S\\·oje zado-..nYlenie lub nieukontentowanie z 

: \vy:wodów swego mówcy kolegi w sposób mniej 
lub więcej dobitny i gł-ośny. 

Tu jednak to razi. tla! nie Tóbcie krzywdy 
Pola~kom, uważajcie ich za równych w prawach 
obywateli pruskich, to nie będziecie od polskiego 
chłopa lub robotni'ka siyszeli gorzkich sJów 
prawdy. ,Widocznie się poznali chło·pi i ro-bo
tnicy połscy na tych przech\,·alanych ,,dobro
dz.ie:jstwach" pruskich. tak, że gdy się za nie 
dz·iękuje, ·to zaraz uszy bo·lą i \Viec się. roz;v-ię
zuje. 

Dawniej głosili nasi .. najserdeczniejsi" wo
bec siebie i' ·przed światem. że tylko szlachta i 
duchnwier1stwo polskie czuje nam wyrządzane 
krzy\vdy, lecz \\·ymo·wne usta takich Królaków · 
i 1\~arcinkowskich zadały ldam. te1nu, dla tego 
też nie chce się słyszeć słusznych skarg lud'u 
polskiego, a so4ą \\- oku s.ą takie wiece polskie! 
Nk z tego; lud P'Ołski się nie zniechęci. lecz je~ 
szcze liczniej na wiec niedzielny przybędzie, 
ażeby obrać godnych obro1ków do sejmu pru~ 
skiego. 

Spodzie\vamy się, że szan. Komitet przed
stawi nam na to stanO\Iisko takich ludzi, którzy 
'nie płaszczeniem się i szukaniem laski u wro~ 
gów starać się będą \VY"v\~alcz.ać nam· lepszą 
przyszłość, lecz. mężów ma.:jących silną wiarę w 
njespożytą silę ludu polskiego i chcących br{)Jniq . 
naszych nieprzedawnionych pra\,. wobec tysiąc-'~ 
letniego \\·Toga Siowiańszczyzny z godnością 
narodową Pola:ka. 

Nie chcemy mieć za pns1a ugodowicza, lecz 
męża stano\vczego tonu! Lud polski dał na ze
sz tym wiecu w tym kierunku pr~ez usta powy
żej wymienionych mów-cÓ\'·: wcale niedwuzna
cznie do poz1nania, jakich posłów sobie życzy, 
dla tego niech komitet się dobrze namyśli, na 
kogo z zapałem nie.ść mamy nasze gtosy do urn 
wyborczych, a za-pat u polskiego ludu dokony
\\·al nie raz cuda.'' 

którą pastuch1 mfode, płow:owłose chłopię· w 
Ś\Vitce białej i boso, \'i"ypędzat kilka krów i" o
w'iec. Zresz tą senna, sielska cisza leżata na ca
.tym tym kra}oobrazie. pelna tylko świegotu 
ptactwa, dalekiego kukania kukułki i coraz za
jadlejszego szczckanfa psó'\V za częstokołem. 

Po chwili poza tym częstokołem rozległ się 
znów donośny, męski głos. 

- Hopl tlop! 
- A co? - ozwat się strażnik na \\' lezy. 
- Nie widzisz nic? czego psy ujadają? 
- A bóg je tam wie! w puszczy dcho, jak 

makiem· zasiat Ntoże niedźwiedzia gdzie pol
czuty. 

Rzeldszy to strażnik nacisnął baranią \Yście
klicę na głowę i znów spokojnie i obojętnie 
przechadzać się począł. a s,f.ońce \Y ostrzu jego 
\Viócz.ni oślepiające zapa.lato blaski. 

Stowa te, które po ros.ie wyraźnie d-ocho
dzHy do uszu Mlady, przek-ona.fy ją, ż e p-sy ją 
poznaJy, a chDć ludzie jej dotąd nie sp0strzegli, 
nire byto jednak bezpiecznie dh.tżej tu pozosta
wać. Należało iak najprędzej i najo-stróżniej o
p-uścić te miejsca i onrinąć gródek. Dziewczy
na przeżegnała się. poklepaŁa ręką mierzynka po 
karku i puścHa się \\-olno i ostróżnie, \l"Ybie
rając ciągle najgęściej zaroste miejsca. Pochyli
la się na koniu, dech \\" sobie nieomal zatrzyma
ła i cała ta droga \'\;yda\\"ał'a jej się niezmiernie 
dlugą, wieczność trwa j ą.:ą. 

NakDniec szczęśiivde ominęta gródek, zo
stwiając go p6za sobą. Wkrótce skryły g.o jej 
krzaki i drzewa, szczekanie psów sta'\valo się 
coraz cichszem~ aż ucichło zupełnie, i teraz. tyl
ko puszcza szumiała pieŚl1 zwykłą i smutną. 
Ujechawszy od gródka z dobre pół miti, wysz!a 
na go-ściniec i puściła się naprzód cwafem. Mie
rzynek rwał parskając rzeźko, słońce całowarto 
rumianą twarz dziewczyny, a wiatr chłodził ie! 
rozpal·nne czoło(). 

---Walka wyborcza a duchowieństl'o 1 
• dYda 

. . Ks. prob. dr. Skrzydlewski z Ponłeca w I(Si~ strOfl 
ogłasza co następuje: -lł'i z 

,,8-e chwile dziejowe, tak brzmienne w ~ z og 
czate J)O :prostu skutki dla narodu - źe jed.Ybit sJca, 
w ostatectnoścl~ zmuszeni moralnie - decyduk stoi. 
ludzie rozumiejący położenie - zabierać głos ~ 
czułe, a mianowicie kiedy idzie o to, aby ieszeze 
ostatniej '*wHi tym sposobem zapobiedz moi:lł 
nieszcz.ęściu publicznemu. 

Taka ~hwila- zdaje mi się -obecnie nadesz Z 
Powagę Kościoła wciąga się publicznie na wł 

· i w 2azetacb do publicznej dyskusyi. . 
Ue~ .. nił to Wielebny lmcr ks. prob. SfPnłewskj~· Wie, 

Ruska -- raz na wiecu w .Jarocinie, drugt raz "'ar 
tykule .. l(~ryera", w którym pomiędzy wiełu 1110 wJe 
słusznemi uwagami. domaga się jakoby cenzury k ~' 
śdełnej dlą kandydata na posła. ~ ;r 

\\( · c1.asach . takiego rozdrażnienia publicznego me. 
nas - kiedy się łamią i nawzajem zwalczają dwa 
dy polityczne, t~k zwany ugodowy i ludowy, a w 
przybrała niebywałe, zdumiewające nawet roz · 
- jest rze-czą niebezpieczną dla duchowieństw 
twierdzę to na podstawie osobistego doświad 
- występować publicznie z podobnemi postułatamt 

Proszę sobie tylko uprzytomnić skutek I10<fobac,! Or 
go postę-powania: Potrzeba yYlko, aby prasa l , mi( 
roz-.mczęta w ten sam sposob cenzurować kandyda · 
tów poselskich sobie niemitych, i ich sprzymierze 
ców!! jako klerykałów i antyklerykałów, wtedy W)' 
woła się wprost. kontrast między duchowieństwem~ 
częścią narodu. zr 

Trzeba być bardzo lekkomyślnym politYk~ 
żeby "wilka wywotywać z lasu", i złym przykład~ . 
zachęci-ć drugich do zg;ubnego naśladownictwa. rm 

Walc~my o zasady polityczne uczciwie, ale sz~ 00 
nidmy się nawzajem, Jtie osądzajmy się od czci i w' sy 
r~ . H 

Ostatnie wiece bodaj aż nadto uwydatniły zaait! 
wp~Jt-wu wie-tu duchownych na lud - i wiele, bardul 
wicle będzie p-otrzeba pracy, aby tę stratę w przy. ~v 
szt-ości ~wetować. <tld 

To jest iaktem, z którym nam się liczyć trzeba. :pu 
- On powinien nam duchownym być przestrogą 111 Na 
przysztcść. W tym kierunku, przeciw ogólnemu łH'_. na 
dowi iść nam dalei, - bez narażenia powagi l(ościo. 
ła na s-zwank - nie wolno. 

Dla tegQ sądzę, - że dopóki jedno z naszra śc 
zwałc7--<dącyćh się nawzajem stronnictw nie. wystą, '±h 
urzędowo ze zasadami antykościełnemi - t dopóln, 
i.ak dzi~ki Bogu jest dotychczas - wszyscy kandyda· p 
d na posłów otwarcie stanęli i si:oią na zasadach ka·t · 
tolickich. - tak długo nam duchownym nie wol~ W1 
imieniu Kościoła jednych na korzyść drugich piętno. 
w~. . 

Watki partyjne, - jak wszystko ziemskt~, w~ 
przeminą, - a jakteż, pytam, będzie położerne tya 
duchownych wobec ludu, którzy dziś w zbytnim u- ilU 
pale się zaangażowali, jeżeli naprzykład partya tudo- \V 
wa goręcej i skutecznie] zdoła bronić spraw katollo ni 
ckich, aniżeU to było w ostatnich czasac~ mottiwem 
w ciałach prawodawczych. Nie potrzebuN dodawa~ 
że poszcze-gólne artykuły dziennikarskie, nie po~płsa· ~~ 
ne nazwiskiem, - nawzajem zwalczających SJę re- c 
dakcyi, - nie są dla mnie miarodajne do w~rdawanla k 
sądu. d 

-~ Tak pędziła dość długo, aż mierzynek . si~ b 
sp:odł i usta\vać p-ocząt. Sto!1ce :vzbit-o .się ~ść et 
wysoko i dogrZe\\·alo mocno, wiatr ucichł 1 a· \ 
romatyczna wor1 żywicy napelnir.a so~ą bór ca· j 
ły. Dzie\vczynie jeść się zachc1alo 1 posta~o· 
wita odpocząć nieoo i ryb nało ·wić, by z mcb 
przygatować sobie obiad. 

W tym celu zjechała z gościńca w bok nad ( 
sarną rzekę, wyszukała sobie miejsce gęsto za: 
rosłe wikliną, stareml, po·pękanem:i wie.rzb~ [} 
i czerwonodrzewną olszyną. mierzynka puśe1la k 
na soczystą, bujną trawę, zieleniejącą nad brze· 
giem, a sama zabrała się db polowu. Otaczala 
ją \Yielka, nkzem nie zamącona cisza. R~31 ' k 
"·artko- plynęła i p-luskala się o brzegi, nad n~ p 
unosiły się szmara,gdowe jętki i różnobarwne d 
mo1yle. Gdzieś w dal·i, na bagnisku -zape\V'lte 
jakrem, krzyczały żórawie i km·ki wodne. :r 

Mlad.a dobyta swej wędki, wykopała z .mo
krej ziemi nad rzeką nieco robaków i wkrótce 
schwycHa dużego leszcza. Ze zdobyczą tą, ·ta·' 
brawszy ze sobą k-onia, po-szta \V gtąb puszczf, 1 
nazbierała suchych gałęzi, żeby nie dymity, ro~· 
paliła ognisko i na węglach upi~kta rybę. Nle 
miaia soli, chleba i uczta byta bardzo skromna, 
ale na to nie było już żadnej rady. PosiliWSZY t 
się jako tako. zgasiła ognisko i }JOłożyła się, ~ . 
by odpocząć sobie nieoo po tylu przygod~b . 
przeczekać upalne poludni e. Mierzynek t~z po
lożyf się w cieniu i opędzając się ogonem od bai 
ków, których mnóstw-o się zbiegło, drzetna 
snem niespokojnym i co chwila przerywany\1!~ 
Mlada btądz.ita' oczami p-o szczytach sosen, ~ .. 
których wieszały się wróble i sikory, po kaiV'tl 
ku szafinro\vego nieba, jakie tu bylo widać i 90" · 
woli, kołysana jednoiStajnym szumem puszctJ, 
zasnęła.. 

(Ciae: dalszy nastąpi). 
j 



M.iarodainymi są jedynie wyst~y ł'Ubtleme· kaa
FO, dató-w samych, a w nich dotych-czas - w żadnem 
11M ~011ict-wie, JM"ÓCZ socyałistów, - wrogicli KoścJDro
--~, ·\fi zdań ®patrzeć się nie mogłem ; · a. więc ostrożnie 

z ogniem - sta.ilmy, stósownle do . ~S~'6 . staoowt,.; f:' ska - po nad partyami. jak na ducho~óstwo pny-
ę stoi: l(s. dr. Skrzydlewski ... '~ 

l 

Ziemie polskie. ·: 
z Prus Zaehodnieh, Warmii.l Mazur. 

Pelpłin-. l(s. Jan Firyn., odzyskawszy zdro
Ski wie, ustano:wionym zostat wikarym. w . Bzowie. 
~s Chełmza. Stodoła p. Czarne.cktego, ,v sta
~ wie zgorz·ala z wszystką zawartością~ . Szkotl.a 
' k wynosi 27 000 mr., którą pokrywa zabe;Żpiecze~ 

0 nie. . 
Gdańsk. W czwartek -vvieczorem w polbłi-

zu' Gdyni wylroleil się o godz. 11,25 wagon1 po
spiesznego pociągu, idącego do Gdańska. Dwie 
asnbY lekko rani:one. 

i.j Oryżliny. Na: opróżnione probosh\rtO w 
, Gryźlinach prezentuje prześwietna kapłtufa \\-"ar-

~
·a mifłska w Fromborku. . 

e Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
W}'~ Poznań. l(s. radzca \Valenty Kołasinski 

zrezygnował z probost\v-a \V J eżycach i prze
ieĄ oost się na probostw:o do Konoiadn. Na jego 
~miejsc-e przeznaczyła V/Iadza ducho\vna na pro

sza roszeza jeżyckiego ks. vVadaw<:t Mayera .. man
. syon(rrza farnego, który obejm•uJe. to stano\v·isko 

.'!la Nowy R'ok. 
~~ Kostrzy,n. Pierniki wyrobu p. ~\arkiewicza 

2Y· ~v Kostrzynie zyskałY w ostatnim czasie \V'ie.le 

l .vdbiorców dzięki temu że są smaczne i nie ustę-
pują w niczem tak Z'\V. ,,piernikom toruf1skim''. 

III 'Na zbltżającą się 0\viazdkę powinno się tytko z 
C: !tlaszych fabryk spro\'\"adzać \vyroby. 
l Gostyń. Stacyę drugorzędnej koleiki z Ko
ya ściana do 00stynia· Kunowo przez\Vano "Kun~ 

'thal". 
da~ W Sławsku spaW si-ę stóg zboża gospod. p. 
ka·' Paw·ła Polaka w nocy z sob'o1y na niedzielę. 
wj Właściciel był zabezpieczonym od ognia. 

DO• 

Ze Slązka czyli Starej 1 Pols1d. 
Warta. 00. Redempto-ryści będą odtąd 

za. mogli po.rnagać także \\'1 innych parafiach. Na 
\Vnłose:k J . .E. ks. kardynała zezwołito na to tni
uisterstwo spraw duchow.nym i wewnętrznych. 

a~ - Zmiany w duch o wieftstw·ie. Przeniesieni: 
ks. administrator Franciszek Geisler v\~ Kryni·-

r~ cznie (l(rintsch) do Zimoradzia (Schimmerau), 
, ks. administrator Józef Bahr w łiennersdorfle 
l do Nastawie (Naselwitz), ks. kap. \ViktDr Dir

·~, bach w Za·brzu do Lon, ks. kap. Wiktor I(roemer 
śćl '": Luhlił1cu jako I kap. do. Zabrza. ks. kap. Pran
a· ctszek Friedrich w Zabrzu d-o Bocianowic, ks. 
a· ~ap. Maksymtilian Grabo\:v-ski w Bodanowicach 
0• lako II kap. do Zabrza, ks. kap. Teofil Kocurek 
cb w Lonach do Lutblióca, ks. kap. Józef Schneider 

w Undewise do Olawy, ks. administrator Pa
ad Wel Je~ch w K:rzyżo\vnikach do Kowałowic 
. (I<.aulw1tz)~ ks. dziekan i prob. Rzehulka V..' Klu
.· WJe do Uiazdu. ks. proboszcz Pa:we.! V..' eis s 

ila !Prob. Antoni Czajka w Ostropie do Lowkowic, 
e· k~. kurai:us Brusz z . tloppegatien jako prob. do 

Wokzyna (Konstadt), ks. kap . .Ernest Steuer ·w 
l!l Kluczborku d·o Rixdoriu, ks . .Emil Prani-el jako 
i4 kap. 4o Gryfii (Oreifswald). Miano\vani: ks. 
ne Prob. TeodGr Neumann w Kerni-cach dziekanem 
e dekanatu mało-strzeleckiego, ks. admin. Józef 

Paul w Radziądzu proboszcz.em tamże, ks. ku
ratus Emil W.a'\vretzls::o \1/ Brzezince administra-

.. torem tamże. 
a~ . I<łamstwa. "Wielkopolanin" pisze: ,,Pisma 
r te..ntrowe po<iają wiadomość, że jakiś Potak, na

.j, lezący do obozu narodowego na ,Górnym Ślą
Z· Zku" zaktócU w Katowkach naboteństwo w"Cho
~e dząc do kościoła w czapce i z zapalanem cyga
y ;~~· w L~stach, krz!c24c: ,,niec~ żyje Korian'
. ~ · Pohcyant opiera}ącego s1ę areszt?w~ł. 
ł . rzy Przesłu-chach poltcyjnych wydało stę. ze 

?W cuov•liek jest niespe1na ro-zumu. - Ciekawi 
~ le~teśmy, czy pisma centrowe sprostują kłamli
l WJe P0dauą \viadomość'·. 

Z innchy dzielni~ Polskł. 

1 
~k· .Lwów. Nauka języka polskiego. \V lwow

~ ~ 1 ~l szkole kadeckiej z rozporządzenia rnlnłstra 
l omy zaprowadzono obowiązkcową naukę języ .. 

' ca: DOlskiego ja'ko kra}owego. 
j -~ . ~raków. vVczesnym rankiem slużba ko

t CI() fa Maryackie.go spostrzegła 1Prak wotó\v~ w 
;zec~. kaplicach. Nieznany sprawca skradf sre
ll\e 1 złote WQ{a w kapUcach Nie.ustaiącei Po-

1 

~VIAJ~US POI:SKI .. 

mocy Matki Boskie.j Częstcx:howskiej 1 sw. An-:-. 
toniego. Oprócz kilku serc srebrnych, brak zftJ .. · 
tego lańcuszka. złotej branzołety i emaliowane
@ obrazka. 

2todziei przy kradzieży pos.łu-gi\val się no
. iem stalowym bez rączki~ którego użył do 
ot'\varda trzech gabilotek. Skarbonki pozosta
ły nienaruszone. 

Zfodziej zakradł się do kościola prawdopo
dobnie w sobotę wie~zorem, a w·yszed1 przy 
otwarciu kościola rano. vV sprawie tej połicya 
wdrożyra dochodzenie. 

Wiadomości ze świata. 
Z Węg)er. "Neues Pester Journal" podaie, · 

·że minister \\"Oiny rozporządzi1, aby napisy na 
węgierskkh gmachach <vvojskowych były odtąd 
najpierw w języku węgierskim. a potem niemie
ckim. Jest to zet .. wanie z dotychczasową prak
tyką1 gdyż napisy na '1'.-"ojskowych budDwlach 

, ·były dotąd zawsze w języku tylko niemieckim. 
Bar. Banff:.r. by.fy prezes ministrÓ'\V, oświadczył, 
że porozumlenie się 'Z hr. Tiszą jest nienl!ozliwe 
ze względu na sprawę odnowienia 1l(giO(].y austro
"v.:ęgierskiej. Bar. Banffy howie:m uważa, że 
Węgry · do S\\·ego rozwoin potrzebują koniecznie 
samodzielnego handlu. 

·= ~ ·. .. llowe książki. 
~ -:: RÓbakli w ciele łudzkiem. (glisty, rupie, ta
siemce: trychiny, robaki górników itp.) ich po
wstani~ r usu\\·anie. 24 rycin. ~ Cena 50 ien. 

·-='60 haL_. ~5 k!op. Naktadem \\'"Yd . . "Przewo-
dllik;r -z,drowia" (Czarnowski, Berlin, Ka·rlstr. 32. 

rasożyty stanowią wielką plagę, trapiącą, 

łudzi młodych i starych. W ostatnim czasie na
brała rozgłosu szczególnie choroba t. zw. górm

·cza, powstająca wskutek częstego poja\vienim 
. się niebezpiecznego robaka. nazwanego tęgo
ryjcem d\\'Unastnicowyrn, u robotników zatrn-

. · dnionych w podziemiach, kopalniach, cegJar
_niach, tunelach itp. - '\A1 powyższej książce czy
teln.ik znajdzie nie tylko dokładny opis wewnę
trznych pasożytów człowieka. ze znakomitemii 
rYcitiami, ale zarazem łatwe do wykonanim 
·przepisy i środki dla usunięda takich darmozja
dó\\··: W rozdziale o tasiemcach podane są n~ 
str. 50 i 51 także skł8,dniki hiemniczych środ
k<n:, zachwalanych tak często przez reklamY! 
jako ,.,najpe\\!1fiiejsze". - .Książeczka ta zas.tugu
je na jak najsz.ersze t,ozpowszechni-erue. 

Ałtenbochum.. 

Z Niemiec. Centralny synod szwajcarski . 
obradowa.? o povvrocie 00. Jezuitów do Niemiec 
i o.świadczyt· się przeciw \\-"pusz.czeniu ich do 
kraju. - Tak wygląda tyle wychwalana tołe· 
rancya luterska. 

To·warzystwo św. Józeia w Altenbochum uwta
damia szan. cz-łonków, iż na przysz.tą niedzielę 8 )i ... 
stopacta urządza towarzystwo zamkniętą zabawę i.a
mitłjną z .tari-cem. Foczątek o godz. 5. Czlonkowie 1!1 
calą familią mają tylko wstęp. Niecz.ł'onkowie, chcąc: 
brać udział, muszą się do tow. dać wpisać. O jak' 
najliczniejszy udział szan. ~.:zlonków z calą famiłi~ 

Hanower. Hanowerczycy obchodzili tu 
imieniny księcia J erz.ergo 'vViłhelma Kurnber
landzkieg·o, do którego \Vyslali telegram z iY
czeniaml. R.óżni mówcy kradli nacisk na to. że 
Hanowerczycy nic wiQcej od prusaków nie chcą, 
tyllro \YYmierzenia spra,viedli\vości. 

Wiedeń. Prezydent ministrów Koerber za
mi-erza radzie patist\va. która się zbierze 17 bm. 
przedło-żyć wniosek o utworzenie czeskiego 
uni\\"ersytetu na Morawie. 

Paryż. Z klasztoru prz;y uL Rue d'e Sante 
zestali 00. l(apucyni przemocą przez władzę 
policyjną usunięci. 

Pekin. Chiny zamierzają zawrzeć przymie
rze z Jap-onią, aby v:spólnem1 silami Dpierać się 
zachciankom Ros).ri. 

l ró.invch stron. 
Oberhausen. Jako drugi kapelan przy kościele 

Panny Maryi zostat u. tano·wiony ks:-- Au g. Kuł!:el
me.ier. 

Ga!emen. \\' kopatl!i .,Preussen" zosta.r okale
czon:r g;órnik Karl KirchhoL 

Dortmund. \V jednej z fabryk tutejszych dostaf 
się 1 robotnik pomiędzy dwa wagony i zosta.r niebez
piecznie pognieciony. 

Hamburg. Podczas morskich burz we wrześniu 
Z<J. tonę.lo· 79 żaglo\vców i 37 parowców, międay nimi 
6 niemieckich. Prócz teg-o 522 okrętów zostalo u
szkodzonych. między nimi 31 niemieckich. 

Wattenscheid. U rzeźnika Breula nastąpi.l wy
buch g-aZÓ\Y. Szkody materyalne są znaczne. Z lu
dzi nikt szkody nie poniósL 

Wiedeń. Podczas przedstawienia w tearze 
,,U ranja" kilkudziesięciu tndent6w serbskich na 
widok obrazów świetlnych, przedstawiających 
zamordo\Yanie króla Aleksandra i króło\vej Dra
gi \\ .1 konaku. zaczęto \\"o łać: "Precz! precz! Nie 
pozwalamy znie ·ważać nasze.j ojczyzny, naszych 
dzielnych oficerów!': Publiczność wiedeńska za
chowała się podczas tych okrzyków spokoJnie. 

Do teatru wkro.czy1o kilkudziesięciu poli-
, q·antów. a komisarz połicyjny wezwar demon

strantóvv do op·uszczenia teatru. · Ody to nie 
poskutko\\"alo. policya rzucita się na serbów i 
\\ryparla ich na ulicę, gdzie przyszło· do bójki. 
AresztO\\·ano 12 studentó\Y i odprowadzono pod 
silną eskortą do urzędu poli ~yi; PD spisaniu pro
tokół n wypu.szczon·o areszto\vanych. 

Paryż. Po~ączenie. rełegraficzne Francyi, z 
Europą oraz z Ameryką nie funkcyonowa!y 
przez część dnia sobotniego. Przerwę w tełe
grafach przyp-isują trzęsieniu z1emi i rozmaitym 
zja\\·iskorn. O zachodzie słor1ca prawie wszy
stkie p.o~ączenia nazad funkcyonowały. Podo
bna przerwa \V telegraiach zdarzyła się. p.o raz 
pier\VS'ZY. 

Ostatni~ wiadom-ości. 
L l z b o n a. Parowiec .,Dulsburg'' w pobłi.Zu Llz· 

ho-Dl. rozbił słę. 
H a l a. Silerżant Nebełung został za poniewiera

ale to-tnferZ}' skazany na 4 miesiące więzienia. 
.f o k o h a m a. Mos-kale opusz-czają fortec.: Jon

JZam()OO, ~ tórą zbn.rz·ą. a tylko małą załogę następnie 
tam p.ozl)..S.[a'\l'ią, 

uprasza Z a r .z ą d. 
.. 'iii!:.A...-!t..A·&..& ~~,~~~t" ~~.oli~ .. ~'~ ~ .__..._ 
............ ~-.~~~i~~;.~~,. -.yp·~~~~ ........... 

Towarzystwo św. Nla~iela w Holsterhausen 
donosi swym cz:łonkom i sąsiedn.iem Towarz-y-st-v.-ro_nr_ 
oraz wszystkim Rodakom i Rodaczkom z Holster
hausen i okołicy, iż w niedzielę, dnia 8 listopada ob
chodz.l tow. 3~cią rocznicę swego istnienia na sali p .. 
Krafta. Po pot o g. 4 rozpocznie się zabawa. Będzie· 
koncert, dckla,rn.acye i piękny teatr p. t.: "Czaro
dziejski stolik". Uprasza się wszystkich czlonków t. 
sąsiednie towarzystwa, oraz wszystkich Rodaków i 
~odaczki, aby nas swoJą obecnością zaszczycić ra~ 
czyli. Tow. winne przybyć bez chorąg-wi, ponieważ. 
poiicya na to . nie pozw9lila, Wstą-;;ne dl,!:l, nieczl.~~ 
ków 50 fen., dla \vśzysikich cz,tonków 30 fen., a ci s~f 
zobowiązaut książkę to\varzyską przedlożyć. 

U w a g a : Zebranie odbędzie się 8 listopada \V" 
południe o g-odz. ;~ l. Z a r z ą d. 

Towarzystwo gimn. ,.SokółH w Rauxeł-Habingborst... 
vV prz.rszhl niedzielę 8 bm. odbędzie się walne 

zebranie, na które się zaprasza \Vszystkich druhów .. 
Porządek obrad: l) Przeczytanie sprawozdania z. 
ubiegfego posięJ.zenia. 2) Placenie mtesi~czne. J)_ · 
\Vpis now:rch J.ruhó\;,-. 4) S11rawozdania czlonkóu .. 
wydziału z całej rocznej dzia.Ia.\ności. Liczny u\l.zial 
druhów pożądany. Zebr3.nie odhędzie się jak zwykłe 
na sali p. Wesslini (da\"~/niei Kertling). Początek o 
godz. ,Y:;3 po boiudniu. Czoiem! W y.d z i a L 

Towarzystwó gimn. ,iSokoł" w Wanne .. zachód. 
\V niedzielę. dnia 8 listó·pada o godz. ~4 odbędzie 

· się na sali p .Oerdesmanna miesięczne posiedzenie. 
Prosimy kochanych druhów i wszystkich co do nas 
chcą przystąpić o liczne i punktualne przybycie. Po 
zebraniu \Yolne piwo. Czołem! Wy d z i a l. 

U w a~ a : Zapraszam kochan~'ch druhów, jakn 
mych przyjacióf na moje urodziny, które się zaraz 
po zebraniu odbędą, do p. Gerdesmanna na salę. 
___________ !.o~asz. Dominie~~.:_ 

'· Towarzystwo św . .fana Chrzc. w Altendorf p. Essen . 
". zaprasza wszystkich Rodaków i· Rodaczki z Altendorf"' 

i pobliskiej okolicy na naszą jesienną zabawę, palą-
czoną z tańcem, która się odbędzie w niedzielę 8-go 
listopada na sali p. Post (Kaisergarten). Początek o 
godz: 3 po pol. Wstępne dla czlonków wszystkich 
towarz:ystw 50 fen., dla go~ci 75 ten. Rodacy l(oda
czki mile widziani. O liczny udzial uprasza 

Zarząd. 
-----------------~-------

Towarzystwo św. Stanisława !(ostki w Katernberau 
oclbędzie zwyczajne posiedzenie w niedzielę dnia c 
listopada na sali p. Linchewra. Z a r z ą d. 

Bacznośt Rodacy z paraiii Ostrowskiej 
Szano\\-nt bracia parafianie! \V imieniu cafego 

komitetu oznajmiam wszystkim parafianom, iż w nie
dzielę, dnia 8 listopada odbędzie się nasze zebranie ,,r 
Duisburgu-tlochfeld o godz. 2 po poludniu na sali 
.. Katholisches Vereinshaus". ul. Wanheimerstr. 155CJ. 
Zapraszam wszystkich parafian z La.ar, łiambon1, 
Bruckhause-n i wszystkich Rodaków z parafii 
Ostrowskiej, w celu zamówienia chorągwi. Szan. 
parafianie. którzy na powyższe zebranie przvbyć nie
mQgą upraszamy, aby ofiary swoje na ręce niżej pod-

, pi~ąnego komitetu przyslać raczyli: Mi c hal Sliwka, 
Wetter-Ruhr Kaiserstr. 14. - Adam Stawicki Alten
essen Vogelheimerstr. 35~d. - Walenty Wojtczak 
łierne Orenzwe~?:str. 70. - Walenty Pawlicki :Eiber~· 
p. łiorst-Ruhr 30. - Jan Korpus Bochum Briickstr. 
60. -franciszek Slomiany \Viemelhausen Ottostr. 19. 
- · \Vawrzyn Roszak Kasse! Michemberg 19. - Stani
staw. Karctaś Barop tleide 57. - Wawrzyn Mazurele 
Duisburg-łiochfełd Werthauserstr. 223. 

l3 komitet: .Miclt.ał Śłl'\\'b. 



t ~ ·, trtfl! 
Na listopad i grudzień 

t.Qisywać można na każdej poczcie 

,,Wiarusa l'o18kiego"' 
.ra trzema bezplatnymi dodatkami, ti. 

,,N a u k ą Kat o l i ck ą'', 
,,Głosem górników i hutników'' 

oraz 

"Z w i er c i a d ł e m". 
Przedplata na te dwa miesiące wynosi 

tylko l markę, 
·-• a odnoszeniem do domu 28 fen. więcej. 

Rodaków upraszamy aby gorliwie agitowali 
.1.4• "Wia'rusem Polskim" pozyskając mu Iiczoycłl 
~ owych abonentów na listopad i grudzień. W ro-

·'<cowfe ludu polskiego starają się zniszczyć Pl
iJiliO Wasze, Szan. Brada, to też każdy patryota 
10łski na obczyźnie działać powinie.n przeciw 
ł'JJD ae.rmanizatorskim zachciankom. 

Proees hr. K wileekieh. 
W czwartym dniu rozpraw, w czw ar tek, prze

sinehiwano 78-letnią oskarżona Knosk ę, której przy-
niesiono wygodne krzeslo. 

Jeden z sędziów przysięglych oświadcza w imie
nin swych towarzyszy, że stosunki maJątkowe oskar
żonej pary hrabiowskiej już tłostatecznie zostaly wy
jaśnione, pocz ,m obrońcy zapytują się hrabiego He
ktora Kwileckiego, jakie sumy dal agentowi Hechel
skiemu. Świadek oświadcza, że wyplacił mu od r. 
1902 7-8 tysięcy marek, przed dwoma tygodniami 
zaś 1000 marek. 

świadek Mieczysław Moszczel1ski z P oznania 
oświadcza, że w latach ostatnich rzadko kiedy widy
WYl hrabinę, chlopca zaś wcale nie Zll af, zobaczyw
szy go jednak w os-tatnim czasie, zaraz zauważyl pe
wne podobieństwo familijne. 

Po przerwie obiadowej oświadcza pewien sędzia 
przysięgly w imieniu swych towarzyszy, że rzeczą 
niemożebną jest spamiętanie polskich nazwisk świad
ków, prosi dla tego o spis wszystkicl~ ś:viadkóv: pol
skich . Sąd godzi się na to, poczem osw1adcza proku
rator że świadek Cecylia Mayer, rzekoma matka sy
na h~abiny, leży w pewnym ~.omu p~zy Emd~1:er~ 
strasse w pologu. Profesor Durssen 1 dr. Rosmsk1 
udają się do chorej. , . 

Swiadek Stanisława Lewandowska z pewnosc1ą 
sobie przypomina, że oskarżona Knoska w dniu 27 
stycznia 1897, w którym to dniu miala przywieźć 
dziecko do Berlina, by la w W róblewi e. Tak, że w 
dniach poprzednich ją tamże widziala. 

Przewodniczący dziwi się, że po 6 latach tak do
brze sobie to przypomina. 

świadek Petronela Boguslawa nie może oświad
czyć czy hrabina sztucznie formy swe zmieniala. Ze
znania świadka tego wywoJują ogólną wesolość. 

Ostatnim świadkiem, którego w tym dniu prze
sluchiwano byla hrabina Ponińska, która trzy dni po 
J)Ologu od~iedzila hrabinę Węsiersko-l(wilecką i j~j 
synka nowonarodzonego. Zauważyla ona zupelme 
naturalną bladość i wycieńczenie hra~iny •. dziecko ro~ 
bilo wrażenie nowonarodzonego a me klika tygodm 
starego. 

Piątkowe rozprawy sądowe rozpoczęto przeslu
chiwaniem świadka Moszkowskiej, siostry Falkow
skiej. Na stole przed prezydującym usta~iono . kr~
cyfiks - jak to jest w zwyczaju w JJOls~I,ch dz_1eln.1: 
cach, aby świadkom przed o-czy stawie waznosc 
przysięgi. 

Inspektor Krueger zeznaje, że razu pewnego ka
zal gospodyni swej dobrze uważać, czy. hrabina zna~
duje się w blogoslawionym s.tanie,. gdyz szerzy~y. się 
pogloski, iż poduszkę na so~1e nosi: G?SP?d~·m Jego 
nważala na to przy ubieramu hrabmy 1 osw1adczyla 
z pewnością, że hrabina znajduje się w błogosla\vio-
nym stanie. . 

świadek pani Horwat, urodzona hrabma Potwo
rowska, zauważyla w r. 1896 również odnośną zm!a- • 
11ę hrabiny i niezawodne oznaki stan~ t:Jogosl<;_WJO
nego, jak opuchnięte ręce i twarz ztmemon<7. ~ama 
jest matką i babką i zna się dobrze na takich spra-
!Wach. , 

Do sali sądowej wprowadzono _potem d~oc~ 
chlooczvków. r7ekomo nocisuniPtP n7'Pr.kn hr!:!hmu ' 

s' oka Cecvlii Parcz. Obydwaj chlopcy są równie 
u i ·rani, kapitan Ziegler zaś mial ?świadczyć, . czy wi
d; i jakieś podobieństwo. Odpowiada na to, ze uczy
ni-5 tego nie może, gdyż chłopców poraz pierwszy 
d, iś widzi, poczem chKopców wyprowadzono ze sali. 

r\astępują przes.l'uchy kilku świadków, którzy 
v,-szyscy zeznawaią , że hrabina w r. 1896 istotnie w 
st:.mie hlogosławionym się znajdowaXa, a sztuczne 
przeinaczenie figury by!'o znpelne wykluczone. 

Rozmaitości. 
Telegraf J)Gdwodny przez ocean Spokcjny. Od 

kilku miesięc:r podv,-odna ieć telegraficzna Ś\Yiatowa 
doznała ważnego roz zerzenia: zostało przeprowa
dl.one podwodne telegraficzne poJ. ączenie międz:r po
siadlościami anRielskiemi \V pó.lnocnej Ameryce a Au
stralią przez ocea~t Spokojny i nowa ta linia telegra
ficzna zostala nazwaną "Paciiic Gable'". Linia ta pro
wadzi od mieiscowości VancoU\·er na zachoduim brze
gu Kanady przez wyspy fanning IJa oceanie Spokoj
nym, dalej przez wysp,- fidż i i :\'orfolk (skąd jest o~
galęzienie do Nowej Zelandyii }. do miejscowości Bn
shane na wschodn im wybrzeżu Australii. Dlu~ość 
tej linii wraz z odg-alęziem do :\owej Zelandyi wyno
si 14 450 kilometrów. z których 6 415 kim. ,,·ypada na 
przestrzeń pomiędzy Vancouve r i wyspami r:'anni_ng 
i w ten sposób po~ączenie kablowe pod\\'Odnc me
przerwane na tej przestrzeni jest dzisiaj od najdJuż
szegol dotychczas poJ ą czenia z portu Brest do Kap 
Cod. 

Ukfadanie kabli podwodnych rozpoczęto 13 mar
ca 1902 r. i ukończono w tym samym roku 31 paź
dziernika, dziennie przeciętnie ukladano 367 klm., od 
10 kwietnia .do· 18 września roboty prowadzono bez 
przerwy. 

Kabel podwodny sldacta się z l pojedyi1czych 
drutów, z!ączonych ,,- jedna wstęgę i przytrzymy
'"·anych 4 drutami. Szybkość prądu ,,. pclączeniach 
podwodnych i podziemnych zmniejsza się w miarę 
Z\v-iększenia długości prze\\-odu i to w stosunku kwa
dratowym; natomiast rośnie szybkość przy _powi~k
szeniu przekroju przewodu. Dla przestrzem pomię
dzy Vancouver i \vyspami fa nning, której. skrócić lub 
przerwać nie można byto dla braku na teJ przestrze
ni jakiegokolwiek lądu, pozosta\\·af tytko. je~y~1y spo: 
sób dla szybkości telegraiowania: \vzmocmeme czy h 
rozszerzenie przewodu miedzianego; waga przewodu 
na tej przestrzeni wynosi 147 kilogramów na kilometr: 
gdy 54 ldlograrny na przestrzeni między W):spami 
Fanning i Fidżi (3,790 klm. ) i 32 klgr. tylko na mnych 
przestrzeniach ( 1.720, J ,550 i 960. ~lm.). . . . 

Na najdluższej, a w1ęc naJmedogodmeJSZeJ dl~ 
szybkości telegrafowania przesuzen~ Vancouve~ 1 
wyspy Fanning mc•żna jeszcze na mmutę _telegr~ro
wać 85 liter przy telegrafowaniu ręcznem. 1 100 h.ter 
pre;y automatycznym przesy!aczt~, a 167 hter ~1ozna 
przesylać (74 litery w każdym loerun~u) przy Jedno
czesnem teleyrafo\\' aniu w obydwu klerunkach; ko
misya przy zakradaniu telegraiu ?~zy s~voich ob~ icze
niach wzięJ.a za podstawę szybkose 60 liter na_ mmutę: 
Za iedno slo,vo z Anglii do Australii i Nowej Zelandy1 
lub· na wyspy ~orfilk lub fidżi p.faci się obecnie 3 
szylingi. 

Koło śpiewu "Lutnia" w Gelsenkirchen 
donosi S\vym członkom i wszystkim Rodakom 
w Gelsenkirchen i okolicy, iz urządza w dniu 8 
listopada s\vą zabawę jesienną połączoną z 
prze<;lstawieniem teatralnem i taikem. Zabawa 
odbędzie się w loka lu p . Bamneistcr . znany ho
tel Germania" przy ul. Hermannstr. Foczątek 
o ~dz. S po poludniu zaraz po nabożeństwie 
polskiem. Szanownym Rodakom zwracamy u
wagę na zabawne sztuki teatralne i odpowie
dnią salę, co się tyczy dalszej zabawy. Zatem 
prosimy, niech Rodacy skorzystają z sposobno
ści jaka nam się chwilo-w o nadarza. Z a r z ą d. 

U w a g a : Towarzystwom, które otrzy
mały zaproszenia na 15-go listopada zwraca się 
uwagę, iż zabawa odbędzie się 8-go listopada a 
nie 15-g·o jak w zaproszeniach pisano. 

Wiec w W attenscheid 
W niedzielę, dnia 8 listopada o god·z. 3 po 

pol. po polskiero nabożeństwie odbędzie się wiec 
na saD p. Picbtera w Wattenscheid. Ponieważ 

na wiecu tym rozmaite sprawy robocze i orga. 
nizacyi ,,Zjednoczenia zawodowego" będą po

ruszone, zatem o liczny udziat Rodaków z Wat
tenscheid i okolicy pożądany. 

•• Zjednoczenie zawodowe polskie." 

Donoszę szan. Rodakom w w Detne i okolic)'. iż mam 

~ .................... .. 
Szaoownym Rodakom w Marxlo.h i okolicy do

noszę uprzejmie, iż z dniem l listopada otwieram h\ 

warsztat szewski, 
przy ulicy Maryańskiej (Marienstr. 15) 

w bliskości kościola katolickiego. Proszę szan. R.o
daków o laskawe poparcie mego przedsiębiorstwa. 

R. P i e c h o w i a k • 

•••••• • ••• 
DQmy mołe położone w Bochum, przy ulicy Mar

kischestr., Blurnenstr. i Roonstr. oraz w V./eitfmar, 
Hamme, Riemke i Bochum, ul. liofstedestr. polożone 
domy robotnicze, także 5 domów stosownych dla. 
skladów kolonialnych i piekarń, sprzedam, z powodt 
przeprowadzenia się, po każdej przyjemnej cenie, 
przy malej wpłacie. 

M. Walburg w Bochum, 
przy ulicy Roonstr. 12. 

·~··· ~··· ·····~ 
Piękne narodowe pocztówki 
]. Dwanaście kolorowych za l markę franko. Są 

tu np. następujące karty: \Van da, Teofila Sobieska 
Krakowianka, dwaj Sokolowie, śląscy Górale, Krako
wiak. Góral nad Morskiero Okiem, typy ludowe itd. 

II. Pięćdziesiąt pocztówek w czarnym druku za 
markę iranko. Znajdują się w tym zbiorze pomiędzy' 
innemi: Kościuszko pod!ug Oleszczy1'1skiego (jest te 
najlepszy portret teg-o bohatera), Mieczyslaw i Bole
sław, Korona polska, korona królowej Jadwigi, Ka· 
zimierz Wielki, Chleb prądnicki, Kopernik, Sobieski, 
Pius X itd. Kto nadsyla należytość przekazem pocz·· 
towym. niech dolączy 5 fen. dla listowego. Za 2 mar
ki znaczkami pocztoweroi lub 2,05 mr. przekazem odM 
bierze się franko obiedwie sery e a w dodatku: "Sto 
pieśni i piosneczek dla dzieci." Zamawiać pod adre
sem: 

J. Chociszewski, Gniezno - Gnesen. 

~ooooooooooooooo~oP-

1 
Swoje powszechnie uznane l 

Turc fort petits canons 
Noblesse, 

l S~~;!o~~akiewicza 11 ~ lo, 3, l 
4, o unne 

8 poleca 
O fabc-ylta płłpierosów g 
~ F. Polaki~wicza Nast. g 
0 W. \1Tą.sowicz, G m. b. H. g 
8 w Poznaniu. g · 

~loooooooooooooooooooooon; 
~· I'D. 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestełle hiermit bei dem KaiserlicheJtt 

Postamt ein Exemplar der Zeitung "WiaruJ 
Polski" aus Bochum (Zeitungspreisliste 128) fiir 
die Monate November und Dezember 1903 u·nd · 
zahle an Abonnement und Bestellgeld 1,28 Mk · 

Obige 1,28 Mk. erhalten zu haben 
sche.inigt. 

. . . . . . . . . . . , d ....... . 1903 . 

Kaiserł. Postamt •.• . ........ . 

wielki zapas ognisk i pieców do palenia. . ~~··.'lh'***.ł'l 

Wiązarki Tak samo polecam wszelkie rz~czy k ucben•.e~ po cenach. bar~o przystępnyc?· 
Meble mo.że także każdy dostać z mojej poręki kupić. Zakupione ogmaka 1 meble dostB:me 
darmo do domu odstawione. Polecam też mas:ł.)'D)' do "Z}cia i ma8z)'D'Y do prun1a. 
Za gotówkt'· - Na odpłat\'. St. Jankowiak, Herne. Neustr. 35. bardzo piękne,~ 

\1' ... różnych cenacb 
poleca 

.Ksi~&ptrnia 

"Wiarusa Polskiego,, 
w Boełlum. 

-~~*~~~~łH 
···--------------------------------~--------~~~~-----=~~----~~~::~~--~======~====~======~----
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Cło wszelakiej_ narady. Trzy. razy też jeździł 
Marcin Polowy do Rzymu, i biskupi z calego 
świata, b:a nawet sam Ojciec św., nie mogli ·się 
nadżiwić jego nauce i jego rozumowi, i słuchalt 
bactnie na każde . jego słowo. A czcigodny 
ksiądz Marcin, choć tak wielką byl osobą, nie 
zapierał się nigdy, że z chłopskiego gochodzil 
stanu, i tam opowiadał, że za młodu pasa-l by
dło i pracowal w polu jak każdy inny chłop. 

Na· chrzciuach . u Fr. Teresińskiego w Bruchu 
Fr. Teresil1ski z żoną l mr., Józef Teresiński z żoną 
l mr., Jan Tafelski z żoną I mr., Sz. Tomaszewski z 
żo'llą 40 fen., !)~. Tomaszewski z żoną 20 fen., Adaś 
Tomaszewski 10 fen., \Vojciech Lewicld z żoną 50 
fen .. (wręczy!. J. Teresiński) 4,20 rur. 

Oczywiście, że wyszedłszy do tak wielkic
go @noru ~n lai: l\1~rciu : Pol.owy i boga;ctwa ·::ni e 
małeJ ale~ tiz:y\ni"I on ·ich tylko ·na dobr.O ltidikie 
i chwalę-~B"ożą ~~, SzcŻodrą l'.ęl\~l sypa~ i?lirniiny 
PDtrzebri:yn1, a nie: zapon~).ul?ł też szczc.gólnie o 
swych'.: WadO\Vicach. \Vłasnym . kószteiri . zalo
·ŻYł si.koJG i szpital w mieście, i caly ś\vó.j !ha~ 
jątek zapisał na utrzymanie tych dobroczynnych 
zaklaQ.ó\V. 

Na weselu u J. Olejniczaka \V Grepinie: Wojc-iech 
Poprawa z żoną 50 fen., mloda panna Ole_iuiczak 25 
fen., pan młody St. Sliwii1ski 25 fen., J. Śliwiilski z 
Bitterfeldu 80 fenygów, J. Olejniczak z żo11a 29 feny
gów, M.. Oleiiticzak 10 fenygów, A Świtala 10 fe
nrgów Rob. \ V. \Voclartz 50 feny~(lW, f'r. Frąc
kowiak z żoną 50 fen., Fr. Pieslewicz 8 fen., Wal. 
Frącko-wtak z żoną 20 fen., A. Siiwió.ski z Jlarzeczo-

. n.ą 25 fe-fi., 'A1it. Wolil'lski z żoną 25 feu., (nad. W. 
Pap·ra,va - porto 20 fen. 4,00 mr. 

-. -p-rzeżywszy lat ośmdziesiąt rozstał siG 2. 

. I~azem: 263,56 m r. 
· . Rozchód: 

•· J.-K:· ·z .B . . stypeudyum 
K . . z ·t:. ·stypendyum 
\V. J. i. B. stypcndyum 
S. W. z. \V ... stypendyum 
F . \V. w R stypcndyum 
B. D. w P. stypendyum 

Razem: 
Dochód: 

Pozostaie w kasie: 

51,00 mr. 
32,50 mr. 
57,55 mr. 
25,00 mr. 
45,00 mr. 
32,50 mr. 

243,55 mr. 
263,56 mr. 

20,01 mr. 

Ś\V iatem dnia 28 stycznia roku 1641. vVielki żal 
za ~im powstał nie tylko w samym KrakO\\·te 
ale w PoJsce całej. Ciało jego złożone w ko
ściele św. floryaua w Krakowie, a na wspania
łym nagrobku z marmunt wypisano wszysth.ie 
jego gcd11ości i. zasłllgl Był to mąż \\i elki i cno
tli\vy, i pamiGć po ·- nitn nie zgini e po wieczne 
czasJ,. 

Bóg zapiać ! Sw . .lózafacie, módl się za nami! 

Tak to \\ 11 aszcj P olsce da\\ ue.i. byle chęć 
szcze ra i \\ ytrwało ść prawdziwa, a z chtor>
skieJ c.: haty można był-o łacno prz yjść do pa t1 -
skiego_ pa.łacl1, i z~:nnias t ·.sie rmięg i . i płótnianego 
kaftana przy\\ dziać sza ly z zło ta i aksamitu! 

S w i· ę t oj ó z a f a c i e 
czvli śl~'!!:Jcl ka na· u !.Jog-ich s tude ntów katolicko-polskich 
· \v kasie (zob. nr . -4.~) 150,93 n1r. 

ie skarlro'11 k.i T ow. Ś \\ . A11 touieg-o w Ued c nd(i r-
J~e (nad. R.\'cha ls ld ) · .. -.· ,_ 6,50 mr. 
. . Ze skarbonki T o\\. św: Kazim ie rza. w l3au.Kau · 

~.Cnctd •. Ig. PD wlick i) -~~~"'-~---"-~~~:___ _ 12,20 JlJ!;,. 
,:': .. Tow. $w .. "Stfl. ni_sława \.V E lb;edeldzi€ (nad. -.M rai )-
:: ~ ·=--- : ·_ ·;, : ' -: .~. .. · · ;.:: ..;. .; ·- ,9,00 n1r. .. •-, 
·:: ,~~ z. ! r~ziiicy ~ł:myar:Zyst\\ u ;!,w . tuct:v .. ·fk<J w ·· Distciw· ·'_. 

4. 11. 19903. pro: Ks. L i s s: 
Anto1ti Brejski, Bochum Maltheserstr. 17a. 

l{t,o rzeczy~ Hcio d 1ce ccś 

d l łez WUUB!!Ijl\01 go czy
- tać n:erh bu p S er ty. 

Cena b m.,_" przcs. 5,fl0. 

BIA DAMIANa 

· sta~y ,r.n'' z 18 "'ie:~u. 

.~3,04 rt:nf' ·. :r9-w.:.. ś_~v. Ll~-<lwlk'a ~ D .. .16,9o uJr. (nall. · ł ~ 
~. ;.Miftkó) . - .·· · 30,00 rut. ,. ·-
·.; ·=~ Tow, św. , ffiupai',y w "t:ving (nad. Karpiński) · '! -... -·--= 
2 - : . . -. ·-·: '"·' c, '-. .. · · 3 00 rur ~ 

Cena t ' J p·o" h ści w pię

knej opr.. !f m":·~ p zrz. 5,60. 

.. .:; Czfonkf.i.\~~e~\9~,:. ·; św. ·. Pawła w E icklu 2,S5 m r.: j 
p rzy sposobnoś?i ~uL nab. 4,()0 m r. (W! ecz. Szynl'j - i 
shk) ·. · - ·.· . · 7.15 IJtr. ~ 

Nóii c'hrzcinach u Fr .. Musio łka w Als unJ; F r. Mu - : -- · 
siolek z żoną l mr., St . .Ma cieiew sld z żon-1 on fen., N ft, J•Oł" J90LJ: 

wyszedł już 
M. Roszak z żoną 50 fen., J. Drozda z żoną· .5 (1 fen., 
A. Kapelski l rnr. , J . Musi olek l m1 ., Tomasz Lęcz 11 y 
50 fen., (nadesłal T. Łączny ) 5,00 wr. K l • 

Ze skarbonki Tnw. ś w . MichB l<J w Bruchu: 7-go a endarz Maryan' skl 
czerwca 2,74 mr., 21 · czcn\ ca 3 .. 38 m r .. 19 lipca 1,5-1 .l ' ....:: 
mr., 2 sicq)nia -1.21 wr., l6 sie rp ni <' ?, Hl mr .. 0 wr~'e-
~l'ia 1,10. mr., 20 wrzcśllia 3,62 Jl!r., 27 wrześ nia 9,90 i jest uo naby cia w księ~ami ,.\\•iarusa Pulskie:co". 
jnr.~ 18 października .3 ,00 wr., (w r c;cl . f r. Ja nasil-d Cena 60 fen., z pr.tes. 7U ie11. Aures: .,Wiarus Pobki'' 

31 ,58 m r. w Bochum. 

1\~Jo.t~ ~oi._ o~ipoW.\t: ł.h:it.~.lny _k.,. prol>. •.! r. t.. i H~J w H.l.ln<ff~ni(l . 
. ; t 

~-------. - . . . ·r . . -, .. : .· 

,.Nauka Ka.tollc.ką" wyd10dsi co e,JIWrn~~ • · .. · r
1 

tek w Bochum w '\Vestfalll. jnkc· bezpłr>."" ".· 
tny dodatek do "Wiarusa Pnlskiegou. 
Oi.3obno "Nauki Katolickiej" prenum~ł\1~ 
wnó nie mołna.. I{ to wi'łc chce jlł o trzy-

l 
mać, niech sobie zapisze ua poczcie·
"Wio.r•I.aa Pol~;kicgo''· 

o-

~ ....... " 
;. • f' 

:•: ... , :~ •-1 :t~ ~· 
: : :: '! ~ ~ . : . _.,. 

' ,·; ::: ::. ~CfJ ' ... ~ . . . . • . . . ·, : : T ·:~ :. • : ;~ ' .! ' : . 

·. · _'_. ,_.. ~-.~J ·:.:. .. -71Wl ar u & p .. o l s'k l !', ~emo: polł~~e 

. : . - •' -· · · Katolickfł'', Jako· bezpłatnym do.datkiem. 

.· ·, t· . :· ·,; : ~ ,-, . wychoazJ sz~ razy _tygodniowo z 1,Na.uq 

· Prenumerata na poczcie wynosi ·1 markę 
!50 fenygów kwartalnie, a z odnoszen~m 
do domu przez listowe{-0 l marko - 92 
fenygćw. 

o~----------~-----

MÓDL SIĘ I PRACUJ ! 

~ Dodatek t.ygc·1niowy do ,,'VViarnsa Polskiego'' i HRobotnika Polskiego". ~ 

Nr. 45. . Bochum, dała 5 li • to}tatla 1903. Rok 12. 

Na niedzielę 23 po Świątkach. ale pójdź. w·lóż na nią rękę h\ oją, a żyć będzie. 
A \\ sta\vszy Jezus szedł za nim i ncznio\vie je
go. A oto niewiasta, która Juwotok przez dwa-

Lekcya·. l"ilip. III. 17- 21 i VI. l~J. naście Jat cierpiata, przystąpila z tytu, i dotlmęla 
Bracia! bądźcie naśladowcami moimi, a u":' się krain szaty jego. Bo mówiła sama w sobie: 

pa trujcie te, którzy tak chodzą. jak macie \\ zór Bym siQ tylko dotknGl'a szaty jego, bt:;dę sdruwa. 
nasz. Boć wiele ich chodzi, którem wam czGsto A J c zus obróciwszy siG, i ujrzawszy ją, rzekł: 
upo\\· iadał, (a teraz i placząc powiadali!), nic- Ufaj córko, wiara ciebie uzdro\\ iła. I uzdrowiu-
przyjaciele Krzyża Chrystuso·\Vego; któryc\t Iw- na .icst nrcwiasta: od onei godziny. A gdy przy- . 
nice zatracenie; któryd1 Bóg jesl brzuch; i szedł J czus w d01i1 książęcia, i ujrzał piszsczki · 
cll\vata, w s1:umode ich, I·tórzy zieinskie rzek:ZY - ""T'"'ltiCI zgicfl{ cz:V"til;lcy~ in6\vił : .. Odstąpcie, al))o-

:: miłują. A nasze obcov,-aJJie jesf w biebicsi~dt1 . \vicm ~ni.e mu:.arła .- dzic\Vcczkar·- - ai;e·.· .śpi. l ·śmiąH ··: 
z1~ąd też Zba,yiQida ,p~zekiwamyr;, ;Pana nas~: - gą -. sfę ~ ~ =D.ic.go: A_ guy \Vygnajio .. · o~esz~, w~zę~H <i _::, 

-o.Jezusa: Chrystusa, któr:y przemieni CJało poHtv~ tijąf rGkę h~i, . i powstała dziew·eczka . .-_. I rozeszła ', 
-: ści t~asz ~j, pr:zypodobihe; C.·iat;U jasnóści S\\~ojej · siG la sława po·\vsiystkiej <lne) ziemi: · : ., 

wedle· . s~~~ti~cin~ś~}, .j{tórą fe{ wszystko podbić 
· s{Jbt~ ifwże~ A lak 6nicia fndi nair'nilsi i wielec 

.· J:Yożąda:nr( \\-esele thóTe ;i 'koi.ono .. moja: tak stój
ie \\- 'Faun, najmfi i.-· 'Ewouii ;żądam i Syntychi 
proszę. aby t-Oż rozumia ty w Patm. A prosz<; i 
ciebie towarzyszn prawdzi\\ y, pomagaj tym, 

. J\tóre W ewaniclii spolu zemną pracO\\-ały, Z 

Klemensem i z innymi pomocnikami, których 
imiona są '' ksiGg.ach żywota. 

Ewangielia. Mat. JX. 18~26. 

W ou czas: Ody rnó\Yit .Jezus do rzeszy , 
·oto ksi~żę jedno przystnpiło i kłaniało mu się, 
mówiąc: Pan~e, córka moja dopi_ero skonała, 

.. 

. . ,_ . ~ ~ 
., 

Odkąd Chrystus .Pan odjął żądło śmierci, 
jest ona dla sprawiedlh\'ego pożądaną, bo jako 
serce swoje w ciągu doczesnej pielgrzymki od
rywal od wszystkiego tego, co jest ziemia, pro
chem i znikomością, iako je odzwyczaial od. 
Ś\Yiata, a podnosił do Boga; tak też w śmierci 
widzi on bram<;, przez którą ma przejść do wie
czności, aby już na zawsze połączyć się z Chry~ .· 
stnscm. l ztąd ta jego tęsknota, iż razem z Pa
włem św. woła nie raz z głębi serca s,wojcg;o: 

·. ·· ... _ ... 



nragnę być t:OZ\1 iązan, al>ym był z ChTystusem; 
albo z. Jan.e.m św.: przychod-ź Panie Jezu! przy
·Jw.dź! Zy-woty Swi~tych liczne podają nam te

go dowody, że sprawiedliwi cieszyli się wielce 
z bliżającej się śmierci i uważali ją zawsze za 
bardzo pożądaną. 

Tak św. liieronim nazy,vał śmierć najmil
szym bratem swoim, najdogodniejszym prze
p-rzęgiem swoim i najsłodszą swoją pociechą. 
,Dusza moja - mó,,~j on. - brzydzi się świa

tem i usycha z tęsknoty za tobą o piękne Je
nrzalcm, o droga Ojczyzna moja! Biegnie <ma 
o ciebie i wzlatuje jako do ostatecznego celu, 

dn kot1ca życ?:eil S\\'Oich !" A gdy zjadliwa fe-
bra zapo"\\·iadala bliski kouiec jego i ptzyjaciclc 
i uczniowie przyszli go odwiedzić. przyjąf ich 
z radością i rzekł do nich: czy mi iuż przyszli
ście oznajmJć tę wieść, że mogę ztąd ode}ść? 
o Bóg wam zapłać za tę radosną nowinę! ciesz
de się razem ze mną i bądźcie świadkami szczę
ścia tnojego. Teraz właśnie zbliżyła się tm;jpo
żądru1s.za ch\lv·ila w życiu mojc.m; o bloga chwi
lo! o przybywaj słodki i spoko.iny śnic sprawic
ulh\i ych i zamknij mi powieki! O jakże nic.sfu
~;r.nie \\ ys!af\\'iają cię \\- tak odrażającej postaci! 
Jed~11ie dla hezbożnyd1 jest śmierć strasz.ną. 
Hracia! m<'}dkie się, czu \\·ajcie, a ~dy nauczycie 
~ię żyć sprawiedliwie i świątobliwie, przelwna
cic się sami, Jak stodką jest śmierć i pożądali<\!" 
r to \\·yrzl'ldszy oddal ducha swo_ic.go B{Jgu dnia 
JO \\ rześnia 420 r. 

Podobt1cm uczuciem khnął Ś\\. Al{)jzy. Ody 
po trz~rmiesiccznc.i chorobie dali mu znać Ie.ka
rzc, iż jeszcze tylko najwięcej ośrn dni" żyć bę
dzie, tak go to· ucieszyło, iż poczytał to1 za naj
lepsz<l JJO\\inę i Za\\-ezwal przytomne~o zakon
nika. aby raze111 z nim zaśpiewał: Ciebie Boże 
clt\\ a Iimy! na podziękO'\\ anie za to dobrodziej
stwo, iż tak wcześnie z tej ziemi odwołanym 
zostanie. Do lllatki zaś S\\ ojej, księżnej Gonza
gi, te napisat słO\\ a: ,.\)Onic\\-aż milość płacze z 
pfac.zącyllli, a radu.ic się z cieszącymi się, prze
to ~xH.l7iclisz ze mną tę ra(~ość. jakiej doznaje. 
żem Już bli'Ski celu swojego1 gdzie już nie bQdę 
putrzebo\1.·ał obawiać się. abym miat utracić 
Boga mok~D. Śmierć moją poczytuję za naj
,,·iększc dobr{)dziejstwo niebios i proszę cię, 
matko na.idroisza! abyś nic pomitu;ła okazać 
"·dzięczności t\vojcj Bogu. że mnie tak w·cześnic 

1
dt) siebie potwofat." 

Ody I3ernard św. w roku 1153 zadwro\\ al, 
lłllodlili. si.ę ~racia gorąco do Boga ~ jego \l."Y
zd ro" !Cllle 1 Bernard przyszedł znow do sie
bie. \V czasie tych modłów za siebie odprawia
nycli ode.zwal się on do zakonników: czemu 
zatrzymujecie mnie tak długo przez te modły 
wasze na tym padole ptaczu ?" A gdy latem te-

go sam~go roku zapadł znów na te samą choro
bę, przyjął przedewszystkiem święte Sakramen
ta i pokrzepiony niemi zawvłał z Dawidem: 
"jako ielel1 za zdTojem '\\"Vdy, tak pożąda dusza 
moja ciebie, o Panic! Kiedyż doz·wolisz mi sta
nąć przed twoim obliczem? Pragnę być roz~ 
wiązan; abym był z Chrystusem." l Pan zas·po
koil jego pragnienie, gdyż wkrótce powołal go 
do siebie. 

Tak to, Najmilsi! tGsknią sprawiedliwi za 
śmiercią. I my także dojdziemy do tei dosko· 
nalości, że z pogodnem czolem wyglądać b~
dziemy śmierci naszej, gdy się postaramy o ży
cie odpowiednie tej wierze, którą wyznaje.1.uy, 
gdy zaczniemy krzyżować cialo w raz z jego P<J· 
żąd1iwościan1i, a wyzwalać duszę naszą z \\"ię
ZÓ\V doczesności i coraz to silniej łączyć ją z 
Bogiem. Im więcej obumrze \V nas stary, grze
szny człowiek, a odrodzi się nowy w Chrystu
sie, tem mniej bać się będziemy śmierci, bo już 
nic my, ale Chrystus \V nas źyć będzie. Sw. 
Augustyn powiada. że uczucia nasze wzglG<.Icm 
śmierci równać się PO\\-itmy uczuciom wzg!Gd'em 
Bo-ga. Jak zaś kochać mamy i bać się Boga? 
Kochać Go z po\\"Odu Jego nicskoticzonc.j mi
łości, dDbroci i miłosien.lzia. a bać się; Go z po
wodu Jego świętości i sprawiedliwości; tak też 
kochać mamy śmierć i bać się śmierci, ale ta 
boiaź!'1 nasza pfynąć t>owinna z smnej miłości. 
OCy sobie przypomnimy grzechy nasze i nie 
pra\·, \:J Ści, powinien 11as przejąć strach na \\·i·· 
~· r·< czcl\ającej na~ ślllierci, mitość zaś Bnga ~ 
pJ ~1 :.;1dcnic zbawienia duszy po·wiuno nas ~pro
"·adzić na drogQ pokuty i poprawy. ~;e na to 
howicm żyjemy, Najmilsi t abyśmy grzeszyli, 
ale na to, abyśmy zaslużyli sobie na żywot 
\\ icczny. Ten tylko z nas nic będzie się lękal 
śmic1'ci, ale poczyta ją za 1mżądaną swoją przy
jaciólkt;, kto siG 11auczyl dobrze żyć; bu jakie 
życie, taka śmierć, a jaka śmierć taka będzie 
wiccznosc. J edynic sumienie czyste świętych 
Pa(Jsl<ich i to przekonanie, że wiernie dopclnili 
zadania życia swojego, tudzież gorąca mitość 
Boga, która serca ich napełnita, wywoływały 
\\' chwili zgonu ich rndość i dozwalały im w 
zbliżającej się śmierci powitać prawdziwego 
g-otka Bożego, powotującego ich na dwór króla 
niebieskiego. · 

O starajmy się, Najmil-si! o ży\vot pełen 
sprawiedliwości, jeżeli nam o to chodzi, aby 
nam· śmierć byla snem fag.odnym. Pmśmy czę
sto i prośmy gorąco Pana o śmierć dla siebie 
szczęśliw· ą. W niejednej rzeczy ludzimy się, 
nie htdźmy się przynajmniej w tej, od której na
sza cała \\"ieczność zawisJa. Każdy cr,lowiek 
chciatby dobrze umrzeć; lecz feden nie nie wie, 
co jest dobra śmierć, a drugi znów mało się 

byli mocni w włerże chrześciańskiej, więc się 
z po·korą poddali woli Boskiei. 

- Już snać sam Pan Bóg nie chce abyśmy 
mieli dzieci -mruknął stary Szymon i fzę otarł 
z oczu. a Szymonowa odmówiła tylko pacież do 
Matki Boskiej, i nic nie rzekła. 

I dzie!'1 za dniem minGłY cztery lata. Szy
monowie utulili się już powoli w żalu po stracie 
Marcinka, a samemu Szymonowi wypadl jakiś 
interes do Krakowa. W świątecznej kapocie, w 
czapce na zawiasach, przechadzał się poczciwy 
starowina po ulicach starego· miasta. które tyle 
wielkich czynów widziało w swoich murach, i 
od \Vicków slużylo~ za siedzibę naszym królom 
walnym i sprawiedliwym. Aż też nagle przy
stanął na miejscu jak wryty i krzyknął' głośn{). 

Tuż koł<J niego przeszedł ulicą jakiś biedny 
studencik z książkami pod pachą i z garnc
ezkłem w ręku. Stary Szymon patrzy i wła
snym oczom nic wierzy. Tnż to Marcinek, ży
wy Marcinek. 

A i on się wtem obrócił i poznał starego 
Szym()Ha, i na razie z ot warlcmi ramionami 
chciał poskoczyć ku niemu, ale w tem nagle się 
zawachal, bo mu przyszlo do g to\\ y, że 11wże 
stary Szymon zechce go na gwalt odebrać ze 
szkół i odwieźć do domu. Wi~c też jak da nagle 
susa, jak skręci w ulicę, ta i zgubił siG w jedncm 
mgnieniu oka. 

Długo stal Szymon na miejscu i patrzył za 
uciekającym1 ale mu się już lialeko lżej zrobiło 
na sercu, boć przekonat się, że Marcinek nic z 
rozpusty puścił się \V świat, jeno uczciwic i go
dziwie myśli wyjść jak to mówią na ludzi. 

- Wrócil dn d{)mu i opowiedział wszystk<J 
SW'ojej starej, a i ona u radov.'ala się setnie, i 
gorąco pomodliła się do Boga, aby poblogosla
'\\ ił' chęciom i pracy Marcinka. __ 

I owóż znowu, już uie dzieli po dniu, ale ro
czek po roku, minęlo lat kilkanaście. Stary Szy
mon lo już. dziaduś na prawdę, a Szymonowa 
już babula zgrzybiała, kiedyś wtem przed icll 
zagrodę zajeżdża kolasa wspaniala, a z niej wy
skakuje w czarnej rewerendzie jakiś ksiądz, mio
dy iesz~ze latami, ale dojrzały statkiem i powa-
gą. 

Ledwie co obaczył go stary Szymon, a po
skoczył jak szalony, i w uicbogłosy wykrzy
knie: 

- Marcinek! 
\V samej rzeczy był ci to on a nie ktD inny. 

Choć jeszcze tak młody wiekiem, został już dla 
swego statku i rozumu proboszczem u św. flo
ryana w Krakowie, i przyjechat teraz Dclwie
dzić swych starych opiekunów. I radość też 
by la radość w Szymon()wej chacie; cóż się też 
nie napłakali oboje starzy, i ksiądz Marcin be-

czat z nimi niby dzieck<>, i całt)wat icłi ~ r~
kach jako swych dawnych dobrodziejów. 

I nie odmówiłby jeszcze jedno Zdrowaś 
Marya, a już zleciała się wieś cała; wszyscy 
znajomi i sąsiedzi garnGłi się oglądać Marcinka, 
co w tak krótkim czasie bez niczyjej pomocy 
wyszedł na księdza i proboszcza w Krakowie. 
On sam im opowiadał długo i szeroko jak po
kOJkzyl szkoły i otrzymał poświGcenie na księ
dza, a za laską biskupa i króla został niebawem 
proboszczem Ś\L floryana w Krakowie. Chdał 
też Szymona i Szymonową wziść do siebie na 
mieszkanie, ale się oparli starzy, bo już chcieli 
umierać we \\·si gdzie się narouzili. Wyprosili 
sobie tylko od księdza proboszcza, żeby icn 
przynajmniej raz do roku odwiedził w ich cha
cie, ta pamiętat o nich zawsze tkliwem sercem. 

Przyrzekł im to ksiądz Marcin i dotrzymaJ 
wiernie słowa; a kiedy za ta t kilka pod{) bało się 
Bogu oboje staruszków powołać. do siebie, to 
ksiądz Marcin sam spowiadał ich na śmierci, i 
namaścił olejem świGtym i potem sam złożył w 
grobie. .· i · :. _.i f~:t 

Stynąc z wielkieg<J rozumu i glęookich 
nauk, nie pozostał ci on całe życie proboszczem 
u św. flo.ryona. Stawa o jego mąd'rości i życiu 
znotliwem rot;biegła się tak daleko, iż król i bi
skup i naród cały zv.~ródli na niego S\\'"Oje oczy. 
Ksiądz Marcin nazywany. od tego te się uro
dził \:hlopern, Kampiusen1 , co znaczy po łacinie 
Polowym, rósł coraz więcej w znaczenie, i oo
raz większe spadały lla 11iego honory i urzęda. 
Za lat kilka został kanonikiem, a nareszcie kan
clerzem akademii krakowskiej, to jest pierw·
szym przełożonym najwyższej szkoły w Krako
wie, a tcm samem w całej Polsce. Bytato go
dność wspaniafa; ksiądz 1\\arcin znaczył tyle co 
biskup be~ mała! 

Mówią Indzie, że kiedy hojnie spływały na 
niego honory, to było wielu takich, co mu za
zdrościło jego szczęścia, a nie mogąc mu spro
stać ani w nam:e ani W' ~yciu bogoboinem, WY
rzucali mu po za ocr,y jego chłopskie pochodze
nie. Nie zważał na to ksidz Marcin, i tylko kie
dy wyszedłszy na kanclerza ubrał się w \\~spa
llialy płaszcz aksamitu jak przystało jego godno
ści. a wszyscy zazdrośnicy musieli mu oddawać 
gtębokie pokłony, to połę l}fasz\:za podniósł d'o 
g6ry i rzekł do składu: 

"Dziękuję ci aksamicie, 
Kłaniają się Wadmvicie". 

I tem jednem tylko PO\Viedzeniem żartobh
\vem, zemścił się na swych nieprzyjaciołach. Że 
zaś tak bardzo stynąt z rozumu i miał taką nau
kę wielką, wi_ęc kiedy tylko biskupi i prałaci 
zjeżdżali się do Rzymu do Papieża, zawsze z 
Boiski wyprawiano naszego Marcina Polowego 



·-
Pall.sk.i w JeruzaJem, aby wdzięcznem sercetn 
rozpamiętywać tę milość, która na drzewie 
krzyża umrzeć i trzy dni w grobie leżeć raczy
la. 

Skoro tylko \Vstąpila ~ to święte miejsce, 
ucalowała nasamprzód ów kamie1'1, który leżał 
przy otworze; potem \Veszła do świętej groty i 
pelna ufności i miłości, ucalowala miejsce, w 
którem zwloki Chrystusa byly zlożone. 

Wśród tego aktu pobożności doztiawala 
niewymownie słodkiego uczucia i zdało się jej, 
jakoby naisłod·szy napój z tego źródła życia 
czerpała. Ody przystępowała do Sto~u Paft
sklego.., wspomninała sohie na grób Jezusa i 
mówiła do siebie: 

-O Panie! Twój grób jest tak wspaniały, 
wykuty w nowej skale i nikt w niej jeszcze nie 
lażał l Ach, i ia pragnę serce rnoie Twyn1 grQ
bem uczynić; łecz, ach, grób serca mego jest tak 
bardzo skalany! Już tyle razy \dożyłam wer1 
grzech i elalam w nim mieszkać grzesznej chuci! 
O mój Je~zu, przyjdź ł oczyść grzeszne me ser
ce, aby się stało g·odnym grobem i godnem 
miejscem spoczynku T\\ ego najświętszego cia
la! 

rzeczy opisywać z historyi polskiej, wszyscy 
słuchali go ciekavvic i każdy z chł{)pków czul 
się niezmiernie dumnym i szczęśliwym, że mu 
Bóg w swej lasce nieprzebranej pozwolił uro
dzić się Polakiem, a nie żadnym innym Gud'Zo
ziemcem. 

Ale najmocniej i najgłębiej jakoś ugrzęzły 
słowa proboszcza \V głowie i sercu Marcinka. 
Siedział caly jak w ogniu, a oczy mu się świe
ciły jak dwa węgle rozpalone, i różne, przeró
żne jakieś myśli kręci1y mu się po głowie. A 
kiedy się nareszcie skończyła gościna i W$Zyscy 
się porozchodzili, Marcinek wymknqt się ci
chaczem na ogród, i usiadłszy w cieniu pod 
starą gruszą, długo coś dumał i dumaJ. Nieba
\Vem nadeszła noc, Marcinek ani oka nie zmru
żyl, przewracał się na wszystkie boki, a starej 
Szymonewie zdało się nawet, że cDś gada sam 
do siebie. 

Jak tylko zaświtało, Marcinek byl już na 
nogach, i kręcił się czegoś po wszystkich ką
tach. 

-- A gdzie ty się tak r~ \vyble-rasz? -
zapytał stary Szymon, zaledwie otworzy!vszy 

Nieraz przy tych slowach obfite łzy wyle- oczy. 
wała. - Pójuę w pole, czy nie ma jakiej szkody 

Duszo chrześdmiska! Jakże pouczającą - od)Xl\\ iedzia1 Marciuek, ale 7.ająknął się na 
jest ta pobożna i mądra mo\\ a świętej Pauli i razit!. 
dla ciebie. Ty \\ prav\ dzie nie możesz odbyć - tla, dobrze - mruknął stary Szymon. 
pielgrzymki do grobu Paiiskiego _ ale to nil: A Marcinek przystąpi/ do niego, i żegnają~ 
nie szkodzi i Bóg nie ż4da teg{) od ciebie. się niby, zaczął Szymona i Szymono\v-ą tak ser-
Wszak ty masz w sobie ten święty grób: t\\' e decznie cal o wać po rękach, że aż mu się łzy 
własne serce jest rym grobem, do lctórego tak : zakręciły w oczach, jakby Bóg wie w .iak daJe
często Jezusa Chrystusa przyjmujesz z ciałem ~ ką wybierał się drogę. 
i krwią, z Bóstwem i człowiecze(tstwem! \V t - Co tobie chłopcze? - zapyta la zdzi-
ten grób często zaglądaj i badaj, czy ono jest wiona tem Szymonowa. 
czyste i wolne od skazy, aby Na.iświętsze ciało l Ale Marcinek nic nie odpowiedział, tylko je-
twego Zbawiciela przyjąć na spoczyn ek. A sko- szcze raz oboje pacałowat w ręce, i prędko 
r<j Go zamkniesz w glębie serca twego, wtedy i wyn1knąl się z chaty. 
rozkoszuj się w ni'em, jak niegdyś święta Faula I mija godzina, mija d\Yie i trzy i cztery, 
przy grobie Jezusa. nadchodzi południe, ba i zmrok · zapada nare -

Marcin Polowy W ad o" i ta. 
- Może wyjść na pienvszego po królu! -

wykrzyknął Marcinek, który siedząc w kącie 
sto4u słuchał bacznie wszystk~ego co mówił 
ksiądz proboszcz, i aż mu wszystka krew bu
chala do glowy, tak mu się to podobało setnie. 

Na ten wykrzyk ksiądz proboszcz uśmie

chnął się lagodni e, i rzekł: 

- A cóż to dziwnego vv naszej Pols~e, któ
ra sobie niegdyś prostego chłopa kołodzieja 
Piasta obrala nie na pienvszego po królu, ale na 
s;amego króla. 

IH ksiądz proboszcz zacząl .wiele pi~knych 

szcie, a Marcinka jak nie \\idać tak nie widac. 
Przestraszył się {)krutnie Szymon, zaczęła la
mento\vać Szymonowa, i na wszystkie strony 
j ę li rozbijać się za chłopczyną, ale daremnie; 
znikl jakby kamień w wodę wrzuci!. 

Dopiero nazajutrz rano weszła do chaty 
Szymonowej sąsiadka Tomaszowa, i rzekła: 

- Nie troszczcie się o Marcina, i nie szu
kajcie go nadaremnie, bo ja go spotkała jak wy
chodzil ze wsi; kazał wam się pokłonić i podzię
kować za wszystko dobre, i prosić byście mu 
nie byli krzywi, bo on za W{)lą Bożą wybrał się 
w świat daleki. 

Jakby piorun w nich udcrzyl, tak się na ra
.zie zafrasowali starzy Szymonowie, ale iż oboje 

troszczy o dobre przysposobienie się na nią, i 
tak jeden i drugi samego eisbie uwodzi. Do
łlrą śmiercią zejść z tego świata, jest to dokonać 
żywota swojego, bez grzechu śmiertelnego, 
umrzeć w lasce i mitości Bożej. Kto ten skarb 
posiadł, terrm już śrni1erć żadnej nie \VYrzą.dzi 
krzywdy, chociażby nagle na niego przypadta; 
bo on już dawno przygotowaJ się na nią, zawsze 
jej {)CZekhval i wedle sil pracowal na: zba·w1enie 
duszy swojej. Inna rzecz z czlo\viekiern takim, 
który dopiero na łożu śmiertelnem nawraca się 
i który może zewnętrznie okaznje żal i skruchę 
za da\V'ne swoje przewinienia, ale w którego 
sercu nie masz miłości Boga, a pozostal jeszcze 
pociąg do grzechu śmiertelnego: o wtedy takie 
pojedna11ie się z Bogiem jest bardzo wątpliwem, 
a przyjęcie ostatnich św. Sakramentóvv jest czę
stokroć .ostatniem jego świętokradzLwem. 

Nie łudźmy się także i nie nazy:wajmy lek
kiej i łagodnej śmierci dobr<t śmiercią; bo nie je
den mógl prowadzić życie zle i bezbożne, a mi
mo to umarł spokojnie, podczas gdy znó\v czło
\Vieka sprawiedliwego zgDn mógł być ciężkim i 
bolesnym. 

Nie mniejszą zdrożnością je t obiecywać 
sobie śmierć szczęśliwą, a nie pracować na ni'l 
w życiu swojem. Jeśli chcesz umrzeć dobrze, 
ży) dobrze; bo tylko dobre życie zapewnia nam 
śmierć szczęśliwą, a grzesznik umrze w grze-chu 
swoim. Nie lud;żcie się przero, wola Pawcl św., 
Pan Bóg nie dozwoli szydzić z siebie, co czło
\viek nasieje, to też i zbierać będzie. Jeśliś po
siał kąkol, nre spodziewaj się pszenicy. Nie 
myśl zaś, abyś w jednej chwili mógł się ca1y 
przeistoczyć, któryś przez lat wiele żył w roz
dziale z Bogiem i na zgubę duszy sw{)jej pra
cowat Czy p{)dobna, aby ten mógl należycie 
obrachować się z sumieniem swojem, który mo
że już dawno nie byl u spowiedzi i aby w chwi
li zgonu swego tę spowiedź dobrze odprawił? 
czy serce jego na żużel spalone od namiętności 
zdola jeszcze obudzić \V sobie uczucie miłości 
Roga? Czy godzi się więc odkładać na\\ róce
nie s wuj e na ostatni~ godzinę? vV piśmie św. o 
jednym tylko czytamy czlO\\ ieku, który prze
ży\\ szy lat \\ iele w niepra\\Ośd umarł dobrze 
i szczęśliwie. Jest t{) łotr na krzyżu, który na
wrócił się i został zbawiony; jedyny, iak mó\vi 
Augustyn św., byś nie rozpaczał; jedyny, byś 
ślepo nie u fal! Mamy W'J)rawdzie przyklady ta
kich w ostatniej godzinie; lecz to są wyjątki, 54 
to prawdziwe cuda Boża, które mamy uczcić i 
uwielbić; lecz byl·oby to zuchwalstwem nie do 
przebaczenia, chcieć liczyć na podobne cuda 
milosierdzia Boskiego., a w zatwardziałości 
irzechów trwać aż do śmierci! 

Najiorszą, Najmilsi! iest śmierć grzesznika, 

i dla tego czuwajmy i pracuimy, abyśmy telntl 
nieszczęściu stanowczo zapobiegli. Jest to coś 
okropnego, umrzeć jako nieprzyjaciel Boży i ja
ko potępieniec zejść z tego świata. O uznajm 
raczej korzyści ptynące z dobrej śmierci i bądź 
my przek,onani, że ta pociecha, ten pokój Chry 
stusowy, jakr w ostatniej godzinie przejmuje du 
szę sprawiedliweg{), wart jest wszystkiego na 
szego wysilku, wszelkiej naszej ofiary, i po 
śvvięcenia naszego. WytrwaJmy; wiernie i sta 
tecznie w służbie Bożej pr-.tez \vszystkie dni ży 
cia naszego, a·byśmy w chwm zgonu mogli pole 
ci6 ducha nasze.go Panu i razem z Dawidem za, 
w,óJać: wśród cenia śmierci nie ulęknę słę złe 
go, albowiem Ty jesteś przy mnk, o Boże . 
Amł:n. 

Zgoda łaski z wolną . wola, 
CliDeiażby laska Ducha św. by la nie \\.i-cm 

jak PotGżna, zawsze jednak wymaga wspótd7.ia4 
lania czlawieka; \\'skutek tego w naszej zawsze 
jest mocy, oprzeć się jej natchnieniom, albo kh 
nsłnchać. 

Swięty Jan od krzyża, cł1wala zakonu kar
melitaliskiego, nmarl roku 1591. Skoro wkró.t~e 
potem ciało jego przenie ione zostało z Ubedy 
do Segowii, u<izielono cząstkę tegoż bratu Jarw 
.franciszko\vi de Yepes. Dnia jednego, kiedy 
frandszck lllodlil sic przed szczątkami brata 
S\\ ego, które były zarnknit;te w relik\ iarzu kry
ształowym, ujrzał miasto re lik w i i, obraz swego 
brata. Podczas gdy ze zdumieniem przypatruje 
się temu cudO\\·ncmu obrazowi, ogl:.tda jeszcze 
\viększy cud, bo oto widzi N. Pannę z Dzieciąt
kiem Jezus, a Ś\\r. Jana klęczącego przed· niemi 
z rękami do midlitwy zlożonemi. 

Pogloska o tym cudzie zwabiła mnóstwo 
o ób, które chciały być Ś\viakami tegoż; a każ
da z tych osób widziała osobny obraz kt6ry się 
zmieniał, ile razy kto przyszedł obaczyć lub u
radosnem zdumieniem, że widzą małe dzieciątko 
czcić świętą relik \\i~. Małe dziatki wolały z 
w objędach S\\ ej matki. PzemieśJnicy, którzy 
nie \'v iedzieli, co w sobie zawiera relikwiarz, 
sprzeczali się między sob<l! jedni bowiem u trzy
my\\ ali, że to jest N. Parma, inni, że to Dzieci~ 
Jezus, a inni znowu, że to l:cce homo (Oto czł·o~ 
\v iek). 

.Relikwie Świętego znowu na innych miej
scach te same zjawiska objawiały, a zawsze po
ciągały za sobą zbawienne skutki. Między in
nemi .tego rod'Zaiu zdarzeniami, oto jeden, udo
wodmony przy procesie kanonizacyjnym: 

W pewnem mieście hiszpa(lsk.iem znajdlo
wały się trzy kobiety złego życia, które ra~em 

_mieszkały, Proboszcz miejscO\\ y uPQmoiaw-



~Y je kifkakroć, gdy Widział, że wszystkie środ
k.i 1l{)rliwości jeg{) są daremne, udaJ się do prze
ora Karmelitów Bosych, prosząc go o -radę i 
modlitwy. Przeor sądzif, że najlepiej uczyni, 
Jeź.li jednego z swych zakonników, pośle do tych 
osób, dając mu do pomocy relikwie św. Jana od 
krzyża. · 

· Zakonnik ten staral się nasamprzód nawró-

aż d-o najdrobniejszych szczególó :\' i okoliczno
ści opisaJa cale swe życie. 
· Z tych to zapisków zaczerpnęliśmy treść 
następującego opowiadania'. 

.Szwacka ta nazywała się Marya Eustella, 
a Zba\viciel nmsial bardzo pracerwać n3d iei du
szą, by · z_niej nczynjć narzQdzie swej chwa-ły. 

l. \V allm o serce. 
cić zbląkane te owieczki slorwy ojco-wskiemi i ~ 

. pr~eko.n~' .. 'a]ąc~·~i; ~le_ . mó.wil' do du_sz __ za···twar-. ~~, iJ)~.~~~z~~~ ~~;1t~~i11~1:, t~ie~·~~~~1 1~~~{~~e, dzmlych~ _ . . . . .. · . . ; · j ·· · · T. · · · · 
. "'f--~~J,elli Ó·hie' chcecię ;poJ:ednąĆ si~· z!}~~)giet}l ; Ul y~po,t:nn.ę>na we cierpiema I znoje, 

, . _ -rt:ekl.im nareszCie...:.:.. c-zy-byśc;ie nie z:;eci.hcialy ') Na, ~nęki k.rzy*a ż miłości zniesione: · 
Pf'ZY'Dafrnni_ei. uczcić' relilcwfe Ś\VTęte .~o :Qi0a .Ją~ li·, I(ochaóCię. praguę, póki życia stanie-

k ~ l wznószę k{)rn·e do Ciebie blaganie: 

n. a -c~ -~6~f~,?to chę-tnie ~jesteśmy J~~{~l'iczk~- ·~r "O st.od'kje -~erce! pmszęć najgoręczej, 
mi i .czcimy Sw·iętych!. . . StJraw,. ntech Cię codz.iet1 koch·am coraz więcej. 

Wtenczas Karmelita · \\"szedł d·o innego po- Cieszy mnie tn niewymnwnie, że mogę cię, 
koiu, zlozyt relikwie na stole i ZJIHnsil te ko~ ; chrzesciaflska ct:zie\v-ico zapoznać z. tą właśnie 
biety jedn~ za ·ctrugą, aby zmówiły pacietz przed l świątobliwą Eustellą. Wytlómaczę ci się zaraz 
świ~temi szczątkami. Pierwsza z ni'l.:ll. 1ipadlszy dlaczego. . 
na kol.ąna, zaledwie spo:jrL.a1a na relik\\·lę z· uwa ·· ! Jask61ka okoio .Matki . Boskiej Gromnicznej 
gą, tak okropnie pobladła, że ks[ą<..lz i:t zapytat, f jest rzadkiem zJawiskiem \v naszych okoli'cad1. 
czy jej się niedobrze zrnbil·o? ł Taką sam::1 rzadkości~t są lllłudzi ludzie, którzy-

- Ach _ odrzekla wzmszona ~ ja wilhQ , by prowadzili świntobliwe życic od dz[cci(lstwa. 
przed sobą niewia'Stę, kt(;ra gorzko rlacze pod 1 \Vit:ksza część z nich ri1usi się d:o.pie·ro oczy
krzyżem, i trupią gło\n;; to z pe\\'noś~.:ią Mag- ·· s~.czać przez pokutę, by się uwolnić nd cierni i 
dalena, która ptacze za swe grzechy, NiL· L h b~~ !·oków' 'klóre ię Llu nich poprzyczepiały w cza .. 
dzie! pójdę· :w ślady. sie zrywania roz. Dla takiej to właśnie mln-

. I odeszła zal3 na lrami ::~by z:-~lo\nl '· S\Yą dzieży jest nader fJ{lllczającą młodość świctej 
drugą t·owarzyszkę. eustelli, gdyż i onu będąc młod;'.l, musiała się 

Ta śrniala siQ z jej le7:, obiecując, że \Vię- liciebić d·o poknty. ·Wprawdzie nigdy nie grze ~ 
. cei pokaże odwagi. Stanęta tedy przcc! świGte- szy!a ·ona · ci~żl<o, ale jest to rzeczą bardzo IYu-
nii relikwiam·i z pewnym rodzakm zuchwałego dlljącą dla wszysiki ch widzieć, z jaką lroskli'W'O- · 
bez-wstydu. ale skoro uklękla, stało się z nią to . ścią pracowala nad poprawą życia swego, i iak 

· się jej to pięknie udalo. Dlateg·o, też znalomość 
· sam.o oo z ~tam tą. .. . 1 . . ;, .. . 

1 
· 1 • d . · · 

Pozostała· trzecia· ta bała się, .żeby . spełnia- !C! zycta będzte d a ~Ie me. bar. zo pouczaJąc'l: l . 

,jąc akt polJ.oż"ności, ·J:tóry ~biecaf~ s_pejnić, ni~ ~o~_:zy_~tną,. dJa_teg·O ~ez.,pO\VIedział~m. na WStęp!~, •: .{·. 

~ą~v. r6dła .~Ję tak,··· . jaW .!~J ~t·o· ~v -.ar~ys"~~.i ;. u.ży· ł·· ą _ z~ -.~10-~e-.t .. o · ~atd.zo ~1es~y ~~.poznac. c1ę z postacią •... .. , 
swej .wolńef \voli.,7-:: Jl"W",rGhC,ia{a:ł·l·c:ź"cJ.C 'sw:i.ęty~h ~~.-~t'.J ~·swrątotrh\VCJ dz.rewi~Y. · :- - ·-· ·- . , -,- - ~.cT_,, J 
relikwii '- · a. i.~.tskut.ek-~t~g~ d :..... f)~i..fJ ~~. i A".·' tis~ ~-: i:a- ·~·. - -~ ;) ~us:Ą§;lla u ro:dząa ~1ę w rc~·ln.t: 181:4_ . . ·· Rodzr~e,;.: .. :: · -.~ ) 

!~ . ' ':' .,_. .V CH "\ t 'ł· '!,-.,_., ' ' •' • !,; ,; , , d J' • l . . • tk' t' 1' •- ..._ ' ' 
tw8;r&ą~ >·swe( s~i-ce .·i wytf\v:Ą_la : :,\v ·,~,\''s.sh ;·:_ ':J~J;:Jnl~ ~~~m , ~ ·~~~~ac_ ~~:go51~1~~ . ,.n: t~_ yz!~11Y'~~ ~:: ./1 ~~-- · 
2d@źno.ściacu. "':: :~~ : :·. . . _ . , ,_. ,S,H~ "!~ęl,:_,rf,~dyt~!~'. z._.J:~~q~ tnk *:~.ymc~1 1 ~l o:~adz;ih :::; ~ 

- - : ·. , .batd2fo P;ogob{)JllC .zyu~e~ ·:Mo~w~b~ w~~s1c_ stąQ.,_ 
. . i. ~:.... : ~.:..__ ,:.~:--· - że dziedę ta'kldi no'aziców mł."S-ia?cfhy0.1(n:i1iect.> 

<~ ś\Vł .. -.-~ta_.· :~ d_ zi.·. WiCa_. nic, skrom n~ ~-~ _Pą~~r~ict~ ~:: n~!f. i ):'f1~i~Wt~~n 
.. 'C by1o zupelnie . prz~cJwmeT wik~1r1~ . bow1e-tiJ ez·ą- . 

Nieda\vno temt(· umarła · w pnvnrrh llllCSClC sto \V życin dziwny-fen ·ni'Jjaw~; z~ clzjeci Hlłogiub.. .,. 
\VC francyi uboga sz.wa·czka. ·Na kilka lat przed r·odziców Sq · częstokroć pr6znlejsze i zarb,zu-
tem., stawiła· się przed swoim bisknpem na śle- rnialsze, niż dzieci rodziców nalcż<lCYch cln w·yż-
dzt"\vo; albowiem chod/dla .o niej W1eść, że jest szych sfer. Przyczyny tego należy szukać ''r 
świętą. Rzeczy\viście, po barctJ.o scislem do- duszy ludzkiej, nie zaś w ok~olicznośchch ze-

. chodzeniu przekonaJ si"ę biskup, że j~ Bóg obcla -- wnętrznych. 
rzyl nieprzebraneJ'!li skarbami łask swoich. Po- I tak;,: tnstclla. byla bardzo żywego uspo-

~ dal jej więc. myśl; by· mu opowiedziała· wszy- sobienią.;:" i ju·i, 1ako ·mata dzie\\ .:zynka czuła 
stko, co się tylko. mogło odnosić do stanu jej du- · wielki p6Ciqg do. zabaw i przyjemności :-- i \\te-
szy, i aby to wszystko spisała później. Pobożna cly jnż wkradła -się próżność do jej rnl~odoc1anego 
~zie\\~cą ~vypel·nila chętnie życzenie biskupa i serca. Po ukDC1:c~enin nauki · elementarnej, żyła 

\V zaciszu domowem przy rodzicach, którzy nie- jenia tylko, oziębi e i· z roztargnieniem; bez · nai- .. 
bacznie cieszyli się, że ich córka była zawsze mniejszego śladu pobożno-ści. 
tak wesołego i ŻY\VC~~o usposobienia i podnie- Jednak \\-śr(>d . zamętu prze\\ r_otnych i g'rzc- · 
cali jeszcze w niej popęd do zabaw i przyjemno- sznych sklonnoś ·.::i, slyszała ciągle w duszy gl·os · 
ści, pozwalajqc jej \vszędzie chodzić samej i nie \v:ewnętrzny, ktc>ry ją nawoly\val .i zachęcaJ do 
karcząc jej nigdy za wybryki, ktń<rych się w tyn1 popra\'vy. vVsercu jej powstał~o teraz r·ózdwo-
względzic nicraz dopuszczała. jenie i \\.ralka; zmysło-wość usitowala zagarną~~ , 

w ten sposób W·obcc tej nadzwyczajnej po- choć cząstkę dla siebie, ł ;; ska zaś Boża posiąść · 
błażliwości i słabości rodziców, . żyw·Óść Eustelli je w cal ości. Pytanie, co zwycięży? 
spntęgo\vaJa się jeszcze \\ iQcej, a .jej _ popędy i Na s~częgcic dla Eustel!i wypa~H .około teg_o, 
skłonności świato\ve \vzrosly do dziwnej potę- czasp ]UbJleusz z odpustem żlJpęJrfy~ dlc{ W:ie_r-· -. · 
gi; stala się nieposłuszną, upartą, złoś_liwą, ·:Pd- nycK ćhc;iala \\i~ęć U.'Czestniciyć: W tyrn:~~: t~rk : 
ną samowoli i sobkostwa. . . . \Vażnyrh : 9b.Ch<;ld'Zię i uzyska( laskę od Boga_. w 

tynf~ c,elu:. Gd'była spowiedź szcz.erą .· i poko:i·ną, 
W jedenaśtym roku życia przygoN:nvy\\ anO ; czują'c :prawdziwy żal za grzechy i przy spo~ob-

ją diOI ·pierwszej I(omunii Ś\)l'iętej. Te} Sp(Jsobno~ . nosci \\-spomniala spov.~ iedniko'.\rj o 0\-Vem ix>z-. 
ści użyJ najdobrotliwszy nasz · Zba\"ViCieJ, by . z dwojeniu wewnetrznem. Ten domyślił s.ię-·od-
pod\vójną miłością wpłynąć skutecZ.nie na . po- razu, co to miało znaczyć i czyj glos w jef\\7ńę~· · 
prawę jej życia. trzu się odzywa; dlatego. też powiedztal iej z · 

Eustella byla wychowa.ną w /bojaźni Bożej, po\\'agą uroczystą: ,,Bóg ma względem ciebie 
dlategn też nauka · przyg,otowa\vcza, na którą wyższe i szcŻególniejsz.e zamiary; upominam 
pilnie 11częszczała ·W owym czasie, zrobiła na · cię więc sumw·o i nakazuję; byś Go beżzwłDcz-· 
1tiei wielkie wrażenie. Nabfala powagi, nic i chętnie ·usłitchata.' · 
llnikała pilnie zabaw i rozrywek, przesiadY\V'a~a Słowa te \\ ywarly głębokie wrazenie na . . 
więc "' i \V d . um, odprawiała ra.r, na tydziell na bo - mł·odą dzie\Yczynę. Postariowiła unikać · grze-
żeflStW·(} dL męki Pana· JezusA rm stacyach, a to chu i wszelakie-j sposobności do nieg·o i prosila 
wszystko ,,. eln goduego Pl zyjc;cia K:om11nt1 ka:płana 0 s1irową pokutę . . Było to pięknie z 
świętej. jej strony 1 ale łlrakowało temu odwagi . i mę~ 

Nar s z~ ie nadszedł kn piękny i uro ~zysty sh'.·a. . 
dzi ń pien'. · ~zej Komunii święte.i. i~ ustella przy- \V kilka miesięcy potem, pojechata cio kre-· 
stą·pila do >.roJu Pański·cgo z bmlującą pobożno- wnych '\V odwiedziny. Nas.taly więc zfl.owu tań~ 
śs:;ią i głęb · .kiern przejQciern się ważnością te- c e i zabawy; p1 :1szą jej, ·by w tern wzięła · zrio-
go ohrzQdu; radość jej z tego p-u.wodu nic miała wu udział. :Eustella d10·gadza znów próżności i 
granic, i szczerze, bardzo, szczerze postanowita oddaje się z catyn1 zapałem uciechoni i przyje-
sobie poprawić się z dotychcżasowych wadi i mnościom - taf,czy do upą.dlego, nie odmawia 
H lamności duchowych; ale ciało nasze jest sJa- sobie niczego, i w krótkim czasie serce jej staje 
be i nieudolne! Najlepsze chęci i zamiary na·- się podobnern . d >-.o-berzy, gdzie . rozmaite· myśH 
sze mogą jcsz..cze spełznąć na niczem; nalezy też: · i · i<1dze zmysto\\ e~ :,y~1~0dżą i wychodzą dowolf 
dol·ożyć wszelkiego starania, Hb.Y ie..,\Y~czy.n.-,.za~ ·: ·· __ c-:-_-".,_· Nie..._fiuJ~ ~ię ~Jęg,u,ci,k _ \Vcale _sz.czę~llwą::= 

-----··~ -~·-· nl!f-enić r·:c •rak ślę tei sta.f.o i z Eusteną. · ' . . -·, :. ... WŚ;!JJg _ciąglycf.l .A~h:: Z';!?eY'{;" i :we§.O~,o~ć. ~trfi(?J~ 
- ~:; ~f~;: ~-~- kodzie~ }JDsylali ją do szkol~ ~:P~;ó1', ~b·~ ~i~ ; d!a_4nf.~? powa~· ~~f~~j~zyt_ ~~jctfl·~~sz~}.(~P. 

~' ·~· ~ :svynożyla: ·s~yctą .. :.: Tii' . pożnaJa 1si~ :"Z::-J<'fil{()ma nje~ ~·ryc~J:'~. ~~ -~"- HCl: pr~Y;rrą]IJ{~{~J _ru~t~z~d~ ~~~'ś. 
,.._ ; ~ ·:uziewcźętam\\ Które \vi1ra \~'dzic nie :były __ ze1)ś_u_-· ctęzszych w m: , .:_ · . ~·- .• · ·· :. -~ . -~ . ·· · ·_. ··· :• 1) : ~,, 

te, ale. nadz,yy~~z.ai· ·tękkdni-;YS.lne. i Rrtesta\\ arlie Przy pomOL/ też: Bcid. irpafui~tala się· :zih, t 
z ntęml:; ,{. ibddził'i:> td,r.:Zeniiące .:N nieJ zarody tej pełnie, spnstrJ.e} _ia, że· dąży :tiÓL~~łti ; t"~ -.wi~ f 
. wad,%i ~:P.odcnn~Jór jq na ŹiA. di·ggę.' · ~rraciła czas spn wiadata się \ ięc ze sk1-8};hcf ż,.fego, p{nvtór::. 
· ntl. str~.ie, ~'c~ęś~~~c~la . 11; :·taA~e i zaba\\ Y nn·- nego .sprzenicwL rzenia się· Boiu,-- ż~ló\.vą.h ser.., 

uiahe, i bk $tała : się opi .eszałą w p·(}bożności i decznie za grzecity i prżyrzek1a Bogu i spowie-
oziębla w · miłości lm Bogu, że ta, co dawni"j po dnikow•i pupra\\ i.: się stanowczO.. Czy dotrzy-
owe.i pien\rszej Komunii świętej przystępowała ma tego przvrzc ..:zenia? 
bardzo często do Stołu Pańskiego, teraz dwa (Dokończenie nastąpi). 
ra'Zy lylko do, roku to czyniła . 

Uczęszczała w-prawdzi.e · jak dawplej na 
wszystkie nabożeł1stwa, modiila · się· : ,\ stając i 
udając się nf3. :·spoczynek, zacho\vy\vał·a· ; posty 
n.akazane od Kościola Ś\vięte.go" ;· \.vszystko to 
jednak ·odprawiala jak maszyn~., z przyzwycza- :... 

śwlęta ·_- Paola. -.. . 
l Święta Pauh, l~zymianka, ta · saą1a, co: zr_ : 

talciem nabożeJ1SL WCITI pielgrzymawala do zl6b-
ka Betleemskiego·, odwiedz?ła też częst-o grób 



C11dlłenne -~isn1o t~dowe dla PoLmkb\v na ob~~zyźt1Je, pn~h~:·i~;~~t~!H~ BprawtHll nanido·w-Jm, politycznyr.n i zc:robto Yym. --~~\\·\'ltH.tl':l r..mb;tl: .l~!ht 'l wyj~fk:J.tm t!nf '!lf.i'W·~flfl:C~rtYcR 
!J •~'-;j~tki~m r~lhdJnym n. t.: .. Nauka KiittoUck&'' z ty
;{f:~11:1ldtm spoi.l:i:c::t.v.ym p, t. .. Glos gómHtó".~ ! łuttni~ 
lll\#W11

• orltz pi~emki.em liter11ckiem p, t .•• Zwlerc!~rllo''. 
Pr1i1'·®~1pl1dr~ kw~rhdnii na poc:zc.ie i 31 listow';·c~ wvnmd 
1 a!~U. 50 f~®o,, 'k\ t odnotizeniem do domu ! ~u. 9~ fen. 
,,'!'fl!d~rss~ PDl~ki·~ Zf!t)i~aoy je~t ·w centJi.k~ tc.cdow.vm 

•Jo<l UJ~khm1 .. t ooinisch11 nr. 1~'11 .. 

: ·11 \ilseraty placi sję za m)ejsce rza~1ka a rob 1 e~o drukt1 
I~ kn., a za Os;(!oszenia zami-eszczone pr:zcd :nseratami 
4 Uen. Kto często oglasza, otrzym~ odpuwicuni opust 
cxyli rabat. Za tlemaczenie z obcych językó\\' i1;;l pol
a:l:i ok się nie pfaci. ·- Listy do redakcyi, Drukarni 
ł K~ięgami należy opladć l fJOdać w nich dokl<tdny 
~dres piszące~~ o. l<ękopis6w się nie z\vrac<l. ~a.:. wisk 
!vr~:wond.entów bez ich upo,va:(.nienia nie w.~':azn!e się. 

Rodzice polscy! Uczcie azieei swe 
fffiiwićll czytać i pisać po polsku l Nie •t Polakiem, kto potomstwu swemu 
semezye się pozwoli l 

z wvpadków dnia. 
,,Rbein.-W estt Ztg." przeciw wypieraniu się 

swej narodowośc'i. 

Polak p. Paul z I-Tern e poda f d·o nvViar. Po!. '; 
ogłoszenie, iż otw>Orzył tamże interes rzeźnicki. 
W końcu odezwal się z prośbą do Rodakó\v o 
·poparcie jegG przedsiębiorstwa, jako pierwszego 
Polaka, który rzeźnię w lierne otworzył. 

Polakożercza ,,J:(hein.-vVestf. Ztg." pisze z 
tego powodu, a ,,Iierner Ztg." powtarza, jak za . 
panią matką pacierz, co następuje: 

,.Der Name Paul zeigt, dass wir es hier 
wieder mit einem Ueberlaufer zu tun haben, 
der seine deutsche Abstammung verleug'net. 
Wir durfen wohl die Erwartung aussprechen, 
dass unsere Landsleute in lierne · diesen pol
nisch gewordenen Deutschen so behandeln, 
wie es ein VerrtHer an scinem Volke ver
dient''. 

Brzmi to po polsku: ,.Naz,visko Paul dowo
dzi, że mamy tu znów do czynienia ze zbiegiem, 
który zapiera się swego niem~eclciego pocho
dzenia. lVlożemy pewnie wyrazić nadzieję, że 
nasi ziomknwie w tlerne z tym niemcem, który 

Ks. arcybisJwp dr. Stabłewski chory. 
Z Poznania dochodzi wiadomość, że stan 

zdro\via ks. Arcybiskupa Stablewskiego zna
cznie się pogorszył i budzi po\Yażne obawy. 

Rewotucya w Panamie. 
Z \Vaszyngtmm donoszą, że \\ Panamie 

wybuchła re\',··ulucya. UstanO\\ icmo rz~1d tym-
czasowy. 

Ś!uh \V domtt karnym. 
W kaplicy domu karnego \\ Saarbriicken 

odbył się ślub skazanego co dopiero na lat do
mu karnego · mężczyzny i jego narzeczonej. Fa
przednio odbyl się ślub cy\vilny. Nl.loda żona 
musiała zaraz z mężem na S lat siG pożegnać. 

Telegramy. 
B u d a p e s z t. Pierwsze posiedzenie sej

mu węgierskiego po wyborze nowego minister
stwa było bardzo burzliwe. 

Z o i i a. Sobranie zwotano na 15 listopada. 
C h r y s t y a n i a. Podczas wesela nastą

pił wybuch paczfd, \Y której mieścił się dynamit. 
Jedenaście osób oon[osio rany, ł śmiertelne. 
Dom został częścło~vo zniszczony. 

B i l b a o. Bezrobode w BHbao ukończone. 
Podczas bezrobocia zostałY liczne sziwdy ma
teryalne wyrządzone. 

Pola.cv na obczyźnie. 
się stał polskim tak się obchodzić będą, i ak na Z Bru c h n. 
to zdrajca własnego narodu zasługuje". W przeszłym liście pisalcm głównic o wy-

Slnszność ma "Rhein.-Westi. Ztg.':. że borach do dozoru i reprezentacyj kościel'neir bo 
zdrajcą jest, kto się zapiera swei narodowości, to sprawa nader ważna. Ody np. będziemy mie-
ałe zdrajcą jest nie tylko niemiec, gdy tak czyni, li większość tamże. \ tedy ani ,.nasz" miccho
fecz też Po·lak, który zarzuca swą pdskość i dmuch ani gasiś\vieczka, nie będą mogli tak z 
przechodzi clo obozu niemieckiego. Takich nas d n\· ić po prostu, ·bDbY jm ię dostaio po-
zdrajców gotowa· jednak "Rhein.-Westf. Ztg." rządnie po nosie. 
serdecznie przycisnąć do swego hakatystyczne- Dalejże tedy śmiało i z \\· iarą w Z\\ ycięst\\ o 
go łona, tak, ona· pragnie, aby wszyscy Polacy dobrej sprawy do agitacyi, a wygrana po n.aszej 
stali się zdrajcami ti. się zniemczyli. stronie być musi, choćby dla tego \\ ·szystkiego 

W tym· przypadku wyrządziła jednak centrowe prusaki w Bruchu dostały żółtaczki. 
· ".Rhein.-Westf. Ztg." krzywdę p. Paulowi, bo - Tymczasem jednak dosyć o ten'1. bo jeszcze raz 

iak twierdzi - rodzina jego jest polską z dzia- w tej sprawie się ode Z\\ ę, skoro dzic!J \\''Y borów 
dów i pradziadów i właściwie przodkowie jego naznaczony zostanie. 
zwali Pol (żyl też poeta polski Wincenty Fol) i \V przeszłym liście zacząłem od • najno\V-
dopiero prusacy przekręcili na. .,Paul·', a któryś ·szych nrJwo§r.i". '· 1iec ttraz pozosta!y mi .inż 
z PrZJodJ d ,··:·. z .. i:h .' i. <tl s i ~,; wk i :O · ; dp:sy\';a~ i -~-· ' t:ylł\o ,.sta:-e 1 n2.j s t ~-rSZt' no\\' ·Oś~i". No tak 1 w 
kim sposobem przyszli do brzmiącego z niemiec- każdym razie to .,no~wości ' ·, bo nawet żadna ga-
cka nazwiska. zeta dotąd o n;ch nie wsp(Jmniata. Co tu jednak 

Dziś zresztą nazwisko samo nie rozstrzyga \Viele .gadać. lepiej prusto z mostu po\viedzieć 
o narodowości, bo mamy tysiące nazwisk czysto o co się rozchodzi. "NO\vina·'. o jakiej najprzód 
Polskich, których \vłaściciele są niemcami. np. chcę nap.isac, jest niestety juź rok tara, bo za . 
P.osadowski, Wilmowski, Dziembowski. Pod- tydzień obchodzić będz i e urodziny. C6ż ja je-
bielski itd. Czy ich także "Rhein.-·westf. Ztg." dnak temu \\ inicn, że iak w Polsce ba\\ ilem. tak 
Obdarzy mianem zbiegów, którzy zaparli się jakoś każdy ' był nieśmiały i niedvniósł o tem 
swegG pochodzenia polskiego, czy nazwie ich naszemu obrul1cy \V B·ochnm ti. )• ' ' iaruso\v i 
Zdrajcami swego narodu? Polskiemu", którego to centrov. cy, a i nie cen-
, . Zdaje się1, że znów podwójną mierzyć bę- tro\vcy tak kocha.ią, jak psy dziada? Znów je-

dzie miarą. dnak zbaczam od tematu. 
· Z pewnej strony p. Faula bojkotują z powo- Bylo to w niedzielę, dnia 16 listopada. roku 
1ill. QWej napaści gazet nam \\~rogich, tb jest sta- Pańskiego 1902. W dniu tym tutejszy katolicki 
:aJą się p. Paulowi szkodzić w interesie, stara- "Oesellenverein" obchodził swą rocznicę. Jak 
~ą~ się ogłodzić go. Choćby już z tego powodu mi różni uczciwi niemcy, bo i· takich niebrak 
\V'~nni :Rodacy z fterne i ·okolicy popierać gorl'i-• jeszcze w Bruchu. opowiadali, to. na tym 
~Ie P. ~'aula, kupując u nie.go towary mięsne. ,,feście" przy końcu przedstawiono sztuczkę 

0• ?ędzte najlepsza odpowiedź na bezczelną na- humorystyczną, \V której przedrwiwano pol-
Pasc masońskiego pisma. sklch ks:ęży. J c żeli to prawda, to więcej to niż 

oburzające gdy się Z\Vaży, że ksi<.tdz niemiecki 
stoi na czele tego .,verajnn''. lVió\,, iono mi też, 
że ze strony niemieckiej wyrażono nawet dll
chov.-ic{;st\\ u 11iezadow·olenie z tego powodu. 
\Viadomość o tem zajściu rozniosła się po całym 
Bru c hu i wyv, ołab \Y i elki e oburzenie i z~or
szenic. Dziś jeszcze Polacy o tern pamięcają. 
Dobrze by było, gdyby przev.-ocl'niczący spra
\\ ~ wyjaśnił, bo to doprawdy wprost hanielmem, 
by by{o, gdyby podobne rzeczy pod okiem księ ... 
dza a \\ ięc też pc\\ nic z jego wolą i \\ icdzą 
dziać się mia!y. Proszę przeto o wyjaśnienie. 

Tutejsi księża bardzo są trosldi \\i o Pola
ków. ale tam tylko, gdzie tego nie ma potrzeby. 
O polską opiekę duchowną, to się postarać nie 
mogą, ale chodzić po domach polskich, aby agi-

. w wać za ,,Przewodnikiem'', na to czas znaleźli. 
Myśl[t oni, że jak zaczną wymyślać lla "\Viarnsa· 
P.olskiego'', to wszyscy zaraz przestaną go czy
tać. Mylą się jednak, bo, my tern gorliwiej roz
szerzać będziemy to nasze pismo namdowe, zaś 
"Prze\\-odnika ku niemczyźnie" niech sobie cen
tro\\ cy sami czytają, ho my, chcąc prócz ,,\Vi~t
ra a" ic<=.;:czc inne pismo czytać, zapiszemy je 
sobie z Polski. ale dortmundzkiego wilczka nie 
będziemy nigdy brali do rąk. 

Mnszę się też zapytać Rodaków w Bruchn,. 
jak daleko sprawa ze .. Sokotem·' się posunę~a ?. 
Jeżeli bowiem ,,SokóŁ"' istnieć może tam, gdzie 
Polaków tylko setki, to dla cze.gożby istnieć nie 
miał u nas, gdzie nas tysi<lce? Nie trzeba z:asv
piać gruszek w popiele, lecz założyć .,Sok:)ła:'", 
::t by nasza młodzież poJska w Ć\\ iczcniach fl'im
nastycznych znalazła godziwą rozrywkę. c , 

W korJCu mam prośbę do Rodaków. - Oto 
mamy tu sporą liczbę naszych polskich kupców 
i przemystowców. Dla czeg·oż ich n1e popier:l
my? Dla czego wolimy iść do obcych. a swo
ich omijamy? Przecież pamiętać \\. inniśmy, że 
jak tym naszym Rod'akom dobrze się będzie po
\\·odzito. to oni też gorliwiej dla naszej sprawy. 
będą mogli pracować. Dla czego zazdmścimy 
bratu ka\vaika chleba, a życzymy go wrogowi?. 
Obcy nam też nic darmo nie da! 

Znów skor1czyć muszę, nie \\ ypO\vlcdziaw
szy jeszcze \\ szystkiego, co mam na scr-::u, ale 
oba\\ iam się, że korespondencya mDglaby po
\\ ędro\\ ać do kosza ~dyby była .~byt dłnga. 
\V niezad{u~im czasie napiszę cią~ dalszy. 

Na zakoflczenie zwracam już tylko "Roda
kom U\\ ag ę na \\ iecl jaki się \\. I~n1chu w prz:;r
szlą nicdzielę odb~dzie. Każdy P.olak z Bruchu 
przybyć \\ inieli na wiec, bo będą obrady w spra
wie wyborów· do dozoru i reprezcmacyi ko
ścielnej. Porzućrny więc zapiecek i spieszmy 
do p. Mollera na wiec. A z::ttcm I-<odacy: Do 
widzenia na \\ i ecu! Śmiały. 

Bochum. Sprawozdanie roczne Tow. św. An
drzeja w Bachum ad 12 października 1902 aż do 11 
października 1903 r. Na początku zeszlego roku mia
Xo tow. czfonków 50, poszio dwóch do wojska, 5 wy
stąpiło z niewiadomych przyczyn, 8 dato się wpisać, 
tc!·az posiada towarzystwo 51 czlonków. Z chorąg
wtą występowalo tow. 4 razy, Zebra{J. odby.fo 24, 
Mszy św. zamówiło 4, wspólnie do Komunii św. przy
stępowato 3 razy. 

. Dochód \\·ynosil 103 mr. JO fen., w kasie pozosta
je SS m r .. 7 fen. Do zarządu zostali \Vyl-, ra 1\i: Prze
\\Tc,daiczącym Ang. Koztowsld, zast. .l<m Lewalski, 
sekr. Am. Mrogenda .. zast. Wojciechowski, sl\arb. 
Fr. Chłosta, zast. Fr. Smiech, bib!. Piotr Mud'at, chor. 
Józef Lisiewski, zast. And. Widorski, asystentam~ 
Fr. Skupcz i Jan Lejek. Towarzystwo urządzilo 
gwiazdkę i święconkę. Ksi~żek P<'si;;da tow. UO, z 



1\tórych jest 70 książek własnością tow. nasze~o. a 
reszta \\'%asnością low. Czytdni tndnw)·ch \V Pozna
nia. Na zebrania uczęszczało czlonhó\\. 2n , lo ,'!\ 

A. l(ozłowski, prezes. A. Mrogenda, sc!\ r. 

· Pielęgnujmy język ojczysty. 
Z przemówienia p. Tom. Kozłowskiego z Pia
iWinka na wiecu przedwyb-orczym \\ . Inowrocła

wiu diJia l listop.a<ia r. b.) 
Z każdej nadarzającej się sposobności po

winniśmy korzystać, aby się v-najemnie pocie
szyć i zachęcić do \\'Ytrwatości \\,. dalszej walce 
o najświętsze nasze dobra. Nie każdy niestety 
potrafi po dziś dzie!l to ,, ·ypovviedzieć \\. języku 
ojcz}stym, bo wrogO\\·ie nasi utrudniają nam 
na każdym kroku kształcenie się w \dasnym 
j.ęzyku, staraj,lc się zgładztć go z J)O\vierzchni 
ziemi, aby śladu po nim nie pozostało. A naród, 
który nie może się kształcić \Y s\\·ym języku, 
Inusi zginąć! 

.l(sztakenie się \V języku naszym ojczystym 
jest naszern przyr·odzonem i naszem historycz
nem prawem~ ; tysiącletnia nasza przeszt-ość dzie
jowa upra\\·nia nas do tego. Ustr\\· ani e języka 
naszego z życia publicznego, które tu w Zacho
dniej Polsce tak uporczywie i stanow-czo się u
prawia. przejęło na v. ·skroś nie tylko nas, lecz i 
calą Polskę, wszystkie zahltki ziemi, gdzie sy
ny naszej wspólnej matki ojczyzny pod obcem 
tufają się niebem, bo myśmy wszyscy z;,wzeni 
jednym węzłem wspólnym - językiem polskim. 

Ten język nasz to nasz łącznik, który spra
·wia, że co jednego boli, to wszyscy odczuwają. 

A jakaż to potęga leży \V język n ojczystym! 
Czyż najprostsze stow-a ·wygłoszone ,,. naszym 
języku nie· czynią na nas większego \\· rażenia. 
aniżeli najwspanialsze sto,,-a wypo\dedziane w 
języku olx:ym? Czyż my sercem możemy się 

modlić w obcym języku? 
Jak 1Tlf1cno wzrusza nas w kościcle każda 

iWSpólna modlitwa, każda pieM1 kościelna, śpic
rw·ana w językU' ojczystym! Jak to potężnie i na 

·"\vskroś nas przejmuje z tysiąca piersi przed tron 
Boży plynące "święty Boże!'' lub .. Kto się w o
piekę" lub "vVitaj Królowa!" 

Nasz język ojczysty to skarb. któr.ego 
"\.vszelkiemi sitami koniecznie bronić nam potrze
ba! Starajmy się aby go nie utracić bo z utratą 
języka utracimy i narodowość naszą. Starajmy 
się miaoowicie, aby dzieci nasze od rńlodu przy
Z\v<yczajać do używani a tego języka ojczystego, 

.LELUM POLELUM. 
Opowiadanie historyczne z X wieku 

napisał 

Walery Przyboro w sld. 

(Ciąg dalszv.l 
Obudziła się dość późno. Sen, po nocy tak 

burzlhvej i peJnej tnvogi, jaką przep·ędzita u 
Zmory, mi'aJa silnY i nwaly. Sl011ce pochyliło 
się ml()cno i stało przez oh\-ory między drzewa
mi zrote, ukośne promienie, \\' których drżaJ'o, 
przewracało się, ścigaro tysiące py.fków nikłych 
.i nieuchwytnych. Zerwata się na równe nogi. 
Mile_rzynek stał i gryz! suchą tra'' ę pod s-osna
mi i opędzat się zawzięcie dokuczającym mu 
bąkom. 

Mlada dosiadła konia, wy.dostała się na 
gościniec i mając teraz s{o{lcc za sobą, puściła~ 
się wyciąt:;niętvm kłusem. Znowu czekała ją 
straszna, pe1Ha w i dm i mebezpieczet1.stw noc w 
puszczy, ale teraz gociniec, znak ludzkiej bytno
ści i blizkości rzeki, dodawaty dzie\\'CZynie tro
chę odwagi. Pędzita \dęc naprzód ,,. zam.iarzc 
jechania w ten1 sposób carą noc, nie lękając się 
już teraz pobłądzenia \\ tej olbrzymiej nieskoń
czonej puszczy. Zywej duszy nie spotykała, 
zwierza nawet nie było słychać i wkrótce, gdy 
szary, m-ętny mrok ogarniać zaczął bór, a z za
padającą nocą cichnąć dzienne głosy, Mlada do
bry kawał ujechała. Gościniec _był v .. -ciąż szero
ki i trzyma-t się stale brzegu rzeki. 

Nos jak zwykle szybko zapadała, a choć nie 
bo bylo jeszcze jasne. okraszone czerwienią. \\ 
borze już ttukły się ponure ciemności. Dziew
czynie jeść się za-.::hciało l żałowa~a, że zto\.\·io
nego leszcza zjadla do ości, lub że nie narowita 
ryb więcej. Tera zpo nocy byto to niepo<iobieil
stwem i trzeba było gtód znosić do rana. 
Szczęściem. że przynajmniej teraz miała czem 
ugasić pragnienie i nie potrzebowała się lękać 
powtórzenia tych cierpiet'1, jakich zeszłej nocy 

ROBOT~IK POLSKI. 

aby go cn·sto przechO\\·ać bez naleciałości ob
cych, jak to niestety po dziś dziell często si~ 
SiYSZY. 

· Czyż to język na z polski nie piękny, nie je-
den z najpiQknicjszych? Oto co n ais ta wniejszy 
nasz ziomek - J}O\\ ieściopisarz. Henryk Sien
kie\\·icz (przy odstonięciu pomnika Slo\\·ackiego 

. \\p Mi losła\\·i11) o nim mówi: 
,.Opatrzność, t\\ orząc na redy. hoinie obsy

pa-ły naszych praojcó\\· darami. Dała im ob-
szerne i żyzne ziemie, dała im h\-ie i golębie 
serce. dala szlachetne dusze i bystre umysły, 
zdolne do najgómiejszych lotów. 

Ale nic był to jeszcze koniec darÓ\\. Mo
żnabv mniemać, że Bóg tworząc Polaków. rzekł 
im: Oto, na domiar wszystkiego daję wam spłż, 
dźwięczny a niepotężny. taki, z jakiego ludy, 
żyące przed "ami sta\), ·iaty pQsągi S\\'y"ln boha
terom. daję \v am złoto htyszczące i giętlde a 
\\-y z tego t\\'OrZY\\·a uczy1kie mowę waszą! 

I wstała ta mowa. niepożyta jak spiż, świe
tna i drogocenna, jak ztoto - jedna z naj\vspa
nialszych na Ś\\·iecie -- i tak piękna. że chyba 
tylko języl~ dawnych helJenów (Greków) może 
się z nią po równać. 

PO\\·stali z biegiem \\·icków liczni mistrze 
slo\\ a - i że spiżu llczynili ramię harfy, a ze 
zł ma na wiązali na nią strun - a wówczas po
częta śpiewać ta harfa p-olska i ,,--yśpiewywać 
da,wną ch,, ·ałę, dawne boje., dawną wiarę. da
wne życie. Czasem z jeremiaszowym jękiem 
unosi ·fa się nad równinami - czasem v.v sko
wronkowych tonach dŻ\\rięczała nad szarą roz
toczą pul - btogosla,dąca i błogos!a\\~iona, 
czysta jak lza, bóia jak modlit\\-a. stodka jak 

mitość. . 
Aż przyszedl vdcszcie największy z m-I-

strZÓ\\. Mickie\\·icz, i po!o7,ywszy na strunach 
swe natchnione d~onie. \.\-ydostat z nich takie je
szcze dźwięki. o których nic wiedziano przed 
nim. Pieśl1 jego 1\.o.Jkzyta się aż gdzieś "na nie
bi{)S progif', tak doskonale i prawie nadziemsko, 
że wówczas na·wet, gdy grać przestawał. 
.. . . . . \\-szystkim się zdawato. 
że wielki mistrz gra jeszcze.. a to echo grało"· 
Echo serc polskich!! 

i wygrał szum naszych lasów. plusk na-
szych rzek i dżdżów, grom naszych ~u~~· pieś~i 
naszego {udu. da\\ ido·we hymny nadz1e1 1 łkam~ 
piersi czlO\\·ieczef po utraceniu szczęścia - 1 

\\·szysrko co nasza myśl mogla pojąć, serce od-

doznata. Poniev .. :aż i mierzynka trzeba by{o na
poić i ,,-olała to uczyn!ć wprz~?' nim_ ~updna 
noc zapadnie. posranO\\IIla skręc1c z goscmca ku 
rzecze. Że jednak \\ cda obros.ła byia gęsto 
wikliną, upatrywata więc jadąc wolno. sposo-
bnego miejsca. 

Dość długo szukala i wiklina wciąż jej do-
stęp do \\-ody zagradzała, gdy w kof1cu spo
strzegta wśród trawy nadbrzeżnej, '"śród gą
szczu leśnego \\'ązką ścieżynkę, widocznie wy
deptaną przez ludzi czy Z\\ierzęta i p_rowadzą~ą 
jak się zdaje, do rzeki. Zjechała w1ęc na mą. 
Scieżka wiła się. wężem. kilkakrotnie nagle się 
załamując. Wilklina po obu jej stronach rDsl~ 
bardzo bujnie i \\y·soko i ciemno tu było, choc · 
kiedy niekiedy od czenHmego nieba padał sla
bY odblask i rozjaśniał nieprzejrzaną noc. Na
gle, gdy tak Mlada wolno się p-osuwa ścieżką: 
mierzvnek zatrzy111al się., począł strzyc uszamt 
i parskać niespokojnie. Mlada skamieniała, wy
cifl~neła szyję, clK~lC orzebić \\·zrokiem ciem
ności. ale nic ujrzeć nie mogla. i'v\ier.t..ynck był 
wciąż niespokojny, nadZ\Yyczajnie i wyraźną 
okazy\\· ał chęć za\\ rócenia się i ucic..::z! ·~i. Bie
dak drżał jak \\' gorączce i spocii się \..ały jak 

my z. 
Dzie\Yczyna przestraszona i przeczuwając 

grożące sobie jakie< nieznane niebezpieczeń
st-..Yo, nie \\·idząc nic, sluchać poczęta. Jakoż 
\\·krc'Jtce wśró-d \\-iatm szeleszczącego między 
·wikliną. doszedł jej uszu odgłos ciężkich stąpań 
i potężnego· sapania. \Vidocznie zwierz jakiś 
olbrzymi szedl do ,,·ody, lub też zbudzony w le
go\dsku ,, ·ąchat sapal: niecierpliwie. Coby to 
jednak był za' zwierz. Mlada domyśleć się nie 
mogła, 

Nim jednak zdecydowała się, jak postąpić, 
nagle na skręcie ścieżl'\i. przy niepewnym 
blasku czen\ onego ·nieba. ujrzała \\" odległości 
kilku kroków od siebie ołbrzymle jakieś cielsko, 
wolno posuwające się naprzód. Zwierz sapał 
gtośne i n1ruczat groźnie i po mruku tym Mla
da pDznała niedźwiedzia. Stary musial być, czy 

c~uć,. ~ dusza \\ y~brazić, jako wzniosłe i naj iV 
Plęknle]sze pod stoncem. · 

. \Vi~c z~awać, si~ :no~ło, że _po .nim i obok .a~ 
n1ego mkt me zdota JUZ ntc dodac teJ mo\vie, że \'Ć 
dDsięgta już szczytu i że ozdoby a doskona!Dści; 
nikt nie potrafi jej przysporzyć. ·' 

A jednak znalazł się poeta, który to uczynil ·31 

- to jest w~aśnie (Słowacki) którego rysy wi. t 
dzice dziś wykute \\. marmurze dlonią mistrza. 1ar 

.,Lećcie u zorzy prosić purpury, 
Perel u róży, szafirn u chmury, 
A może gdzie zawieszona 
Na niebie tęczowa nić ... 

Tę tęczę wziąć na wrzeciona 
I wić ... i wić ... i \vić !... l 

Tak jest. On to uczynH r On nabrał pelnenu 
garściami peret. szafirów, purpury, tęczowych Z 
blasków, olśnie\\"ających bryfantów i obsypał i 
przyoz_dobił niemi tę naszą hatię tak hafnie, tak 101 
bez ~1ary, że· stanęla przed nim i przed nami 11'1'< 

'\V meznanym dotychczas przepychu, blasku i 
majestacie - niby Harfa-Królowa, przed którą re 
przed harfą Dawida. 1ir 

Pokolenia będą czcrpaty z tych skarbów l'a 

pokolenia będą się pytały ze zdum'i:eniern i po~ yt 
d~i:vem, ja~< z~ot.at i mógl to uczynić. A prze. ·ię 
ciez ~czyn_Il! Zfłolat, bo poezya w jego duszy e 1 

byla Jak meprzebrane wody mórz, a mógł, bo rie 
tylko umarłym na nic skarby i k[e.jnoty. - rE 

Przed ży·wą królo'\\ 'ą zawsze można uderzyć on 
czołem i przynieść jej, co się ma najdroższego to 
w· ofierze - ta zaś króiO\\'a, którą on obdarzył 
była i będzie nietylko żywą ale i nieśmi'ertełni ·ol 
( Oklas:ki). ki 

Czyż ta mowa nasza polska nie mnsi być 1ż· 
rzeczywiście piękną, kiedy w tak wym(l}wnycb 111 
s1owach opisuje ją nasz wielki mistrz słowa, mi 
li en ryk Sienkiev:icz? Slowa powyższe warte, t 
aby każdy z nas wł-oży{ ie sobie do ksicrżki od 
nab-O'Żtl1St\va i ile razy ją weźmie do ręki od- Za 
czytywał je sobie. aby się przejąć ich p-iękno- pr. 
ścią i milością języka ojczystego. 11y 

Słyszymy nieraz skargi, że już tak źle z 
nami, że gorzej być nie może. Owszem może .m 
być i będzie g-orzej, jeśli utracimy nasze najdroż- t<:e 
sze skarby, wiarę i język ojczysty. Lecz nie l'el 
potrzebujemy się o to już ·obawiać; bośmy naro- h 
dem dojrzałym przez cierpienia. Brak nam tył· \1 

ko jedności zgody. Oto tu niedaleko kolebka ~~ 
naszego narodu, Kruszwica. Tam owa Mysza 1\' 

Vv'ieża, gdzie to Popiela myszy zjadły. Owe 

też wskutek <ciemności. jak wiadomo podwajaią·. 
c ej Pozmiary przedmiotów, wydał się olbrzY·! 8: 
mim. Szedł ciężko, aż mokra, torfiasta ziemia rz 
drżała i złowrogo rnmczal, a ślepie błyszczałY l~ 
mu w ciemności jak dwa ogniki. Jego wielki, m 
niezgrabny tcb rysO\\-al się wyraźnie na wąz· 
kim pasku jasnej wody, jaka w tern miejscu prze· ~c 
glądala przez wiklinę. Sporkanie było straszne, ze 
groźne i ze wszech miar niebezpieczne. kt 

Dziewczyna na razie na to niespodziewane rs 
widowisko ca{kicm straciła przytomność. Sie· ' 1 

dzi~la ~rzychyiona na ka~-ku mierzynka, trz~· ~ 
maJąc Się go oburącz z okiem wiepionem w zbh· · 
żającego się zwierza, z uchem zashtchanem w ~r 
jegD złowieszcze. gr.le~'r.Je m·wczenie. Na szczę· w 
ście mierzynek by l przytomniejszy od swej .pa·~ ') 
ni. Parsknąt gfośnD, spiął się gwałtownie, za·l 
w ~ócil i cwlawem pogna l ku gościticowi, wy~zlf· ~~
CaJąc z pod kopyt wysoko mokrą ziemię, lam1ac -~ 
i tratując :vi~lin_ę. . , k11 

. Ale. medzv.1e-dz zape\\11e głodny i rozdraz: \: 
mony me ch12ial tak ia~\\ ' O opu~clć nadarzająceJ ' 
mu ~ię_ ~dobyczy. Z sz~bkością i z:-ec~~cia,;~ 
zadziwiaJącą \\. tern nrczgrabnem 1 wielkiettf, 
cielsku, puścił się pędem za uciekającą Mładą, zr 
sapiąc i mrucząc coraz głośniej. Słychać było p: 
jego prędkie, mo?ne ~tąp~nie.. . . · . . , ~~ 

W ten sposob 1 ucwkaJący 1 medzw1edz · 
znaleźli się na gośdflcu. Mlada w przestrachU·. 
pozwoliła się unosić koniowi. nie myśląc o tetll Je 
czy we wlaściw~rm jedzie kierunku. MierzY· ~ 
nek rwat jak szalony, a za nim niedźwiedź, i od· ~~ 
legł.ość ciągle między niemi byla jednakowa. 

1 

Trwała ta pogo!'1 i ucieczka dość długo i chtód 
\.vieczorny powoli \n·ócil przytomność dzie\\·· ~~ 
czynie. Zastanaw·iaiąc się nad swem polo-że· 1 

niem spostrzegta, że mierzynek. zmęczonY tY" ( 
lodniową drogą, spragn\Qny. rwąc po piaszcZY"' ~ 
stym ~o~cii1cu, d~szał już głośno, robit cięik~ ~: 
b_okami t \\~oczme ustawaL Bieg jego sta~, '() 
s1ę coraz \Volniejszy i lada chwila mógt paśC· 

\\ 
(Ciąg dalszy nastąpi.) 
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JJ •~~lktłd~m r~Jhdlnym ?J, t.: .• Nauka l(rdoUciK&'' z ty
;:t:dnH.dtm sooł.l'tc:zv.yra p. t. ..Glo5 2:ómHnh-.~ i łu:tni~ 
i\1:\ł:!w~t. onz pi~em'ldem litenckiem o. t ... Zwlerd:!'irllo'', 
Piffi.@!Ji1Pl~h't. k\v~rtW:.lna na ooczc.l~ i n lizstow~fc~ł wvnmd 
1 &~:f('. 50 f~&:n .• !i\ 1. odno51eniem ~o dornVJ X ~u. 9~ hm. 
.,~-~~r~~ Pdski·' :r:~~t:.li~atlY ieat w centli.\:~ te-~dow:nn 

>:.100 UJlllkh~m .. t a:mlnisch' 1 ur. 1"~' 

': ·~ \n~eraty pbci się za młejsce rzą\ika a rob 1e~~o druk" 
n kn., a za o~loszenia zami-eszczone przed :n:::eratami 
~ tum. Kto często oglasza, otrzym~ odp~Jwieuui c;pust 
cxy!i rabat. Za tlemaczenie z ob~ych językó\\. nu pol
~l:.i nic s!ę nie p{aci. ·- Listy do redakcyi, Drukarni 
! K!!ię~arni należy opladć i r;odać w nich doklctdny 
(t.;\r~s piszące~o. Rękopis6w się nie Z\vraca. ~a:wisk 
ł nre~pom!.entów bez ich upo\va 2nienia nie wsL, azu•e się. 

Rodzice polscy! Uczcie azleci swe 
fffliwłć~ czytaó i pisać po polsku! Nie 

l
•i . Polakiem, kto potomstwu swemu 
uemezye się pozwoli! . 

Z wypa.dkó~J dnia. 
. . 

"Rbein.-W es t t Ztg." przeciw wypieraniu sfę 

swej narodowośc'i. 

" Polak p. Paul z I-1erne podal de ~,vViar. PoL" 
ogłoszenie, iż otworzył tamże interes rzeźnicki. 
W końcu odezwal się z prośbą do Rodaków o 
'J)oparcie jego przedsiębiorstwa, jako pierwszego 
Polaka, który rzeźn ę w Iierne otworzył. 

Polakożercza ,,Rhein.-Westf. Ztg." pisze z 
tego po\Yodu, a ,,łierner Ztg." powtarza, jak za 
panią matką pacierz, co następuje: 

,.Der Name Paul zeigt, dass wir es hier 
wieder mit einem Ueberlaufer zu tun haben, 
der seine deutsche Abstammung verleugnet. 
Wir durfen \Vohl die Envartung aussprechen, 
dass unsere Landsietne in tlerne · diesen pol
nisch gewordenen Deutschen so behandeJn, 
wie es ein Verriiter an seinem Volke ver
dient". 

Brzmi to po polsku: ,.Nazwisko Paul do\vo
dzi, że mamy tu znów do czynienia ze zbiegiem, 
który zapiera się swego niemtieckiego pocho
dzenia. Możemy pewnie wyrazić nadzieję, że 
nasi ziomko-wie w tlerne z tym niemcem, który 

Ks. arcybislmp dr. Stabłewski chory. 
Z Poznania dochodzi wiadomość, że stan 

zdrowia ks. Arcybiskupa Stablewskiego zna
cznie się pogorszył i budzi PQ\Vażne obawy. 

Rewolucya '" Panamie. 
Z \Vaszyngtmm dunusz:.t, że \\ Panamie 

wybuchła re\',•·olucya. Ustanowiono rz4d tym-
czasovvy. 

Ś!ub \V domn karnym. 
\V kaplicy domu karnerro w, Saarbriicken 

odby! się ślub skazanego c0 dopiero na lat do
mu karnego' mężczyzny i jego narzeczonej. Po
przednio odbyl się śLtb cywilny. Młoda żona 
musiałĘa zaraz z mętem na 8 lat się pożegnać. 

Telegra1ny. 
B u d a p e s z t. Pierwsze posiedzenie sej

mu węgierskiego po wyborze nowego minister
stwa było bardzo burzH.we. 

Z o i i a. S.obranie zwołano na ]5 listopada. 
C h r y s t y a n i a. Podczas wesela nastą

pił wybuch paczld~ w której mieścił się dynamit. 
Jedenaście osób odn[osłcr rany, 4 śmiertelne. 
Dom został częściowo zniszczony. 

B i I b a o. Bezrobode w Biibao ukończone. 
Podczas bezrobocia zostały liczne szimdy ma
teryałne wyrządzone. 

Polacy na obczyźnie. 
się stal polskim tak się obchodzić będą, jak na Z Bru c h u. 
to zdrajca wlasnego narodu zasługuje". \V przeszlym Iiś·.::ie pisałem g!ównie o \"~ y-

Słuszność ma "Rhein.-Westf. Ztg.", że borach do dozoru i reprezemacyi kościel'nej, bo 
zdrajcą jest, kto się zapiera swej narodowości, to sprawa nader ważna. Ody np. będziemy mie-
ale zdrajcą jest nie tylko niemiec, gdy tak czyni, li większość tam'że, \v tedy ani .. nasz" miecho-
lecz też Po1ak, który zarzuca swą polskość' i dmuch· ani gasiświeczka, nie będą mogli tak z 
przechodzi clo obozu niemieckiego. Takich nas drwić po prostu, ·boby tm ię dostało po-
zdrajców gotowa jednak "Rhein.-Westf. Ztg." rządnie po nosie. 
serdecznie przycisnąć do swego hakatystyczne- Dalejże tedy śmiało i z wiarą w Z\\ ycięstwo 
zo łona, tak, ona pragnie, aby \\rszyscy Polacy dobrej sprawy ct.o agitacyi~ a wygrana po naszej 
stali się zdrajcami tj. się zniemczyli. stronie być musi, choćby dla tego \\ 'Szystkiego 

. l W tym· przypadku wyrządziła jednak centrowe prusaki w Bruchu dostały żółtaczki. 
"R.hein.-Westf. Ztg." krzy\Ydę p. Paulowi, bo- Tymczasem jednak dosyć o tem. bo .ieszcze raz 
iak twierdzi _ rodzina jego jest polską z d'zia- w tej sprawie się odezwę, skcro dzie{J W'Yborów 
dów i pradziadów i właściwie przodkowie jego naznaczony zostanie. 
zwali Pol (żyl też poeta polski Wincenty Pol) i \V przeszłym liście zacząlem od ,.najno\v
dopiem prusacy przekręcili na .,Paul·', a któryś · szvch nowoś('i". ,,viec tt .. az pozostaly mi jnż 
z Pr~odJ\(J.\\ Lk•-' z.a• .. '!_,tl s;(,; mk J:•·Jcip:sy\\"a~ i -~·" · n lk:o .,sta~e 1 m~j~l.<-trSL~ no\\,ości". No ta..:, w 
kim sposobem przyszli do brzmiącego z niemiec- każdym razie to .,nCJ•\yośd··, bo nawet żadna ga-
cka nazwiska. zeta dotąd o nich nie wspomniaJa. Co tu jednak 

l 
Dziś zresztą nazwisko samo nie rozstrzyga wiele ,gadać. lepiej prosto z mostu J}O\viedzieć 

o narodowości, bo mamy tysiące nazwisk czysto o co się rozchodzi. ,.No\vina'". o iakie.i najprzód 
Polskich, których \\"faściciele są niemcami, np. chcę napisać. jest niestety iuź rok tara, bo za. 
Posadowski, WilmO\vski, Dziembowski. Pod- tvdzie{I obchodzić będzie urodziny. Cóż ja je-
bielski itd. Czy ich także ,,Rhein.-\Vestf. Ztg.'' dnak temu \\ inicn, że iak w Poisce bawilem. tak 
Obdarzy mianem zbiegów. którzy zaparli się jakoś każdy' by I niesmiały i nied·vni<rsł o tem 
swego pochodzenia polskiego, czy nazwie ich naszemu obro!1cy \V Bochum ti. .,\/iaruso\vi 
~Zdrajcami swego narodu? Polskiemu", którego to centro\vcy, a i niecen-

.. Zdaje się,, że znów podwójną mierzyć bę- trowcy tak kocha.ią: jak psy dziada? Znów je-
dzie miarą. dnak zbaczam od' tematu .. 
· Z pewnej strony p. Paula bojkotują z powe- Bylo to w niedzielę, dnia 16 listopada. roku 
nu. OWej napaści gazet nam WTOgich, to jest sta- Pańskiego 1902. w dniu tym tutejszy katolicki 
~a1ą się p. Paul·owi szkodzić w interesie, stara- "Oesellenverein" obchodził swą rocznicę. Jak 
~~ się oglodzić go. Choćby już z tego powodu mi różni uczciwi niemcy, bo i· takich niebrak 
W~nni .Rodacy z fterne i okolicy popierać gorl'i-• jeszcze w Bruchu. opowiadali, to na tym 
~Ie P. ~'aula, kupując u nie.go towary mięsne. "feście" przy kof1ct1 przedstawiono sztuczkę 

0• ?ędzte najlepsza odpowiedź na bezczelną na- humorystyczną, \V której przedrwiwano pol-
Pasc masońskiego pisma. skich ks:ęży. Jeżeli to prawda, to więcej to niż 

obnrzaiące gdy się zważy, · że ksiądz nicmied:i'. 
stoi na czele tego .,verajnn·'. Mó\,, iono mi też, 
że ze strony niemieckiej "yrażono nawet dv
cho\vicf1stwu niezado,v·olcnie z tego powodu. 
\Viadomość. o tem zajściu rozniosła się po całym 
Bru c hu i WY\\ oJab wielkie oburzenie i z;,;or~ 
szn1ic. Dziś jeszcze Polacy o tem pami~mją. 
Dobrze by było, gdyby przewoctnil:zący spra
\\ Q w ·jaśnił, bo to dopravvdy \Vprost hanielmen~ 
by było, gdyby podobne rzeczy pod okiem księ ... 
dza a \\ ięc też p e\\ nie z jego wolą i wiedzą 
dziać się mia!y. Proszę przeto o "·yjaśnienie. 

TLttejsi ksit~ża bardzo są trosldi\\ i o Pola· 
ków. ale tam tylko, gdzie tego nie ma potrzeby. 
O polską opiekę duchowną, tn się postarać nie 
mogą, ale chodzić po domach polskich, aby agi· 

. tować za ,,Przewodnikiem", na to czas znaleźli. 
Myślc:t oni, że jak zaczną wymyślać na "\Vi2rnsa· 
P.olskiego'·, to \\ szyscy zaraz przestaną go czy
tać. Mylą się jednak, bo my tem gorliwiej roz
szerzać będziemy to nasze pismo narodowe, zaś 
"Prze\-rodnika ku niemczyźnie" niech sobie cen
trO\\ cy sami czytają, bo my, chcąc prócz ,,\Via~ 
nL a" ic"'zcze inne pisn1>0 czytać, zapiszemy je 
~obie z Polski. ale dortmundzkiego wilczk3 nie 
będziemy nigdy brali do rąk. 

Muszę się też zapytać Rodaków w Bruchn~ 
jak daleko spra\va ze .. Sokołem·' się posunęła?. 
Jeżeli bowiem "SokóŁ"' istnieć może tam, gdzie 
Polaków tylko setki, to dla czegoźby istnieć nie 
miał u nas. gdzie nas tysiące? Nie trzeba zasv
piać gruszek '"" popiele. lecz załDżyć .,Sok:)l;", 
aby nasza młodzież polska w Ć'v\ kzcniach qim
nastycznych znalazła godziwą rozrywkę. o;;, 

\V ko!JCu mam prośbę d-o Rodaków. - Oto 
mamy tu sporą liczbę naszych polskich kupców 
i przemysio'-' c ów. Dla czegoż ich n1e popier:::t
my? Dia czego \Yolimy iść do obcych, a swo
ich omijamy? Przecież pamiętać winniśmy, że 
jak tym naszym Rod'akom dobrze się bę2zie po~ 
\\·odzilo. to oni też gorliwiej dla naszej sprawy. 
będą mogli praco\Yać. Dla czego zazdrościmv 
bratu ka\valka chleba, a źyczymy go wrog·owi?. 
Obcy nam też nic darmo nie da! 

Znów skor1czyć muszę, nie \\'YPO\Viedziaw
szy jeszcze \\ szystkiego, co mam n d. scr.::u, ;dr~ 
oba,,, iam się, że korespondencya mogłaby po
wędro\\ ać do kosza, gdyby byia .~byt długa. 
\V niezadh:gim czasie napiszę ciąg dalszy. 

Na zakoflczenie Z\Yracam już tylko Roda-
1,;mn ll\\"agę n:t \\ itc, j:dd się \\ Bmcim w przy
szlą nicdzielę odb(dzie. Każdy Polak z Bruchu 
przybyć \\ inieH na "iec. bo będą obrady w spra
wie \\ ybo rów· do dozoru i repn:zcmacyi ko
ścielnej. Porzućmy więc zapiecek i spieszmy 
do p. Mollera na wiec. A zatem Rodacy: Do 
widzenia na \\ iecu! Śmiały. 

Bochum. Sprawozdanie roczne Tow. św. An
drzeja w Bochum o.d 12 października 1902 aż do 11 
października 1903 r. Na początku zeszJego roku mia
lo tow. czfonków 50, poszro dwóch do wojska, 5 wy
stapilo z nie\viadomych przyczyn, 8 daY.o się wpisać, 
teraz posiada towarzystwo 51 czlonkóvv. Z chorąg
wią. występowako tow. 4 razy, Zebrm1 odbylo 2·ł, 
Mszy św. zamówilo 4, wspólnie do Komunii św. przy
stępowało 3 razy. 

Dochód wynosił 103 mr. JO fen., w kasie pozosta
le s;, mr. ?7 ien. Do zarząóu zostali wyl·rani: Prze
" odniczącym AnR. Kozłowski, zast. JrJl Lewalski, 
sekr. Ant. Mrogencla .. zast. Wojciechowski, skarb. 
Fr. Chłosta, zast. Fr. Smiech, bib!. Piotr MurJat. chor. 
Józef Lisiewski, zast. And. Widorsk1, asystentam~ 
Fr. Skupcz i Jan Lojek. Towarzystwo urządzilo 
gwiazdh:ę i święconkę. KsiQżek posi;;da tow. UO, z 



Nabożeńsfv;o polskie. 
(Przedruk dozwolony). 

Bocbum. 
\V kościele klasztornym o g-odz. 11 po .;\1.szy św. 

odbywa się co niedzielę i święto hazanie polskie, jest 
także śpiew polski. 

Gcłsenkrrchen. - J\'eustadt. 
\V niedzielę dnia 8 listopada po pot o godz. 4 

kaza Eie polskie. 
Harde. 

\V przyszlą niedzielę listopada odbędzie się na-
bożer'lshvo p !skie z kaazniem po pot o godz. 30. 
Sposobność de- spowiedzi św. będzie od sobot:y po 
poludni u. 

Born~g. 
Od 4 listopada do 11 listopada s;;r, obność do spo

wiedzi św. 
Rauxel. 

Od 11 listopada do W listopada sposobność do 
...spowiedzi św. 

Ri:Httińg:hausen. 
Sposobność do spo\viedzi b~dzi e w Róhlinghau

sen w dniu 15 listopada. 
Hattin2:en. 

Dnia 18 listopada będzie w liatting-en sposobność 
'no spowiedzi św. 

Linden. 
Dnia 22 listopada będzie w Linden sposobność do 

spowiedzi św. 
Giinni~ieetd. 

Dnia 22 Hstound:1 będzie w Ofnni~ield spo ob
ność do spo,wiedzi ~w. 

Tow. ginm. "So!{ół'" H w Oberhansen. 
'A' niedzielę dnia 8 listopada '1:2 s J li p. \\ .etra.przy 

ulicy Duisburskiej -419 o godz. 4 po pol. urządzamy 
zabawę z tańcem, ćwiczeniami gimnastycznemi, strze
laniem do tarczy o nagrody. oraz wyścigi w miechach i 
i tiuczenle garnka. Szczególnie zwraca się u\\·agę na . 
mocowników, których jest d\vuch z naszego gniazda, 
a będzie się brać z nimi trzech innych druhów i to o 
nagrody I. 30 mr., II 20 mr., III lO mr. .lVluzykę do
stawi nam dr. Podeszwa jelko nasz kaoelmistrz z Al
.staclen. Na ową zabawę zapraszc mir towarzystwa 
bra~nie, oraz Rodaków i Rodaczki z Oberhausen i o
lwlicy. Czlonko\vie innych tov,carzystw winni się 
okazać książką ustawową przy kasie. inaczej będą 
za gości uznani. - Druho\\'ie ćwiczący winlli się sta
wić w niedz. o godz. 2 po pol. do ćwiczeri. O liczny 
udział w zabawie uprzejmie się uprasza. 

Czolem! \Vydziat 
----~---~~--·----"'------- ... ----·--·-·--.---·-.. --·---------

l(oto śpgewu uSobieski" •. : I·!erten 
donosi S\Vym czfoniccm, iż W niedzielę dnia 8 fistopa
da o godz. 4 po pot odbędzie się. zebranie, a po.tem 
lekcya śpiewu. O liczny udzia.r prosi Zarząd. 

Towarzystwo 5w. Tzyd<(;r:ar '"' lieme 
oznajmia .SWY!Tl członkom, iż miesięczne zebranie od
będzie się w niedzietę dnia S listopada po pot. o godz. 
4, na. które się wszystkich czlonkóvv· mile zaprasza. 
Goście mile widziani. Z a r z ą d. 
. ... ..-..~-·----·--------------------------

Towarzyst\vc ś~v M2rcina ,.., Kray. 
i'VHesięczne zebranie' zarazem też i walne odbę· 

dzie się dnia 8 listopacTa po po.f. o g;odz. 4. Najprzód 
będzie sldadka miesięczna, wpis nowych cztonków i 
rozmaitości. Potem będzie obór nowego zarządu. -
Rewizorów kasy jako i zarząd uprasza się, aby punk
tualnie o godz. 3 się stc:.wili. ~ O liczny udzial czlon
ków i tych rodakó\V, którzy chcą się do to\v. dać 
wpisać, serdecznie się zaprasza. 

W. Kukiotczyński, sekr. 

Towarzystwo św. Aug:ustyna w Rotthausen 
podaję swym sza.n. członkom do wiadomości, iż mie
sięczne posiedzenie odbędzie się w niedzielę 8 b. m. 
po pol. o godz. 3. Godzinę orędzej, ponieważ o godz. 
6 musimy salę opuścić. O liczny udział uprasza 

Zarząd. --------..... -· ··-~-------·-----------~ ~ 

Baczność zmiana ! 
Zaba\va odbędzie się 15 listopada, a nie 8 

Jistopada, jak był'o przedtem ogl·osz-one. 
Koło śpiewu "Lutnia" w Gelsenkirchen 

donosi swym członkom i wszystkim Rodakom 
w Gelsenkirchen i okolicy, iż. urządza w dniu 15 
Hstnpada swą zabawę jesienną połączoną z 
przedstawieniem teatralnem i tańcem. Zaba:wa 
odbędzie się w lokai!..! p. Baumeister , znany ho
tel "Germania" przy ul. łiermannstr. Początek 
o godz. 6 po polud'niu zaraz po wiecu 
polskim. Szanownym Rodakom zwracamy u
'vHr.re na 7ah8WPP. s7.tvki teatralne i odpowie
' ., ~ ; i~~ f o ':i :: ty . .:.:ry d~l~zej zabawy. Zatem 
~r?~i · ,n:· , -~: " cl;. ko ~.~ z·cy skorzystają z sposobno-

. ~ h,: c. :i:.: n :, _ ~ ch\nlowo nadarza. Z ar z ą d. 
--- .. .-- ...... --· ---·-·----------·-·------

~- .~ .. , ;~· .... · - ~:t " · . .-o [w. /u:t<;ni-:.go w Ober-StyrtHn 
d_onoL :... _\ , :; ,·:1 .::u ,,Ol•~,Oili, iL:: przyszłe zebranie odbędzie 
Się w medz1elę dma 8 listopada punktualnie o godz. 
4 po pol. O jak najliczniejszy udzial w zebraniu się 
uprasza. Go-ście mile widziani. z a r z ą d. 
---~------~~---·H-.. -----~··----~.-.. ----·~~-··ło ... <•' 

Towarzystwo RimiFI •• ,Sokót'• '' Homhnrch-Barop 
donosi S\\Tm drnhrm1 orn Rodakom, iż \V niedziele 
dnia 8 Hstc>pad3 P godz. 4 po pol. jest posiecłeznie v;, 
lokalu p. Scsseg"L•. Fosicdzenia będą się raz na za
wsze odb:nvat· co dru~ą niedzielę. na które uprasza 
się o liczny udzi<.1!. Qośc:e rnfle widziani. 

Czołem! \Vydzia!. 

Bac7~ncść Bcdif~rmar~ i okoHca! 
Zaprasza si~ Rodaków z licc!Jlarmark i okolicy 

na niedzielę dnia 3 listopada po pot o godz. 4 do sali 
p. \Vehner w ł-Iochl:.ur~1ark-Stockenbusch. w celu za
fożenia Kola polskich śpiewakóy,T_ Miłośnicy śpiewu 
dalej clo dzieła, niechaj pieśń polska rozbrzmiewa i 
mnoż~r się jak piasek na brzegu morskiem. Nl.amy 
na.dzieję, iż R oJac.v raczą się licznie sta1vić. 

Cześć poiski ej pieśni! Zwotu,lący. 
Jan Dybizbańsfd. \V. OkC;nie\\'Ski. Kazimierz. Zg:ó~ 

re ck L ·-----
Towarz:/srwo- Ś'łl. Wa~cntego w Hor'de 

oznajmia \vszystkim c:don":Pm i Rodakom zarnieszka
.r~·m \V łiórde i cal'ei . oli:oiic:,-. iż \V sobotę 7 b. m: po 
p~)L przyhędzie ksiądz polski i bc;:dzie sposobność do 
spowiedzi :,.....-. V/ niedziclG 8 b. m. rano o godz. 6%. 
jest Msza Ś'\' .. P' • !v':;_ sz:' św. prżystępuje towarz·ystwo 
i czlnnkowie Bract\Ya R.ó~:ai'!ca Ś\\- . wspólnie do I(o
munii Ś\L Podcza J\łszy ś,,, .. będ.z!e odma\viany Ró
żaniec św. Po poL o godz . .3·% naboże(Jstwo z kaza
niem. Po nabożei1~ twlc odbędz ie się posiedze:1ie to
warzystwa św. \\' alentc>go. ll3. które Rodaków i Ro
cl.a.czków mile z? p raszam~-. '() .Tak najlicznie]SZ'.' u-
dział mile prcsi J. Parzybok, pi·ze\\·. 

Towart..yst -ro św. Michata w Bmcłm 
donosi,, iż \V niedzielę d11ia 8 Ustopada o godz. 9% ra
no odbedz;e się posied7enie zarz?;.du. \\!inni się sta
wić wszyscy czfon lH1\Vie za rz~tdu, tak samo ci. któ
rzy ze zarządu \vystopiii, chorążv ta.k samo. O punk
tualne sta :vienie sie \Vszvstkich czfonkó",\' zarzadu 
prosi · - fr. Janasik, prze\\-'. 

U\V<IRa~ Poc!.2je się \'i·szystkim cz~onl-om do wia
domości, iż re':vizor choryd1, ct.,!onek Feliks Szymml.
ski, mieszka przy !!lic;, M2rienstr. nr. 342. Członko
\.Yie \Vszyscy. któ, z:; chonią. winni się d. o niego zgXa
szać i zarazem przedlo}~y(; świad.echvo choroby . 

PrzewodnicząqT. 
---------~-,_.---..---.. ~-~--·-·"" __ _..._ -----· • • 

I(o{o śpiewu "ZgodaH w . Witten 
doliosi swym członkf1m. iż w itiedzielę 8 listopada od
będzie się wa~ne zebranie i obór nowe:,ro zarządu. 
Posiedzenie ohviera się o godz. 30 po pol. Zarzad 
i cztonko\vie winni się }ak na.iliczniej stawić. O jak 
naHicznieiszy udziaf i punktualne przybycie uprasza 

Z ar z ą d. 

Czołem! · i\teny.:ede! Czołem! 
\V niedzielę dnia 8 lis~opada odbędzie się k\ rar

talne zebranie na sali p. Koke. przy dworcu. o godz. 
11 przed prtudniern. Zapraszamy wszystkich dru
hów bez wyjątku. którzy się do naszego gniazda 
wpis<lli. a 113 zebraniac':l wid.z:eć się nie dali. Goście 
mile widziani. Cz<..tem! \Vvdzial. 

Uwa~. a. \Vyd.zia.r ma zebranie pó.r godziny prę
dzej dla tego, iż będzie obrachunek kasy z zeszlego 
kwaTtalu . 

Baczność Wattenscheid ! 
Wiec ,,Zjednoczenia zawod.oweg:o". któr)' w prze

szłą niedzielę mia.f się odbyć. odbyć się nie może, z 
powodu, iż lokal zostaK ordmówiony. 

.,Zjednoczenie ZK'ivodowe polskie". 

'Df" ~ ,, • ~o~J ~t' ~ruCilll 
odbędzie się w niedzielę dnia 8 listopada o godz. 4 po 
pol. w sali p .. MoHera. Herner Str. Na wiecu oma
wiane będą sprawy tyczące się wytorów zarządu 
kościelnego i reprezentacyi. Na v.r:rżej wymieniony 
wiec niech raczą pospieszyć wszyscy rodacy z Bru-
chu i okolicy! l( o m i t e t. 

Wiec Zjednoczenia w Hiillen. 
\V przyszlą niedzielę, dnia S listopada odbędzie 

się wiec Zjednoczenia w liiillen. - Lokal i godzina 
zostaną w przyszlym numerze ogloszone. 

.,Zjednoczenie zawodowe polskfe~'. 

Wiec polsld "' Gelsenłdrchen 
odbędzie się dnia 15 Ustopada o godz. 3 po poł. 
w sali "Germania" (Baumelster) ul. Hermannstr. 

Porządek obrad: l) Sprawa opieki ducho
wnej w parafiach obecnego miasta Gelsenkir
cben, 2) Sprawa wychowania dzieci~ 3) Spra\vy 
różne, dotyczące Pofału).w na obczyźnie. 

O liczny udział Rodaków nie tylko z obeca 
nego miasta Ge!senkirchenJ lecz też z bliższej i 
dalszej okoli ~Y uprasza się . 

Wiec polski w Tangermendzie 

Baczność szanowni p<.'lraHanie z \\'ielkiego Srrze1 
pod Piasf{ami. .c 

Dr o :izy Parafi~nie! D~mosimy i P~_zv~orn 1na 
~'~m o nasze~1 zamiarze, ktory. ~Y panmame uch~ 
hl! 11a zebrarun odbytem dawmeJ w Castropie iż 
nc..sze.:t;o nowo budującego kościola postano\~ili~n 
spra\;'iĆ .q~·amią~l~ę. i ~o i_;dno okn? _kol~r?'Ne, z obr' 
zem Aau,J Bos.oe] c/.ęStOChowskie], ktor e ma Prz, 
nad \\ ielkirn ołtarzem. Jak każdemu z szan. oar~: 
vviad.omo, nasz czcig-odny ksiądz proboszcz poJ·!~ 
w na parafianach swe zaufanie, iż RO z tą spraw~· 
zawiedzimy i to okno na czas zostanie odstawir 
ale widząc jak nasza sprawa postępuje, mamy ma~ 
oba\Vę, 7.e trudno nam będzie do.iść do celu. i to 
celu tak WZilioslego, więc się odzy\vamy do was \\l 
ce szanO\\T!i paraiianie. z usilną prośbą, nie b8d7

1 

tak twardych serc i ofiarujcie wasz grosz na tę·~. 
rniątl(ę, która ma długie lata świadczyć o przyw!az1 

niu synów i córek do S' 'ei Matki. czyli Domu Boże·l 
w którem ujrzaJeś świat:o wiary Ś\V. i prz:riąleś ~. 
kramema Ś\Y. i na które;;o cmentarzu spoczyv,·aja~ 
dzice lub też drogie osoby tobie. Drodz.y Bracia 
Siostqr, nie dajmy się innym parafianom z obcych 
rafii, pokażmy co parafianie \N"ielko-Strzeteccy m 
prz:r dobrej woli, \Vięc was prosimy, odJa'l.vajcle 0· 
ry ·wasze następu.iącym parafianom w Castropie:, 
110\\··i Roszakowi, Carlstr. 169 i Andrzeio'v\ i · Gi2,elc1 
kowi, \.Vilhelmstr. 1 a; w Wann·e~ Janovvi Wieh:osy 
wi, Carlstr. 7 b~ \V tutR:endortmund: Ja. nowi N~oczj. 
wi, Romerstr. 29a; w Kray i Steete: ~omanowi c 
szakowi, Eickenscheiderstr. 10; \V Oł::erhausen: j 
,kubowi Niedzieli, Michaelstr. 18; \V Btrimke .. fi' 
!en i Bismard(: Franciszkowi ldziakowi, Wam1 

Str. 87; w R2uJ;::eł i okoHcy: \Vawrzyńcmv i Gorwa 
Astr. 1 i Andrzejo\vi Szyni.oniakowi w liabinghor. 
V/ięc was prosimy, tym parafianom oddajcie S\Ve oii 
ry z carem zaufaniem, a teraz do dzieła. a za trudv 
ofiarność Bóg nam zapłaci. Blag-oslaw Boże na.szer. 
zamia.1 O\Vi! 

Komitet główny z param \Vre!kn~Strzelecł{1ej 
T~n:._~~_J~ata~zak. Jan ~sza~~:_-~_kóŁ MlkoJ2js~ 

Spnsobność kupna dla Rodaków, : 
~(tórzy zaoszczedzm nłeco vrosza na obczyźnie! l 

Jest do sprzedania nowy murowany dom i ch!e 
z ogrodem w Dembnie, Kol. p. Stęs7.:cwc~m. z powou 
iż właściciel otrzymał inn:t posiacHoś6 w Palendziu i 
s\vych :-odzicach. Cena kupna za poJowę 1800 mr 
w całości 3600 mr., z których połov.ra może zos!, 
na gruncie. - Bliższych wiadomości udzieli \\c.Jaścici. 
~\1ich.a:f \Vencła.wek, cieśla w P a l e n d z i u p, D01 
bró\vką (g;dzie stacya kolei żelaznej) , lub też przea 
si-ęblorca budowli W. Karpiński w S tę s z e w i 
(Stensche ;~lo). 

·-~------------- .. --.-· .. 

Szanownvm Polakom w Scha!ke polecam m' 
nc\vo za!ożony 

siłłań ·cygar i papierosówo 
Polskie pc:;pierosy mam w wielkiem \Yyborze. 

Z szacunkiem 
H. S T E fi E M A N N, 

Sc!iaJl\e, Gewerkenstr. 20, dawniej Wilhelmstr. 

Apolinary WojczyLiskit. 
bt•awiec J.tOlsiti 

w 4-;lelsenkirchen~ u·L Vereinsstr. nr. 
-·-.. -- 11oleca swój ------

warsztat [<rawiecki, 
w którym wykorry'\va ubrania, paletoty i spodnie pod.gwa 
l'ancyą za dohl'e leżenie_. po cenach tanich. ~· ]{lik 
~ł"ład tnate~ryj na ubrania. 

S., ój cto '8iwe;o! -~ ó,j 

8łi~~~ZD-'dH~{~! 
Szanownym Rodaczkom donoszę, . iż osie 

dli1am się w Oberhausen przy ut Stclnstr. h 
jako 

akm.1szerlt:a Polka. 
Polccam się do usług w zakres akuszerstw 

wchodzących. Ba!bina Kaube. 
-----------------·-.. -------·--· 

cm~•· ~~~~~~~~--•1 
Szanownym Rodakom w _\'\arxłoh i okolicy ctc 

noszę uprzejmie, iż z dniem 1 listopada otwieram f 

warsztat szetwskl, 
przy ulicy Maryańskiej (Marienstr. 15) 

w bliskosci kościoła katolickie ro. Proszę szan. Ro 
daków o laska\ve poparcie me~o · przedsiębiorstwa 

R. p i e c n o w Y a 1{. 
~~~~ 

- ··•-P - __ ,,.._r•-- ·- ~--· ---·--·--· ... -~ 

Najtańsze KOŁTUN. 
Aby gruntowde pozby~ 

źro<Ho na.byeta W91\tt-l· się na zawsze tego nieprzt 
kicb cinstl.l·um.cn'i.;"w jemuego o-oścla. połączoneg 

odbędzie się w niedzielę 22 listopada o godz. 3 po pol. JDilll%:fUR)cb i ~trt:~.11n. z brakie~ kl;vvl i brakielt 
na sali p. Albrechta. Rodaków z calei okolicy uprasza · i ~ apet-ytu, pouaje 
się o liczny udzia.l, z powodu ważnych spraw, które . . t ;' , a.pte&ar~ • 
na wiecu będą omawiane. Wszyscy dobrze myślący . Sm,1czyńska 

Towarzystwo gimn. "Sokór' w Wanne-Zachód. Rodacy mile widziani. , .11 WP 
. V./ nied. zieJę, dnia 8 listopada o g-odz. %4 odbędzie ,,Związel{ Polaków" w Niemczech. Lederes& Kreinberg z Nowego (Neuenbn~g ·ez;" 

na. życzenie dobry 1 Dl 
Slę ~a sah P .Gerdesmanna miesięczne posiedzenie. :Mad~. t·nJtkirchen i/fJ. wodny środek. 
Prosimy kochanych druhów i wszystkich co do nas P"rz~_.dn~ .. 11",1. ft'UJ'f'\fi''I1Da ---
chcą przystąpić o liczne i punktualne przybycie. Po V ..,uaaa Uał ~ 5 Vlf4.J Paiu~ie in~trumP-.nt~;~. ~ą.~~ -i.IJ..-~lSIJii:. -, .• -~-.• -.A-•. ~ .-".~ .• -. -~-i •.. ·. 
zebraniu wolne piwo. C zolem! Wy d z i a l. z "'dz· stafe · dol) re ml.eJ'sce od 13 I' t d Tvlko 'W .. ,..,.. '~>" "WWT 'if 

U n".J te 1. I lS opa a. . tanio 1 ki>żdemt: moż· · a .1e k 
w a g a : Zapraszam koch:::..n•rch dr·uho'w J·'ako t k b dz· · t kto'ra · z· d · · d · · · ·s 'u .r O.ń. "':r·•e V~c~~"' i -' , a a ę ~ 1e przy1ę a, JU' g- Ziem ZleJ w mieJ c uoJecić .r.~.vZ ll !:H''!ll··t':& 

n1ych przyjaciół na moje urodziny, które się zaraz b l · d l · 
.1>0 zebraniu odbędą, do p. Oercl.esmanna na salę. ·y a l zna F~ ~~ec ~~a~1!:-k .J ó z e f o s li i, Chr. r p ar usel, j p.olec3 .KI'i~gar;Jia .. 77< f:l[ 

Tomasz Dominiczak.· J(sięgarnia w łlerne, Bahnhofstr. 52. ti)'J't>~t.o:r na u")bi. ! .PohJ.Il; · "·' r .... ·,:n-vlf.· . 
........... ·-·-·-····- --,-· ·-"·--~ .. ·-·---·-·--- ··--. .. ·----------- ----~_....., 

z,~. druk, mJ;. caa i re!h~J~:;- ·;d~;.~;d~7alny Anto-: Brejr:~kl-;- -Doch~-:_ N~~~4l,ler.n t~.r.donkami Wydawnictwu "Wi1:4N8fJ. .P Jli!kicgo"' w B)e.l. u m. 

i 
t 



eedlłenne pismo ladowe dla PolU:6w lla obezyinie, poś,vięcone sprawom na. "Od.owym, politycznym i zarobkowym. 

W111łi11elzl cod:dctnafo z wyJatkiem dnł po!w!aieca:rtych 
t ~t4~itkłem rctiJ&iinvm u. t.: •• Nauka Katollck!11

' z ty
fl!Mrtłłdem tsvolecztłYm . o. t. .,Glos gómik6w ; iutni
l'łwu. vraz oisemkiem literackiem o. t ... Zwlucładlo". 
Pw·,•lolle.tl\ kw;.rt:dna ntt t:toczGie i u Hstowt·t~B. wynosi 
t er . . 50 itn .• ~ z odnoszeuiem do domu l rur, 92 fen. 
.. ,J/lAU'Iłl! Polsk:iu zapisany Jest w cemdk• IDiM~dow·ym 

Módl się l pracuj ł 

la 1n~eraty placi się za miejsce rządka drobnego drukil 
15 h:n., a za o~loszenia zamieszczone przed inseratami 
4 Ofen. Kto często oglasza, otrzyma odpowiedni opust 
t:tYli rabat. Za tlomaczenje z obcych języków na polM 
!!!ki nic się nie placi. - Listy do redakcyi, . Drukarni 
ł K~ięgarni należy oplacić i podać w nich dukladny 
;Hhes pisząceRO. Rękopisów sie nie zwraca. Nc1.zwisk 
~.t:r€3ponc!.entów bez ich upoważnienia nie wskazuje sie. uod znłlkiem .. t oolnls;cb" nr. 128. 

ITr. 257. Bochurn (W es,ralia), sobota 1 ~go Ustopada 1903. 
H..r;d~:ł,kcya. D:rtlJu:trnitli 1 K!3iQgttTnia ~r.tit.;id.uje si~ przy r~licy MnJt.heserr,t:rv.ese nr. l'l na dole. - .Adre~: "\Viarus Polski", .Bochnm .. 
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n Rodzice polscy! Uczcie CI.Zieel swe 
~~ 11161ri6, czytać i pisać po polsku! Nie 
i i f}at Polakiem, kto potomstwu swemu 
r [Błemezye si~ pozwoli t 

's' 
l wvpadków dnia. 

Dla centrowców na obczyźnie. 
"Oberschl. V. Ztg." donDsi, że ks. prob. 

Wolny z Zelaznej i ks. administrator Rzepka z 
1 Op:ola rozsyłają odezwę wyborczą\ \V której 
!c dO!noszę, iż od kandydatury p. majora Szmuli 
cit odstąpiono, a w je.go miejsce radzcę Vogta na 

kandydata postawiono. Obaj ci księża przema.:. 
i wiają z upoważnienia pewnego grona osób d'u-

>ehownych i świeckich, które się W 1 Opolu na 
naradę zebra~y i tak postanowiły. 

Jakże centrowcy mogą żądać od Polaków, 
aby oni przepadali za ich datami, że filary cen
trowe depcą nogami uchwały własnych kom1ite
tów. Gdy centrowcy na obczyźnie robić będą 
wyrzuty Polakom. że ich nie popierają, trzeba 
im: przypom1nieć Opole. 

Otwarcie akad'etrui germanizatorskiej 
w Poznaniu. 

Otwarcie akademii królewskiej w Poznaniu 
nastąpilo w gmachu muzeum prowincyonalne
~o. Na akt otwarcie przybył minister oświaty 
Studt i szef kancelaryi Rzeszy Conrad. W ob-

Na szernym gmachu muzezalnym zebralo się 800 go 
k ści przeważnie z Poznania, urzęd'ników \VSZY

stkich w lad z tutejszych, oficerórw, nauczycieli i 
obywateli niemców i żydów. Chór męzki 
Proi. łfenniga zaśpiewar na rozpoczęcie jakąś 
Pieśń treści religijnej, poezeru minister Studt 

1e· Qd'czytał mowę urzędową na otwarcie akademii 
i wręczył rektorowi statut podpisany przez kró
la. Następnie mówil dyrektor I(iihnemann, okre
ślając zadanie i stanowisko akademii wobec 
nauki i spraw nadprzyrodzonych. Charakter 

v akademii ma być niemiecki. Jako podstawę 
nauki niemieckiej u\vażać należy filozofię Kanta, 

- W: której przebija się zarv.rsze charakter niemiecki 
fukkolwiek obejmuje \Vszystkie zagadnienia. W 

·f: toku swych wywodów mówił pan Kiihnemann 
1> właściwościach obcej narodowości, które kul
tura niemiecka umie należycie uznać. li.erder 
~e?rał <.lzidc; p:.; d tYL: "u i osy muuc.lów w ple-

0~ smach", a przecież byt heroldem kultury i nau
·a. ki niemieckiej. W końcu mówca nawol'ywal 

Wszystkich niemców do zgody i jedności, aby 
Itlaly i wielki, bogaty i ubogi nie wstydzili się 
obok siebie siedzieć na lawie słuchaczów. 

;. . Po panu Kiihnemannie przema\vial w imie
Y' Jllu hr. Biilowa szef kancelaryi Rzeszy Conrad, 
gi WspOminając, że niemiecka ludność prowincyi 

en: <lawno już odczuwała· potrzebę instytucyi, któ-
raby wiedzę i kulturę niemiecką szerzyła i pod
nosiła. 

Następnie przemawiali jeszcze: naczelny 
fre~es prowincyi Waldow, rektorzy uniwersy
~tow w Berlinie i W roclawiu i akademii tech
~~~znej ": Berlinie, starosta krajowy Dziem!J?w
. kr,. ~rch1waryusz Priimers, dyrektor dr. :Fnebe 
1 Pierwszy burmistrz Wilms. Na: zakoń-czenie 
~~Piewal ~onownie c~ór jakiś by~ niem~ecki. 
lS.lct otwarcia trwa t polt.arej godzmy; skonczy l 
Ie 0 godzinie 11 i pól. 
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Wszystko prusakom zawadza. 
Właściciela\\ i sali "Sokoła" panu 'Schind

lerowi \V Bytomin przysiano rozkaz policyjny 
ażeby usunął ze ściany obrazek sokota, trzyma
jącego ciężarki. Ptak ten draźni podobno ob
cych gości, którzy w sali przebywają. Tak 
samo ma się rz·ecz z plakatem "vVolne składki 
na -Sokolnię na Górnym Slązku". 

Słuszne zdanie o germanizacyi, uprawiane! przez 
księży. 

"Pielgrzym" pisze: "Oermanizacya'' sze
rzona wśród nas Polakó\v przez sługi kościoła, 
nie rozumiejące lub nie chcące rozumieć szczyt
nego swego posłannictwa na ziemi -ta germa
nizacya - to gorszy, niebezpieczniejszy \.Yróg 
od ustawy obrocznej i od żandannó\v, ścigają
cych naszych kaptanó ;.,7 polskich, wyś\vięco
nych po ustawach majowych''. 

Czy im się w głowach poprzewracało? 
Na wiec w Osieku w powiecie Stawgardz

kim przybyło około 200 wiecowników. Obecni 
byli ks. prob. Olszewski, p. Górski z Mirotek i 
p. Jeże\' ski ze Starogc.trdtL PlZ.i rozpuczę~..:iu 
oświadcza komisarz policyjny p. Maurach z 
Gdaf1ska, że na sali nie \volno palić lamp napci
nionych naftą. Gospodarz natychmiast usu,va 
lampy i· oświeca salę 40 świecami, ale i to nic 
nie pomaga. bo gdy Dstatnia świeca \\niesioną 
została, p. M. wiec rozwięzuje i PO\\ iada, że \V 

lampach powinien być olej. 
Dziwnie zacho.wy'' at się p. M. \\Obec go

spodarza; gdy tenże oświadczy±, że się uskarży, 
p. M. mu odpowiada na to, żeby , się spokojnie za
chował i to natychmiast \Viec odbędzie się w 
przyszlą niedzielę zno\\ u u pana K.omorowskie
g·o. 

Telegramy. 
B r u k s e l a. }(ról belgijski zamyśla pogo

dzjć slę ze swemi córkami. 
R i' o d e j a n e i' r o. Grasuje tu morowe 

powietrze w sposób zastraszający. 
B e r 1 i n. jeden ze świadków, Bęckowska, 

została aresztowana, ponieważ pada na nią p.o
dejrżenie, iż popełniła krzywoprzysięstwo. 

K o p e n h a g a. Duński następca tronu · 
przybywa na dwór berlińsłd. 

Podła gadzina centrowa - "Tremonia". 
W nr. 467 omawia organ p. Lamberta Len-. 

singa, kandydata na posla z Dortmundu, wybory 
do rady miejskiej w Kastropie. Powiada. że 
partya kopalni razem z protestantami i Polaka
mi wielką większością pobiła centrowcÓ\\". Gór
nicy, zastraszeni przez kopalnię przez różne 
szykany po ostatnich '" yborach, niemal wyłą
cznie glosowali na kandydatów postawionych 
przez kopalnię ":Erin''. Prócz tego w zarządzie 
samej partyi centrum nie było zgody, a jeden z 
centrowych radnych, wybranych przed dwoma 
laty od pewnego czasu przeszedł do· obozu ko
palni. Najciekawszem jest zachowanie się P<r 
laków, którzy z początku jakoby okazywali chęć 
poparcia centrum, lecz palączyli się niemal 
wszyscy z "liberalami" i "partyą k.apalni". Gło
sowało kilka set Po1aków, ale niemal wszyscy 

przeciw centrum, pomimo, że. przed 2 laty cen
trum jednego Polaka wybrało do rady miejskiej. 
Partya kopalni zyskaJa 1088, centrum 338. Przed 
2 laty byl stosunek niemal zupełnie przeciwny. 
,,Don. Ztg;.'' cieszy się, że centrum większość 
w radzie miejskiej utraciła. .. 

Tak pisze ,,Tremonia". 
.,Najlepszy" jest jednak koniec \.vyw,odó\VJ 

polakożerczej "Tremonii". Pisze ta gadzina cen
trowa d.oslownie tak: 

"lus faustchen lacht sich der "Wiarus", 
der von hiiben und drtiben die Drucksachen 
und Annoncen erhielt, aber dann zn dcnerr 
hielt, die wohl am - meisten geboten und ge
gebcn haben. Die Centrumspartej in Castrop 
hat aus dicser \Vahl die notige Lehre zu zie .. 
hen.'' 

Znaczy to po p()Jsku: "W kułak śmieje się 
"\Viarus", który z jednej i drugiej strony otrzy
maJ druki i ogłoszenia, ale potem trzymał z ty
mi, którzy pewnie naj - więcej ofiarowali i tlali. 
Partya centrum w Kastropie winna z tych wy
boró\V wysnuć odpowiednie wnioski". 

Oraan centrowy p. Lcnsinga "Tremnnia1
', 

. post<:lPił tu - przepraszamy za nieparlat~icn
tame wyrażenie - po prostu po -- świi1sku! 

"Wiarus Polski'' w sprawie wyborów w 
Kastropie był zupełnie bezstronny, tern więcej, 
że wcale się nie zapalamy do takich wyb()rów i 
udzia~u w nich PoJaków. Jedna i druga stro
na tj. centrowcy i Polacy, którzy uchwalili po
przeć partyę kopalni, kazali wy-drukować polskie 
odezwy. To wszystko. A co pisze .. Tremo
nia"? Oto r2;uca ona podejrzenie, jakoby jedna 
i druga partya była chciała pozyskar nasze po
parcie, a która więcej za to ofiarowala i dala, 
poparcie uzyskała Rozumie się, że to najpo
dlejsze ldamstwo ze strony "Tremonii". 

Wzywamy "Tremonię", aby swe oszczer
stwo aibo odszczekata~ jak pies wlazłszy pod 
ławę, albo stawiła dowody na swe twierdzenie! 

Widocznie p. Lensing wszystko za pienią
dze robi, dla tego sądzi, że jakiej on smaki, to i 
każdy taki. 

Tak postępują centrowcy, którzy wypisali 
na sztandarze swym·: .. Za prawdę. wolność i 
pra\\•0", a tymczasem możnaby z niektórych z 
pomiędzy nich utworzyć "bandę oszczerców". 

Jeżeli centrowcy w Kastrop·e nie pozyskali 
pomocy Polaków, to niech za to podziękują p·. 
Lambertowi Lensingowi. 

Bez sensu jest też przymówka. że centrow
cy przed 2 Jaty wybrali Polaka do rady miej
skiej. Najprzód Polacy przez ten wybór ani nic 
nie zyskali ani nie stracili - a '' ybrany P.olak 
naraził się na różne przykrości i straty matery
alne. Powtóre, jeżeli centrowcy przed 2 laty 
wybrali Polaka, to czemu teraz nie przeprowa
dzili własnych kandydatów? 

Zgodzili się wó\vczas na wybór Polaka, aby 
poz_y skać g{osy polskie dla siebie, inaczej byliby 
przepadli, tak samo, jak w roku latosim. Tak się 
ma spra ~' a. Takiem samem prawem mogliby 
Polacy powiedzieć, że oni wszystkich kandyda
tów centrowych w trzeciej klasie wybrali. 

Pan Lensing partyę centrum w powiecie 
dortmundzkim na cDraz większe prowadzi trzę
sawiska, aż w końcu razem z nią ugrzęźnie po 
uszy w· błocie swei podfości, z którego już nie 
zdola wybrnąć. Doprawdy, że p. Lambert, to 
zły duch swej partyi! 



. Co się dzieje w Oberhausen ! 
Z Oberhausen w Nadrenii, w archid:recezyi 

ł\ołm1skiej, dbooszą nam: Pisaf Już •• \Vian1s 
. Polski". 7..e Rodak śp. Jan Mikołajczyk um.art 
przy pracy w kopalni "CQncordia"", jak lekarze 
stwierdzili, na udar sercowy. ' 

Pogrzeb jegą. naznaczono na przeszlą śro
. dę. Ks. proboszcz chciał, aby pogrzeb odbyl 
· się o godz . .%4 po pot, kierownik kopalni, gdzie 
;w trupiarni zwł-oki zlożono, chciał mieć pogrzeb 
o 4 godzinie, aby górnicy wyjecha·wszy z kopal
ni, mogli brać udział w pogrzebie. Ks. pro
boszcz postawił na s·wojem i przybył na dzie
. dziniec kopalni, gdzie pokropił Z\Vł'oki .i .·odjechał 
·wraz z 2 księżmi wikarymi na cmentarz, gdzie 
"rięccj po-grzebó'w odbyć się miało. 

O godzinie 4 nadjechał karawan i ruszył 
olbrzymi orszak pogrzebowy w stronę cmenta
·rza. 

Gdyśmy mjeli już może tylko z jakie 10 mi
nut dPogi na cmentarz, nasi trzej księża wracali 
powozem z cmentarza do domu. 

Pytam: dla czego żaden z księży nie wrócil 
.na cmentarz, aby odprawić zwykłe ceremonie 
nad grobem•? vViem, że wieczorem było nabo
żeństwn w kościele, wszyscy trzej nle byliby 
może mogli iść ·na cmentarz, choć co prawda i 
-t<O byto. możliwe, · bo byliby zdołali na nabożefl
'stwo. Jeden jednak nie tylko mógl, ale byłby 
. ,.koniecznie p.owinie:n udać · Się z nami na cmen
tarz. Stało się jednak inaczej. 

· Stanęliśmy z trumną nad ·grobe~ a księdza 
nie ma. Było nas Polaków na jakie 400 a niem
ców różnych, tj, katolików, lutrów, so.cyalistów 
Hd. może z 600, gdyż wszyscy górnicy w·olni 
W ' tym czasie od pracy o{fdali chętnie ostatnią 
przysługę swemu vvspólbratu górnikowi. Szmer 
się zrDbil wśród tysiącznej rzeszy ludu, u je
dnych żal u drugich oburzenie n1ożna byto wy-
czytać na twarzy. · · · 

Cóż było! robić? Gdy księża parafialni tak 
!nie po chrześciaiisku sobie postąpili, musiał się 
pogrzeb odbyć - bez ksi~dza. 

Zmarły byt członkiem Tow. św~ Barbary. 
Rodacy odmówili przeto nad grobem modlitwy 
.za jego duszę, a w koftcu odśpiewali "Witaj 
·Królowa". 

Mój Boże, co to się dzia.to, gdyśmy wracali 
.z cmentarza! Aż strach siuchać było prze
"klellstw·, jakie tam ze setek ust padal'y. Lutrzy i 
-Socyaliści w najokropniejszy sposób szydzili .z 
nas P·olaków, że tak wiernie trzymamy się du
chowieństwa, a ono tak nas traktuje·. Na ptacz 
mi się zbiera na wspomnienie w.szystkl.ego, com 
±·am słyszeć mus(al, a, niestety, wiele · było w 
łych wyrzutach prawdy . .Księża nasi wielki bląd 
popełnili. Dali agitatorom socyalistyczny1n 
broń w rękę, za pomocą której lud będą bałamu
cili. · 

Pólacy też sprawy tej phizem nie puszczą, 
lecz użalą się na księdza proboszcza \V Kolonii. 

Doprawdy, że ja prosty robotnik, ale w·i
dząc orszak pogrzebowy, wiedząc jeszcze w 
jakich warunkach zmar-ły zeszedł z tego świa
ta, . nie, tak bym nie mó-gl uczynić. 

Powiedziar ks. proboszcz, że grób poświę
cit, a mod·iitwy na drugi dziel'! ·odmówi,· bo znów 
będzie pogrzeb. · Czy to nie drwiny? Toć wie
.rzę, że zrobi jak mówif, ale to tetaz wykręty, 
nic więcej. 

lalono się, że w czasie walki kulturnej, 
trzeba było ·odbywać pogrzeby bez księży. a 
teraz nie ma kulhtrkampfn. a bez księdza ·po
grzeb się od'byL fia, pomyślano sobie pewuie, 
to. Bolak, więc możemy robić, jak się nam tylko 
podQba. 

Zdaje się, że koniecznie byłaby znów po
trzebna walka kulturna, bo katolicyzm wśród 
niemcó~v rzeczywiście bardzo upada, jak tego 
dowodem· przytoczony przyldad. Zgroza przej-
1nuje człowieka, gdy myśli o takiem obchodze
niu się z Folakarni! 

Jeszcze jedno. ł(sięży, którzy idą na 
·cmentarz z członkami Tow. św. Barbary (para
fia Serca Jezusowego) op·łaca tQwarzystwo. 
Przewod·niczący w rozmowie z księdzem pro
boszczem. Jaqu.orie oświadczył, że wątpi. czy 
towarzystwo będzie chciało da~ pieniądze, kie
dy żaden ksiądz na cmentarzu nie byt A ks. 
.prob. co u a to? Oto powiada1 że or..v takim ra
zie do towarzystwa nie przyjdzie. a w przyszło
ści z pogrzebami Polaków szedłby tylko jeden 
ksiądz. 

Smiesztta taka groiba! Jeżeli ksiądz pro.
hoszcz tak nieży:człiwie usposobiony dla Pola-
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kó\}.1-, to pewnie nikt za nim płakać nie będzie, 
a jeżeli rylko jeden ksiądz pójdzie z pogrzebem 
cz!onkó\Y tO'\\··arzystwa, to pieniądze, jakie 
książa dostaćby mieli, damy wdowie na chleb 
dla dzieci i będzie dobrze. Będzie to zarazem · 
uczynek mikrsierny. 

\V całej parafii wielkie oburzenie. To nas 
jednak nie po,vinno zrażać do Kościola naszegoJ 
do naszej wiary Ś\V. Nie, my tern gorliwiej stać 
przy sztandarze 'katolickim będziemy, ale docho
dzić będziemy z drugiej strony praw naszych u 
\ryższych wtadz duchownych. 

Parafianin z paraiii Serca jezusowego . . 

Henryk Probus, Wacław, Przemy- . 
sław i Władysław Łokietek. 
Po śmierci Leszka Krakowianie, między 

którymi wówczas było wielu niemców, zaprosili 
na tron jednego z książąt ślązkich łlenryka Pro
husa czyli I(zetelnego1 bo jak wszyscy już ksią
żęta ślązcy był zniemczały i cesarza uznawal 
za S\v-ego zwierzchnika. \Vidząc niebezpieczeft
St"\ViO P.olski, stanąl przeciw niemu dzielny książę 
Wladvsraw Łokietek. nazwany tak dla malego 
wzro;tu - brat Leszka Czarnego; pobił wojsko 
Probusa i zająl Kraków. Ależ nie długo potem 
mieszczanie cichaczem otwarli w nocy bramy 
m-iasta łienrykowi. \Vtadysław zdążył zaled- . 
wie schronić się do ki asztoru Franciszkanów·, 
zkąd w przebraniu zal\ionnem spuścił się za mu
ry miasta. fł.en ryk opanowawszy Krak6w wró
cił do W rodawia, gdzie \V'krótce otruty umarł 
w r. 1290. nie dJngo ciesząc się tronem. 

Po nim wsiąpil na tron Waclaw król czeski 
zapros~ony przez Nierncó\v, z którym także 
walczyl Wl.adyslaw Lokietek, ale bezskute
cznie. 

\N vVielkopolsce tymczasem po śmierci obu 
braci ·z os tal księciem młody i dzielny Przemy
sław, syn Przemysława. Kochat on Po1skę, 
cierpiał 11ad tern, że taka rozszarpana i starał 
się przywrócić iei dawną świetność. Jut teź i 
Pomorze połączyło się na nowo z Polską. gdyź 
syn Swiętopelka Mestwin, umierając zapisał je 
Przemyslawo·wi. · Prosił więc Przemystaw Oj
ca św. ·o pozwolenie koronacyi, a {) trzymawszy 
je koronowal się uroczyście na króla polskiego 
vv Gnieźnie r. 1295. Dopeinil tej ceremonii sta
rą koroną Chrobrego arcybiskup gnieźnieilski 
J akób, herbu ś·winka. 

Po koronacyi pojechał Przemystaw na Po
morze, a wracając ztamtąd zatrzymał się w mia
steczku R.ogoźnie na zapusty. Tymczasem mar
grabiowie Brandenburscy, którzy mieszkali w 
sąsiedztwie Pomorza i zadrościli tej krainy 
Przemysławowi -- nastali tam morderców, któ
rzy w nocy zabili Przemysłavva. Powiadają 
wszyscy, że to byla kara Boża za to, że podo
bno kaza.f zadusić żonę swoją Ludgardę. Stało 
się to r. 1296. 

Polacy straciwszy tak prędko króla, po 
którym sobie tyle obiecy\\~aJi, zjechali się na na
radę do Poznania i tam obrali następcą Wlady
stawa Łokietka, bo już znali jeg;o .dzielność. 
Rzeczy\:~.,iście zaczął' on ze S\v'10jem wojskiem 
krzątać się po kraiu, \\'ypędzając Czechów, któ
rvch 1\:ról, Wadaw1 pano\vał w Krako\vie, lecz 
t~ż i S\VOim Się naraził, bo jego żołnierze dopu
SZCZali się nadużyć, porywali dobytek \vlościa:
nom, rabowali dwory szlacheckie. Sprzykrzyli 
sobie Polacy takie rządy i zaprosili na tron Wa
d8.W:1 , ni e pomnąc na~(), ze ::-:: byt . ~otÓ\V NieM
com Polskę poddać, a S\vojego wła'Snego księcia 
wygnali. 

Tak się też stało, \Vacław •oddal Pdskę pod 
zwierzchnict\vo cesarza. a potem przyjechat do 
Gniezna i ukoronował się królem pclskiem r. 
1300. Z \\-ielką niechęcią dopetnir znów tej ce
re·monii arcybiskup Jakób. · 

Ależ poznali Polacy , jak to źle pod obcym 
panem, bo \Vadaw o-djechal do Pragi, a w Pol
sce zostawit rządców, którzy naród zdzierali o
kropnie. Nie pomyśla .! też ani o obronie kra.iu 
vVada"\\·, ki edy Lit\\·ini napadli. Sami w1edy ze
brali się Polacy na wroga, gdyż obudził się w 
nich duch rycerski na \vidok niebezpieczeństwa 
ojczyzny - wygnali Litwinów i odzyskali zie
mię Lubelską, którą im Rusini jeszcze za Bole
stawa Wstydliwego zabrali. vVkrótce też zm·i
fował sic · nad nami Pan Bóg. 

Władysław Lokietek, · \l.:ygnany, tułal się 
po kraju przebrany za chłopa, po lasach się chro
nił i chatach wieśniaczych., aż zaszedl do Wę
gier, gdzie gościnnie go przyjął wojewoda A-

madej. U niego dowiedział się, że Ojcie.c św. o..~ 
głosił ?_OWSZechny ju:bileusz na rok 1300. ~ Ze by 

11
e r 

dostąptc tego odpustu, trzeba bylo wowczas 1,rni 
pielgrzymować do Rzymu. Władysław zatem ente 
postanowił odpra~rić tę pielgrzymkę, żeby ·l}rze. nY, 
błagać Boga za swoje grzechy, a u Oic~ ·św. y st 
znaleść obronę przeciw Wacławowi. Ojciec św. · z 
rzeczywiście bardzo łaskawie przyjąl , u~gi~go en 
pielgrzyma, a dowiedziawszy się co uczynił Wa~ ·e<t3 
cla w z Połs~ napisał do niego, aby się królem si 
polskim nazywać nie ważył. ysl' 

Wladystaw Lokietek wsparty opieką Ojca ~Qłai 
św. wródt do przyjaciela swego Amadeja. Te~t jn( 
dał mu. hufiec rycerzy; z nimi wkroczył W lady. 331 , 
slaw· do Polski i zdobył kilka zamków; Polacy 
zniechęceni ·do Czechów garnęli się do swoiego wi 
księcia, włościanie witali go z radością i sam ~e 
Pan Bó.g mu ®Pcmógl, bo umarł wlaśnie Wac-
ław. w. r. 1305. ak 

Po śmierci Wacława cała Polska uznala ośc 
królem. : swoim Władysława Lokietka. Jeszcze C'fn 
się .niektóre miasta zniemczałe buntowały, ale az 
on. je poskromił. upi 

Jednakże na Pomorzu zamożny ród Swie- e.g 
ców urażony na króla, że starostą w Gdańsku· wa 
postano\vil Bogusza a nie którego z nich- spro- y, 
wadził Brandenburczyków na Pomorze, i ci o
blegli Gdańsk. Król nie mógl pospieszyć z po- 'rz 
mocą. ho z innej strOTiy Litwini napadli - .wez- oo 
wał więc pornocy Krzyżaków przeciw Branden- w . 
burczykom. Ci rzeczywiście wstali przez Krzy- . l 
żaków \vypędzeni, Święcowie ukarani, ale samr 
Krzyżacy zażądali potem nagrody 100,000 grzy. r' 
wien. Suma ta była bajecZ,.ia, na miliony zło- ~ 
tych polskich liczyła się wówczas, oburzył . się 
więc król Wladys-iaw na takie żądanie . . Oni 
wtedy otwarcie stanęli jako nieprzyjaciele Pol- Z 
ski, poczęli podbijać Pomorze, wkrótce cale za
grabili r. 1309, a -kiedy im się Gdańsk poddać Bie r. 
chciał, w•yrżnęli 10,000 mieszkarków. Postano- uni' 

· wił zatem Władysław zanieść na nich skargę e 
do Ojca św. Wyprawił w poselstwie jedneg() ~c 
biskupa, który mial także prosić Ojca św. o po- lą 
zwolenie na koronacyą. - Ojciec św. łaskawie ~v 
posfa przyjąt i pozwolil się koronować Wlady
sfawowi i wszystkim jego następcom. Bardzo 
obrzęd koronacyi w .Krakowie, nie w Gnieźnie, 
bo już odtąd Kraków miar być stolicą Połski. 
Sfusznie, bo tu leżało ciało arcypasterza nasz'ego 
św. Stanistawa, a królowie mieli obowiązek ~ 
przed koronacyą odbyć pjełgrzymkę do ·jego tw 
grobu. Ukoronowany został Władysław r. 1319 1 

wraz z żona swoją Jadwigą, która by~a córką !ni 
Boi~fawa Pobożnego, owego ks. Wielkopo)- pr 
skiego. - ~Nładysław postannwit że herbem: ~z 
P:olski będzie orze-J bialy na czerwonem polu. sz 

Co do sprawy z Krzyżakami Ojciec św. ztQ- so 
żył sąd z kilku biskupów', którzy wy<lali wyrok, 
że Krzyżacy. winni pod karą klątwy ·o\łdać Poł
sce Pomorze. Ale oni na ten sąd nie zważali, 
w'ięc król \Vidzia!, że inacze.i ich nie przekona \t 
jak orężem i postanowit przygotować się . d~ Jk 
wojny. 

Zeby się \vzmocnić i ubezpieczyć, zawarł 
przymierze z dwoma sąsiadami: z królem wę
gierskim Karobertern (l\arolen11 Robertem), kt4~ ni 

remu dal za żonę cóckę swoję Elźbietę i z W.· ki 
księciem litewskim Gedymine.m, któreg? ?rosił Ile 
o rękę córki Aldony dla swego syna l(a?.:tmJCrza. ~ 
Gedymin dzielny i potężny książę, byl jeszcze ry 
poganinem; chciał on przyjąć chrzest św., al~ li 
go zniechęcili do tego K:rzyżacy postępkanu 
swojeml chytremi. Najeżażali oni wciąż Litw_ę 
i okmtnie mordowali llldr: c;·ść. , '',r ci ~.i ·więc z rii- ~ . 
mi wojowa! Oedyml.n l rad był niezmiern~e po: ~~ 
selst\vu krola polskiego. Zaraz wyprawt~ .15 W 
letnią córkę sw·oję Aldunę do Polski i dał !ed w lz 
posagu 24,000 jeńców polskich dawniej zabra-lu 
nych, których teraz ·oswobodził. Kiedy w ta- l 
kim orsżaku przybyla do KrakD\Ya księżniczka· . 
litewska~ to była radość niezmierna. Nauczon() ~1 

ją zaraz pra,v'd wiary ch rześciań~kiej, poczem J 

ochrzci{ ją biskup krakowski pod imieniem M· 
ny i została poślubioną Kazimierzov.ri r. 1325~ n 

~r!yżac?' w·idząc, że _ich czeka w-ojna~ Poł-
1

1 

ską, sctągnęlt z Europy \Vlele rycerstwa, mbY na ·. 
k · moe 1n1 krucyatę. Trwały przez. ilka lat wzaJe. ~ 

częściowe napaśd, nim przyszło do w'oJfiY· 
l(ról nareszcie chciał .·;ię o tern naradzić z Po~al 
karni. zabezpieczyć przyszłość kraju, bo rnta 
już lat 70, z~~Qiał zatem wiec w Chęcin. - Zebf 
syna swego Kazimierza wprawić do rządóW. 
dat mu król \:Vielkopolskę. Tam byl generalnY"' 
staPOS~1 Wincenty z Sz;amotut; ten abraziwst1. 
~ię o to, ż.e mu król odebrał zarząd \Vie1kop0'" 
ski, zbiegł db Krzyżaków i nam&wit ich, abt 



....... 
'. o. adli d:o \Vielkopolski, co też o:nł zrobili. l(rół 
eby :' wiat jeszcze dość wojska, żeby stoczyć z 
zas r~ otwartą bitwę, \\rysfal więc gońca do \Vin
tem ~ntezo. zaklinają~ go na miłość ~a i ojcz~
·ze- J' abY się upamiętał. Odezwało s1ę w zdraJ
·w n. ~umienie; wzruszony przekradł się nocą do 
w: l zu króla i padt mu do nóg, błagając o przeba
go ·enie. Król raskawie mu winę przebaczyt a 
a~ edY go Wincenty upewnił, że nie tak straszne 

em sil'y nieprzyjacielskie. przygotował się \Vla
vsla;w do bitwy. ~azajutrz o ś.wicie zaśpi~wali 

ica ~olacY ,.Boga Rodz1ca" uderzyli na \\Toga 1 zu
e11 ~lne odnieśli zwycięst\VlO dnia 27 WłZeśnia 
Y- j331 pod Ptowcami. 
cy Po skończonej bitwie obchodził król pobo-

0 ~~iska i spostrzegł między rannymi jednego 
K:erza polskiego, który był trzem•. wlóczniami 
· szyty. Król odez\\to.ł się: .,o, jak ten niebo
.k musi cierpieć." Na to odrzekt rycerz: ._.)\'\ i-

·ła. ściWY królu. to mniej boli, niż zły. sąsiad \V 

ze ednej wi-osce". Król w uznaniu takiego męzt\va 
le raza l ra11nego zanieść do namiotu i opatrzyć; 
. upil mu oraz tę część ziemi od sąsiada, a do 

ie- c.go herbu l(O"llerogi, dodat trzy w-łócznie i na-
'U wal herb Jelita. Byt to szlachcic flo-ryan Sza-
o- rY. od którego wiodą ród Zamoyscy. 
o- Byta to już ostatnia w9jna \.Vładysława z 
-~rzyżakami.. Niedługo potem sędzi\\ Y król roz

z- horowal się i już \Yięcej nie wstał. a opatrzony 
.n- w. Sakramentami pobożni~ Bogu ducha oddał 
Y- r. 1333. Rzewne było pożegnanie jego z PoTa

t ~.ami, któ.rzy bardzo umitowali tego \\··ielkie.go 
Y- ~ró!a. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zaehodnich. Warmii i Mazur. 

Pełpłin. Dekretem biskupim z dnia 6 maja 
r., uznanym przez zwierzchność świecką pod 
niem l września br., została osada łąkowa 
Verks cxUączona od parafii Zlotowskiej i przy-

o ącwną do parafii \V \V. Buczku. Ta osada odle
fą jest 15 kilometrów od kościota parafialnego 
· ZłotO\\'le a tylko 2 kilometry od Buczka. 

· Złotowo. Tu osiadl jako lekarz dr. Aloizy 
0 ~obieraiczyk, który już kilka lat w Berlinie prak

.rkował. 

Tucłroia. W czwartek odbyło się w tutej
•'em seminaryum nauczycielskiem uroczy,ste 
l'Pfowadzenie ks. dr. Paw1a Teitz'a, jako po-

9 . "ierdzonego dyrektora. . 
Jastrowie (powiat wałecki). Z dniem l kwie

- nia r. p. otwarty tu z;ostanie katolicki zaktad 
Preparandó\1/. Tymczasowo zakład pomiesz
czony zostanie w nowo zbudowanej katołickiej 

_ 1Zkole elementarnej, później miasto zbuduje o
oony gmach. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
a , Nowy_ To myśl. W sobotę wieczorem zabił 
n -~~ w \A.1 ęgielnie siedzącego w gościńcu przy 

1knte gospodarza Sperlinga wystrzatem z ze
l nątrz domu przez okno. Jako podejrzanego 
_ reszto\\ ano pe'W"Tiego gospodarza w \Vęgielnie. 
. . Inowrocław. Podejrzanego o zamordowa-
.. ~~e swej żony 80-lettJieg-o wlaścicieła Posadz
it .tego z Szymborz.a· areszto·\vano na podstawie 
. 1~\vnego listu w którym piszą, że P. żyl z żoną 
e :1· ciągłej niezgodzie. a to z powodu zapisu, któ
e ~):~ k3.żdy z małżonków chdal obdarzyć naj
t IJzszą sobie rodzinę. 
ę Ostrów. Pana Syl :\;estra Pajzderskiego z 

har1ottenburga po'\-vołat d'czór kościelny \\" 0-
, trawie do \Vykonania prać architektonicznych i 
-~~~?zoru budowy nowego parafialitego kości-oła. 
~ ~ a<i~mość, że kościól ten buduje pa.n Menken 
- l Berlma, jest mylną, bo p. M. w \Vrześniu r. b. 
- tnart ·· 

a· , Poznań. Posiedzidcl doróżek p. \Valenty 
0 ~ 1 ". łro\.\'las nabyt od p. Seidel karnienicę przy \V. 

Jarbarach ·s 1 za 131 rys. marek. 
- Poznań. \V kasie oszczędności Banku prze-

~krsJo,1:ców w Paznaniu wp.l'acono w paździer-
- 3, u b . , r . 1,713,249,15 marek. a wypfacono 
e ~;k~?.856 Ol marek; w roku zesztym w p.aździer

r63u ':"Ptacono 875,.308,99 marek, a \\-ypiacono 
• 

1 
.n::s.02 marek; od 1 stycznia rb. ,,qJ~acono 

- ··~49,174.64 marek, a wyT>tacono 6.614,771,80 
~k. Stan o·becny na dniu ] listopada jest 
' ,093,07 marek, w r. z. byto 5,984 . .331 ,41 mr. 

Ze Slążka czyli Starej Polski. 
l'h \V GUwkach \Vpadt 7-ktni syn kckdzit~ja 
' lkego. do kanatu i znalazl śmierć w \\"OdZlt:. 

- \V snbotę . przejechał pociąg robotnika ko-

WIARUS POt:St<t. 

lejO\\rego Strużynę z Sławiencic. I(ola odcięły 
mu lewą nogę. 

N. Piekary. Nasz rodak leksander Pitas 
ukończy-wszy nauki teologiczne, zostat wyświę
cony w Rzymie, gdzie w czw-a.nek dnia 29-go 
października odprawił prymicyę. Doznał tej ta
ski, że pier\\~zą mszę św. mógł odprawić w kry
pcie Bazyliki św. Piotra, na grobie pierwszego 
Papieża i Apostoła. Nowowyświęcony ksiądz 
Aleksander Pitas pozostanie w Rzymie mniej 
wi~ej do lipca przyszłego roku, poczem przy
będzie do Piekar na kilka tygodni. Następnie 
uda się dD Ameryki, dokąd go wtadza duchowna 
\'\ryśle. 

Bytom. Dobra chorzo\\·skie objąć ma fis
kus, lecz wlaściciele chorzowscy się ruszają, 
aby tak dobra jak kopalnia pozostaty w ich rę
kach. Bytomski kościołek i szpital ~w. Ducha 
bywa utrzymywany z dochodów owych dóbr. 

\Vrocław. Wybory do sejmu. Socyaliści 
\vydali odezwę, w której t\\ ierdzą. że \\' szkole 
tlczą dzieci za wiele religii! 

Widać, jakimi wrogami wiary św. są socya
liści. 

((arowice. ,.Górnoślązak" ogłasza, iż wal
ka duchowieflstwa przeciwko ,,Górnoślązako
wi" nie ustaje . .,W nielicznych bardzo parafi11:ch 
przyszli księża do przekonania, że walka jest 
daremna, że szkodzi raczej im samym, jak nam. 
PD większej części dudto\\o l<H1stwo trwa w 
S\V)'ln uporze i albo prywatnie agituje przeci\\"
ko nam, albo też, czego chyba pochwalić ni,.\ mo
żha, nie daje roz~rzeszenia za czytanie "Górno
~lązaka''. 

Poniżej podajemy \vła norę~zne pismo księ-1 
dza \Vodarza z powiatu wielk{)strzeleckiego: 

A n 
fleischermeister Alex Mulorz. 

Zymelka mówi. że wyście mu kazali roz
dzielać pisma od "Oórnoślązaka'·. Ja się \Yas 
pytam, jak się to zgadza z waszą \\~ia ·rą? Czy 
wy Jeszcze możecie być katolikiem? Czyście 
wy nie slyszełi na kazaniu pisma ks. Biskupa? 

Ks. Wodarz." 
Wobec tego listu takie .,Górnoślązak" czyni 

pomiędzy innemi uwagi: 
· ,.\V ciąż więc jeszcze pokazują się skutki li

stu pasterskiego. 
Byłoby dobrze, aby miaroda\vcze sfery za

staoowity się nad niebezpieczefistwem, które 
grozi po~-'adze Kościola wskutek nieszczęsnej 
agitacyi księży przeciwko nam! 

StaJo się już. aż nadto złegó \V tynt kierunku. 
Czas na}\Yyż.szy, aby przrstqpić do naprawy l 
z lego!" 

Z inn~hy dzielnie Polski. 
Cz.ęstochowa. Dnia 16 listopada roku bie

ż-ącego przypada 300-tna rocznica urodzin ś. p. 
ks. Augustyna ł(ordeckiego, b. przeora 00. Pau
linó\v na Jasnej Górze, słynnego obrońcy miej
sca świętego od napaści Szwedów w r. 1655. 

Rocznicę tę 00. Paulini pragnąc ze swej 
strony uświetnić, postanowili w wilię dnia pa
miątkO\\-ego odprawić uroczyste nabożei1stwo 
\V kaplicy Marki Boskiej o godzinie 9 rano za 
wsz:rstkich fundatorów i dobrodziejów klaszto
ru, a w sam dziel1 16 listopada. takież same u
roczyste naboże(Jst\....-o \V \vie!kim kościele z ka
tafalkiem za wszystki ~h zmarlych Paułinów. 

Cialo ś. p. Augustyna Kordeckiego spoczy
wa w podziemiach wielkiego kościola pod jedną 
z kaplic, a mianowicie ~. ,\. Anroniego. Doku
menty klasztorne Ś\\ i ad...::zą. że ś. p. O. Augustyn 
I(ordecki urnarf śmiercią błogo ~awionych w 
\Vieruszowie, skąd cialo Jego prze'-' iezione zo
stalo '". 2 dni po śmierd na Jasnej Gón~ i w gro
me wspólnym kazonnikotn pochO\\·ane. 

Wiadomości ze świata·. 
Z Au-stryi. Krążą tu pogtoski, że parlament 

austryacki zbierze się 17 listopada i będzie ob· 
rado\va.r bez przerwy do świąt Bożego Narodze
nia~ tj. do 21 grudnia. "Tageblatt" zaprzecza 
pog~osce, jakoby ambasador austro-\vęgierski 
\V \Vatykanie mial być odwołany i Ausuya nie 
miala zamiaru nominowa~ na ro stanowisko in
nego ambasadora. Obecny ambasador Austr~i 
w Watykanie obejmuje na.powrót urzqd po skoil
czeniu urlopu. 

Z Węgier. Hr. Apponyi ma zamiar zlożyć 
mandat posełski i ubiC1;ać się o stanowisko au
stro-·węgir-rskiego ambasadora w Londynie. 

Prezes ministerów hr. Tisza, popiera jego 

kandydaturę na to stanowisko, aby się w ten 
sposób pozbyć przeciwnika. 

Na posiedzeniu stronnictwa niezawisłości 
panowało usposobienie pokoJowe. Dopiero po 
przemó\\ieniu pos. Barabasza, aby pro\vad.zić 
dalei obstrukcyę, nastrój wojenny wtiąl górę. 
Około 30 postów \YYStąpi z stronnictwa i ci w 
połączeniu z 20 postami, t. zw. dzikimi, ut\\"Orzą 
obóz, mający do 50 cztonków, dla prowadzenta 
ciągłej obstrukcyi. 

Z Watykanu. Dzienniki wskazują z okazyk 
pożaru w \Vatykanie na grożące bezcennym 
skarbom historycznym i artystycznym nie b ~z
płe~zet1St\vo zniszczenia. - \V ogniu ulegly zni
szczeniu Codex Marcelianus. papyrus i kilk.a 
starych druków. 

,.Trił:wna" [ldzi, że podtożenie otnia iest 
wykluczone. Mistrz palacu apostolskiego Pu
censelli podziękowat imieniem papieża burmi
strzowi na kapitolu za pornoc ratunkową. 

Ostałnie wiadomości. 
Rad o m n o. Pożar wyrządził tu olbrzymie 

szkody. Setki ludzi bez dachu i chleba. 
M a d r y t. W Mula zawalił się gmach publicz

ny. 8 ludzi zabitych, 16 rannych. 
B i a ł o g r ó d. Serbia nie może uzyskać nigdzie 

pożyczki na pokrycie najpotrzebniejszych wydatków. 
B e r t f n. Obradowaty tu w gmachu sejmowym 

niemie-ckie towarzystwa narodowe, aby radzić, w 
ja1d sposób Polaków najprędzej możnaby zgerntanizo· 
wać. 

E e r l i n. !he możę, ie parlament już 24 listo.pa· 
da Z\\ o łany zostanie. 

'towarzystwo św. \Voiciecha w Scbonnebeck 
podaje swym członkom do wiadomości, iż w sobotc:
dnia 7 listopada przybędzie 1\siądz pols\{i slucha6 spo
wiedzi św. W uieclzielę rano o ~odz. 7 przystępuje 
towarzystwo wspólnie do Komunii św. Czlonkowi~ 
powinni się w oznaki tow. zaopatrzyć. O liczny u-
dzial cz.lenków uprasza Z a r z ą d. 

Uwaga. Niewiasty najlepiej zrobią, v:dy w sobotę 
po pol. przystąpią do spowiedzi św., a w niedzielę 
rano ustąpią miejsca mężczyznom. 

Bractwo Różańca św. w Schonnebeck. 
Członkowie R.óżańca św. przystępują w sobote 

do spowtćdZi św., a w medzielę rano do Kormwii św. 
ldzi~1t \'\ szystkicll Braci i Sióstr jest pożądany. 

Nadzelatoi. 

Towarzystwo św. Alojzego w Cottenburgu _ 
donosi swym cz.fonkom. iż przyszle posiedzenie od
będzie się 8 listopada o godz. 3 po pol. Uprasza sie 
wszystkich czlonków, aby się licznie zebrali, ponie
waż marny rożne sprawy do omawiania. Zarazem 
oznajmiam tym członkom, którzy się dali wpisać do 
towarzystwa, aby raczyli przybyć na posiedzenie, ą 
otrzymają książki ustawowe. · 
. Marcin Siekierski, ptzewodn. 
------·----~-·-· - w-. ip -. ~ .. ------...-~- -- ~----

l\oło śpiewu "fiołek'' w Bruchu 
donosi swym cttl'}nkom, iż miesięczne zebranie odb~"' 
dzie się ~- nicdzielę 8 listopada o godz. 4 po poludnia 
zuaz pu lekcri ~piewu. O liczny udzial prosi w ze-
braniu Z a r z a d. 

------~------~ --~- --
Towarzystwo św. Barbary '.V BodmnL 

\\ ni ~ tlziclc . dn! <:1. ~ liswpada o godzi11ie 4 odbę
dzie się zebranie. Ponieważ przyjdą ważne sprawy 
pod obrady, dla tes;o uprasza się o liczny udzW 
czlonków. Rodacy, którzyby chcieli wziąść udzial w 
zabawie, powinni się zglosić na członków. Z a rząd. 

Baczność! Riemke! 
Szan. człortkom i R.odakom w łiofste<ie-Riemke 

donosi się ninieiszem, iż przyszle zebranie Tow. św . 
Franciszka w łioistede-R.iemke odbędzie się w nie
dzielę, dnia 8 listopada o s;odz. 4 po po.l. ~ lokalu p. 
Walburga, przy ulicy Bismarckstr. Ponieważ sa. wa
żne spra\'>"Y do zalahvienia, przeto prosi o liczny u-
dziaf Z a r z ą. d. 

l(oło śpiewu "Lira" w Oberhausen. 
P rzy z.fa lekcy3. śpi ew11 o d.hęd z i ~ się w niedzie

lę orz~d poludniem o godz. /'2 12, a nie o 3 jak dotąd. 
Członkowie winni się wszyscy stawić punktualnie. 
Gości .. _ mi~~._widziani._~ze.ść __ o_o.I k~~el_Pi_eśni_! . Zarz_ąc. 

Tow. Przemysłowców polskich w Dortmundzie 
urzadla w n iedziel~ dnia 8 listopada wieczorek la
r:1iJi)1; :. ·, I r.\\ ,':·;.,- -. - ;· t~. ~ t rr. i 1 :·~i:~ t o n: ;-it'l t1. Od ,~ g-r~ -
ne•n będt.ie .,t:tnigracya chłopska", dramat ludo ry w 
5 a.l\ ta~h. Poczatek o godz. 40 po pol. O liczny u
clziat cz!onk ów i prz) jaciól tow. uprasza 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo św • .Józefa w Osteriełd 
donosi S~"J1n cz.lonkom. iż \V uiedzielę dnia 8 listopa
da odbędzie się walne zebranie po pol. o godz. 4. P(
nieważ przyjdą ważne spra\\ y pod obrady. tycZ4ce 
się latosiej g\viazdki i wieczorku familijnego; który się 
ma odbyć 15 listopada na sali p. Kalverama. Pt·zet. 
o jak n~jliczniejszy udziaf w zebraniu uprasza si~ 
czJonków. Z a r z ą d. 

Wiec "Zjednoczenia" w Hiillen. 
W przys1.tą uiedzielę, dnia 8 listopada odbędz'e 

sie wlec Zjednoczenia w liiitlen o godzinic 4 po po.ł 
w loblu p . .Jenessen, przy ul. \Vannersn. O liczn r 

udzia..1 szan. druhów i Rodakó\\· z liiitlen i okolic 
się upra za. "Zjednoczenie zawouo\\ c pols.kie'\ 



Rabożeńsiwo polskie. 
r (Przedruk dozwolony). 

Bochum. 
V/ kościele klasztornym o godz. 11 po Mszy św. 

odbYWa się co niedzielę i święto kazanie polskie, jest 
iltakże śpiew polski. 

Gelsenidrchen. - Neust.idt. 
W niedzielę dnia 8 listopada po pol. o godz. 4 

kazanie polskie. 
H:Orde. 

\V przyszlą niedzielę 8 listopada odbędzie się na
bożel1stwo polskie z kaazniem po pol. o godz. 30. 
Sposobność do spowiedzi św. będzie od soboty po 
poludniu. 

Borni g. 
Od 4 listopada do 11 listopada sposobność do spo ... 

wiedzi św. 
Rauxel. 

Od 11 listopada do 18 listopada sposobność do 
~powiedzi św. 

'Rohlinghausen. 
Sposobność do spowiedzi będzie w Rohlinghau

sen w dniu 15 listopada. 
HaWn~en. 

Dnia 18 listopada będzie w Iiattingen sposobność 
do spowiedzi św. · 

!..inden. 
Dnia 22 listopada będzi e w Linden sposobność do 

spowiedzi św. 
. Giimtideeld. 

Dnia 22 listopada będzie w Oiinnis;;feld sposob
ność do spowiedzi św. 

fkke:a 
Dnia 29 listopada hędzle w Eickel sposobność do 

spowiedzi św. 

Towarzystwo św. Józeia w Wattenscbeid 
oznajmia swym cz.fonkom, iż w niedzielę dnia 8 listo
pada punktualnie o godz. · 40 odbędzie się waJne ze

.brąnie i obór no,wego zarządu. Wszyscy czlonkowie 
bez wyjątku powinni na zebrani.e przybyć. 

Z ar z ą d. 
··~---------------· ·----· 

Towarzystwo gJmn. r•Scl<ót" w Schonnebeck. 
W niedzielę 8 b. m. po pol. o godz. 5 po polskim 

nabożeństwie odbędzie swe miesięczne posiedzenie. 
Ponieważ jest dużo do za.iatwienia, dla tego wszyscy 
członkowie powinni się stav:ić. Goście mite widziani. 

Cz em! --·------------·----·--·--·-·-.Y\:Y_~zi~l. __ 
Towarzystwo "jedność" w Langeudreer 

obchodzi w niedzielę, dnia 8 list6pada 19-tą rocznicę 
swego istnienia, która się odbędzie \V następującym 
porządku: Po po.fudniu o godz. 4 nabożeństwo z wy
stawieniem Najśw. Sakramentu, po nabożeństwie za
bawa na sali p. Kńippinga przez koncert, teatr i ta
niec, przerwy będą wypel11ione przez mowy i dekla
macye. Muzykę wykona mnn. polski kapelm~strz p. 
Musielak z Castrop. O godz. 7 rozpocznie s1ę teatr 
pod tytulem "Pa.fka Madeia' 1

, iztuczka bardzo zaj
mująca. Cz.for1kowie obcych to\varzysh.V' będą u
względnieni równo z na.szvmi członkami, a nieczton- . 

' · . .k_o_wie z miejsca i okolicy, idórzy chcą brać udzia.ł w 
·zabawie, muszą się dać wpisać do towarzystwa. To
warzystwa sąsiednie mile zapraszamy, lecz bez cho
rągwi. Osobnych zaproszeń się nie wysela. O li-
czny udzial w zabawie prosi Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. 1lacieja v.r Hołsterhausen 
donosi swym członkom i sąsiedniem Towarzystwom 
oraz wszystkim Rodakom i Rodaczkom z Holster
hausen i okolicy, iż w niedzielę, dnia 8 listopada ob
chodzi tow. 3-cią rocznicę swego istnienia na sali p. 
Krafta. Po pot o g. 4 rozpocznie się zabawa. Będzie 
koncert, deklamacye i piękny teatr p. t.: "Czaro
dziejski stolik". Uprasza się wszystkich czlonków i 
sąsiednie towarzystwa, oraz wszystkich Rodaków i 
Rodaczki, aby nas swoją obecnością zaszczycić ra
czyli. Tow. winne przybyć bez chorągwi, ponieważ 
policya na to nie pozwolila. Wstępne dla nieczlon
ków 50 fen., dla wszystkich czfonków 30 fen., a ci są 
zobowiązani książkę towarzyską przedłożyć. 

U w a g a : Zebranie odbędzie się 8 listopada w 
poludnie o godz. %l. Z a r z ą d. 
--------------·----·------.... ---~~--·· 

Towarzystwo gimn . .,Sokół" w Wanne·Zachód. 
W niedzielę, dnia 8 listopada o godz. Yz4 odbędzie 

się na sali p .Gerdesmanna miesięczne posiedzenie. 
Prosimy kochanych druhów i wszystkich co do nas 
chcą przystąpić o liczne i punktualne przybycie. Po 
zebraniu wolne piwo. Gzorem! W y d z i a l. 

U w a g a : Zapraszam kochanych druhów, jako 
mych przyjaciól na moje u rodziuy, które się zaraz 
po zebraniu odbędą, do p. Gerdesmanna na salę. 

Tomasz Domini.czak. 

Towarzystwo św. Jana Chrzc. w Altendori p • .Essen 
7'łnr"<;Z"' '''~. zy~tldr!-1 Ro'ja !n'J\v i Rodaczkl z Altendorf 
i , ,~ 1bcisr; iei oh,liry na 1aszą .iesienną zabawę, polą
~.:zon;· 1 f:t.IJeem. r tÓ·1'~1 ~ię 0dhędzie w niedzielę 8-go 
h~'11) ,1 Ci ?_ 1;:· s~11! p Po~t (K8iser9:'a rten). Początek o 
~: ·' · ·ć. ? pc ,:, ·•.! \\ stepl'e d!c> czlonków wszvstkich 
t ,, · r/:•: :.(w .~n ie11. , dia lf<'::.ci 75 ie:ll. J<.odacy l<.oda
~t..r..i ::tile wHJzi ~!. ni. O liczny udział uprasza 

Z ar z ą d. 
Towarzystwo św. Stani'sława ł(ostld w l(aternberg;u 
odbędzie zwyczajne posiedzenie w niedzielę dnia 8 
listopada na sali p. Linhofera. Z a r z ą d. 

Baczność Rodacy w Bismarck i okolicy! 
Donosimy niniejszem szan. Rodakom. iż w me

tizielę dnia 15 listopada urządzamy na sali p. Lindego 
przy kościele pierwszą zabawę polską z tańcem. Po
czątek zabawy o godz. 4 po pol. Rodaczki mają 
wstąp wolny. Rodacy placą przed czasem 50 fen., 
przy kasie 75 fen. Muzyka polska. Czysty dochód 
przeznaczony na Swiętojózafacie. O liczny udzial 
w zabawie uprasza się wszystkich Rodaków i Ro
:.daczki z Bismarck i okolicy. W imieniu komitetu 

Fr. Nieri.ricJsld. 

Towarzystwo św ~1arcina w Kray. 
Miesięczne zebranie zarazem też i walne od.bę

dzie się dnia 8 listopada po poJ. o godz. 4. Najprzód 
będzie skladka miesięczna, wpis nowych czlonków i 
razmaitości. Potem będzie obór nowego zarządu. -
Rewizorów kasy jako i zarząd uprasza się, aby punk
tualnie o godz. 3 się stawili. - O liczny udziar człon
ków i tych rodaków, którzy chcą się do tow. dać 
wpisać, serdecznie się zaprasza. 

---~~ Ku~i~c~j~~~ki, __ ~~!~:.-
Tow. gimn. "So1H>ł'" Il w Oberhausen. 

V\' niedzielę dnia 8 listopada na sali p. Webra przy 
ulicy Duisburskiej 419 o g-odz. 4 po pot urządzamy 
zabawę z tańcem, ćwiczeniami gimnastycznemi, strze
laniem do tarczy o nagrody. oraz wyścigi w miechach 
i tluczenie garnka. Szczególnie zwraca się uwagę na 
-mocowników, których jest dwuch z naszego gniazda, 
a będzie się brać z nimi trz.ech innych druhów i to o 
nagrody l. 30 mr., II 20· mr., III JO mr. Muzykę do
stawi nam dr. Podeszwa jako nasz kapelmistrz z Al
staden. Na ową zabawę zapraszamy towarzy:St\va 
bratnie, oraz R.odaków i Rodaczki z Oberhansell i o
kolicy. Czlonkowie innych towarzyst\V winni się 
okazać książką ustawową przy kasie, inaczej będą 
za gości uznani. - Druhowie ćwiczący ·winni sie sta
wić w niedz. o godz. 2 po pot do ćwiczel1. O liczny 
udziaX w zabawie uprzejmie się uprasza. 

C.zolem! \Vydziaf. 

Baczność Hochlarmark i ekołica! 
Zaprasza się Rodaków z liochlarmark i okolicy 

na niedzielę dnia 8 listopada po pot o godz. 4 do sali 
p. Wehner w łiochlarmark-C:tockenbusch, w celu za
lożenia Kola polskich śpiewaków. Milośnicy śpiewu 
dalej do dziela, niechaj pieśfl polska rozbrzmiewa i 
mnoży s1~ jak piasek na brzegu morskiem. Mamy 
nadzieję, iz Rodacy raczą. się licznie stawić. 

Cześć polskiej pieśni! Z\;olujący. 
.Jan Dyblzbański. \V. Ołwniewski. Kazimierz Zgó-

recki .. ._ ---------
Towarzystwo św. '\:Va!entego w Horde 

oznajmia wszystkim czlonkom i Rodakom zamieszka
lym w Iiorde i calei okolicy, iż w S(_}botę 7 b. m. po 
pol. przybędzie ksiądz polski i będzie sposobność do 
spowiedzi św. 'vV niedzielę 8 b. m. rano o godz. 6}i 
jest Msza św., .po Mszy św. przystępuje towarzystwo 
i czlonkowie Bractwa Różaf1ca św. wspólnie clo Ko
munii św .. Po<lczas Mszy św. będzie odmawiany Ró
żaniec św. Po pot o godz. 30 nabożeństwo z kaza
niem. Po oabożeństwie odbędzie się posiedzenie to
warzystwa św. VI a len tego, na które Rodaków i Ro
daczków mile zapraszamy. O jak najliczniejszy u-
dzial mile prosi J. Parzybok, prze\,-. 

Baczność \\r attenscbeid ! 
Wiec "Zjednoczenia zawodowego", który w prze

szlą niedzielę mial się odbyć, odbyć się nie może, z 
pownclu, iż lokal zostaf odmówiony. 

,,Zjednoczenie zawodowe polskie". 
-----~------· 

ieo w Bruoho 
odbędzie się w niedzielę dnia 8 listopada O· godz. 4 po 
pol. w sali p. Moliera. Iierner Str. Na wiecu oma
wiane będą sprawy tyczące się wyborów zarządu 
kościelnego i reprezentacyi. Na wyżej wymieniony 
wiec niech raczą pospieszyć wszyscy rodacy z Bru-
chu i okolicy! K o m i t e t. 

Wiec pelsld ~~ Gelsenkirchell 
odbędzie się dnia 15 Ustopada o godz. 3 po pot. 
w sali "Germania" (Baumeister) ul. Hermannstr. 

Porządek obrad: 1) Sprawa opieki ducho
wnej w parafiach obecnego miasta Gelsenk.ir
chen, 2) Sprawa wychowania dzieci, 3) Sprawy 
różne, dotyczące Połaków na obczyźnie. 

O liczny udział Rodaków nie tylko z obec
nego miasta Gełsenkirchen, lecz też z bl'iższej i 
dalsze] okolicy uprasza się. 

·····~~-····~·4~& ~I~~~~~~~~~~~ ~l~~,I~ ~ .... ~.~~ o;~"~~i~ ~ ~6\~ ·~,."'~,-.· "-łW" 
Towarzystwo św. Ignacego w Oberhausen 

zasyla szan. członkowi oraz naszemu chorążnemu 
Franciszkowi Niedbałe 

i jego narzeczonej 
Konstancyi Kęndzierskiej 

w dziei1 ich ślubu 8 listopada jak najserdeczniejsze ży
czenia na tej drodze i wznosimy trzykrotny toast: 
M.loda para niech żyje! niech żyje! niech żyje! 

Z ar z ą d. 

*r-~~~ł~ił~f.łł: ~~~1~~f~~{~~~{~~1~~ł$- ~~"~~ 
Baczność Rodacy z param Ostrowskiej 

Szanowni bracia parafianie! W imieniu calego 
komitetu oznajmiam wszystkim parafianom, iż w nie~ 
dzielę, dnia 8 listopada odbędzie się nasze zebranie w 
Duisburgu-łiochfeld o godz. 2 po poludniu na sali 
"Katholisches Vereinshaus'', ul. Wanheimerstr. 155a. 
Zapraszam wszystkich parafian z Laar, tiamborn, 
Bruckhausen i wszystkich Rodaków z parafii 
Ostrowskiej, w celu zamówienia chorągwi. Szan. 
parafianie, którzy na powyższe zebranie przybyć nie 
mogą upraszamy, aby ofiary swoje na ręce niżej pod
pisanego komitetu przystać raczyli: Mi c hal Śliwka, 
Wetter-Ruhr Kaiserstr. 14. - Adam Stawicki Alten
essen Vogelheimerstr. 35Yzd. - Walenty Wojtczak 
Iierne Grenzwegstr. 70. - Walenty Pawlicki Eiberg 
p .. ilorst-Ruhr 30. - Jan Korpus Bochum Brlickstr. 
60. -Franciszek Slomiany Wiemelhausen Ottostr. 19. 
- Wawrzyn Roszak Kassel Michemberg 19. - Stani
staw Karctaś Barop tleide 57. - Wawrzyn Mazurek 
Duisburg-liocl!feld Werthauserstr. 223. 

Z u łwmitęt: Mieltal Śliwka. 

Baczność szanowni parafianie z Wielkiego Strze 
pod Piaskami. 

Drodzy Parafianie! Donosimy i przypomir.a 
wam o naszem zamiarze, który my parafianie uch 
lili na zebraniu odbytem dawniej w Castropie ii 
naszego nowo budującego kościola postano~i!J( 
sprawić pamiątkę i to jedno okno kolorowe, z ot 
zem Matki Boskiej Częstochowskiej, które ma prz· 
nad wielkim oltarzem. Jak każdemu z szan. Para 
wiadomo, nasz czcigoony ksiądz proboszcz Pok

1 

w nas parafianach swe zaufanie, iż go z tą spraw1 
zawiedzimy i to okno na czas zostanie odstawi d 
aie widząc jak nasza sprawa postępuje, mamy Pra ł 
obawę, że trudno nam będzie daiść do celu, i te 
celu tak wznioslego, więc się odzywamy do was \l 
ce szanowni parafianie, z usilną prośbą, nie bad; 
tak twardych serc i ofiarujcie wasz grosz na te 
miątkę, która ma dŁugie lata świadczyć o przywi2 
niu synów i córek do swej Matki, czyli Domu Boze 
w którem ujrza,feś światro wiary św. i przyjąleś 
kramenta św. i na którego cmentarzu spoczywają. 
d.zice lub też drogie osoby tobie. Drodzy Bra · 
Siostry, nie dajmy się innym parafianom z obcych 
rafii, pokażmy co parafianie Wielko-Strzeleccy m 
przy dobrej woli, więc was prosimy, oddawajcie · 
ry wasze następującym parafianom w Castropie: 
nowi Roszakowi, Cartstr. 169 i Andrzejowi Grze\. 
kowi, 'vVilhelmstr. l a; w Wanne: Janowi Wieh:os 
wi, Carlstr. 7 b; w Liitg:endQrtmund: Janowi 1\tlo 
wi, ·Ramerstr. 29a; w I(ray i Steełe: Romanowi 
szakm.vi, Eickenscheiderstr. lO; w Oherhausen: 
.kubowi Niedzieli, Mkhaelstr. 18; w Bułmke, 
[en i Bisma-rcli: I"ranciszkowi Idzic..kO\vi, Wal! 
Str. 87; w Rauxel i olwłicy: Wawrzyflco'.vi Gorw •' 
Astr. 1 i Andrzejowi Szymoniakowi w łiabingho :M• 
Więc was prosimy, tym parafianom oddajcie swe ,,.~ 
r~ z cc:l~m .zaufaniem, a ~e raz do dziel a, a. za truu ~fl 
of1arnosc Bog nam zaplac1. Btogosla'v Boze naszt
zamiarowi! 

Komitet główny z parafii \Vielko~Strzełeckiej 
~~masz Ra !~~zak. Ja n R?sz.~~:_ __ .:!.~:~~~~\1.il:.~.~i· 

Szan. Publiczności polskiej w Wanne i okoi 
donoszę, iż osiedlilem się jako 

krawiec polskie wie 
Polecam się do wykonywania ubrań, paletoti ma 

spodni, pocifug miary ~od ~~arancyą ~a dobre Ie st 
nie. Proszę szan. Pubhcznosc o poparcie mego prz .e 
siębiorstwa. Z wysokim szacunkiem ze. 

Dv(lnllv Warszczvńsł..i. nie 
krawiec polski w Wanne. ul. Wilhelm~.!~ __ ?!.:.~żoln 
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Baczność! - Baukau! \\ 

Dom z wjazdem, stajnią, i lokalerr. do skl ·
1
d 

d u jest przy ulicy Oststr. w Baukau. przy ba 0 f 
dz~ niskiej wpłacie do sprzedania. Zgłaszać m de . 
żna się w Baukau, przy ul. Oststr. jlf. 2 (w skl .z1 

d . ) 1e 
Zle. . . tór 

····~··· ~'~<~··,!~~····c Domy moje polożone w Bocłntm, przy ulicy .Ma a\ 

kischestr., Blumenstr. i Roonstr. oraz w Weitf~ ele 
łiamme, Riemke i Bochum, ul. tlofstedestr. pol oZ' • 
domy robotnic.ze, tal~że. 5 d?mów stosownycl~Y d ,~t 
skladów kolomalnych 1 p teka rn, sprzedam, z po'Y . 
przeprowadzenia się, po każdei przyjemnej ce!ll 
przy malej wplacie. 

r. 

M. Walbu!i•g w Bochum, 
przy ulicy Roonstr. 12. 

~······"·~ł··~tt"' 'llft•lte' ·lfo ~ą~ ~·· 
Dla oszczędnych gospodyń ·cz\ 

wysylamy tylko dobry i trwaly towar za zall · ni 
pocztową. erO· 

10 mtr. nicbielonego barchanu 75 ctrn. sz ra a 
3. L5 mr. 12 mtr. płócienka na pościele w ladn.e ~re~ 
ki 5,40 rnr. 8 mtr. inletu na wsypy czerwone} ;ocli kt 
żowe paski 6mr. l funt czarnej welny na P?~~ 3 
2.25 mr. 1 tuzin ręczników 50 X 110 ctm. w1e im s 
10 mtr. linonu 83 ctm. szerok. 4 m r.. lO mtr. c}ęi' : 
cieńszy wYrób 6 mr. Derkę do spama 2 funtY 130 .1 

3 mr. Obrós na stól w kolorowe ladne pasY d e 
170 wielk. 1.95 mr. Prześcieradla k_?łorowe ladn~fl r 
seń 2 mr. 1 parę kotder na lóżka b~ale. z czerWwyc. 
brzegiem 6,80 mr. l parę bialych kolder nadz wszY~, 
wielk. 7.20 mr. Zamówienia od 25 marek pocza k P 

Schreiber i SpÓłka Nast .• Herne. r 
interes chrześcia(tski. 

Za druk, nakład J redakcy9 odpowiedfi.~u.v Antoni .B.cejski w Bochum. - Nakładem cscionka.mi Wydawnictwu "Wiarusa l\laldego' w Bochwn~ 
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Wą 

~~~ od1łenne pismo ltdowe dla Polakb·w na obazyźnie, poświęcone sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 
ltr~------------~------------------~------------------------------------------------------------~------------

Za inseraty :placi !ię za miejsce rządka drobne~o druku 
15 fen., a za o~loszenia zamieszczone przed inseratami 
.; Of.en. Kto często oglasza, otrzyma odpowiedni opust 
uyli rabat. Za tlomaczenie z obcych języków na pol
llrl nic się nie placi. -- Listy do rectakcyi, Drukarni 
i K5if;f;::arni należy oplacić i podać w nich dokładny 
uh~~ piszącego. Rekopisów się nie zwraca. Nazwisk 
!wrt!pnnd.entów bez ich upoważnienia nie wskazuje się. 

fłU'Iil•ild codzlenalt z WYhtti:łem dni 'ohvll\tttlZf!Ych 
j ~gwb.tkfem r&lif!iJnym Jl, t.: •• Na.uka KatoHd;a" :t tY
,B~!iiHd~tr:rt lllf.IOlecznym p, ł. "Ola! llÓmików ( hutui

oze .... ~·. oru pisemkiem Hterac.kicm u. t .•• Zwierciadło". 
, Pud~Zida kwmrta.łna na r.oczd~ i u H!tow~n.f! w~·nosi 

es' J ~tr. 50 ftn .. , lł :t odnoszeni!Qlm do domu 1 rur. 93 fen. 
;~~· )fl!cn·u Pohikł .. nnilłany lest w ctn1ilt'1 r~~:rłt\wym 
ch ood zmakiem .. t oołn~l'łch'' nr. .l~t. 

m 

·i~:m i~'ff' s ~J5S f 

Módl się l pracuj ! 

niedziela .8-go/ listopada 1903, 
el~~. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hol Radakcya, Drukarni~.~ i Rf'.ięgaxnla ~nnjdu ie 1·1k n'!'l':·y n liry Malthm·1e;rstrasse nr. 1·7 na dole. - Adres: "Wiarus PolRki", Bochum. 
loc.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ F ~~~,~~~ &zcl:~~ ne~ D~p~~~~~.A~M~~c~~~ ___ 1_1_)_N_a_~_k_r_cg--m-icdzy~o~~-sk~ · i:-.J-~-JS-k-i-
·a, a,-u. t ~ • • A. l ku 1 N• skiego i ks. prałata .lnżdżewskiego. szamotniski przedsta wia.ią delegaci jednogłośnie 
nyt'ir)ll'ii~t czy au l ptsau po po s ~ Ie Dl·. Ch 1a]J0\\7Skl. \\ ·:,rbra!1Y 28 <.: 1 0S~T111. P1'7.C- ł M . . M' l' ' 1. Ch b' . 1 _, ._:;,1 n _ H. acte]a . IC zyns OCgO Z O łenJC , a przez 
~h~~t Polakiem, kto potomstwu swemu ciwko 10, ks. prałat Jażdżewski 29 glosami ciągnienic !OSll p. Józefa Gtębockiego. 
tru ~emezyć sie pozwoli! przeciwko 7. Dwóch delegatów nie glosowało. L-Ir. Mielży(Jski wybrany 24 giosami prze-

sze • 3) Na okręg odolanowsko~-ostrowsko-ostrze- ciwko 11. p. Olcbocki 26 przeciwko 9. 

z wypadków dniaa 
"Krygervereiny" a "Os.tmarl<enzulagi". 
Z S redzkiego pisz<{ do "Pos. Ztg. ", że pe

wien nauczyciel pracuje już lat 25 w wsi polskiej 
to(' ma do nauki 160-180 samvch dzieci polskich. 

epr; est pracowity i ćwiczy \.V n-iemczyźnie, co mo-
ze. A jednak .. zulagi" nie dostał. Czemu? Bo 
nie chce należeć d·o "Krygierferajnów"! Nigdy 

!.:_ó· żolnierzem nie był, więc w "Krygierfera.inie" 
g ie ma CG robić; W'Stąp·ilby jednak do niego, 

oo dyby nie potrzebował' w tym celu jeździć lub 
O h<ldzić daleko do miasta, gdzie się ,.K.rygier
g erain" znajduje. 
o l dla tego nie dostaje zapomogi. 

l
g Połscy l<andydaci do sejmu w Poznai1skiem. 

W Poznaniu odbylo sic zebranie. delegatów 
Q komitetu prowincyonalnego. Oto- krótkie 
o rawozdanie. z przebie.gu tegoż. 

g 1) Okręg średzko-wrzesińsko·-śremski. Na 
g ycz~nie. delegata wrzesińskiego odczytał p. dr. 
g rysrew1cz przesianą KomitetO\vi rezolncyę, 
u patrzoną 30 podpisami, aby nie wybierano do 
8 eimu tych panów, którzy już zostali wybrani 
o parlamentu. Na wniosek p. Moczy!1skiego 
g alne zebranie przechodzi nad rezolucyą do po.-
8 ~ądku. P. Gł~bocki wybrany 24 głosami prze
. ~wko 14. Ks. Stychel wybrany33 głosami prze

IWko 5. P. dr. Szuman wybrany 36 głosami 
rzeciwko 2. 

2) Okręg kościar1sko-śmigielsko ·-grodzisko
wotymski. Imieniem delegatów przedstawił 

skU· dr. Uchowski listę kompromisową: J) dr. W i
ba old: Skarżyński, 2) dr. Pelicyan Niegolewski. 

ć m elegat miasta Poznania p. [(zepccki wyraża 
ski ~ziwienie, dla czego delegaci przedstawiają p. 

legolewskiego a pominQli p. Fr. Morawskiego, 
tórego wybrano kandydatem w trzech pow·ia

•. ch. P. Rzepcekiego popiera/ delegat inmvro
Ma lawski p. Czapla. l( s. prał. Vvawrzyniak zwra

itfrna a uwagę, że ta dyskusya należy do wniosków 
Xożo e~egatów. Przystąpiono. do głosowania. P. dr. 
ch d rtoł'd SL,.,r--~·n.4r.fd ,.,-,, h ,· ~··...-- ":•( (- l ~c:"""i n••r;•~,.,·. 

............. . .. - .. 1 ~ .... . ~ ... --~- '>iJ~ t.J.•j ..... ~ ,:.:." ~ ••... , t ~~~~L'-

Q\V 'ko 11. 
cent. Następuje głosowanie nad kandydaturą p. 

~· f'elicyana Niegolewskiego, który nie został 
Ybrany, otrzymal bowiem 25 czarnych gałek 

~ 13 białych. 
P. dr. Żuchowski przedstawia wobec takic

o WYniku głosowania, p. fr. Morawskiego. 
trzymał 19 białych i 19 czarnych gałek. 

Jicz . Wędług regulaminu rozstrzygnął przewo
~nlczący. Wt.ożono do woreczka dwie gałki, 

z~~~tfean Cegielski odwróciwszy się, wyJobyl z \YO

w rtłk~zka czarną galkę, skutkiem czego p. Moraw-
zoclir l Przepadł. · 
·. 3

0
n Dr. Zuchowski przedstawia na . kandydata 

~ę: s: Prałata Jażdżewskieg-o. W tej spra\\ ie \\Y
t30 · .'ązała się dyskusya ponieważ ks. dr. Jaż
Y d zewski postawiony j~st w okręgu pleszewsko~ 
on~ rocińsko-·koźmii1skim. 
~~z ·~~r · . Zyskuje przeto większo·ść wniosek, aby 

Pierw ł · t · kręgu. gtosowano nad kandydatamt egoz o-

szowsko-kępił1ski przeclsta wili delegaci pp. Lu- 12) Na okrcg inowrocla\vsko-starzeliósko-
d\vika Mizerskiego i dr. Pelicyana Niegolew- szubi(Jski przedstawił' delegat p. Czapla dr. 
skiego. Krzymi(Jskiego z Inowrocławia i dra Trzcili-

Pan dr. Mizersld wybrany 34 głosami prze- skieg-o z Popowa. 
ciwko 4, dr . . Niegolewski wybrany 26 głosami Pan dr. Krzymh1ski wybrany 35 głosami: 
przeciwko 12. przeciwko 2, p. dr. Trzciński 32 przeciwko 4. 

4) Następuje gl·osowanic nad drugim kanc.ly- J3) Na okn~g bydgosko-wyrzyski zapropo-
datem z ·nkręgu kościat'1sko-śmigielsko-grodzi- n owali delegaci p. Leona Czarli!Jskiego, ks. Tes-
sko-no\vGtomyskieg-o. mera z Kosztowa i ks. Trcdera z Koronowa. 

Imieniem delegatów poleca ks. 2midzifJski Wybrani: p. Czarliiiski 34 głosami przeciw 
p. dr. Zygmunta Dziembowskiego. 1. ks. Tesmcr 32 przeciwko 2, ks. Treder tak" 

P. F(zepccki radzi, aby głosowanic nad kan- samo. 
dydaturą tc.1 odroczono i Z\\·oJano ponownie ze- 14) Na okręg czarnkowsko-wicluńsko-cho-
brania wyborcze. dzieski przedstawili delegaci mecenasa dr. Zy~ 

Przeciwko kandydatlJrZG p. Dziembowskic- gmunta Dziembowskicgo i p. Walerego Labir1-
.go przemawiają ks. Donat i Dabii1ski. skiego. 

P. Cegiel'ski objaśnia, że w myśl regulaminu Pan dr. Dziembowski wybrany zostal 23 
może się odbyć gi·osowanic nad kandydatur<:\ głosami przeciwko 16, p. Łebiiiski 27 przeciwko 
p. Dziembo\vskit::g'O. Spr%eCi\\ 1a się temu p. 9. 
Czapla. 15) Na ostatni -okrGg miasto Poznał1 przed-

P. Thomas domaga się zamknięcia dysknsyi stawił delegat p. J(zepecki dyrektora Banka 
i głosowania. Przemysłowców \\' Poznaniu p. Michała Więc-

Wniosek p. Thomasa upada, gdyż poparło kowskiego, który wybrany został 34 glosami. 
g-o tylko 17 delegatów, a ks. Do na t raz jeszcze przeciwko l. 
przemawia przeciwko glosowaniu nad kandyda·
tu rą p. Dziemhqwskieg·o , natomiast ks. pro
boszcz 2midziJ1ski przemawia za glosowaniem. 

P. dr. Dziembowski ,,·ybrany kandydatem 
22 g1o·sami przeciwko 16. 

5) Na okrGg gnicźnier'1sko-witkowski deJe.
gaci zaproponO\\·aJi p. dyrektora Leona Grab
skiego. \Vybrany został 36 gło ami przeci
wko 2. 

6) Na ·okręg \\ <.\growied::o-mGgilnicko-żnil1-
ski przedsta·wili clelegaci pp. \Ntadysława Bro
dniekiego i f\omana JantG-Po1czyf1skicgo. 

P. Brodnickł wybrany 33 glosami przeci·
wko 5, p. Połczyński 35 głosami przeciwko 2. 

7) Na okręg wschodni i zachodni poznai1ski 
i obornicki proponuje delegat p. Józef Thomas 
ks. prob. Mędlewskiego z Parkowa i p. Zenona 
Lewandowskiego z Poznania. 

Ks. Mędlewski \\·ybrany 35 grosami przeci
wko 2. Pan Zenon Lewand.owski nie został wy
hr8.ny, cr,oyż r'trzym::r :?0 czarnych a 17 białych 
gałek. Skutkiem tego dla porozumienia się de
legatów. przystąpiono do i11nego okręgu. 

8) Na okręg wscho\\ · sko-Ieszczyńsko-ra\\ i
cki przedstawili delegaci pp. Józefa Glębockie
go, hr. Marcelego Zółtowsl<iego i l<:siędza dr. 
Sluzydle\vskiego z Ponieca. 

Pan Głębocki \\ ybrany 22 glosami przeci
wko 13, hr. ZóHo\vski 31 głosami przeciwko 3. 
ks. Skrzydłewski 32 glosami przeciwko 4. 

9) Teraz po porozumienin się zaproponO\\·at 
pan Thomas na drugiego kandydata z okręgu 
poznar1sko-obornickiegD \\. miejsce p. Le\\-an
dO\\·skiego, który przepadł, p. dr. felicyana Nie
gołewsldego. Został \\ :)rl.J rany 26 g .fosami prze
ci\\ ko 9. 

10) Na okręg bahimojsko-międzyrzeck i za-
proponowali delegaci hr. Macieja Mielży(Jskiego 
z Chobicnic i Józefa Myciclskiego z Kobylepola. 

Hr. MieJżyftski \'. ybrany 24 glosami prze
ci\,-ko 8, Józcl .Mycielskf 26 glosami przeci
wko 6. 

Telegramy. 
Król e w ,je c. Tu i w Kłajp.edzlie skonfi~ 

skowano pisma anarchistyczne. 
N o wy jor k. Prezydent Rllosevelt 

oświadczył, że sprawę uznania niepoóległości 
Panamy pozostawia kongresowi do rozstrzy .. 
gn1ęcia. 

P e t e r s b u r g. Rząd rosyjski nie zgodził 
się na życzenie Japonii. Jaki będzie skutek, 
niewiedzieć. 

l( o n s t a n t y n o p o 1. Sułtan zamyśla u
łaskawić wszystkich, którzy braH. udział w po-: 
wstaniu macedońskiem. 

Polacv na obczyźnie. 

Wyjaśnienie. 

Dortmund, 5 listopada 190,3. 
\V numerze 254 .,\Viarusa" z dnia, 4 listopa

da rb. czytamy dostawnic: "takiego p. Lamberta 
Lensinga, który według gazet niemieckich po
wiedział pubJJcznie, że ,.Polacy na obczyźnie 

·między niemcami mieszlmjąc, czuć się powinni 
niemcami". 

Twierdzenie. jakobym w tej f.ormic gdzie
kolwiek o Polakach się wyraził. jest w catej roz
ciągłości n'ie.prawdziwe. Może chodzić li tylko 
o wypaczony, tendencyjny referat liberalnego 
pisma, dotyczqcy mO\\ Y, którą miałem zeszłego 
roku. L. Lensing. 

vVybory do sejmu a Polacy na obczyźnie. 
Otrzynmierny, co następuje: 
..Główny komitet wyborczy polski dla 

Westfalii, Nadrenii i okDlic sąsiednich uchwam 
d'nia 6 września br. na zebraniu \\ Essen, aby 
Polacy tychże obwodów przy latosich wybo
rach do sejmu \\ szcdzie wstrzymali się od gło
sowania. 



Podając to do publicznej wiadomości, wyra
żam nadzieję, że uchwala ta odpo\\'iada zapa
trywaniu ogółu RodakÓ\\ .. którzy \\--:ho clzą tli 
l\\ rachubę. Tomasz Kubiak. 

Berlin. W ostatnim czasie zaczęta się pol i
cya \V Berlinie i okolicy - jak pisze "Dziennik 
Berlir1ski .. - żyw·iej zajmo\vać polskiemi To
\varzystwami. Liczne z nich otrzymały zawe
zwania na wzór następującego: 

"Rixdorf pod Berlinem, 24 paźdz. 1903. Pre
zydent policyi. Na mocy § 2 ustawy z dnia l l 
marca 1850 wzywamy Pana niniejszem do do
~łiesienia nam w ciągu 3 dni zmian, jakie od 5 
g,r;udnia r. z. zaszły w spisie cztonków Polsko
ł\at·olicldego Towarzyswa robotników pod we
zwaniem św. Stanisława. Zarazem zwracamy 
Panu uwagę, że przewodniczący To\\·arzystwa 
jest obowiązany donieść o każdej zmianie ,,- spi
sie cztonków i to \\' 3 dni po jej dokonaniu. 
v. Glasenapp. 

Do zarządu Polsko-kat. Towarzystwa robo
tnikó\v pod wezwaniem św. Stanistawa p. C. 
\Vilhe lm i' eg·o ". 

Podobne zawezwanie otrzymało miGdzy 
innemi także berlii1skie .,Towarzystwo Połek 
Obywatelek". Zarząd jego nie z~stosowai się 
do żądania polityi, oświadczając jej, że ono się 
sprawami politycznerui nie zajmuje, że \\"ięc do 
przedkładania policyi spisu swoich członków 
.nie jest obowiązane. Na to ·odebrał od prezy
denta policyi berJiJiskiej następującą odpowiedź: 
"Prezydent policyi. Berlin C. 25. \Vydział VII. 
W odpowiedzi na pismo z dnia 25 z. m. donoszę 
Pani. że i my Towarzystwa, kt0rego Pani je
steś reprezentantką, nie uważamy za polityczne. 
Mimo to jest ono w myśl§ 2 i.tsta\vy o stowarzy
szeniach Dbowiązanem do przedkładania uzupcl
IDienia sp'su cz"fonków, ponieważ według swego 
postępowania, przez popieranie języka polskie-
go i religii katolickiej de:1żY do ·oddziaływania 
~1a sprawy, które dotyczą ogótu spo!eczer'Jsh,-a 
i budzą powszechny interes publiczny ( weil er 
nach seinem Vereinsleben durch Forderung der 
potnischen Sprache und der katholischen Reli
·.gi·on eine I:inwirkung auf Angelegenheiten be
:zweckt, welche die Gesammtheit des Gemein
wesens und das gesammte offentliche Intercsse 
beiiihren). Ponieważ zatem \vezwanie, wysto
sow~ne do Pani zupełnie jest usprawiedliwione, 
j ponieważ także dawniejsze kierowniczki To
·,varzystwa stale wypeinialy obowiązki, wyply
·\\ · ające dla nich z przepi"sów pra\va o stowarzy
..:zeniach, przeto dla uniknięcia niepotrzebnych 
przykrości i kosztów mogę tylko prosić Panią, 
'żebyś bezzwłocznie uczyniła zad-ość \\'ezwaniu. 

LELUM POLELUM. 
O p o w i a d a n i e h i s t o r y c .z n e z X w i e ku 

napi:3ał 

\Valery Przyborowsld. 

(C ią~ d alszv J 
IX. 

S a m b o r. 
Na ciemnem, nie rozJasmonem niczem tle 

·nocy, krwawo oświecony przez ogniska stal 
·czło-wiek, wsparty oburącz na wielkiej maczu
dze. w których ostrych i szlifowanych kamie
~liaĆh, jakimi była nabita, przyglądały się pło
mienie mi.~otliwie. Ubrany byt w skórę wilczą. 
włose,m na zewnątrz, wlosem zrudziałym i 

· skoltunowanym mocno. Na gfowie miał Jeb 
·wilczy, ze szklisterui oczyma, z potową paszczę
ki zwieszającej się na czoło i uzbrojonej w caty 
szereg potężnych kłów. Z pod tego przykrycia 
występowały długie, spłDwiałe od deszczów i 
slońca włosy, pokręcone i skohunowane, zakry
wające ca1e cz·oło. Oczki małe, bystre, głębo
ko obsadzone patrzały przed siebie dziko i po
dejrzliwie. Duże rudy wąsy i takaż broda uzu
pełnia-ty tę twarz ponurą, bronzową, zasuszoną 
i dziką. Na ramię mial zarzucony wielki tuk i 
strzar kilka wetkniętych było za pas z surO\\ ej 
jakiejś napót jeszcze krwawej skóry. Po tem 
ubrai1iu, po tej hvarzy, po strasznej paszczęce i 
szklistych oczach '\Vilczych, ślizgały się 'kn\·awe 
płomienie ogniska i nadawały całości jeszcze 
dziwaczniejszy; okropniejszy wyraz. 

Mlada zdrętwiała ca~a. Tak silne ogarnęło 
ją przerażenie, że nogi nie mogły utrzymać cię
.7...aru dala, zgięły się i dziewczyna z bez\vladoo
ścią tntpa przysiadła na murawie. Zabobonną 

\VJARUS POtSKl. 

Jeżeli żądamy spis nie zostanie tu przedłożony 
\\- ciągu 8 dni, bGdę zmuszony natychmiast 
\\ ·drożyć przeciw Pani postępowanie sądo\ve w 
myśl s 13 ustawy o sto\\·arzyszcniach. \V z.a-
srępstwie 1\'\nhl. · 

Do Pani Maryi Ziólkie\Yicz \\' Berlinie". 

Horsthausen. \\" niedzielę dnia 1 listopada od
było Koto śpiewu .,Słowik" s"·e roczne walne zebra
nie, na ktćncrn byl obrachunek kasy, oraz obór no
wego zarzadu. Do zarządu zostali wybrani: Jan 
Slani11a., przew.. Piotr Szymal1ski zast., Pa\vel 
O rzeczyt'1ski sekr., Antoni .Walorczyk zast., franci
szek Eliasz skarbnikiem, Jan Grabice zast., Jan Mi
kotajczak bibliotekarzem, \Vojciech Kubiak zast., Ja
kób Bartkowia.k i Jan Kaczmarek rewizorami kasy. 
Koło śpiewackie pozostaje nadal w tym samym lo
kC~. lu u gościnnego p. Lohei.;·a. 

Lekcyjc śpiewu odbywają się każdą. nicdzielę o 
go-dz. 2. więc jc;~eli by się kto z Rodaków chciaf dać 
do naszego grona zapisać. niechaj zechce przybyć na 
lekcyę śpie\YU. Cześć polskiej pieśni! Zarząd. 

Kaztmierz Wieiki. 
Kazimierz 'vViclki \\ · stąpil na tron po oj.:u 

S\\ ' Oim 'vVładysławie Łokietku r. 1333 i wraz z 
żoną swoją Anną Aldoną zosta! uroczyście koro
nO\\·any w Krakowie. Że byt jeszcze mlody, 
dano mu na doradcę męża dzielnego i mądrego, 
Jaśka z Nlelsztyna. kasztelana krakowskiego. 

Wiedzieli oni {)baj, że Polska bardzo JUZ 

\\'ycier'Iczona długiemi \\·ojnami i że koniecznie 
trzeba jej odpocząć, dla tego postanowili zacho
\YY\\·a6 pokój z sąsiadami. - \Volat \l.;ięc król 
dać Krzyżakom Pomorze jako jałmużnę, ale te
mu sprzeciwili się Polacy i poradzili królD\d, 
żeby się z tem odniósł do Ojca św. - Król za
tem posłał do Rzymu biskupa krakow•skiego bL 
Jana Grota, a skoro Ojciec św. rozpatrzyt się w 
tej sprawie, powiedział. że nie godzi siQ dawać 
Pomorza Krzyżakom. Krzyżacy jednak oddać 
go nic chcieli, więc król zawarł z nimi tymcza
so-vvc~ zgodę, a na późniejszą \\ 'Ojnę kra} obwa
rO\\"Y\vai: budo\\'ai zamki obronne, opasywal 
miasta murami, tak że o nim po\dedziano: wziął 
Polskę drewnian~. a zosta\\·i1 murO\\·aną. 

Ponieważ królowie polscy żenili się najczę
ściej z księżniczkami ruskiemi - 1-(,uś Czerwo
na dostała się w końcu Bo-les~a\'~/0\\-i Mazowiec
kiemu. Ten gdy umierał bezdzietnie, zapisat ją 
Kazimierzowi 'vVielkiemu, jako S\vemu najbliż
szemu krewnemu, \\. roku 1340. - Zaraz tedy 
pojechat król do Lwowa. stolicy rusldcj, żeby 
'kraj ten u rządzić; bo I~uś była strasznie podu
padla prze~ schyzmę, którą tam szerzyli patry
archo\\·ie konstantynopolital1scy, co się od Rzy
mu odszczepili. - Król jednak nie przyrnuszal 
nikogo, ale owszem wszystkim Unitom, czy 

tnvogę wzbudziło \\- niej to nagtc zja\visko 
wśród ponurej nocy, \\. gtębi puszczy, postaci, 
która pojawiła się tak niespodzianie, że bystre 
ucho Mlady nie uch\\ ycilo \qJrzódy nawet po
dejrzanego szelestu. 

Tymczasem człowiek ów patrzy! i patrzył 
na dziewczynę i \Y ko(Jcu głosem ochrypłym 
zapytaJ: 

- Tyś ubita niedżwiedzia na gościilcu? 
Mlada nic nie odrzekła: g!"os jej zamarr w 

piersiach. Człowiek milczał przez chwilę i zno
\\ ' 11 odezwal się. 

- Pieklaś kawał niedźwiedziego mięsa. po
czllłem to. A nie masz tam co jeszcze? bom 
głodny ... 

l\,~ !:- da c1~1glc by b pr~cstr:1szo na i miL:zała 
z oczami szeroko rozn\-arterni w JJ.3trzona \\" 
przybytego. 

- Cóż ty gadać nie umiesz? nien ·<{>\Ya je
steś? 

Ale \\··idać domyśli!' się pDwo-dó\\- milczenia 
dzie\1. czyny. bo zaraz dodał: 

- Czego ty mnie się boisz? Nic ci nie zro.; 
biG. Biedak taki: jestem jak i ty. Or lepiej do
rztt6 gałęzi do ogniska. bo zgaśnie a ja tymcza
sem pójdę do nicdź\\"iedzia i przyniosę kawal 
mięsiwa, dopóki go wilcy i kruki: nie zjedzą. Już 
go tam obsiadły ... 

A \Yidząc, że Mlada n.ie rusza się, rzekl sta
rając s;ę nadać swemu głosowi jak ·najłagodniej-

szy ton: l 
- Ruszże się, nie bój mi się. W puszczy 

i nocą zawsze lep iej \\-c dwoje, niż samotnie. 
\Vsta.t1 no. wstar'1. .. dorzuć galęzi... 

Mlada podnics-ta się i z tr\1/0gą, którą opa
nować się starała. zawołała: 

-- Nic mi nie zrobicie? naprawdę nic mi nie 
zrobicie? 

. + 
schyzmatykom Rusinom, czy Grekom, czy o 111Ir 
mianom, okazał łaskę swoją i opiekę, a nie za, z}1r 
niedbał tego, żeby ich pociągnąć do katolicyzllłl pO 
i prosil_ Ojca Ś\V. o pozwulenie zakładania · _.. 
skupstw., Wszyscy go też blogoslawili i latw 
siG dali na dobrą drogę naprowadzić. 

Kazimierz 'vV. by! szczegplnie dobry dla\\ 
śdan: kochat ich jak ojciec, nie dał krzywdi 
bronił zawsze od tych. co ich uciskali. a k 

. kmieć mógl się bez przeszkody dostać do kr' \\·s 

i pożalić pried1 niin. - Byli za tego króla d\\· \\~ 
możni panowie: Piotr Pszonka Jasieńczyk i Ot: ~w 
to Toporczyk, tórzy bardzo uciskali swy zd( 
kmiotków·; kiedy jeździli z psami na polowani mL 
to końmi tratowali ich zboże. a jeżeli im się bie na, 
dacy użalali, to ich kazali chłostać. - Po za 
kmiecie na ~kargę do króla. a Kazimiei·z ka 
się stawić przed sobą tym panom i ukarał ic dz 
-Dumni tyrani postanowili się zemścić i popr pc. 
,,-adzili na własną O.iczyznę Lih~rinów, mÓ\\~ą by 
że im wytkną miejsce, którędy bezpiecznie bę be 
mogli Wisłę przebyć. - Znaleźli więc bród 
przejścia i tykami go oznaczyli. - Tym.czase 13 
przypłynęli na to miejsce rybacy, a zo.baczY\1 pr 
szy one tyki, domyślili się. że to jakaś zasad~ za 
i wyjęli je, a 1ia innem miejscu, nad glębiną ~na 
wtykali. Kiedy w nocy nadeszli Litwini, bezpiej da 

. cznie . ,, -stąpili w rzekę, aliści jeden po drugJ~· '' 
tonąć zaczął. Posądzili więc o zdradę ty zr 
dwóch panÓ'\\. i powiesili ich na drzewie. T ..' 
to Bóg zbrodnię ukaral. a polskę opatrznie ki 
najazdu nchroniL - \Vyprawit się potem kr~ 
na Litw·inów, bo często najeżdżali Pofskę - ~~ 
zwyciężyt ich. hi 

Pamiętal też mądry król i o innych potrze ·~ 
bach narodu. Polska nie miala jeszcze praw p· 
sanych, dla tego dzialy się nadużycia. przest( 
psnva uchodziły bezkarnie. gdyż każdy sędzi 
inaczej sądziŁ. - Zworat tedy król biskupów 
panów 11a \~'iec do \Viślicy i tam ogłosi/ pra\1· si 
spisane w jednę księgę, która została naz.wan p 
.. Statutem wiś!ickim" albo KazimierzowskiilU 1< 

- Prawa te byl'y bardzo mądre i chrześciańj 
ski e. 

Zatożyl też Kazimierz Wielki Akademię 
Krakowie r. 1363, to jest szkolę najwyższą, 
którejby się Polacy kształcili w różnych nau \1 

kach i nie jeździli na naugę w dalekie, obce kra· 1 

je. Byto to \'\rielkie do-brodziejstwo, bo nauk 
rozświeca prawdy Boże, uczy czlDwicka ż ' -c 
stużyć Bogu. . ~ 

Na kilka lat przed śmiercią sprawil KaZil f 
n:ierz :~esele. :vn~~zce sw•ojej Elżbiecie, ksi~ż ~ 
niczce ~zczecmskleJ. Wydal ją za cesarza me ~ 
micekiego Karola IV. Byl z tego powDdu wiei ( 
zjazd w Krakow·ie. przybył sam cesarz jako pa ( 

f 
Skrzywił się człowiek. co miało oznacza 

u niego uśmiech i rzek l: 
- Ot l glupia niewiasta. Cóż ci mam zrobić t 

Albo to ja komu co zlcgo robię? W puszczy żY 
ję i jeno z dzikim zwierzem walczę. Ale dziś n· 
nie ubilem i głodny jestem. No ... no ... Sambo 1 

się nazywam i idę do niedźw· iedzia, a ty roz 
ognisko. 

To rzekłszy odwróci{ się i krokiem cich 
oddalil się i znikł w ciemnościach nocy. Mla~ 
została sama i tak tem \vszystkiem byla strw~ 
żona, że zrazu chciała dosiąść mierzynka ij · 
ciec stąd jak najprędzej. Ale powoli rozum i ~ ·l 
stanowi·enie \\"Z i ęty górę. Cóż jeJ . może zrob ·~ 
ten czlo\-viek? Biedak to jakiś, zdziczały \\' .. , 
szczy, 2! 12 dobry { bgodny. Owszem będz~ j 

miala \V nim obronę i opiekę. Dokąd ucieknij ~" 
'.\śród nocy?- jeszcze pobłądzi, oddali się~ 1 

gościrka, zaprzepaści się \V tej strasznej, ruq 
sko1kzonej puszczy. Lepiej oto pos~ucha raa! 
Sam bora i ro!Dali ognisko. 

Nazbieraia więc suchych gałęzi, rzudla ~~ 
ogic11. który wkrótce buchnął wielkim p~or,n~· 
niem. 

Drzewa sąsiednie oblat jaskrawy, chw1e: 
cy się blask purpurowy, zd\.\·ajając ciemno 
leżące w gtębi lasu. lVilada usiadła i rozmyśl~ 
nad szeregiem tych dziwnych przygó~L ~~~1 1 doznała już wśród swej podróży i d~tęko\\a 
Bogu, że ją tak cudownie dotąd ocalat z rąk sza' 
!onej kobiety i z paszczy dzikiego zwier~ 
~stąpiła \V nią teraz otucha i Sambot:- któt1' 1 

stę trazu wyda\l:at okropnym wrogtem. W 
mógł jej· być opiekunem i przewodnikiem. SI 
dzia·la oczekidąc go z niecierpiiwością. 

( Cion; · dalszy nastapU 



, 
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•odY, Ludwik król węgierski, siostrzeniec Ka-
11·\~ierza, \Valdemar król dutiski i Piotr król cy

; Zł Zlryjski, wielu książąt obcych i panów polskich 
ZtnJ p a wszystkrch tych gości wspaniale Kazimierz 

~ .. ~zyjmował. Przez 20 dni trwało \\resełe, a król 
\\ ~ie zapomniał. i. o kmieciach, chci~t, ~eby i ?ni 

cieszyli się Z ntm razem, kazał Więc l dla ntch 
\\. ;astawić stoł~, wyt.ocz~ć beczki z m~dem. -
d~ rodskarbi kro~e~vsk: Wler~ynek z~p~OSll potem 
. \\szystkich gosct krotewsktch do stebte na ucztę 

kr \\-spaniałą, gdzie króla swojego na pierwszem 
?\1· 111jejscu posa·dzif. - W koflcu uczty ztożyl ka-
1 Ot. żdemu z królów cenny dar, a swojemu połskie·· 
IVY. mu ofi'arował kłos pszenicy w płęknej szkatule. 
an.1 na znak. że jest królem ziemi, której chleba nie 

bte b kni· ., za ,ra t,.; • 

. ° Kazimierz. vVietki nie miał syna, \Vięc nara
~ dzi\\·szy się z panami polskimi, naznaczy! nastę
te pca S\\Oim Ludwiga króla węgierskiego, który 

~;r byi . synem siostry jego Etźbicty, za króla Karo~ 
b ą berta wydanej, 
d ę iv1ając lat 60, umart Kazimierz \Vielki w r. 

1370. Cl1ociaż mial niektóre wady i grzechy, 
~ przebaczył mu Bóg i wynagr:o~zi! c~oty jeg~ i 

dzk zaslugi, dając mu laskę dobreJ. s.mterct. PrzyJął 
~ najpobożniej św. Sakramenta 1 Bogu ducha od
. dal. - Na pogrzebie jego wielki byl lament, bo 

Ple· · 1· · · Z-' t l d b · "szyscy stract 1 w mm OJca. - e y e o rego 
t~~ zrobil dla Polski, uczcił go naród pr~ .ydomkiem 
T ,.\Vielkiego"; : nazwano go także .,k.role~l ch l op-

e ]{Ó\\·", bo ich tak ojvows·k'l ota~za1. opteką. . 
kr Ponie\~aż był'. ostatmm z ~1astow. panuJą
- ;:ych po mteczu, strzaskano m1ecz na Jego gro-

1 bie. 
rze .. ------·----------------

w p· Ziemie polskie. 
~~ Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. 

Lisewo. W poniedziałek wieczorem spali! 
si ę \V Lisewie dom należący do posiedziciela 

'an p. Brzoskowskiego, a zamieszkały przez rzeźni
i111j 'ka K.ochowicza i siodlarza \Vasko\vskiego. 

iań1 Bartąg. Do' kościoła katolickiego wlamał 
ię \\' nocy na sobotę złodziei, a rozbiwszy skar
bonkę zabral' znajdujące się tamże pieniądze i 

.zbiegł nicpoznany. Skarbonka niedawno była 

\v.ybrana, przeto zł·odziej nic obłe\\' ił się szczc-~ 
~r)lnk. · 

Z Gryźtiu piszą do .,( Jazety Olsztyl'lskiej·; 
-co następuje: W niedzielę żegna i się ze S\\·ymi 
parafianami z ambony nasz czcigodn·y ks. dr. 
Robert Bylitewski. J:2k bardzo byl i śmy do nic
go przyv, · i~zani i jak go kochaliśmy, o tcm 
\\iadczą najlepiej łzy, kl(,•rellli . go że.gnano. 
Gdy ks. d r. Byli te\\· ski \\ ci<:lgll S\vego kazania 
dos~edl do ·słów pożegnalnych, żegnai,\c się z 
parafianami, z kościołe1ll, ołtarzem, organami i 
z każdym zakątkiem sercu jego wl\ nd.;m, wsz.r
cy zgromadzeni wybuchli glo.śnym P·ta..::zem. 

tak, .że kaznodzieja, \\ ·zruszony tym przn\'iqza
ntcm S\\'ych O\deczck. sam plakał i kilkakrotnie 
kazanie przerywać rrn1siaL To też nie zapomni
my go i nadal, a miłość ta i przyw·iqzanie nie~ 
haj będ~1 nagrodą naszą za trudy i pracę jego 

dla parafi an. Parafianjn. 

a~ Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
fOl Bydgoszcz. Kominiarz polski - niemieckic 
~ :\Ominy - a łapówki \v·schodnio-kreso\ve. Z 

; 

·Bydgoszczy piszą do ,,Posencr Zeitung·': - U 
·o. \\neRo kD~iniarza nic~ca zja_w.ił. się zamoi~lY 
urz~dn:k, ktory jest takze własclctelem kamle

tl nicy, i pyrat się czyby kominiarz nie podjąl się 
n~ c~ysz~zer~ia kon:in.ów w jego kamieni:Y· R_oz_~l
~ n11e s 1 ę, ze karmmarz okazat gotowos pO{lJęct3. 
i~ 'i ę tej pracy i na życzenie wyrnienit zwykf~~ 
a cer ę. Urzędnik odpowiedział, że tej ceny nic 

moż e zapłacić, ponie\'1.-aż musi dać \\"ynagrodze
'lie komin iarzo\\'i, który dotychczas wymiata 11 

niego kco~niny, a z którym ma kontrakt na dtuż
.zr czas. Ale zatrzymać tego kominiarza nic 
lTi o że , bo on ma polskie nazwisko i mó\>:i w ro
dztnic po polsku, a t<io.lci czł·o,viek n~e mcże \\." je
~o kamienicy wymiatać kominó\.v. Ro, gdyby 
to Się wydało. mógłby stracić "Ostmarkc.nzula
~ i" i - kto wie. co za nieszczęście mogloby s : ę 

3' \\ Ydarz:rć. Kominiarz niemiec nie chcial jednak 
' Zniżyć ceny, i nie\\·iadcmo, co teraz po-cznie ów 

l' r~ędnik. 

Poznań. \V sprawie Biblioteki Raczyftski~h 
'' Poznaniu . pisze "Dziennik Berlif1ski": Hrabta 
td·ward Raczyf1ski nie chce się mięszać w spra~ 
\\ę biblioteki., bo dano mu do zrazumienia. że 
rząd Pruski mó-głby mu jako Dbcemu poddanemu 
?.akazać pobytu w Rogal inie, a j ~mn chodzi c 

WIARUS POESKI. 

,,uzyskanie obywatelstwa pruskiego dla jedne
go z synów". 

Poznań. Woźnicę Michała Jankowiaka 
z firm~: "Express" zasko.czyla śmierć na ulicy. 
Wyjeżdżał on wczoraj przed południem z pod
wórza domu przy ulicy \Vene\:kiej, gdy nagle 
wóz uderzył o kamień. \Voźnica wypadł na 
bruk, i to tak nieszczęśliwie, że zlamal szyję. 
Ody go odwoźono do lazaretu umarł w drodze. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Raciborska ł(uźnia. \V środę, dnia 4 bm. 

rano o godz. 4' '2 oddał ducha Bogu po długich 
cierpieniach 11asz ks. proboszcz 'Ryszard liam
pel. Dzie!'1 przedtem zaopatrzył go Ś\V. Sakra
mentami ks. \Vątrobka z Kędzierzyna. Zmarły 
liczył 65 lat, był do roku l 3 kapelanem w Mar
kowicach. odtąd zaś zarzqdzaJ przez 20 lat naszą 
parafie.\. Miał też \\ ielkie pragnienie choć raz 
odpra\\ .. ić nabożeriSt\\ o \\' nowym kościele, któ
ry był poświęcił zesztego miesiąca. iestety 
śmierć niclitościwa niczastoso\vala się do jego 

Cie:kawe; \Ys7.edzk dążą do tego, aby czas pra
cy skrócić, a owa kopalnia żąda dłuższej pracy. Do
brze górnicy zr bili. że się oparli temu. 

Wattenscbeid. Obwiesii się tu l?:órnik Vollbriigge. 
Ewim~. \\ kf· palni ,.Minister Stein" wpadl gór

nik do szybu i zabił się. 
Horde. \V kopalni "Birkefeld" znalazt śmierć 

górnik Rost. 
Berlin. 1 · auka pisania polskiego dla doro-

słych. Pien\· za lekcya ortografii polskiej dla 
cztonkó\,. Towarzys t\\ a robotników polskich 
odbędzie się ,,. poniedziałek dnia 9 bm. o godz. 
} 29 \vieczorern na alce ,.Leohospiz" przy Rii
dersdorier tr. lidzielania tej nauki podjął się 
laskawie na naszą prośbę redaktor ,.Dziennika 
Berlit1skiego·· p. franciszek Krysiak. Wszyscy, 
którzy pragm1 \\" tym kursie brać udział, niechaj 
s ta \\·ią się na oznaczoną godzinę. Każdy winien 
z sobą przynieść zeszyt do pisania. 

Korzystać z tej nauki mogą tylko ()SObY do-
rosłe ptci obojga. Zarząd. 

Kontrole jes~t~nne. 
życze(l. N. o. \\' p. Ola gmin Wiemelhausen, Ehrenield, Steinkuhł, 

Roździeń. Pożar, który tutaj wybuchł w Brennschede i Hunscbeidsield, w sali teatru miejskie-
. d · ,. · d · ~ k k L tk' 20 w Bochum. ul. Rottstr. 29. nocy z me zte11 na pome Zlate u upca a 't, 14 listopada 0 godz. 9 dla piech. prow. z r. 190.3, 

nie wynikł skutkiem uszkodzenia urządzei1 ele- l90Z, !90!, k99, 1~9·' , 1897 i 1896, oraz dla tych, któ-
ktrycznyc;h ( .. kurzschluss'') lecz z powodu rzy pomiędzy t kwietnia a 30 września 1891 r. \VStą-
cksplozyi lampy nafto\\'ej. 0\\·ej nocy pos7 ła pili i dla superrewidendów. 

d l l d l · d 1 14 listopada o godz. 10~ dla piech. prow .. gwar-
siostra Latki o s.;: epu po my lO l so ę z am- clyi i broni spec. z r. 1903, !902, 1901. 1900, 1899, L 9b, 
pą, która eksplodowała, a w jednej chwili cały 1897 i I8<Jó, oraz dl?. tych. którzy pomiędzy 1 kwiet-
sk?ad stanął \Y ptomieniach. Pożar szerzył się nia a 30 wrze:nia l 91 wstąpili i dla superrewiden-
tak szybko. że z towarów nic nie zdołaJilO urato- dów. 
wać i tylko usilnym zabiegom straży pożarnej Dla pracu.jącrch na kopalni ,.Julius Philipp", j-eżełf. 

w wiejskim powiecie bochumskhn mieszkają, na dzie-
udało się u ratO\\ ać sprzęty domowe sąsiadów, dzińcu telie kopahti w Więmelhausen. 
budynek sam odniósł jednakże znaczne us;~,J·o· 14 liswpada o. {).'!:z. zr J po pol. dla piech praw. 
dzenie. ~wardyi i brcr,l spec. z r. 1903. 1902, 1901, 191?0. 

Krół. Huta. Nięszczę'liwy wypadek po- 1899, 189$, l ti97 i 1~9(. wlącznie, dla tych, któr!'Y _mtę-
ctzy l ł\\Yi::tniu. n .~IJ września 1· 91 r: wstąptli ' d~~ 

nióst tutejszy radca miejski \Vernicke, który ja- wsz.:;sŁl:kh superre'!Yideodów. 
dqc na kole. upacH tak nieszczęśliwie, że pokalc- DJa wójtostwa B~f~en, Orumme, Hoistede, Hor-
czyt się ciężko na t\\ arzy i uszkodził znacznie J del, Rieml<e i Marmelsha~en w sali teatru miejskie2o 
prawe oko, tak że musial zawezwać pomocy !c- w Bochum, ul. Rodstr. ~9. 

karskiej, 1902, l9'J!; t9J)U. 1.':19.9 l 9-lą S~i~~rrcwióęndów, l 2tJ list(}pada o gndz. 9 dla piech. prow. z r. 1903 · 

20 listopada (') ~odt. 100 dl" piech. pt·ow. z r. 
łaliadOmOŚCI• "!!Pe 5' t.a11•ara ~-189~. 1.~9i, i l ,'l9t~ . . i. ula [ych, któ1.·7;y pomiędzy t 
W .lił • ' kwtctwa a .3U \nze~111a l 9l r. wstąptb. . 

Z Austryi. Po et t:benhoch w "Konserwa- Dla pract~iąc~.~h w !~?palni .. ~ilhei":Iine- Vi~toria .. ' 
tive Corresponctenz·' zaznacza, że niemcy po- ~7~~~t!'e."a dztedzmcu teJze kopalot '" Gelseuktrchen-

,,·inni zrobić Czechom pewne ust11pstwa i zgo- g'\\ '8rd1 i i hrnni si) t.!c . t lat t.'l96, 1897. 1898, t·,w. 
dzić się na ich żqdania: zalotenia czeskiego uni- rnv8n~yi i broni sDc: c. z l<it 19 '6. tl'\97, t89t~, 1899. 
wersytetu na Mora\\ ach i wpro\ntdzenia cze- J~nn. 1.91JI, dh mtoL1 S~y\: h i w~zrstkich supcrr~widen-

,_. · k . d . · . 1 • C1fl"'· l ClJcl n·ch. k tn rZ\' j/OitllQdzy l kWictnta <J 30 
Sl\Jego Języ a.\\ lltzę. O\\ amu . "e\\ ttęt1zner~1. ,, r7cśtda 1"91 r. w~t ~~pili, a net kopalni 1 ,\Vilhcltnin~-Od tych ustępstw QO\\ tent zalczy utrzymanie Viktori<.J". s·" · IJ l i J t rudnioni sa. 
się dra Kcerbera. Ola or~ctd~cych na koualri "Wilhelmine-Vikto-

z VVęg·ier. Parn:a ni eza\\<stości zcbraia siG ri~ '\ sr.r~J H m .. na dzied1.iitcu tejże kopalni w GeJ· 
· · d : p l' · , d · l senk1rchen-Hessier. 

na trzecle poste ~e~te: os owt.e . m10 SI p(){ 1.3 listopCl.da 0 ~o Jz. 2 rj po pot dla piech. pro\\·., 
\\"pfywern rozdrazme111a dornagalt SIG, aby stron- gwardyi i bro ni s pec; . z lat 1896. 1897. IWS. tS99, 
nictwo niezawisłości u.:h\\· aliło zaraz dalsze 1900. 1901, dh1. mtnds?.ych i \\'Szystkich superrewirlen-
prowadzenie ·ob -crllk--2ri i Z\\·alczanic gabinetu ciów, .i ~ ko i t~ ch. kt~-)~·z.r pom~~dzy 1 k:Vietnia. a 30 
h . Ti p · ,· · ... d; ,. h \nzesnla J-<91 \\S t~1 P di 1 na te1ze kopalnt pracuJą. 
l: .• sz.y. OSIO\: 1.e star 1 ~Jo 1 uzs~~c prze- Dla Dracuj<.{,~\ C'h na kopalni "Hiber11ia", na 0 0-

mowtemach potrard1 \Vre z:.::te skło111c zebra- ściliCtl tejże ko palrti w Ge1sel'kirchen. 
nych. aby uch\"~:alę odlGżono. aż hr. Tisza \VY- 14 l1suq)·'·.l.1 · ..: ·l L

17 . l '~ :w nnL dl8 piec'•. prow .. 
powie mowę progr~mo\nt. 

Pcłożenie gab:netJI jest bardzo trudne. 
Z \Vłoch. Nowy gabinet już zlożyi przy

sięgę w ręce króla. \V sklad gabinetu \\ "chodzą: 
Oiolitri jako prczy\.!em i minister spra\\' \Vewnc;
trznych. Tittoni (spr3.w zagranicznych), I~on
chetti (spra'\\ · !ed!t\\ TJ.ś.:i). Luzzatti (skarbu), .Ro
salw (finansów), ~ c ncral Pelotti (\\·ojny). admira/ 
Mirabell o (marynarki), Orla n do (oś\\'iaty ). Te
des~ o (robót publicznych), Sava (rolnict\\ a), 
Stel u tri -S: al a (po.:zi i telegrafów). 

Pisma skraino-radykalne i socyalisryczne 
występują prze ci v.:ko nO\n:rnu gabinetowi, nazy
waj::1c go ,.gabinetem nieszczerości" i przepo
\\ · iadają mu rychły upad~k. Okoliczność. że 
Giolitti zaraz po objęc i u \\ ·ladzy wystosowal o
kólnik do prefektów. zalecając im poszanowanie 
\,·oincś.::i i pra\v oby\\ ateli, uważają pisma te za 
kom edyę. 

\Viesbaden. O ciekaw ej prćbi~ f, O\\·italnej 
donoszą z \\ iesbJdenu, gdzie Jtaradzają się ce
sarz niemiecki i rosyjski. Oto już we wtorek, a 
więc d\Ya dni przed zjazdem monarchów, usta
w\ono na próbę szpalery wojska, któremi dowo
dził jeneral dY\\ izyjny. Oryginalnej tej próbie, 
która udała się pcdobno bardzo dobrze, przy
glądały się tysiące publiczn()ści. 

Z różnych stron. 
Linden. Górnicy kopalni "friedlicher Nachb<n" 

i .,Baaker Mulde" Pie zajechali do pracy, gdyż kopal
pia zażadala , abr '·~ godziny dlużej pracowano, albo
,,·iem lic7.ha górników bardzo się powiększyla. 2ą
d.8.nic w C 1 lin i ęto 'Nid z.ą ·, że ~órnicy zgodnie mu się 
oparli. 

!l \\' 21'~1\·j i hi'Oi 1 i S') .: •..: ., Z lat 1~96 . 1897, 189.:3. k99, 
l C)()l), 19111. cll2 rn ?odszych i dla wszystkich s•tpcrre
\\·!c!cndó\\. j2 kn \ t\ ·cb, którzy pomiędzy l kwietnia 
a .)11 \nzr;:T ia ł 91 ' ' stapili i 118 tej że kopalni pracują . 

Dla tr!i<:~ s ta ~ sen, z wyjątldoem dawniejsze?,:o bur
mistrzost\\ a Alterdort (Essen-'West). w sali ł(ruita 
w Riittenscheid. 

Dla Q~ \\ .., nh·i i wsze! kici innci broni z wyjątkiem 
piechotY ·lin iO\n i. · . · 

l l listopada o ~nd z. 9 1 lat 1903, 1902 i l90L 
li listnp ;.,ą\ a f) ~odz. li z r. 1900. 
12 listPp .Hla 'l zndz. 9 z r. 1899 od A do K. 
12 lis rop ~1lia r ~ndz . l l z r. 1899 od L do Z. 
U li" t"'n t.b o r_r n;Jz. 9 z r. 1 9(. od A do l(. 
J.l listop::•<.J::1 q ~Pd z . li z r. 1 98 od L do Z. 
14 1istn p2t <1 n Q: nd7 . 0 7. r. JC'97 t>d A do K. 
l-t listt.pa\.:,\ <• gn t.i.z . 11 (}(\ L do Z. 
17 listnrn~ d a o :.;ndz. 9 z r. 1890 od A do K. 
17 lis tni1acl2 n gnd7.. l l z r. lb96 od L do Z, oraz 

dl <l h ·ch z r. l "·0 1, którzy pomiędzy l kwietnia a 3l) 
\nZ l'~ ni <1 l l 9! '' sn pili. 

Dla Dortrr.1tt•du na dziedzińcu komendy wojsko
, eJ, ~··. r:~ ne ~ ·;t , ·. 

lU lis top ad'~ n ~od z. 9 dla g\\ ardy1 w ze! kici br<
ni z lat t % dn 1 :'-'. <) ~ włącznie, o god7. 10 7. r. 11::.99 (' 
!902 ,;-r., () ~odz . ··- l:? dla ka\\·alcryi prow. i ::1rtyler:.; 

· poi nej z la t ł" ·W' i l:-'.97. 
l t listc:o8d <J. r' gnd z. 9 dla k<1wa\eryi pr0\\·. i ar

tv len·i nolncj z lat L19\ i l 99. - o g0dz. 10 z la : 
!90U, 19fl 1 i 1~P.?. n godz. Yi t2 dla artyleryi piesze · 
i pioni eró\Y z la t 1 9fi Jo 1902 wlącznie. 

Ostatnie wiadomości. 
i\1. o g u r. c y a. , 'a liście kandydatów na stolicę 

b!skupią w Mogunq i, ma zostać postanowion:v także 
ksią7~ sJski ks. ,'\\ax. 

P e ki n. Sto unki oomi~dzy Chinami a Ros:rą 
bardzo I"apreiol'le. Podobno Chiny 1.erwać chcą sto
sunki d.Hlłomatyczne. Do wojny od tegn iuż tytko 
krok. 

P a r · i. Rewir.ya znanych os1.tt~tów Huber
tów, została przez naj'>'·Yższy sąd odrzucL.oną. 



Nabożeństwo polskie. 
(Przedruk dozwolony). 

Bottrop. 
Dziś w niedzielę o godz. 4% po poL odbędzie się 

nabożeństwo polskie z kazaniem. 
Gładbeć k. 

św. Antoniego 
zasyła W niedzielę, dnia 8 listopada o godz. 5 po pol. 

odbędzie się nabożeństwo polskie z kazaniem. 
Langendreer. Wielebnemu IIsiędzu Rektorowi 

O godz. 5 po pot (}dbędzie się dziś w niedzielę 
8 mb. naboże!lst\vo polskie z kazaniem. 
------------------- -- -··------------ Teodf-tt·owi Piłzo\\ri 

Towarzystwo "Jedność" w Langendreer 
obchodzi w niedzielę, dnia 8 listopada 19-tą rocznicę 
swego istnienia, która się odbędzie w następu}ącym 

• porządku: Po poludniu o godz. 4 nabożeństwo polskie 
z kazaniem, po naboże{Istwie zabawa na sa1i p. Knip
pinga przez koncert, teatr i taniec, przerwy będą 
wypelnione przez rno,vy i dcklama.cy e. Muzyl•ę wr
kona nam po,lski kapelmistrz p. Musielak z Castrop. 
O r4odz. 7 razpocznie się teatr pod tytuJ'em .. Patka 
Madeja". sztuczka bardzo za.imuiąca. Członkowie 
obcych towarzystw będą uwzględnieni równo z na:. 
szymi czlonkami, a nieczłonkowie z miejsca i okolicy, 
którzy chcą brać udziat w zabawie, muszą się da ć 
wpisać do towarzystwa. Towarzystviia sąsiednie mi
le zapraszamy, lecz bez chorągwi. Osobnych zapro
szeń się nie wysyla. O liczny udzial w zabawie pmsi 

Zarząd. 

KRAY. 
1\1 sza św. na intencyę Towarzystwa św. Marcina 

w Kray odprawiollą zostanie w Krakowie, "'-' dniu 12 
listopada br. W. Kubiotczyftski. 

Tow. rolsko-·kat. rob. o. o. św. Józefa w SevJtenherg_ 
urząd.zo. w niedzielę 15 listopada zabawę jesienną na 
sali p. B2 raniusa. Po,czątek o godz. 4 po poL \A! stęp
ne 50 fen., dla paf1 wstęp wolny. O liczny udzial 
czlonków w 7~8~'::twie uprasza Z ar z ą d. 

Ober-Styrum. 
Pokwitowanie skJadek na chorągiew dla Bractwa 

Ró?~ańcowego niewiast. 
. \V. Kurowski 5 mr., A. Idziast:ek 3,10 mr. M. 
M.azajczyk 2 m r., Za!.:: rze\vski .30 fen., .1. Skrzypczak 2 
mr., N. Ous 2 mr., L. Skr;,vpczak 2 mr .. St. Czap
lewski l m r .. St. Hudzi(tski 2 m 1·., A. Rnci!'Jski 2 m r., 
B. Pato,czki l rnr., S. Pustkowiak 50 [en .. M. Szwarcz 
1,50 mr., M. Skiba 50 fen., A. Ourski 50 1'e;1 .• "il.i . . Ma
linowski .so fen., M. Pustkow!a': 1 1"'1" .• r,~_ ~.liwa l 
mr., \V. Cichy 3 mr., J. Kunow:::.k i .1 mr., s:. Precz 
2 mr., \V. Janczak 1 mr., J\'1. \\'olc,.vic;--: 1 :1 1 r .. St. 
Idzia.szek 2 mr., St. Ostoiski 1 mr.. L. M?t viaszczyk 
50 fen., L. Kapa,la 1 mr.. J . .Jasi(Jski 50 fen .. F. Ga
dziński 50 fen., A. Kudl!1a 2 mr .. M. Stawo\vy 1 mr .. 
M. Lip 1 rnr., f. GrzeszczJ'k 1,50 mr., P. U!t·ich 2 
mr .. St. Dworczvflski 1 mr., Brodala 5 mr .. A. Kacz
marek 50 fen., M. Koźlik 2 mr .. F. Rartyhk 50 fen., 
J. Twardy 1 mr., M. Walkiewicz 50 fen., J. Jaworski 
.50 fen., Jan .Jaworski 50 fen. St. Lemann J mr., I. 
Miiller l mr., P. \Vtodarczak { p·1r., J. Tra\Yka 1 mr., 

. J. Szczepanio.k 1 mr., T . .Jag-nie\vski 1 mr .. A. Malok 
l mr., J. Kubiak l mr., .M. Sluzypczvk 50 fen., St. Or
dziniak 2 mr., J. Ani.ot 2 mr., Nl. SzmatuJ.'a l mr., f. 
Bunk 1,50 mr .. J. Szczcpankiewicz 2 mr., V. Kraii1ski 
50 fen., F . .M.iszev,rski 50. fen., J. Bryiski 2 mr.. ~nie
~owski 50 fen .. Konieczna 50 fen .. Zalesiak l mr., 
Szahty J mr., P. Kuhiak 2 mr .. J. Leśny 1 mr., Oo'p
ka 2 mr., A. Hajdzona J mr .. Muszy(J.ski 1 mr., Pacz
kowski 50 fen., Ćwiklurski 25 fen., fgnaszak 50 fen., 
Filipiak J mr .. \V0.itvszak 50 fen., M. Pludra 20 fen., 
Wil.kowski 10 fen., Kaczmarek 50 fen., Kniotka 20 fen., 
Lubil1ska 50 fen .. Morysan 1 rnr .. Iiinz 25 fen., Mory
son 50 fen .. liętt·y l m r., L Blaszczyk 2 m r., J. Ci
chowiak 5,05 mr .. L. \Viadewski 1 mr., A. Biesiada l 
m r., T. Macioszck 1 mr., M. Furmanek 1 m r.. St. Ka
sztelon 1 mr., J. Paulus 1 mr., Dupkiewicz 1 rnr., A. 
Rula.s 50 fen., f~. Nowaczyk 50 fen., A. JaJewski 50 
fen .. \V. Marciniak 50 fen.. Kuchta 50 fen .. Z. Tvl
kowska 1,50 mr., Capl<Owska 50 fen., St. Sucharski 
l mr., T. Ćwikliński 10 fen .• S. Menzel 1 mr., f'. j\~a
runiak 2 mr., A. Smolarek .3 mr., R.adie\vska 2 mr., 
V./. KarJi(Jski 6 mr .. T. Dembik 1 mr.. M. Kamrowski 
l mr.. St. Stawowv l mr., Jankowski 50 fen., Ka.io
newski 50 fen., J. Gmienny 50 fen .• F. Wlach 50 fen .. 
S. Kossepki 50 fen., Furman 50 fen., W. FoszyJ1ski 
1.50 mr., M. Czajka l mr .. Piątek l mr., Lakomiak 
1 mr .. Stefanowski 1 mr .. M. Klapeczki 2 mr .. K. Du
ra 2 mr., J. Sdormcnvski 2 mr., \V. Silski l mr., J. 
Woiniak 1 mr., K. Krakowska 1 mr., O. \Volberg 20 
mr., J. Paluszczak 5,11 mr., f. Jankowski l mr., VI. 
Kamieński 1,50 mr.. J. I(aezmarek 2 mr .. J . .faro11i<1k 
50 fen., M. Mrus 7 rnr., Kaczmarek 2 mr., Baras 5 
mr., formaniak 1,50 mr., Baja.czyk 6 mr .. Silska J 
mr., Stawo,wa 2 mr., fraionowska 2 mr., Kowalska 2 
m r .. Struczyk 1,50 m r.. M rus 2 m r .. Trawka 1 m r .. 
f'?0,v ac?:k:-' 1.\19 nl" .. Bndriczk2 2 mr .. Up l mr .. Mi
,.,,. ,.:wsi; (l Wl 1C JI . • Potrawio.k 2 mr., Twarda J · m r .. 
Tomr.z;tl,: i mr .. :-::;7,\·mannwska 5.50 mr.. Kowalska 2 
mt· . . .la_(!. l';r,wsi\;;J l rnr .. Miechnie\vskn 2 mr., No,wak 
1 ::;q IPr .. i\ aliie t·alsk~J 1.50 n1r .. Piasek 1,50 mr., Rafew
: ka .3 JPr .. jJ,-;:.yhylskn 2 rnr. 

\\ s:rY<.;tkim I~od(t kom i Rodaczkom. którzy się 
przyczyuili do sldad.ek na chorągiew ,d.Ja Bract\\·a 
.żywego Różańca, sktadamy staropolskie podzięko
-wanie: "Bóg zaplać !" 

Maryanna Mrus, nadzelatorkci .. 

.o d . , 
~» ~ w zten 
~" 

godnych imienin, dnia 

~ zy•:zenia 

-l§~ 

Wiec Zjednoczenia w Hamborn 
odbędzie się dnia 15 listopada o godz. 1 H~ w lokalu 
p. Marrego. Na porządku dziennym: l) Kasa knap
szaftowa. 2) Wo,lna dyskusya. 3) Rozmaitości. · O 
liczny udzial Rodaków w ogóle a górników w szcze
góle zaprasza Józef Regulski, wic_~_preze_~· 

Wiec ,.Zjednoczenia" w Hi.iłlen. 
. W przyszlą niedzielę, dnia 8 listopada odbędzie 
się :wiec Zjednoczenia w tltillen o godzinie 4 po pol. 
w lokalu p. Jenessen, przy ul. \Vannerstr. O liczny 
udzial szan. druhów i Rodaków z liiiHen i okolicy 
się uprasza. "Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Szanownemp panu 

Tomas%0\t.Ji France 
oraz jego, narzeczonej pannie 

Rozalii Machowicz 
sk:fadamy w dniu ślubu, dnia 9 listopada jak najserde
CZHiejsze ż:yczenia oraz wykrzykujemy: Młoda para 
I !i ech żyje! 

Józef tlelik z żoną. Jan Marcisze\vski z żoną. 

~·····A···~-~·~·· -",~~i'' ~'li' '7j\~~ ~17~ ~~ '"''~ --;;;·~ "}JF ..-~~~~~I~~·~· -~ 

Baczność Rodacy w \Vattensdteid i okolicy! 
Donosimy niniejszem szan. Rodakom, iż w nie

dzielę, dnia 15 listopacta urządu.my na sali p. Grah
manna (dawniej BrŁlgg-emann) (J godz .. 4 po poludniu 
zabawę polską z ta{tcem. Rodaczki mają wstęp wol
ny, .Rodacy zaś placą przed r.;zasem 50 fen., przy ka
sie 75 fen. - .Muzyka polska, skrzvpek i duda. -
Czysty dochód przeznaczony na S\viętojózafacie. -
O liczny udział Rodaków i .Rodaczek uprasza 

W imieniu komitetu Józef Bąszczyk. 

········1········ Ieo w Bruoho 
· odbędzie się w nieciziclę dnia 8 listopada o godz. 4 po 

pot w sali p. lYhill~ ra , licmer Str. Na wiecu oma
wiane będą sprawy tyczące się wyborów zarządu 
kościelnego i reprezentacyi. Na wyżej wymieniony 
wiec niech raczą pospieszyć wszyscy rodacy z Bru-
chu i okolicy! Kom i t e t. 

••••••••••••••••• 
Baczność dyrygenci! 

K01lo śpiewu "Kościuszko" w Alstaden, które 
istnieje już 5 lat a posiada 40 członków. poszukuje 
dyrygenta dzielnego'. Zg"loszenia przyjmuje piśmien
nie Józei Łazarewicz, Alstaden 228/1. 

-----------------1 Bank Przemysłowców l 
91 w Poznaniu łl 
- przyjmuje <lepozyta łld :ł mr. pot:ząwszy i Jil 
fil płaci od dniu wpłaty do duia odbioru pieniędzy -

• za kwa1talnem wypowiedzeniem 4'•o/o !IIII 
at za ll tygodniowern .. 3\2o 
·.ą ;"a natychmiastow<>m żądaniem. 0° 6 li 
-~ - -Fnnd. rezer. ,~~,;ynos,;"ą mr. 2' '8,871\HS • 
• Uc\ziały człon. ~, ,, 2,B55,~n5,57 -
'-1 Oprócl: tego odpowiadają członkowie Banku tł 11 depozytaryuszom sumą gwaranc.yjną w wy$oko- ~~ 
~~ ści przeszło mr. 9~000,000. M 

-----·--···--·---s~)l)Sobność kupna dla Rodaków. ....... ~~~~·"'~.;:\~~l::.~!~~~~~ ~f4.,~'!'te ~q,,;:\)jL ... 
~·~~~'J}~~1If(~~i~""'~~ ~~'1/~~ 'J}~~~7~~'ilini~~~ 

Towarzystwo św. Alojzego w Cottenburgu którzy zaoszczędzili nieco grosza na obczyżni.e! 
za.syla szanownemu czlonkowi Jest do sprzedania nowy murowany dom i chlew 

s ta n i sław 0 w i H a n e c 1( i e m u, z ogrodem 'v Dembnie. KoL p. Stęszewem, z powodu, 
oraz jego narzeczonej pannie iż wlaściciel otrzyma! inną ' pnsiadlość w Palendziu po 

Ludwice Stachowskiei swych rodzicach. Cena kupna za polowę 1800 mr., 
na dzieJ} ślubu 10 listopada serdeczne życzenia i po w calości 3600 mr., z Jdórych polowa może zostać 
trzyl<roć wykrzykujemy: Szanovma mloda Para na gruncie. -Bliższych wiadomości udzieli wlaściciel 

h . t S Michał Wencławek, cieśla w P a l e n d z i u p. Dom-
niec żyje! aż Się echo po ca.1em zwerinie odbi_ie. brówką ( rrdzie stac-ua kolei żelazneJ·). lub też przed-z a r z a d. t. .) 
A~ J&..,~ ,~fk .tl;tt- -~fb: -·~''"" ~". • .:,tJ!- śf?o ~'~ -!>''~ ~fk-, .xt~ .-s-1~.·-· ~'~- ~"~.- c;i"'hiorca bnrl.owli V./. Karpiński w S tę s z e w i e 
":!!fF .-·i}w~i~~;~-.,.,~-.;~-~."..~~~- .. ,_,.~r::.-<:?j,~~~-':"' "='hj,~~7-'~'"'"!li-~t"' (Stenschewo). 

zie~ 

Szanownej Publiczności Brucli::hausen i okolicy wie 
donoszę u.c~·zeimie, iż otworzytern wa 

~i~~~ DiOrO prawnicze~~ ~~~~~ł wa
1 

1 tels 
w którem wykonywam wszelkie prace piśmienne de Na~ 
różnych wladz. 

Dalej polecam moje 
wa1 
wy 

lJinro wywia,dolvcze, ht~a.sae)jne~ cyc 
oraz ·wskazywanie miejsc osobom wszelkiej branży ato 
ręcząc rzetelną us!u5];ą w obu językach. Biuro moit zos 
znajduie się p'rzy ul. Schułstr. nr. 39. 

Uniżony 
St.. LHkowski .. 

Tapety 

cy, 
w a 
rac 
soc 
nu' 
rz~ 

ze 
w najv·d~kszym wyborze po zdumie,vająco ni·· 
zkich cenach. czl. 

Far·J•w 
- O~ 

Pr2 
g a 

suche i przydBtne już do użytku, a tarte w oleJU;r 
do froterowania podłogi, drzwi, okien, 8Mfr nie 
krzeseł itd. zat 

:łjllUtlio,van lakiel"' na podłogi~ suj 
SI~ 

znakomity z povrodu pięknego po'łysku i ze> de
1 

wzgl~du na wielką wytrzymałość poleca nic 
F. Schnettelker w Kastropie. Za l 

oooooooooooooooooooooocooooooooooo 
Niźej podpisany cofa podejrzenie o kradzież, rzu· ilzi 

cone na Antoniego l(ijanowskiego, ubolewając, iż go 
uszkodzif. Wi. 

ti o r s t h <l. u s e n. f r. w m. daj 
oooooooooooooooooooooooooooocooooo w 
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Postbestellungs~FormtJh~r. ze 
rtl{ 

Ich bestelle hiermit bei dem KaiserJicben dó 
Postarnt ein Exemplar der Zeitung "Wiaru.s 
Polski" aus Bochum (Zeitungspreisliste 128) fUr 

br: 

die Monate November und Dezember 1903 und 
zahle an Abo.nnement und Bestellgeld 1.28 Mk. .~~ 
; ~1 
~~~ 
~ !>1 t; 
:: ro a~ 
(Q (!) .~ 

~~ ~ :e liS 

Obige 
scheinigt. 

l ,28 M k. er halten z u haben be ·· 

. . . . . . , d ....... . 1903 . 

Kaiserl. Postamt •.• . . . .... " 

re·i 
l tej 

ko 
S h 
n-y 
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h druk, nakłatl t redaioyt odpow.l.t.~:J AuliOni Bdjłld w Bochtua. :::: Nakłacłem OleioDkami Wydawnictwa "W!aru.u Pol.Bkiego'' w B~chum. 
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~; Eodlienne pismo łtdowe dla Polak6w Ba ob<i?.yźnie, p!~święi~On~ spr.~rwom narodowym, politycznym i zarobkowym. 
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lodziee P.Olscy! Uczcie ozteei swe 
t~imł6tl czyta6 i pisać po polsku l Nie 
ta& Polakiem, kto potomstwu swemu 
r•emezyć się pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
"Kriegervereiny" a polityka. 

Zarząd związku pruskicb stowarzyszeń wo
jackich rozesłał do wszystkich towarzystw, na
'leżących do związku, okólnik następujący: 

"Zasady przyjęte jednomyślnie na drugim 
zjeździe związku co do zadafi narodowych za
wierają równocz~śnie żądania dla .naszych to
warzyszów tak w życiu politycznem, jak i oby
watelskiem. Najważniejszą czynnością obywa
telską jest speŁnienie obowiązku wyborczego. 
Nasi towarzysze mają zupełną ,,7olność gloso-
wania przy wyborach do parlamentu, sejmu i 
wyborach gminnych w · granicach partyi uznają
cych istniejący ustrój państwowy, nie powinni 
.atoli pod żadnym warunkiem -- jeżeli~ chcą po-
zostać llaszymi członkami - głosować na so-
cyalistę, nawet przy ściślejszych wyborach. To
warzysz, któremu dowiedziono, iż przy wybo
rach do parlamentu lub do sejmu oddal glos na 
socyalistę, musi być ze swojego "I(riegerverei
nu" wykluczony. Nie chce tego uczynić sto'Na
rzyszenie, natenczas musi ono być wykluczone 
ze związku.'' 

Z okólnika tego wynika ponownie, iż każdy 
członek ,,Kriegervereinu" pozbawiony iest 
praw, jakie :pm konstytucya przyznaje, i podle
ga ścisłej kontroli. 

u7 Dziwne' tylko jeszcze, iż obok ·socyalistów 
f nie są wymienieni Polacy, którym sławetny ten 

zarząd te same przekonania i dążności przypi
suje, co socyalistom. Słusznie też "Dziennik 
Słązki" przypomina swoim czytelnikom, iż ża-
den Polak, szanujący wulnDść obywatelską, do 
nich stanowczo nala:żeć nie powinien. 

Zakaz używania języka polskiego na zebraniu 
przedwyborczem. 

Czytamy \V ,.Gazecie Grudziądzkiej": 
W Kuczwałach nie może się w przyszłą nie-

a 4zielę odbyć walne zebra·nie wyborcze na po
wiat suski, ponieważ wóit podobno nie chciał 
dać POZ'.vnl:.:n;?, abv sie obrad\' miahr toc?:yć 
W języku polskim. Udyby to rz~czywiŚcie mia

.. ·~o być powodem, to wydziwićby się nie można, 
ze niektórzy wójtowie jeszcze nie wiedzą, iż 
mowa polska wedle wyroków najwyższych są-

11 dów nie może być przeszkodą dla odbycia ze
~ brania. 
r 
c 

Sześć milJonów na pomoc naukow.ą. 
Z Krakowa pi·szą: Ign. Kossakowski, spad

. kobierca zamordowanej w Petersburgu przed 
·kiJku laty milionerki Czarneckie!, zapisał aktem 
re·!entalnym, zeznanym przed notaryuszem tu
teJszym Brzeskim, cały majątek, wynoszący. D
koło sześciu milionów koron, na stypendya dla 
studentów uni,wersytetu i uczniów gimnazyal
nych. Nie zginie naród, który ma synów, tyle 

,. CZYniących dla nauki. 

l 

Papież rozszerza wł·adzę A~rcybiskupów. 

Wedlu g doniesień z Rzymu Ojciec św. roz
szerza władzę Arcybiskupów. Apelacya do 
~ZYmu ma być dozwolona tylko w przypadkach 

szczególniejszej W8gi. Jeżcli to prawda, to nic 
weso.la przyszłość czeka katolików polskich pod 
biskupami niemieckimi. 

Stan zdrowia ks. arcrbiskupa dr. Stablewskiego 
~ groźny. 

Stan zdrO\\ i a Najprze\\'telebniejszego. ks. 
Arcypasterza iest bardzo niezada\valniaj<:tcY. 
Kilka dni temn byl tn n dostojnegn paL:yenta 
prof. Renwers z Berlina. Przybyt też prof. Ba
rano\vski z \Varsza\\ y. Potrzeba zupe!nego 
spoko.iu znie\\ oliła ks. Arcypasterza do tego, 
że zarz(ld dyecezyi oddal w ręce na}prze\vieleb
niejszego ks. biskupa clr. Likowskiego. 

Poser Szmula i niemiecka prasa katolicka. 
Przy sposobności kandydatury pos!a Szum

li na SJązku wyszło na .ia\\, że część centro\\! ej 
prasy ślązkiei stoi po 'tronie hakatystó ,\· prze
ciw prasie katolickiej. 

\Vrociawska .. Scltlesische Yolksztg.'' o
świadczyła się za kanclydatu rą p. Szmuli. Tym
czasem raciborska .. Oberschles. VoH·sztg." 
oświadcza wyraźnie'. że ten, kto kst przeciw 
.. K :?to likowi" i pnlsldr.Pw Ten· :w:·br rczemn. 
musi być także przccl\Ą Szmuli. \Vidoczne tutaj 
rozprężenie w ohozie centrowym. 

'VaHm przeci\v krzyź.om w sądach. 
Izba deputowanych w Paryżn przyjęła 2.34 

gtosami przeci\\: 2-±E \\niosek de p. Dejeame o 
skreślenie \\ budżecie sprawiedliwości l 00 fran
ków, aby zaznaczyć życzenie usunięcia z sal ą
do\vych krucyfiksóYv. 

Aresztowanie anarchisty. 
Rzymska ,.Tribuna·· donosi z Nledyolanu. 

że aresztowano tam anarchistę Siegfrieda Nacht. 
Z za\\-odu jest elektrotechnikiem i przedsię

brat podróże celem studyowania ruchu anar(.;hi
stycznego w rozmaityL.h krajach. \tV Medyola
nie bawit dopiero od tygodnia i zaznajomif się 
z naj\\ ybitni1ejszymi anarchistami. Znaleziono 
pzy nim listy od anarchistów, które skonfisko
wano. Nacht jest tym samym anarchist<:l, tórego 
aresztowano \\ Gibraltarze podcza pobytu kn)-. 
la Edwarda. \Vó\\ czas znaleziono przy nim re
wolwer. Ponie\Yaż jednak nświadczy?, że n ie 
mial zamiaru wykonania zamachu ' ypuszczono 
go na wolność po · jednomiesięcznem przytrzy
maniu go w areszcie. 

Cstrzcgaią prz~J ź.ądaniami 11a wojSilw. 
Przed przedlożeniem nowego projektu \\ oi

skowe.l{o ostrzega na\\ et ,.1\ólnischc Ztg.'', pi
sząc. że tak, jak się mai<l stosunki. pi\\ m1aby ad·· 
ministracya wojskowa odstąpić tei zimy od 
przedłożenia projektu \Vo.iskO\\-ego. Już teraz · 
można powiedzieć. za a .\ ' aż a '" zmiankowany or
gan kolor'Jski, że \\ pierwszej sesyi nowo wy
branej reprezentacyi ludu nastąpi · gwałtowne 
starcie umyslów. Także ogólne usp-osobienie w 
kraju jest w skutek zajścia z Iitissencrern i od
krycia licznych a ciężkich poniewiera11 żotnierzy 
tak wzburuone. że administracya \\ ojska, która 
nad temi rzeczami u bole\\ a najwięceJ. ama mu
s: być przygotowane_! na gwatto\\ n e zaczepki. 

Telegramy. 
P e k i n.. Chiny zbroją się, aby w danym 

razie podjąć walkę odporną przeciw Rosyi. 
B arcelon a. Odkryto tu anarchistyczne 

sprzysiężenie. 

Adres: ... VViarus Polski", Bochum. 

\\l a s z y n g t o n. Odłączenie się Panam~r 
od Kolumbii, Ameryce bardzo na rękę. VVięk
szość :miast przesmyku panamskiego, oświad~ 
czyfo· się za JiiO\voą republiką. 

\V i e d e ń. Cesarz austryacki idąc w ślady 
Ojca św., przeznaczył na wsparcie prześladowa
nych przez Turcyę Słowian macedońskich zna
czniejszą kwotę. _., 

Ludwik, król węgierski i po iski .. 
'iedlugo po śmierci Kazi'mierza \V. przyje

cha!· Ludwik, a Polacy pO\\·itali go w Sączu; po
tem odbyfa się uroczysta koronacya jego w. 1\ra-. 
kawie. Pozn3li Polacy Ddrazu, że on Polski nie 
kocha i że .icst ojczymem, nie ojcem narodu. -
Sp'ra\\dzHo si'ę to zupelnie. Po koronacyi ~odje-· 
chaJ' król do \Vęgier, mó viąc, że mn polskie PO·
wietrze nie służy. a rZ<:ldY w Polsce zostawił 
matce swojej Elźbiecic. kochanej od Polakó\V, 
p-oni e\\ aż była córką W ladystawa Lokietka a 
siostrą Kazir~1icrza. Byla to pani mądra i pobo-. 
żna) któn1 sam Ojciec Ś\\. wielce poważał, ale 
nad Poląkaml t n dno ·'i było p.ano..w· •', ho ni~ 
przy\\ ykli do nie\\·ieścich rządów; nie mogli też 
zgodzić się Polacy z Węgrami, których było 
\VieJu na dworze królowej - 'by\\ a!y więc z te-· 
go powodu kfótnie i bóiki i nieporządek c0raz. 
większy. - Korzystali z tego Litwini i najecha-· 
li PDiskę; na górze Świę'tokrzyzkiej zabrali z ko
ściora \\ iele skarbów, a nade\\ szystko relikVvie 
Krzyża Ś\\. - Ale kiedy odjechali do granicy, 
Bóg taki cud zdzia1al, że konie z miejsca ruszyć 
nie chciały.. - Przestraszeni Litwini zapytali 
jednej branki, co to znaczy i co robić. Byla to 
dziewica polska z rodu łiabdankÓ\\, \Vzięta do 
ni1ewo1i. PO\\ iedziala im, że konie ruszyć nie 
chcą, bo na \\OZie jest Krzyk niech go więc Pol
sce oddadzą. Litwini zaraz ją puścili· na wolność 
i oddali jej . .Krzyż Lacki'', aby go odwiozła do 
Polski. 

Król Ludwik postan·owil na Rusi Czerwonej, 
ru1dcą swojego siostrzeńca Wladysława, księcia 
Opolskiego ze Ślązka. Ten książę chciai z zamku 
belzkiego zabrać obraz cudowny 1\1atki Boskiej 
na Sh\Zku, gdyż było podanie, że ten obraz jest 
malowany przez św. Łukasza na stole cypryso
\\ ym, który zrobit sam· Pan Jezus dla swojej 
1vlatki. Jakoż zabral ten obraz Wladvslaw ale 
ki,edy przejeżdżał przez wielkopolskie mi~ste
t...:zku Czcsto~h-owę , musiai się zatrzymać, bo ko
nie stanęły i żadną miarą ruszyć nie chciatv 
Książę zrozumiał, że tym sposobem okazała si~ 
\\·Ola Boża i złożyl ten obraz w kościółKu na Ja
snej Górze. Zbudo\vat tam potem. ""-spaniały 
kościół i kla~ztor i dv niego sprowadził zakon
ników Paulinów. 

Po śmierci kró1o\vej Elźbiet:r n tanowil król 
w Polsce rządcóv.1 , ale ci nic dobrego nie roboli· 
on zaś myślał tylko o terri, jak postąpić. żeby PC: 
Jacy jednę z córek jego przyjęli na królowę po 
jego śmierci - bo syna nie mial. Zaprosił więc 
Polak6\v na zjazd do Koszyc, żeby się z nimi 
naradzić. Tam wielu zgodzito się na to. ale in
pi się opierali i w kmku postanowili cichaczem 
wynieśc się z miasta. Zrniarko\ ał to król ka
zał tedy bramy miasta zamknąć i póty ich nie 
puś~H, P'Ó~i mu nie przyrzekli, że odd?dzą koro
nę Jego corce Maryi. - Pomimo to skrzywdził 
Polskę, ba zabrał jej Ruś Czerwoną a przylą
czyl do Węgier. Niedługo panował, bo tylko 
lat 12 - umarł r. 1382. Chociaż jego pano vanie 



dla nas nie było sz:zęśli we, winnjśmy za ni~ 
dzięko\\ ać BDgu, bo nam sprowadzi i na tron -
Jad\vigę. 

\V otchłaniach morskich, 
Istnieją przyrządy, pozwalające czlowieko

'\Vi zstępować w łono wód i przebywać tam Pł2-
f\vien czas bez szkody dla zdrowia. Są to dzwo-
111Y dla nurków i tak zw. skafandry, rodzaj 
ubrania nieprzemakalnego, zaopatrzonego w o
lowiane podeszwy i w hel m miedziany na g lo
rwę, dokąd z Dkrętu docho\izi powietrze, prze-. 
:znaczone d·o oddychania. 

Ciekawe są wrażenia, jakich doznaje czlo
;w·iek na dnie morskiem. · 

Różnią się one w mi.arę tego, jak głęboko 
znajduje się nurek; woda bowiem WY\\-iera 
swym ciężarem silne ciśnienie ze wszystkich 
stron na każdy zanurzany w niej przedmi'ot. a 
·więc i na ciato ludzkie. 

Przekonano się, że w głębokości 10 metrÓ\\. 
owo ciśnienie odpovviada ciśnieniu atmosferycz
nemu, czyli jednemu kilogramowi (20 f.) na po
:wierzchnię każdego centymetra kwadratowego, 
~llbo 16/~ funta na powierzchnie cala; wzrasta 
ono ciągle w rym stosunku, ztąd więc w·niosek. 
że schodzący do głębokości 50 metrÓ\1.t, musi 
znosić ciśnienie 5 atmosfer, któreby go zgniotło 
na miazgę, gdyby nie to, że oddycha zgęszcza
nem powietrzem, równo'vvażącem Ó\\' nacisk wo
dy. 

Pomimo to najprawniejszy nurek. nie może 
dotrzeć poniżej pięćdziesięciu kilku rnetró\v, do
~naje bowiem duszności, zawrotu glo\vy, ściska
!l1ia \V żołądku, szumu w uszach, a na\vet ulega 
:krwiQtokowi. 

Opuszczanie odbywa się powoli, ażeby 

;przejści·e o~ maJego do dużego ciśnienia nie było 
:zbyt nag-łe, nurek słyszy p-lusk wody, uderzają
cej się ·o ściany jego he./mu i widzi, że Ś\viatło 
dzienne znika. 

O jakie 10 metrów pod {}()wierzchnią przy
hiera ono modro-zieloną barwę; otchlał1 ocean n 
\vydaje się zasnutą subtelną mgtą, po raz którą 
\V odległości 1\:illkudziesięciu kroków już ·oko nie 
się.ga. Wszelkie prze.dmioty, a więc piasek, ro
śliny i zwierzęta morskie ochraniają się w ten 
sposób. 

Ale oto nurek staje na dnie; po\vietrze do
pływa regularnie, oddech jego nie jest więc ta
mowanym, ciężkie kilkopudow·e pod~SZ'-'' Y u 

LELU~i POLELUM. 
O p 0 w i-a d a n i~ h i s t o r y c z n e z X w i e ku 

napisał 

Walery Przyborowskł. 

(Ciąg dalszvJ 

Zjawif się nakoniec. dźwigając . n~ p~eca~h 
dwie lapy i kawał zadniej nogi medzwwdzla. 
Rzucił to wszystk·o na zimię, opart swą olbrzy
.mią maczugę o- najlepsze drze\VO i rzekł krzy
w-iąc się i spoglądając na dziewczynę: . 

_ Będzie dobra wieczerza, ale musJa1en: z 
'\ivtilkami się b-orykać. Obżariy już caty .grzbiet: 

Usiadł i zabraJ się do przyrządzama lap l 

gadał: 
_ Ty skąd się wziąłeś vv puszczy? 
- W podróży jestem. 
_ lim! tyś nie tutejsza, prawda? inac.~ej 

jakoś gaci.~~sz. r\ możcś ty niemka? 
-Nie. 
_ N0, to i dobrze, bo ła Niemców nie lu.bię. 

_Ale skąd ty się wzięlaś w puszczy, sama J~d
na i dDkąd ty jedziesz? N\ nie możesz pow.le
dzieć ja cię nie zdradzę. - Sam ja jak ~alec ~y .. 
ję w ~uszczy. - Dv."adzieścia zim już mtnęlo Jak 
Hukę się po tym horze. ~ K~\\·a:t c~~sn! ~ 
Zbrodzilem też te lasy od JedneJ wł.ełkleJ r.zelo, 
oo się zwie Notecią, aż po tę rzekę oo tu ,meda
leko płynie a nazywa się Wartą.- ·Ho! ho! by
lem j za Wartą aż ku Odrze. dokąd puszcz~ 
idzie... L':yję czem mogę. Biię zwierza, ptak!, 
ryby łowię, jagody i orzechy zbieram. Cza
sem zajdę dD gródka jakiego i za futro dostanę 
chleba trochę, trochę soli. 

Umilkł, uśmiechnął się, spojrzał na dziew
czynę i· mówU: 

_Ot gadam, bom już dawno z człowiekiem 
żadnym nie gadał, to mi się ckni trochę. Ju.ż trz~ 
razy miesiąc się obrócił. jakem ~zl~ka m~ WI

dział: puszcza jest dobra, ale c km s1ę z mą sa-

.\\'IARU~ PO[SKl. 

trzewik()\\ przestają mu ciężyć, gdyż woda sta
ra sit.,. go \\ ypchnąć na PD\Yierz;::hnię i nautrali
zuje siłę ciężkości; robi krok naprzód. ale prze
konywa si~. że p!ynny ŻY\'io{, przedstawia jego 
ruchom znaczny opór, mllSi nachylić się i zgię

ty, pDsu \\·a się wolno z trudem. 
Powoii zst<,:pujc_lc po pochyłości d1ia, coraz 

więcej, spostrzega, że modro-zielony kolor oto
czenia, przechodzi w niebieski, c-oraz ciemnieł
zy; mgła g<;stnieje, \\·z rok zaledwie jnż przebić 

ją zdoJa. 
Od 30-40 metr6w pod powierzchnią , błękit 

ustępuje miejsca panurema mroko\\·i - promie
nie słoneczne. nie są bo\\ iem zdolne przenikać 
tak gfęboko \~· łono Oceanu; ryby przemykają 
się, jak czarne. fantastyczne cienia, dno okrętu 
wygląda, jak ·wielka chmura w górze. Jeszcze 
kilkanaście metró \\. n iż ej i nu rek znajduje się 
w pa(JSt\\· ie \\·iecznych ciemności . Chcąc praco
\Yać nad wydobyciem zatopionego statku n. p., 
mnsi on n:::icc s .ię do elektrycznej latarni. 

\V tych otchłaniach, wszelki wysiłek fizy
czny nic może tr·-vva~ dlugo, najdzielniejszy nu
rek. \\·ytrzyma przy pracy zaled·wie pól godzi
ny, poczem daje sygnał. aby go wyciągnięto. 

Potężnc uderzenie nogą w ziemi<;, unosi go 
\\. górę i uJatwia zadanie windzie . 

Biada mu, jeżeliby rurka gumowa, dostar-
czająca po\vietrze do helmu, ulegla przerwaniu, 
wtedy woda zalałaby go. zanimby koledzy zdą
żyli wydobyć go na po\vierzcb.nię. 

NurkO\\ ie, są prócz tego narażeni na inne
go rodzaju niebezpieczc{lSt\\"a, na napaść rekina 
IJaprzykład. 

ł(iedy ta żarJoezna ryba zbliża się, nurek 
za sztylet ch\\yta i gotuj~ się do \\·alki na śmierć 
i ż.ycie, ciągnąc rÓ\\· nocześnie za sznurek sygt::Ia
łowy. 

Tak \ViGc otchłanie m-orskie, poniżej 54 me
trÓ\\", są calkiem niedostępne dla człowieka, na
wet ,przy pomocy dzwonó\1- i statków pvdwo · 
dnych. ' 

Upokarzające to zwłaszcza wobec pewno
ści, że \V przepaściach o 2. a nawet 4 tysiące 
metró1\· pod powierzchnią. gdzie panuje straszli
we ciśnienie setek atmosfer, lnvitnie bujne życie 
organiczne, mieszkają ryby dzi'i\'acznych ksztal
tów. obdarzone od natury własnem światłem, 
rozpraszającem ponure ciemności, jakie trwają 
tam od \Vieków. 

n:a. Zawsze jeno sosny i świerki. brzozy i dę
by, buki i ja\~·ory, i szum ciągle ten sam i ryk 
zwierza ten sam. Ot i gadać mi się chce teraz, 
to gadam. .. Umyślniem tu zaszedł na gościniec 
nad \tVartą, by człeka jakiego nadybać. A jak
że się zo·wicsz? 

- .Mlada. 
- lVllada, hm. jeszczern też nie słyszał ta-

kiego przezwiska. Ale to wszystko jedno. A ja 
się Samb-or ZO\\·ię, że to sam po borze ch-odzę. 

Zaśmiał się cicho i stlmnionym glosem spy
tał: 

- Dokądże ty jedziesz? Konia masz nitcze
go, jeno zbiedzony i topór, widzę, masz. I ja 
miałem topór, ale mi się strzaskał o łby niedź
wiedzie, a kamieni tu takich niema, żeby z nkh . 
dobry topór zrobić. Są, ale daleko, kolo Pozna
nia. 

- Ja właśnie do Poznania jadę - wtrącila 

.fvllada. 
- Do Poznania '( rio! ho! wielki to gród 

i król tam mieszka. Na bezrok powiadali mi lu
dzie. com ich napotka! nad Notecią. że w Po
znaniu no\vą jakąś \darę zaprowadzają, budują 
\J..-ielkie chramy z kamienia. Ale co mi tam! 
niech se budu}ą. J\1\ój chram to pusżcza i to nie
bo gwiaździste ... 

Podni&s! się ciężlw i obdarte:\ ze skóry łapę 
niedźwiedzia położy/ ua węgle. żeby się przy- , 
piek2a. Mlada. zupdnie .iuż nspokojo'na, zapy
tała się: 

- A daleko stąd jeszcze do Poznania? 
- O! daleko. Gościlicem nad rzeką to bę-

dzie ze dwa dni drogi, ale przez bór, naprzelaL 
bliżej... . 

- A znacie, Samborze. tę bfi'ższą ~gę? 
- Co nie mam znać? Każde drzewo, każdy 

dąb. każdy strumyk, te moi przyjaciele. Ho! 
ho! nażyłem się i a tu do syta ... 

Przewrócił pieczet1 na węglach, podniósł o
czy na dzie\Yczynę i uśmiechając się po swo
jemu~ sp]-tat: 

-~ 
Czy ludzkość zdoła kiedyś dotrzeć do tego •a 

zaklętego świata? Czyba nigdy. ·c 
.... d~ 

.Ziemie polskie. ~~~: 
Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. ~k: 

Starogard. Kwintaner Mowka zo-stał przy h\r 

zabawie na podwórzu gimnazyalnem tak silnie ·t· 
uderzony kamyszkiem wielkości orzecha lasko. '11< 
wego w glowę. że musiaJ się udać po pomoc Ie. 'a 
karską. 'en 

.)abłonowo. \V tych dniach otrzymał żan. 
darm w Jabłonowie list zawierający 300 mr. w rb! 
banknotach. Są to pieniądze, które admtnistra. 
tor ł(nuth z Bia1ob.tot swemu robotnikowi dat do 
zmienienia, a które wtenczas zginęły niewiado.. ·~ 
mo \.V jaki sposób. . ~ 

Gdańsk. Znowu wypadek na kolei w po. 
bJi .żu Gdańska. \V nocy z czwartku na piątek ,, 
wpadł pociąg idący z Tczewa do Gdańska w ~' 
Pruszczu na ranżerujący na. stacyi pociąg to-·~~ 
waro\\·y. Lok-omotywa .rozblla \~ pu~h ostatni J 
wagon towaro\\cego poc1ągu. , cho·c nan wpadfa. 
z zmniejszoną siłą, bo pociągi \Vstrzymywano. a 

. Szczęściem by l pvl" wago~1 osta.tni nie. związ.any ~l 
z resztą towaro\Yego poc1ągu, maczeJ rozmtary z 
ni·eszczęścia byłyby straszlh.ve. ię 

Pociąg tO\'Varo\YY odrzucony został kawatf~ 
dmgi, \\·ięc lokomotywa osobowego pociągu nie 
miala już przed sobą nieprzezwyciężonej tamy .. 
Od sily starcia wypad{ palacz o jakie dziesięć ki 
krokó'N z lokomotywy na szyny i nie rychło 

odzyska[ przytomność. ~ociąg stanąt, a w.ago- l' 
ny wpadty jeden na drugiego, druzgocąc ~~~~ w 

0 
częsc1 nawzajem. s 

Cudem nie byla wypadku śmierci, ale tylko ;, 
mniej lub więcej ciężl-de obrażeł1ia. ·er 

Olsztyn. Z pDwodu 550-letniego jnbileuszu 
istnienia naszego miasta odbyło się zeszłej nie· 
dzieli \\ kościele katolickim nabożeństw-o. uro
czyste z kazaniem, poczem odśpiewane zostalo .0 
.,Te Deum;·. -- Także w kościele ewangielickim il 
i w synagodze żydowskiej odprawiono nabożeń- ~il 
stwo uroczystościowe. . wi 

Tczew. "Dirschauer Zeitung" takie wyda· _, 
je Ś\Yiadect\vo Polakom.: Pisze dnia 29. lO .. o3 ~~ 
co następuje: "Na nizinach malborskich wyb1e- 10 
rają buraki. Do tej pracy biorą tu tylko robo· oi 

tnik6w z pod Moskala, którym robota idzie prę· p 

dzej od ręki, niż innym rubotnikom. R.osyanin i~~~ 
Polak mają skromne wymagania i są zawsze~ 

weseli (geniigsam und stets frohlich). Prostą fll 

~~~~==~====~~~~====~==~~ ~i 

- A ty znasz tę drogę? g1 

- Nie znam. Skądże mam znać? Ja tu pier· 111 

wszv raz \V tej puszczy. re 
~ Widzę ja to, \.Vidzę. Nie jesteś zwyczai· 'i' 

na boru i ·nie wiesz jak w n~m żyć. O~i~~ źłe w 
zalożyłaś. K:to chce nocowac u boru, w1men o- za 
gień dokola siebie rozłożyć, bD Z\vierz dziki, o 
niedźwiedź. ryś, żubr może cię napaść nocą. A 11 

ogień to lepsze niż grótlek z częstokołem. N~, br 
co? chcesz, bym dę doprowadzi.! do Peznama ~o 
bliższą drogą? 

- Jakż.ebym nie miała chcieć? ale może to ~e 
wam z drogi ? na 

- Mnie z drogi? albo mi to nie wszystko Pr 
jedno tu czy tam iść? na \V·Schód lub na zachód lr 
sioł1ca? A za wsze milej z kimś gadać w tynT~ 
boru niż samemu słuchać szumu jaworów i jęku ra 
olch ... Ot i pieczeń gotowa. Będziesz ja dla? 

- Nie, najadJam się do syta. w 
-· Mam tu w kobiałce jeszcze krzynę soli... ~i 
Poszuka.l, osoli l sobie pieczyste i chciwie ~o 

zajadać począt i gwarzył: . . ~, 
- Niedźwiedź by i bartnik, stary bartnrk 1 nt 

miód lubiat A tu niedaleko stąd, za rzeką, jest ra 
ul w starej lipie. Jutro podbierzemy go i naje·. ro 
my się słodkiego miodu. Id~ 

Jadł ch ci \Yie i po chwili rzeki: n11 

- Czemubym nie mial z tobą pódść? Pó.jdę,ln 
choćby d0 Poznania, obaczyć króla i kamienn~ 
chramy. Dzielna ty jesteś bialoglowa, kiedYS d 
bartniko'\v·i dała· radę, chodeś młoda. Ot te~ k 
rozpalimy więcej ognisk. wyśpimy się spakoi~te, sc 
a jutro świtaniem \\' drogę. Stąd o mil~ Jest . 
bród na \Varcie, przejdziemy go i pójdZł~ n 

· naprze-łaj przez puszczę. do Poznania ... , lio l i s 
dalekoć to, daleko, alem ja wszędzie chad;,~y 
JenD tam za rzeką trzeba się pilnować. ZbOJ P 

. t • • . b ' . t t . . l citodza {j 
s1ę Wtoczą r zu row Jes ez w1e e. . i 
gromadą i jak napadną człeka ro go stratuJ'l 

. d b . . , Al ' . m~J·ą snta" b rogam1 po o ą na smterc. e m1ęso ~ 

1 ~ czne i kiszki na cięci\"\·'"Y do łuków jedyne. 
(Ciąg dalszy nastą.pi). 



....... 
~g<ł a\'.[i się za : 1 a\V8.lają: śl~dzicm, kartoflami i 

r rheJ11. Przy~ ·~m pracn .1 ą cd rana do nocy. 

d
cvoczrnkn nie znają. Lecz bjeczkę htb pa-

._ v w· b - · ·.
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mieć muszą. 1-eczorem mogą yc ntc 
~:c!zieć jak zmęczeni,. przecież ·wesoło z p~o-

' ,ka na ustach powracaJ<:1 do .chaty, pal~c papte-
• .;•' Tak nawet \vrogo\.V1e, gdy n1e patrzą 
~zy 

1
'ez. bakatystyczne okulary, uznać i chwalić 

• ~ J 

~te .Jlaka muszą: A jednak ch:::~[ :ych sk1:on~~ych 
~lo. -acowitych 1 wesołych Polakm:· z2rruen1c na 
e. , . l 

ernco\\· • . . 
Tal\: tr.1 junkrzy pruscy \YyzyskuJą połsktego 

an. rbotn ika i na dobitkę jesz ~:ze kpią z niego. 

~~ Z Wiei. Ks. Poznańskieg·o . 
do Wyrzysk. Folwark Rudę nabył p. Zygmunt 
o. ·~;apD\\· ski z rąk niemieckich. w których 40 lat 

zebywai. 
Strzeliw. Za pośrednictwem p. Ign. ~w· i ::tt-

ek 
1
e\Yicza nabył p. lgn. vVojciechO\\'Ski, mistrz 

w rawiecki tu stąd, kamienicę, polożom1 w Rynku 
(). r. 70 od p. Steiana Lev .. randovvi.::za za cenę 
tni .JOOO mr.. jakkolwiek pewien Izraelita dawał 
fa ~000 m r. ti. 2000 m. więceJ. Brawo!! 
. Trzcianka. Cygarnik }(latt wyskoczył" \V 

Y bliżu S(acyi Biernatowo z poci(1gu, by ni-e po
ry zetowal dopłacić 20 fen . do bilctn. K. odniósł 

1ężkie obrażenia i wstrząśnienie mózgu. O 
-~t yzdrowieniu jego wątpią . 
e Gniezno. Prokuratorya gnieźniei·Jska cornę

y. a aoelacyę swą zaiożoną w pr·ocesie gnieźnief1-
ęć kim przeciwko komitetowi wrzcsii'1skiemu. 
~lo Bydgos1.cz. \N Małych Bartodziejach ma 

[

o- yć nowy kościół luterski postawiony .. -. Rzą.·d 
w cdaie 61 500 marek. Oustav Adolt V erem 

.800 marek. Roboty niezadl'ngo bęcl1.1 rozpoczę--
o e. Wspominają też, że jeszcze jeden zbór lu-

rski ma być później pobudowanym. 

e- Ze ślązka czyli Starej Polski. 
o- f<yhnik. Proces o zebranie w celu za!ożenia 
lo ·onsnmu toczy[ się w~ wtorek, dnia 27 paździer
~ ika przed sądem ławniczym w l(ybniku prze
n- ~ i \\' zastępcy "Oórn-oślązaka . panll franci-szko

li JVlrD\\-CO\\-i . Sprawa miara się tak: Pan fran
. ~iszek Mro\viec miał 16 sierpnia rb. \Yykład o 
3 ipófkach spożywczych po sko!1czouem zebran~u 
. !owarzyst\\·a polsko-katolickiego. vV parę dni 
• \lliżnie.i odcbral zarząd towarzysn,·a z policyi 
: rybnickiej nakaz zameldcl\\ ani e \\'Szelkich dal-
1 'ZYCh zebr<.l(l, oraz zażądano spis t t cz1onkó\:v·, 
e~ p. M. otrzymał zapoze\\' z. policyi w celu ust-
ą 1fiych przestuchów w sprawi·e 11 rZqdzenia zebra

nia, na któ re nie było poświadczeuia policyjne
go. Później doręczono p. M. z s~1<.1u ·okręgov\·ego 

r· mandat karny w ·wys-okości 20 mr ., przeci"\V któ
Iemu \rystosowa! protest, żądaic.1c rozsrrzygnię -

i· 'ia spra \qr przed sądem . Przebieg obrad sądo-
wych był - jak pisze , . OórnoślQ7::.tk"' - dosyć 

. aciekav.-iający. Zastępca pr·oktJratoryi sta\vit 
r, o nałożenie grzywny 45 marek podsqdnemu , 
A wywodzą_, że oskarżony musiał wiedzieć, iż ze-

t oran ie, na którem iako JnÓ\\~Ca wystę))O\Val, 
ia ~calega przepisom D- zebraniach publicznych. 

Oskarżony bronil się tern , że zebrania w 
0 -elu założenia spólek urządzane . bez \VZg lędu 

na to, czy spółka na pierwszem zaraz zebraniu 
0 Przyszła do· skutku lub nic , dotąd nigdy nie po
d !rzcbowaly zameldo·wania policyjnego i \vn iósł 

U\\·olnienie -od winy i kary. Udano się na na
u radę. Rezultat: Znów 30 mr. kary i koszta. 

Przc\'lodniczący uzasadn iając po\vyższy 
11'Yrok, twierdzi!, że \.\·obec istniejących o zebra

:·· ~iach przepisó\V 'prawnych nie można podsądne
te ~o uwolnić; zresztą założenie polskiego konsu
• ~'U nie znaczy nic innego, jak tylko \Yalkę z 
h niemczyzną, albowiem właśni e astatn iemi czasy 
radykalizm polsk i coraz to większe przybiera 

·rozmiary. Ciekawość, jak si ę na tę sprawę bę
d~ zapatrywały dalsze sądy, gdyż p. M. ma za
nnar przeprowadzić sprawę aż do ostatniej in
stancyi. 

e Z Głubczyck\iego. W Sauerwitz ( ?) gospo-
darz Jaitner z na lazł przy oraniu kie!Lch i inne 
kQoŚcielne przybo ry. Widocznie złodziej je tam 

t Schowa!. J. oddal przybory na probostwie. 
, . Z Ostroga przesiedlono ks. kapelana Sewe-

1 nna do lYlysło\vic; ks. kapelan Oblonczek z Bi
. Sk~tpic został przesiedl-ony do Ostroga. 

Pszczyna~ vV Zazdrości w powiecie 
Pszczy(lskim zgorza1 vv paniedziatek wieczorem 

i ti<rm i stodoła gospoda rza: Józefa Wolnika, kt?
• ~nosi znaczną szkodę, gdyż zabezpieczony nte 

Ył. \ 
Biełszowice. Ks. kapelan Kudera został 

Przesiedlony do Berlina do parafii św . Sebastya-

na, z której ks. kap:?l:111a ~PYrę przesi~dlono d0 
Rixdorfu )JOd Berli11em. 

Brynic a. Po ·\\ it;cen ie n C\\ ego kośo:: i oła na
stąpi t l listopada br. 

Od Ujazdu. K . prnh. Dziadek z Zalesia 
zmarl w 61' roku życia. () nie\\·iele przeżyl bra
ta swego , ks . dziekana Dziadka z Ujazdu. R. i. p. 

Z pod Głogówka. Dozor:::a żwirówek p. 
Teodor Wcinkopf z L~1k PćntliJ1skich \vyratował 
14 lipca br. z dopły\\ u Osoblrgi (Iiotzenplotz) 
w Lobko\\"ica;:h 1.2-letniego .-\dołfa Mora\vca z 
Komornik. Za to otrzymat 25 mr. nagrody. 

Rybnik. \\ ' no.::y na CZ\\·artek zgorzaly \\ 
Knurawie dom i stodoła chałupnika Błażeja So
sny, który nie byJ zabezpieczony. 

Bytom. Zmiany \\ duch o\, ·ie11stwie. Prze
niesieni : ks. a.dmin. Paw e/ Horoba \\ . Ch rościnie 
jako wikarynsz pO\\·~ atG\\·y do Oli\\-ic . Ks. admi~ 
nistrator Józef \\' otzka w Ujaździe do Kluczo
wa . Ks. Józef Miiller jako kapelan do Dębia . 
Ks Pawet Pośpiech jako kapc!.:in do Puszko\vy. 

Bi'snw.rkhub . Ks. :.tdn1. S\\·ierk poświę(:i( 
po mszy św. now:~ szkołę na 11licy Bismarcka i 
mial przemowę . Obecny inspektor szkolny . p. 
\Vercziflski, ,, · niósł okrzyk na cześć cesarza 
\V!lhelma. 

Pr.zy ucz,~ie. która się po[cm odby!a. zacz~! 
szkolny inspektor IJ1'7el110\\· ę S\\ o]Q od slÓ\\. że 
,.apetyt przy.::hc d.z i przy jedzeniu" a choć co 
przys!o·wie francuskie, m()'.\'i je po niemiecku. bo 
\\. obcym języku, Jak mu mówi ·fizyk po\Yiaro\\·y 
z Rytom;.a, nmżna się lal \\ ' O . ,zasypać .. . " 

SJusznie p. insiJcktor pO\\ iedzial, ale nie 
nllliei słusznie byłoby, gdyby to zapatry\\·::tt!ie 
odniós ł do polskich dzie~i, które \Y niemieddtn 
języku .łatwo się , . zasypuj,~'· \\. szkole i nies~cty 
później \\. życiu. 

r Wiadomości ze świata. 
Z Niemiec. Z niemieckiej J)Oludnio\\·o-za

cho-dniej Afr·yki llOdl:hodzi niepotwierdz,ona do
t~td wiadomość z angielskiego żródła. wedle któ
reg·o zbvntov,·ani Hotentoci zdobyli niemieck'l 
stacyę vVarm bad. spalili ją i ni·ernców wszyst
kich \\- piel'1 wyclęli. Po\YOdem rokoszn mial-o 
być straceni-2 jecln ~go z przywódzców hotentoc 
kich przez niemcÓ\\·. \N Berlinie urzędow}·lu 

dotąd nic nie \Yiec!zq o tego rodzaju nieszczęścia 
i spodziewai~1 s : ę, że wiadomość, podana przez 
źróc!Ja angielskie. jest faiszy~ ·ą. tembardz iej, że 
gnbernaw r nien1ieckiej kolonii w poludniowo
zachoduiej Afr.r..:e -otrz.rmal zlecenie natychmia
s ~owego doniesi enia telegraj icznie, jeśliby ię 
zdarzyło coś ,, · ażniejszego na terytoryum po
\\ ·starkz em. 

Nowy statek pod,Nodny zbudowanym zo
stat w zakoladach Kruppa wedle plan(l\\ inżynie

ra hiszpaóski~o . Statek ten mmte\nO\\·at już 
na próbG w zato·..:e Eckernftirde w SzleZ\\-igu, a 
w tych dniach specyalna komisya odbierać go 
będzie w Kilonii. Sratek ten jest w stanie 2 go
dziny pozosrawać pod \\odą. Poruszanym jest 
1norcrem elektrycznym i \vyrzuca torpile w 
każdym dO \\·olnym kierunku bez zmiany dyrek
cyi. 

Z Węgier. \V poniedzia-łek wieczór odbę
dzie s .i ę plenarne pos iedzenie stronnict\va nieza
wisiości dla ostatecznego uch\valenia sposobu 
postępowania wDbec nowego gabinetu. Ponie
waż jednak większość jest za zaprzestaniem ob
strukcyj , zdaje sję, że w tr0ru1ictv .. ·ie nieza\\"i
slości nastąpi rozłam. 20 postów wraz z Bara
baszem. opuscł stronnict\' o i z party'~ pos . 
Ugrona będzie pro\vadzić dalej obstrukcyę. Czy 
jednak .30-tu kilku poslów potrafi ją skutecznie 
prowadzić, jest rzeczą wątpliw-ą. 

Z Turcyi. OdJ)Owicdl Porty, doręczono 
arnbasadomm aHstro-węgierskiemu i rosyjskie
mu , st\vierdza przyj ę:ie rnerroryatu. or:1Z z~
wiadami·a, że reformy \\ części zost2.ly przepro
\vadzone. Zupełne przeprov,-adt:cnk uic mogJo 
nast:.1pić z p-owodu agitacyi i ruchu. wywo-łane
go przez komitety. Po-rta nie odpO\viada na po
szczególne punkty żą.dafl noty, zvda zeza na!
ważniejsze punkty omija milczeniem, przyrze
kając jedynie wypdni ~ d\\"a punkty. które. za
vvierają 2Ądanie U\Vołnien i a od podatków i tt\vol
nienia batalionów .,ilav"'·" . 

.Jak \-\' Konstantynopolu opo\Yi ada}ą. Au
strya ( .Ro-sya s~ zdecedo\vane, w razie nieprzy
jęci a przez sultana żądali noty kontrolneJ. urzą
dzić demonstracrę fl.ot obu tych mocarst\v na 
vvodach tureckich . Pog!o-kę tę ma potwierdz3ć 
także obecność esk3.dry rosyjskie~ w Tryeś..::ie . 

z francyt Dzieniki oma\\'iają "" sposób 

nieprzychylny list p?.sterski k~. arcybiskupa W' 

Rouen, f1tzeta, który· pok.::a duchO\\·ier1stwu 
\\·strzymać się od \\ szelkiej polityki. ponieważ 
może to rylko za z~odzi; samemu dtt..:hO\\'ieii
st\\ ll. 

,.L[bre Parole" pisze, że arcybiskup zapom
niał pO\\ ieclzieć, gdzie leży granica, w której po
lityka się zaczyna. R_()\ntież należy ubolewać 
- zdanjem pisma - że arcybiskup nie zganił 
wmięszania się polityki do spraw religijnych. 

Z różnych stron~ 
l(ray. Górnik \\ 'oli został w kopalni .,Bonifa

tius·' okaleczonv. 
Oberhauseń. Dawniejszy sługa szkólny Gilde

haus. iicz~cy lat 72 wypadt pr-zez okno pierwszego 
piętra i zabit się. 

l(astrop. ..Kolnische Volkszeitung" oblicza, że 
przy ostatnich wyborach do rady miejskiej około 400 
polskich wyborców stanęło przeciw centrum, przez 
co kandydaci centro\Yi przepadli. 

Nowy Jor k. Podczas pożaru \\' kopalni "Kcar
sarge" ZlJalazlo śmier~ 7 górnil.;ó\\'. a 50 do 75 dotąd 
nie znaleziono. Prawdopodobnie też śmierć ponieśli. 

Horde. W ].;opalili "Bickefeld" zualaz.t górmk 
Kiliau śmierć. 

Lii tgendortmund. Górnik Uebsberg zosta.t w 
kopalni .,Crermania .. niebezpiecznie pokaleczony. 

Weitmar. Częś~ kopalni "Oencral ' ' zawaliła się. 
Górpicy orrzyr.1ali terminatki, ale znaleźli pracę w 
s;:;siednich kopalniach. Z ludzi nikt szkody nie po
nióst. Konie są jeszcze w kopalni. Kopalula zamy
śla bić nowy szyb, co potnYa oko!o 10 miesięcy. 

Hamme. Gmina !ia111rne godzi się na przylącze
nie do miasta, je;i,cli miasto Bochum przyjmie jej \Ya• 
run hi. 

Kotoszwar. Zecerzy tute,isl streJkują. 
Dzienniki \\ yszły litogra-fo\\'ant;. 

Dortmund. "Trentonla" donosi o skandalu, 
który nie dawuo. -r.,d:rtrzył slG \\ .. wysokich kołach 
szlacheckid1 w \r\ 'estfalii. Zona barona v. R. 
matk~ trojga d7ieci. ucirk i ą z kapitanem M·. P"a-=
ni v. R. jcsr cr>rlq zmarłego wy,okiego urzędni
ka. Cóż na to hakatystyczne gazety -- a rniano
\\·icie ,.Post'' - która bije kapitał z procesu -
obecnie się to::zq...::ego w Berlinie i zarzuca ko
rupcyę wszystkim stanom u nas. Gdybyśmy 
rówPą monet<.t odplacać mieli - nie bytoby to 
szlachetne - a i nicrozsądnem. 

Takie gorszące wypadki zachodz<1 u \\·szy
stkich naroclO\\ ·ości - a więc "niech· każdy 
przed \dasnemi Z8.miata drZ\\ iami." 

Londyn. O rozruchach w -o b\\ odzie Warm
bad donosi .,Daily Mail" \\~ telegramie z Kap
sztadu: Bondeicwarto\>,·ie zbuntO\\·ali się 28 ze
sz tego rniesi~1 ca. Podobno powstaJ cały szczep 
\\. liczbie 3 do l O tysięcy ludzi. Oddział. skta
d2j4cy s:ę z 110 ludzi. \Yyruszyl z czteren-;a dzia-
łami g(H·skiemi z i\'indho .k do \Varmbad. 

Osłatnie wiadcuności. 
B e r i i u. Cesarz niemiecki poddać się musiał 

operacyi. \Vykroiono z gardin .iakąś narośl. 
L o n d Y n. Bezrobocia robotników w ł<amienio. 

łomach Cord~ f'eHrhyn. zostaio po trzech latach ukoń
czone. Lord ni.e ustąpił ani tta krok. Tak wiec bez
robocie nie ·Udało się, mimo tak dhtJ;de~o trwania. 

.RzYm. Ojciec św. przyjął 20 tysięcy paraiian 
rzymskich. 

Towarzystwo św. Józefa w Essen 
donosi szan. Rodakom w Essen i okolicy, iż vv nie
dziele dnia l5 listopada mządzamy 8-mą rocznicę za
łożenia towarzystwa naszego. Towarzystwa, które 
zaproszenia dostały . i te, które dla braku adresu ta
ko\Vych nie otrzymaty, najserdeczniej zapraszamy. 
Program zabawy następujący : O godz. 4 koncert. 
przeplatany clek!amacys.mi i śpie\\'em, w km1cu te
atr p. t.: ,,Chiopi arystokraci". \V stęp na salę dla 
czton1-;:ów wszystkich towarzystw 50 fen., dla gości 
l mr. Zabawa odbędzie się w lokalu p. iVieistra, ,.Al
fredushaus", ul. Frohnhaus·en Str. 19. 

Uwaga. W tę samą niedzielę o godz. 2% po pol. 
zebranie na sali posiedzeń, na które się wszystkich 
cz.łanków i gośoi zaprasza. ' Z a r z ą d. 

Wiec Zjednocze nia w Harohorn 
odbędzie się duia 15 listopada o godz. 110 w lokalu 
p. Marrego. Na porządku dziennym: l) Kasa lmap
szaftowa. 2) \V olna dyskusya. 3) Rozmaitości. O 
liczny udziai Rodaków w ogóle a górników w szcze
góle zaprasza Józef Regulski, wiceprezes. 

Wiec polski w Gełsenkirchen 
odbędzie się dnia 15 listopada o godz. 3 po pot. 
w sali "Germania" (Baumeister) ul. Hemtannstr • 

Porządek obrad: 1) Sprawa opieki ducho
wnej w parafiach obecnego miasta Gełsenkir
chen, 2) Spra,va wycho wania dzieci, 3) Sprawy 
różne, dotyczące Polaków na obczyźnie. 

O liczny udzia ł Rodaków nie tylko z obe~ 
nego miasta Gełsenkirchen, lecz też z btiższej i 
dalszej okolicy uprasza się. 



~~~~~~~~~m~~ 
Szanownemu sekretarzowi 

Fr. Zmyślonemu 
eraz jego dozgonej towarzyszce życia 

Helenie Adamczak 
-oraz zastępcy sekretarza 

Fr. Kozikowi 
i jego dozgonnej towarzyszce życia 

Tekli Michalak 
składamv w dziel1 ich ślubu 10 i 9 listopa da :.ak tJ aj
szczersze .życzenia. aby im się ich życzenia jak naj
święciej ziścity, żeby im się jak nailepiei w ich życiu 
powodzHo, przytern wykrzykujemy po trzy kro.:: 
•• Mlode pary niech żyją! 

Koło śpiewu "Harmonia" w Wattenschefd. 

~~~m~m~~~~~~~*~~~ 
tiłł i4~~~,SJ. 411~~~~ ~ 

Szano\vnym f{odaczkom donoszę, 1z os ·t

.dlHam się w Oberhausen przy ul. Steinstr. 18 
jako 

akuszerka Polka. 
Polecam się do nslug w zakres akuszersiwa 

wchodzących. Balbina Kaube. 

Baczność dyrygenci! 
Ko!lo ~piewu .. Kościuszko" w Alstaden. które 

istnieje iuż 5 lat a posiada 40 czronków. poszukuje 
dy rygenta dzid nev,o. · Zgfoszenia przyjmnie piśmi en 
nie jó1..ef Łazarewicz. Alstadtn 2.?811. 

~~}l~H~~H~~Js.~~ 
Szanownemu chorążemu 

l~nacemu Szymkowiakowi, 
oraz jego narzeczonej . 

Maryarmie Zótkowskiej 
w !zieJ} ślubu l O listopada zasylamy serdeczlte 
nia. Tego wam życzy 

Towarzystwo św. Józefa w 

~IH$~~~~m~~~~HIJ~{~~.~~· 
~~ ~tr, Ji&..f}~ i;~ -4.~~ ~!~ .• J~~._ -~~a.;~~ ~!~$1~~~~~-;,:il:O..Wii. . 
~·~·-ł,::- ~(6'· -~~ ~.\"" ~i~ ~tF ~, ... V Wf."~ ~\'-' ~l~ "i'/,~ 

Koło śpiewu .,Sobieski" w Herten 
za y~a w dniu ślubu to listopada szan. czlonko\Yi 

p. Ignacemu Szymkowiakowi 
i jego narzeczonej p. . 

Maryi Zółkowskiej 
życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślnośc i i 
, Uoda para niech żyje! Z ar 
.f!~ .;.:)~ .... ~k. ---~!-.. ~~ ~~~~~~'!'e- !Wr:.~"~ ~!~~!~..:l~, ~~ 
"''ff~; -.-,~ ~l>"' ~l~~w -·f~ .,.,.~ '"'f; ?~&~ "!f•' ~.~ ~'"' "'l'" ~.,~ 

Baczność! Wanne! 
Szan. moim odbiorcom i publiczności dq 

z dniem l listopada przeciągtern się z Bismarc 
Wanne, łlcfstr. nr. 47. Proszę o dalsze poparcie. 

Fr. Gość, ·krawiec polski. 
Poszukuję natychmiast porządne~o czel 

m:t stałą prac~. 

Donoszę szan. Rodakom w w Uen1e i (Jo)iolh·y, i~ mam 

wielki zapas ognisk i piecórł do palenia. 
'l'o.k samo Tlolecam w szelkie t•zf'ezy .k uchfAn t: t-' po cenach bardzo przys<ępny l'l t . 

1łlebłt~ może także każdy d(lstać z mojc·j poręki kup1ć . Zakupione oguis ,, a i meble dos taEie 
d:mno do domu odstawione. Polccam też ID l:\ ~Z)' DY do ~Z) cia i nea!!ł:II:"Ytty łło ptnr ni a. 
:.l.a ~6tÓ'Mł kę. - :Na od~li'ł\!• S!.. Janii owiak, Herne. Neustr 35. 

Apolinary \Vojciyński 
k~a'fiiPc .,olski 

w Ge se t!d:a·cben, ul. Ycreint>str. n r. lU. 
---===:.:.__ poleca s\Ytlj _;._:_::c_ __ 

warsztat krawiecki~ 
w którym wykonywa uhrunla, paletoty i spodnie pod gwa
rancy~ za dobre leżenie, po cenach tanich. l'ł iełki 
st.lad materyj na utrauia. 
S~ ój do ~wt>g4) t tio ~ Ój do wweł!lo! 

By o s i ę g n ą ć o b r ó t w i e l ki 
sprzedaję taniej niz niejedne fabryki. 

Wszystkie moje zegarki są starannie obciągniętt 
ł na minutę uregulowane. Za każdy zegarek daję ~ 
lat piśmienną gwarancyę. Obawy nie ma żadnej, bo 
to coby się podobać nie mialo, przyjmuję z powrotem 
i zwracam pieniądze. Trzeba się koniecznie przeko· 
JIAĆ, a kto nie kupi, toć trudno, ten sam sobie szkodzi 
Zamówienia i podziękowania codziennie nadchodzą. 

p ~.kcs 1\ajęgarnia. ,! 1.'~/i iJs. 

P o1~:~k." w B'l.- hHn. 

~ 
Poszukuj Q 

25 do30 robotni!\ ów 
zie.nu,ych. 

Ignacy Janko1vski, \Vanne 
ui.. Apo·thekerstr. nr. Ga. 

Przy moim wielkim obrocić jestem zadowo lony m:tłym zyskiem. 
Aby jeszcze większyobrót o::: ięgn~ć powziąłem jeszcze 

cen~>r poz1. iia.e, ~::{-~~~ 
~ Płaca 35 fen. na go zinę. 
" Zgłaszac można aię 

aby każdy mókł towa1·y spożywf'ze umnie znknpywnć. 1\Ia.n' nadzir.11J, 
że lJędę jeszcze raz tyle odbiorców mógł obsłużyć jak do tychcza.s. 

ł w Dorimnntlzie, 
! przy ulicy łJnschederstr. Da. 

P olecam szanownej publicznosci we Wanne i okolicy mój 

ł St. Jęsiali, 
szacbtmistrz. 

~~~~~~ 
wielki wybór materyj łokcio wy ch 

l 
l 
~ 

~ 

z czeladnicy 1 

krawieccy l 
znajdllJ zara?< pracę przy 
dobrej płacy. 

W1lhelm !-· oeke 
Rec'klingh.-Bruch. 

Grenzstr. nr. 40 II. 
(Konig Ludwig). 

,iako to: n1at~rye na czarne suknie od najtańszych do najdroższych cen 
Różne nt9i~r!e w nn:jnowszych gatunkach. 

Wielki wybór f:ntuchów dla niewia.st i dla dzieci , koszule damskie, 
męzkie i dla dzieci, oraz poń~.zocby i szkn:vpetki. Dalej polecam 
wielki wybór baftk.ów i ł•oronf'lk. na pościele powłoki i wsypy i 
wiele innych towarów, które niewymieniłem1 sprzedaję po cenh., bardzo 
A•ol!'lkif"j, a towar dobry. 

Rzetelna i tylko polska usługa! 

----------~--------------------

'' .... Natychmiast!!! 
przy bądźcie do 

S. Kleczewskiego w Herne, ul. Bahnhofstr. nr. 68. 
gdyż przyjdą na sprzedaż z interesu, który zbankrutował, paletoty zhnowe i n· 
brania, po ziu1ziwiajqco i dotąd niebywałych cenach. 

Około 100 paletotów męzkicb, kolor -czarny i szary, zamiast lG nu, teraz 
tvlko 7,50 mr. 
" Około 200 nbll·a:it ntezkich, różne moż]h,·e :kolory, zamiasł :~ o mr., teraz 10m. 

Olbr::tymi ~1 ybórf 
Czysto srebrne najpiękniej~z~ zega.rki z Matk~ 

lłoską, z 2 zloconemi ?rz~gaml 1 z naJlepszem p~i- , 
1l"!~ ,~·e;:, ami na 10 k::umemach po 12. 14, 16, 18 3 20 

Około l t O ciężkicli ·kosmatych żakietów zimo\\· ycb.~ z ciepłą podszew
ką po 3,fio mr. 

Około 000 ele~a:~u•kiclt spodni na. niedY.iel~. wszystlde farby po 4 mr . 
vVielki wybór płaszczy i ubrań dla dzieci, takich cen nikt jeszcze nie widział. 

lllJ.ifC l • 
Na iwr; p ~ ni;llszy r. Matl(ą Boską ~egarek, z~oc~n• 

Jiter~,, 1 !•<. jo;:dohniejszymi zloconym1 brzega.mt~ ci~~ 
t.xi v; srf?b rze i z na.'lepszym na 10 kam1en1 pr.l· 
~~ ! :l ,_., •' rl :icn: tylko .?6 mr. Zegarka tego z pewnośct~ 

'•ikt j..szcz.e nh' widziai. . 
Zegarek niklowY cyl. kluczykowy 5,40 1 8 mr. 
Zegarek posrebrzany kluczykowy 5,90 mr: . 
Zegarek posrebrzany najlepszy na 6 kannemach 

kluczykowy 7.75 rur. . . 
Zegarek czysto srebrny cyt. na. 6 k.am1em klucz. 

Jab remon. z 2 zloconemi brzegami pnma werk 10 •r.- Ten sam na lO kamieniach po 12 .marek.. . 
Lańcuszki po 25, 30, 50, 85 fen., lepsze mklo'\\· c •o l, 1,25. 1,50. 1,75 mr. • • 

Cenniki bog·ate na 500 IlustracyJ •1 zegarki, lańcuszki, biżuterye, także skrzypce, fle· 
ły, klarnety, harmoniki, oraz noże, br~ytwy, portmo· 
•etki i różne okolicznościowe podarki wysylam ka· 
.ldemu darmo i franko. 

M. D A N E CK l? Miej~ka Górka. 
f Gorehen Bez. Posen.l 

O bej · zyjc ··(~ sot>ie IZlO] oćldzi l obu-w- .a. 
vV:,;sokie trze Rtiki danl!!lkie d0 sznurowania l 

i z guzikami 4,50 mr. 
Damsk:ie pantofle domowe 80 fen. 
Damskie trzewiki jedwabne elcg. 6,00 mr 
Trze,viki z guzikami dla dzieci 

21-24 25-2G 27-30 31-35 
1,85 mr. 2,20 mr. 2,50 mr. 2,95 mr. 

l 
l 

.Kamasze n•ęzkie, śpilkowane 
Trzewiki niedzielne dla mężczyzn 
Pf)łboty i tło sznUI'Ołlrania dla 
mężczyzn 

T .rz~ ~'ki' dla (h.ieci z ciQżklej skó-
ry z gwoźd:daJ!l i od 

3,00 mr. 

200 par rewików do mo~ych dla dzied od 36 fena pocz. 

zews , 
Berne, Babnhofstr. 68. - K.astrop, naprzeciw oberży Punge. 

S. Kle 
Przybywający z ohwodn 25 mil otrzymaj~ zw·•·ot kosztr&w podróży~ 

Niech nik t nie z.t.n~edba LOI'ZY!'Itać z tej ~po!l'c:.bno~~- i! 



4,~· łodlłenne pJsmo ltdowe dla Polak6w ta obczyźnie, pogwięcone sprawom~ narodowym, politycznym i zarobkowym. 

Jffllil••zl codzłenaJe z WYłatłJ:łem dni Jnłwii*IC!i:I!Ycll 
Ił 4eliltldem religiJnym p. t.: •• Nauka Katollt;.kl11 z b'
••••lkiem apolecznym D. t. . .• Glos 26rnik6w f hltnl•wu. eraz pisemkiem literackłem p, t ... Z·•łercladlo". 
P111dPIDiła kwartalna na poczcie i D listowYt!a WYnosi 
J .JJr. ISO fen .• a z odnoszeniem do doma l mr. 9~ fen. 
.,Jiłar11 Połski" zapisany jest w cenaika n.ułoWYm 

pod znakiem .. t oolniach" nr. 131. 

Módl się l pracuj l 

Za lnaernty placi się za miejsce rządka drobnego druku 
15 fen .• a za ogłoszenia zamieszczone przed inseratami 
~ Ofen. Kto często oglasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tlomaczenie z obcych języków na pol
tJki nic się nie placi. - Listy do redakcyi, Drukarni 
ł Księgarni należy oplacić i podać w nich dokladny 
"•r\bs piszącego. Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
trorespondentów bez ich upoważnienia nie wskazuje się. 

Bochum (W es1falia), sr~da 11-go listopada 1903. Bok 13. 
Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy ulicy M~!.ltheserstrasse nr. 17 na dole. - Adres: "Wiarus Polski", Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie ttzlecł swe 
. t~łld6, czyta6 i pisać po polsku! Nie 

fał Polakiem, kto potomst'MI swemu 
m r.wemezyć sl~ pozwoli ! 

lU\ l wypadków dnia. 
ją 

ieg P'olityka we wojsku. 
. Piszą do "Nowin f-(adborski·ch": W Raci-
ł oorzu we _wtorek ubiegly po odbytych kontro-

lach rezerwistów· zwrócił się kapitan · obwodo-
ł wy z przemową do rezerwistów, zachęcając ich, 

aby wstępo;wali do "kriegervereinów", bo te "fe
rajny" są przeciw socyalnym demokratom na
rodowymi i Folakom (Orosspolen). 

Powstanie w · afrykańskich posiadłośdach nie
mieckich. 

W koloniach niemieckich Afryki burzy się 
łudn<>ść. Rozmiarów dotąd nie stwierdzono. 

Telegramy. 
N e a p o l. Minister włoski finansów za-

strzelił się. 
B e r l i n. Stan zdrowia cesarza niemiec

kiego jest zadawalający. 
Ił z y m. Ojciec św. prekanizował na ostat~ 

fłim konsystorzu probosz.cza wojskowego ks . . 
Vollmara na biskupa pergamowskiego. 

Pola~v na obczyźnie. 
"Wiarus Polski" przed sądem. 

Pan Leon Trze:biński, mający stanow1isko 
.Przy dortrinmdzkim "Przewodniku", wytoczył 
eGaktorowi pisma naszego proces, że tenże nie 
zamieścił nadesłanego sprostowania. 
-Chod.zilo·"-o~- k·orespondencyę z ii~mb~ch, 
zamieszczoną w nr. 144 .,Wiar. Pols." l(ore
SPQ'ndent twi·erdzif, że pewien Rodak z tlom
bruch otrzymał za agitacyę 7 mr. Chociaż z 
korespond.encyi jasno zupełnie wynika, że od-

. nosi się owa wzmianka o 7 rnr. d'o oweg-o Roda
b z. Horn b ruch, p. Trzebi'ński, który stawał jako 
świadek, twierdził koniecznie, że on był myśla-
ny. ' 

Oskarż·ouy który siG sam bronił, zaznaczy!, . ' .. 
ze po przeczytaniu calej koresponclencyl me mo-
że nikt mieć wątpli\V'Ości, że tam nie o p. T. chn
d.zi. Zastępca prok11ratora wniósł. o ile dosły
szeć było można, o 15 mr. grzywnY, ale sąd u
znal, że z treści korespondencyi nie można o
skarżonemu udowodnić iż miał p. T., a nie O'\Ve
go, Polaka z łlomb111ch 'na myśli. P. B rejski zn
~tał zatem uwolniony, a koszta nałoż.ono kasie 
J)ąństwowej. 

. Nadmieniamy, iż p. T. opowiadał, że jeszcze 
\\Tlęcej. procesó-w Wiarusowi Polskiemu" wyto
czy. Alez orwsz~;n, nie lękamy się i:Ch bynaj
lłlniej. · 

Wi•ec polski w Bruchu 
"" sprawie wyborów do doeoru i reprezentacyi 
kościelnej odbył się w ubiegłą niedzielę przy 'li
~n'Ytn ud·ziaJe Rodaków. Wiec zagail P'· J. 
Sz~nkarek, a prz.ewodniczyt mu p. Feliks .szy
tnanski. .W sprawi'e wyborów i w sprawie o-

pieki duchownej w Bruchn przemawiali pp. Ja
nowski, Brzeskot i(uja\va i A. Breiski. 

Postawiono \Vszystkich własnych kandyda
tów z zachętą, aby każdy w dni n \v yboró\\, 
który dotąd nie jest znany, spe.Inii SW()_i obo\vią

zek. 
W myśl uchwa·i ogólnego wieca esseńskiego 

wybrano też komitet ) który sprawą opieki du
chownej w Bruchu ma się zająć. 

Bottrop. Sw-ego czasu poruszono sprawę 
założenia towarzystwa budowy sali, która· w 
Bottropie bardzo potrzebna, gdy nasze to.wa·
rzystwa już od miesięcy zebral1 odby\\Tać nie 
mogą, i1 nie mówiąc już nic o pozyskaniu sali na 
wiec. Przy}}Ominam Rodakom tę spra\\· ę. bo 
nie WOlno nam przecież zasypiać grusze!\ \V PO
f)iele. Tu chodzi o to, aby sobie na przyszłość 
zabezpieczyć dach nad glową, a gdzie nas tu 
tyle tysięcy, to fraszką być pO\vinno postawienie 
jakiegoś przytuliska. Proszę tedy Rodaków., 
aby sprawą tą zechcieli się zająć. Zbierrujmy 
grosze, a jak przyslo·wie mówi: Ziarnko do 
ziarnka, a zbierze się rmarka! t1Ra. 

Dortmund. Otrzymujemy od O. Bazylego 
co następuje: 

Dortmund, dnia 6. 11. 1903. 
Szanowną Re.dakcyę pr:oszę uprzeimi'e o za

mieszczenie w tamach .,Wiarusa P.olskiego" na
stępujących s! ów: 

Z natleslanego mi dzisiaj listu do,viadnję się, 
że. w B. pewna kobieta (Potka) usi1luje ostręczyć 
swych znajomych, jakich między rodakami na
szemi ma, od używania lub też kupowania ksią
żek do nabożeństwa, które mają podpis księdza 
kardynała Koppa, wmawiając w ludzi, że te 
książki ni'e dobre. 

Tak sarniO mial się nie dawno temu wyrazić 
także ktoś inny na obchodzie· rocznicy pe\Vnego 

· towarzystwa polskieg·o. 
Gdyby to mialo .być prawqą. natenczas by

loby to rzeczą ni·eslychaną. Co ksiądz kardynał 
jako pomazaniec Boży za dobre, ti. za niesprze
chvi'ające się wierze katolickiej, uznaje, tego prn
sty człowiek ganić nie powinien, do tego nie ma 
prawa. Chyba ślepa nien3JWtść do postawy ta
kiej nakłonić i słowa takie podykto\vać , może 
- a nienawiść tego Po.dza.lu jest bez względu na 
źródlo, z którego pochodzi zawsze · Ciężkim 
grzechem. 

i(odacy! \Vystrzega}my się tego. piln ie, al 
bowiem jako k3ttohcy mamy obowi,ązek szano
wać i słuchać tych, którzy jako szafarze sł·owa 
Bożego nad nami są ustanowieni. 

Korespond.entowi memu odpowiad1am na 
tej drodze na: zapytanie jego, że pieczęć biskupia · 
nie jest na książce koniecznie potrzebna. Wy
starcza u-waga, że książka ma aprob,atę w ladzy 
duchownej, tak zwaną imprimaturę wyrażaną 
zwykle słowami: ,,Imprimatur ... " ,,lmprimi per
mittitur ... '' 

Z szacunkiem 
O. BazyJi. Mazurowski. 

Eigen przy Bottro.pie. Otrzymujemy z pro
śbą o zamieszczenie, co następuje: 

Panom od "Gewerkvereinu" odpowiadam 
tyle: 

l) "Gewerkverein'' porzuciłem, ponieważ 
'z powodu sfalszowania odn. przekręcenia refe
ratu w piśmie "Berg]snappe", pozwano mnie 
przed kratki sądowe, ale nie dlatego, iż mnie nie 

dano żadnej posady przy "Ge\verkvereinie''. 
2) Nie jest prawdą, że ze wszelldch sit zwal

czałem polską organizacyę. Twierdziłem tylko 
na zebraniach, że ustawy pod nie:jednym \VZglę
dem mi się nie podobają, ale. należy odczekać. 

3) Nie prawdą jest, jakobym nie pracował 
w ziemi. Przecież to przywódcy organizacyi 
powinno być wiadomem, iż podlug górniczo-po~-. 
licyjnych przepisów, kto jako przybijacz (An~ 
schlager) ma być zatrudniony, winien poprzed
nio dwa lata pod ziemią pracować. 

4) Nie jest prawdą, jakobym kieclykoh\11i.ek 
z _iakim socyalistą rozma'Yiaf o zwalczaniu 
chrześclaf1skiego ,,Gewerkvereinu". 

5) Pravvdą natomiast jest, że p. Brust w mo
jej obecności zarzucał p. Breiskiemu z Bochum 
brak charakteru, że mówił dl()l mnie, iż p. Buchr 
ner był na akademii. 

Prawdą jest, że p. Brust wezwał mnie, abym 
na zebraniu "Zjednoczenia" w· Dellwig starał się 
v,·plynąć na sprawę wyb-orów do górniczego są
du procederowego. 

7) Je t też pra'\ dą, że p. Brt1s mi mfnvił~ 
abym powiedział g'Ościnnym w, Bottropie, aże
by "Zjednoczeniu zawo<:lo.wemu polskiemu" nie 
dali lokalu na wiec. 

8) Prawdą jest, że różni panowie, także du
chowni \Vzywali mnie, abym na publicznych ze
braniach występowal przeciw polskiej kandyda
turze. Nazwiskami mogę służyć. 

9) W nr. z 17 października pisze "Bergknap~· 
pe" coś o zamiarze p. Brusta, osiedlenia się jako 
nauczyciel przyzwonosci. Bardzo dobrze! 
Niech tylko p. Brust zacznie naukę od swych! 
przyjaciół, a będzie miał pracy podostartkiem. 
Jak pan Brus t pokaże swe zdolności! '\' n tym kie.
runku. tOt gotów· jestem takze udać się do nieg() 
w naukę. 

10) Jeżeli mowa· o renegacie, to zna}dlzie go 
p. Brust we wlasnej osobie. 

U) Co sądzić o człowieku, który innycH 
\vyzywa od głupców, niech sobie każdy sam 
dopowie. · Brzeskot, górnik. 

Władysław Jagiełło. 
Po śmierci króla Ludwika \VGgrzy ogłosili 

królową starszą córkę jego Maryę, \Vięc t(łt juz 
w Polsce panować nie mogło i Polacy jej ju~ 
nie chcieli. Zatem wdo\v.a po L11dwiku królowa 
.E 1 źbieta oznajmiła im, że przyśle im naimlodseą 
Jadwigę. Oczekiwali więc z. niecierpliwością 
jej przybycia. Ale że to byla młodziutka, 12-let
nia księżniczka, odągala się matka z wysłaniem 
jej przez. cale dwa lata. Naprój~no Polacy pro~ 
sili, grozili nawet, że kogo innego obi10rą. Do
piero po dwuch latach przyjechała Jadwiga, śli
czna i dobra jak aniof - tak że ją Polacy odrazu 
pokochali i wkrótce ją ukoronowaH w dzień jej 
imuenin dnia 15 października 1384 r 

Po koronacyi przemyśliwali nad tern, kogo 
Jej dać za męża, chociaż była już zaręczoną Wil
helmowi Austryackiemu; tego jednak iako Niem
ca za nic nie chcieli. - Ale dowiedział się o 
wstąpieniu na tron królowej ~adv\igi w. książę 
litewski Jag'ieHo, wnuk Gedymina i postanowił 
starać się o jej rękę. Wyprawił tedy uroczyste 
posclstwn do Krakowa i przyrzekał, że się z 
całą Litwą ochrzci i przyłączy ją do Polski, je
żeli król<)twa go przyjmie. Polacy uradowali się 
tem niczmi·ernie, ale królowa przeraziła się tą 
prośbą, bo jej żaJ bylo Wilhelma, z którym się 



vd dziecifistwa wycho\VY\\"ała, a Jagiellę wysta
:wial·a sobie jako dzikiego barbarzy(tcę - ode-
stała więc po-stów do \Vęgier, d w rki S\i. ej 
:Elź.biety, w tej nadziei, że ją matka roui. Ak 
królo\\·a :Elź.bieta Ddpowiedziała. ż~by Poh.:y 
uczynili to, co jest z dobrem KDścio.ta i Polski. 

Nie odrazu Jadwiga zgodziła się na ten ,,·y
tiOk iJ długo musieli prac{)wać nad nią Polacy; 
:nakoniec skłonili ją biskupi do Dfiary, mówiąc, 
~e od niej jednej zależy pozyskanie cafego naro
du pogai1skiego dla \Viary św. - Pobożna Jad
!\viga pośw.ięciła siebie dla tniłości Boga. Po
rwiadają, że kiedy się modliła w swej boleści, 
przed Panem Jezusem ukrzyżowanym, w ka
tedrze na• \V a we lu - sam Pan Jezus do nie i 
przem<>wH i da-ł jej moc do spdnienia tej ofiary. 
Ona wtedy zdjęta z g1o\vy czarną krepową za
słonę i zarzuciła na stopy Ukrzyżo\vanego na 
znak, że pergrzehala swoje uczucia w milości 
Chrystusowej. 

Kiedy uszczęśliwieni Polacy wyprawili po
selstwo z tą \Vieścią do JagieHy, on zaraz \\'Y
brał się w drogę w świetnym orszaku książąt 
:braci swoich i panów litew·skich. - PanO\Yic 
·polscy wyjechali naprzeciw· niegD do Sandomie
!1·za, a dnia: 12 !mego 1386 roku wjechat \Yielki 
J\sią~~ ę wspaniaie do KrakD\Va. Trudno \\-ypo
'viedzieć, jaka· to by la chwila! Przywiedli go 
'Zaraz do Jadwigi, która oczekiwała księcia na 
tronie w licznem gronie bisk11pó\v, pafl i panów 
polskich. Jagietlo był zachwycony widokiem 
majestatu Jadwigi i z \Vielką czcią ją powitat 

\Vyuczyli go potem biskupi prawd wiary 
chrZl' Ściai'lskiej, nastąpił więc rych·IO chrzest je .. 
go, dnia 15 lutego i dano mu imię \Viadyslaw. 
Ochrzdło się także kilku braci jego, vVigund , 
SkirgieUo, Swidrygie.rto · i stryjeczny \Vitold. 
Niedługo potem odbyl się ślub \Vładystawa z 
1Jad\\ igą i kowna•cya dnia 4 marca 1386 r. 

Po koronacyi pojechali oboje króle.st\\"0 do 
jWielkopobki, bo tam były ciąg.te niezgody i 
prawie wojna domowa. - Zdarzy/o się w dr-o
dze, że z r·ozkazu króla dworzanie zabierali 
·kmiotkom, co midi: drób, owies, siano itp. na 
potrzeby dwl()ru, bo Jagiełło myślal, że to tak 
n1nżna w P{)lsce, jak w pogańskiej Lit\\ ie. Po
:wstal lament, skargi do królowej, która kazała 
im oddać wszystko, a gdy jej król oznaJmiL że 
l()ddano. odezwała się: ,.Dobrze, żeśde im do
bytek oddali, ale któż im lzy powróci?" Odtąd 
J agieUo mając wzór tak świętej królo\\·ei, zmie
nił się zupełnie i byl pełen dobroci serca i szla
chetności. - \Vielkopolska się uspokoi~a. a król 
postanowir udać ~ ię na Litwę, żeby ją ochrzci'ć. 

Wybrał się \Vładystaw JagieHo na Litwę 
z. królową, a towarzyszyl mu arcybiskup Bo
dzanta, inni biskupi, wielu ksi-ęży, którzy nau
czali lud wiary św., a sam król im pomagał, tló
macząc po litewsJm slowa kaptat'tskie. Królowa 
przywićzła z sobą mnóstwo szat, kożuchów, 
wstążek, korali. że9y lud podarunkami z<tchę
cać; wyszywała też bogate i piękne ornaty do 
kościołów. Na miejscu pogańskiej świątyni Per
kuna w Wilnie, stanęła katedra św. Stanis{a\\ a. 

Król zostat jeszcze na Litwie, a Jadwiga 
wróciła dD Polski, żeby Folakom dotrzymać 
słowa, gdyż hn przyrzekła .Ruś Czerwoną zv.Tó
cić. \Vybrała się tam na czele rycerstwa, ale nie 
potrzebowała woJo\vać, bo jej się wszyscy z ra
dością po ddawali. W Jarosła~wiu powitali ją po
słowie z Przemyśla, a w Gródku ze Lwowa. 
Potwierdziła im Jadwiga prawa i przywileje na
dane przez l(azimierza. Krół zaś na Litwie zro
bił w. 1~ ::. . .;-.:;cm \Vitolda, a 11a Ruskicm Ks:G-
twń·e w l(ijo\vie osadzil Skirgiet!ę. Wszakże 

:Witold po śmierci Skirgiet!y i Ruś oddziedzi
czyt Był to dzielny i mądry książę, a gorliwy 
o wiarę, zaczął wojować z Tatarami w obronie 
·chrześciallst\V'a. Jednego razu przedsięwziął na 
•nich wyprawę; zebrał liczne wojsko z Polaków. 
Litwi nów i Rusinów złożone, ale widać musiał 
to zrobić raczej z próżności dla swej sławy, bo 
mu Róg nie pob.togosławi.t - poniósł klęskę nad 
rzeką Worsklą r. 1399; samych kniazió-w zginęło 
70. - Królowa Jadwiga przestrzegała go przed 
t :c1 wojną, ale on nie chciał słuchać - a proro
ctwo się spełniło. 

Przepowiedziała też Jadwiga i śmierć swo.
ją i tego samego roku 1399 umarła jak święta, a 
król i Polacy niezmiernie ją opłakiwali. - Tak 
dbała o dobro narodu, że wszystkie S\VDje klej
noty i skarby zapisała testamentem na podnie
silenie Wszechnicy krakowskiej, którą jej ojciec 
Ludwik zaniedbał - pamiętając, że była zatożo~ 
tfla przez jej dziada Kazimierza W. - Król Wła
dysław święcie do.pelnił ostatniej woli Jad\vigi · 

WIARUS POLSI<ł. 

i \\ · rocznicę jej śmierci, r. 1400 na nowo zbu
dowana \Vszechnica została uroczyście otwar
tą. 

Za \Vładystawa Jagiełły Krzyżacy takich 
się dopuszczali niegodziwości, że musial z nimi 
wojo\\·ać. - l(iedy byt głód na Li't\-vie, król po ... 
slal tam 20 statków ze zbożem. Krzyżacy stat
ki te sobie zabrali, a swoje zboże za drogie pie
niądze Litwinom sprzedawali. Okrucieństwa
mi do chrztu zmuszali Żmudzinów. - Chdeli 
tym sposobem Polaków rozjątrzyć i \Vojnę spr-o
wadzić, żeby całą Polskę zagrabić i podzielić się 
nią z cesarzem niemieckim. - Nie dopuścił tego 
Pan Bóg. - W t. 1410 stanęty oba ·wojska do 
bitwy' pod Griin\\·aldem j Tannenbergiem 15 li
pca. -Z Polakami byli także i Lit\vini pod ·s\VD
im wodzem w. księciem Witoldem. Jak zawsze, 
wszyscy pobożni przygoto,,·ali się spowiedzią 
i komunią św. w takiej ch\\"ili, kiedy mogli ży
cie stracić, a król caiemi godzinami modlił się w 
namiocie. - Przed bitwą o-bjeżdżał z Witołdem 
szeregi i zagrze,val do męstwa;· wtedy to z urą
ganiem przyszed[ poseł od w. mistrza, niosąc 
dwa miecze i powiedział te słowa: "Sławny 
krółu, w. mistrz Ulrych przysyła ci te. dwa mie
cze. tobie jeden a Witoldowi dmgi, abyś się 
miał czcm bronić". Król bez dumy odpowie
dz ial: Przyjmujemy te miecze, może się na 
was przydadzą". Kiedy już mieli uderzyć na 
siebie, Polacy zaśpie\\ ·aJi pieśń ,,Boga Rodzica" 
i z cudowną pomocą Bożą tegoż dnia odnieśli 
zwycięstwo, którem Pan Bóg dumę krzyżacką 
upokorzyl. \V czasie bitwy ukazał się nad woj .. 
skiem polskiem Ś\L Stanisla\L - Wielu- Niem
CÓ\\. poległo i sam w. mistrz, a królowi uratował 
życie młody rycerze Zbigniew Oleśnicki. - Po
łacy lękając się o króla. otoczyli go strażą, do 
której należał i nasz rycerz. Kiedy sążnisty 
Krzyżak jakiś dostrzegł króla w zlocis~j zbroi 
i pędZi:lC, mia-l już wiócznią w niego ugodzić -
przypadł Zbigniew i zcpchnącł Niemca z konia 
zlamanem drzew.::em. a inni go debili. - Ten 
sam Zbigniew został później biskupem krak-o:w:
skim i kardynałem. vVszakże Polacy nie spie
szyH się z odebraniem S\H}jej własności i od
zyskali tylko Zmudź i ziemię dobrzy(lską. W 
ciągu · swego panowania \Vładystaw Jagietło 
nieraz ich jeszcze zwyciężyL Pomagał:O do te
go ściślejsze zjedno-czenie Lin,·y z Polską, co 
zostało umocnione nowym aktem Unii w łiorD
dle r. 1413 i pamiętne jest pod nazwą Unii tlo
rodelskiej, Tam Polacy przYiGii Litwinów wy
znania karolickiego do swoich herbów, przez co 
się skojarzyty Dba te narody jakoby w jedną 
rodzinę, do czego zmierzały i inne postano-wie-
ni a. 

\V r. 1413 pojechat król na Zmudź. (część 
Litwy nad m-orzem BaHyckiem l;_jO{ożoną), gdzie 
jeszcze nie była opO\\"iadana Ewangielia. - Sarn 
król parnagai kapłanom do nauczania wiary Ś\v., 
sam zalał Znicz, to jest ogieó, który oni wieczy
ście utrzymywali na ottarzu, mając go za Boga, 
skoro tak potężny, że wszystko niszczy - tym
czasem ujrzeli, że się da~ wodą zalać. - Sam 
król mial jeszcze niektóre pogai'1skie nawyknie
nia, np. gdy mial z komnaty wychodzić, robił 
nogą kółko na podłodze. - Mimo to byl chrze
ścia(lskim i pobożnym królem: miał szczególne 
nabożeJ1stwo do relik\\"ii Krzyża św., które nie
gdyś, będąc pogan~nem z Poiski zabrał, i kilka 
razy piechotą odby\Yal pielgrzymkę na górę . 
Swiętokrzyzką. - Niezmiernie iubit {Dwy, ale 
i te na dobry pożytek obracal, bo ubitą zwierzy
uę \\. \\·iclkicj il o'ś ci p osy!uł na żywność dla \\·oj
ska. 

Po śmierci Jad\\ ·igi ożenił się z An11ą. wnu-
czką Kazimi e rza W. i mial dwie córki .ladwi.gę 
i Knnegundę. Po Annie mial trzecią żonę Elź
bictę, szlachciankę polską, a po tej czwartą, Zo
fi ę księżn rczkę Olszat'1ską Teraz dopiero docze
k a ł się d\nkh synó\,. \Vładysla wa i Kazimierza. 
Nareszcie już blisko 90-letni starzec, król Ja
gi eHo, słuchając śpie\nt slowikó,,. nocą w Mc
clycc, zaziębi{ się i umarł \\- Gródku pod Lwo
wem. ostatniego maja J.ł.34 r. Małoletnich sy
nÓ\\. zostawiŁ pod opieką Biskupa Zbigniewa 
Oleśnickiego i jemu przekazał swój picrściel( 
ślubny z Jadwigą, jako uajszczerszemu przyja
ciela\\ i, który się nie \\·aha l pra\\:dy mu m6'wić. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. 

Wejherowo. ,.Oaz. Od.'' pisze: Skanda
liczne zajście miało miejsce w dzieł1 zaduszny 
na cmentarzu w naszcm Wejherowie. PDłacy 

śpiewali po polsku. Niemcy po niemiecku. Ob~ 
dwie strony nie chcialy ustąpić, przyszlo do b~ 
jek, a nawet podobno noże miały się w robocie . 
\V szędzie się to u nas powtarza, że Ni·emcy ~.tJdnl 
polskich okolicach pragną swą niemczyznę ob. 'ęg 
ja\viać jako rozkazuj~cą, nawet w kościele. Czas DP' 
jest, aby temu tamę położyć. Wejherowski Po- \\'in 
wiat jest prawie czysto polski~ więc niemieckit ą 
pieśni Vv' kościele ustąpić winni. A że to się. wia 
rusom nie podoba, bo uczucia poddańc2e in 
ulożyly sobie wyrozumowanie, - to Połac ie< 
swych praw przyrodzonych przeto nie porzucą. cht: 
Prosimy naszych przyjaciół z Wejherowa o błiż. ~Ie 
sze, () ile możności dokładne wiadomości. rliel 

Brodnica. Robotnik Józef Witkowski z Du. 
żego l( onajadu wyratowat dnia 16 sierpnia Qd kie 
utonięcia z narażeniem własnego życia robotni. ie. 
ka Franciszka Frankowskiego, za co p. preze1 ·c~ 
rejencyjny udziela mu publicznej pochwały. ~kz 

Toruń. Z życzliwości dla agenta Połaka 
ubezpieczyła pewna pani dziecko swoje w tow3.relll 
rzystwie "lduna'' · \V tiali. vV polisie wypisano :Of 

jej nazwisko poprawnie na "ska", ale po ustą. ta l 
pieniu agenta Pofaka p. agent jeneralny pisał u 
roczyście "ski". Dyrekcya na zażalenie od eis: 
wiedziała dosyć szorstko i także pisuje "ski". itn 
Inne towarzystwa ubezpieczeń tak nie postępu ani 
j~, a już ubezpieczeni w "Weście" poznańskie~\\ 
metylko nie narażają się na· rażące każdego Po.tod 
laka przerabianie kof1cówki żeflskiej na męską, ani 
lecz otrzymają także listy, kwity i druki w ję. 
zyku polskim. rer 

Z W• l K p , ki ~ulu te. s. oznans ego. 'lus 
Z Szubina donoszą do "Bmmb. Tagebł.", że zi! 

\vypłacono teraz dodatek, zwany "Ostmarken·koh 
zułage'·. także tym nauczycielom·, których pier. a!ll 
watnic \vykluczono od dodatku, ponlew·aż byli ·zy 
członkami polskich Spółek. aki 

Poznań. Policya rozwiązała d w a posiedze. chi1 
ni a, zwoŁane przez podkomitety wyborcze dla :z:( 
rozpisania adresów do wyborców. Urzędnicy :zy 
oświadczyli, że dla tego nastąpiło rozwiązanie, o 
ponieważ o posiedzeniach nie powiadomiono po- ~dz 
licyi. Na jedno z tych posiedzet1, na którem hY·~abi 
lo. tylko 9 obywateli, przybyło aż dwóch urzęd· żen 
ników, a skonfiskowali spis wyborców, kartkimi 
wyborcze i koperty. Ze strony wyborc6w po- •e 
czyniono odpO\\iednie kroki. ta· 

CiosanJec. t Ś. p. ks. Ed,vard l(empfer, ~ · 
proboszcz w Ciosa!1cu, zasnął w Panu wczoraj; u1 

\\' 82 roku życia, a 50-tym kapłaństwa. Niech no 
cdpoczywa w pokoju! lor 

Poznąń. Do "Germanii" donoszą z Pozna·· 
nia, że suspendowano tutaj w urzędzie pewnego 
nauczyciela, ponievv"aż w Iekcyi hłstoryi źle się 
\vyraża[ o żydach. -- Jak oś żydzi są bardzo USJ 

draźliwymi i wply\vo,,·ymi. kiedy zaraz nau· rą 
czyciela zawieszają w urzędzie. Pew-no Połacygo 
innych obrażeń doznają od nauczycieli, a jednak hol 
ich nie zawieszają w urzędach. kni 

Trzemeszno. V\1 e wigilię dnia Zaduszneg(l i P· 
po nieszporach ludność miejska pospieszy ta n~ p 1 
cmentarz, na którym zablysly światla na gro- 0 

bach. Jakie zaś groby znajdują się na tym.\:· 
cmentarzu, które budzą wspomnienia, oto: Na .n J. 
jednym, będącym tuż przy glównym chodniku J: 
czytamy: ,,Grzegorz Klejpada t 23 - S. 1867 ez 
żołnierz Kościuszki." - Ni·ebcszczyk widział le· 6~ · 
psze czasy i walczy? o niepodleglość rodaków .. : ~ ~ 
O . b t . t . . k . b litO ro en Jes znaczme \\lę szym od mnyc ·" 
Rzęsiście go oświetlono. - Na d mg im kamieni<~c 
w środ~u cmentat~~~ w,idnieje ~apr•s: ,,Ojc~ .-z~ 
Syn -- z Sybcry1. Na trZC '...:lrn, na długteJ a 

~z~roki~j n~ogile wyr~t?· : . "Polegty~ - 1848~ 'k~ 
1 me więceJ. Ale to ]UZ wielka pamiątka! Pu· ' 
bliczność nasza trzemeszeflska ni'echaj te grobYner 
czcią otacza! vV Berlinie mogiła poleglych \\i . 

maren 1848 w czasie rewolucyi' i \valki za, s~ ~~~ 
body obywatelskie, -otaczaną czcią wielką t " · 
l . d . , . bY 'na <az ą roczmcę znoszą tam wolnomysim o li 
\\·atele wie(Jce - ale policya starannie je usuwa., a 
\V~ Warsz~wie mogiła pięciu rodaków, którYcb .t; 
d~tcz moskte·wska zabiła na placu przed Zalii l f 
ktcm w roku 1860, jest zrównaną z poziorne!li· 

0 

n'\ cment~r~u n~ Po,~·ązk~ch. Mi_ejsc~ te~~lll~ 
st~·zegą. taJ m pohcyanc1, ktorzy codztenme PI.a 'Je 
vne zbierają małe bukieciki lub też tylko kw!a~ 
ty, przez przechodniów tamże, przez cześć dl 
poległych, rZ'ucane. Każdy zwiedzający tę mo
giłę, rzuca bukiecik nieznacznie, a potem udek 
czemprędzej, by się do kozy nie dostał. Tak t 
wszędzie idea wolności, czy u niemców, czY ~ 1 

Po!akó\\r, czy gdzieindziej nawet kiełkuje - anH 
braterstwo ludów tli we wnętrzu, czek"tjąc IJO' a 
ry szczęśliwej. :ar 



się. że jej małżonek b:rl hersztem bandy zbójców 
i za jego ujęcie \\"}·znaczoną byla nagroda S ty
sięcy lirÓ\\-. - Tymczasem. gdy byla z mężem 
\\" mieszkaniu przybyio 3 mężczyzn, naz\Yali go 
zdrajcą i jeden z nich strzelił doń z re\\"Ohvera,. 
ale go chybił, natomiast wystrzelit żonie oko, a 
drugim strzałem zranil ją w. rękę. Następnie 
zbójcy dali jeszcze kilka strzałów, które męża 
trupem położyły. Zbójcy dowiedzieli się, że on 
z banku chciał ,, ·yciągnąć kapitały złożone i kh 
opuścić i dla tego go zabili. Zbójców tych are
sztowano. 

W l A RUS P O r: S K 1. 
~~---:~--~~--~~----~----~~~~~~~-----------------------------
ib) Ze Ślązka czyli Starej PeiSki. chcnvieńst\\"? czeskie energ;~zn:e prze::i-\\l"ko te-
b~ Zabrze. Na kopalni ,.Szczęście Ludwika" mu r~cho\n protestuje, zwracając się na 'Aie-
ICie~dniósl górr:ik Karol Kosz. przy rozstrzeliwaniu c,a~h 1 

\·\· szere~u petycyi prze.:i\\·ko żądaniu po-
r \ęgla ciężkie opa~zenia na całem ciele. _ Na dzlalu dyecezy1 praskiej i Ut\\·orzenia biskup-
·0!\opalni ,,Konkordyl'' przysypały \vęgte górnłka shva w Chebie. 
~zas,nncentego Sladka, który przytemt zlamał pra- Naturalnie biskupst\\ a narodowe jako za-
~r 11-ą rękę. .Obydw~óch un;i~szczono w lazarecie. sa_da muszą być odrzucone, niezgod~e są bo-
r1.11 Katowice. NJ}eszczęsltwy wypadek poniósł \Vtem z tradycyą i organizacy'l Kcścioia · co zaś 
1,~: ~· czwartek polier mularski Cyb!sz, wracając d? samego podziatu dye..::czyi praskiej ze' \\ · zglę-
~"1 ieczorem na kole. z pa:rcy. Na ulicy . łiegen- dow c~ysto, praktycznej natury, nie sprzeciwia-
acy~cheidta z powodu ślizkiei drogi wy\\rrócił się z łoby stę to zasadom Kościola, ale nie narodowe 
~~~~olem, przyczem wywichnął sobie rękę \V ra- le~z kościelne \\·zględy o tern decydować po~ 
' IZ}' . \\·mn.y. 

r
Jientu. 

Du. Opole. ~o'\:e~o prob?szcza księdza Abram-
1 

Kardynała praskiego. jak donoszą najśwież-
w kiego z I-(ozdz1ema przyJmowano- tu ostentacyj. sz~ telegramy w tej spra\v·ie, provvincya zasy-
~i 

1
ie. Dotychczasowy proboszcz ks. Rzepka od- PUJe telegramami z protestem ,,przeciw najcięż-

J]o,.iechał do Chroszczyny, gdzie mu zgnto\Yano szej ·od Biatej Góry zbrodni''; nie zliczylb'' ze-
~a . . b J ~kże prZYJęcie. raił publicznych. zwo.ly\vanych v-t tej pra\Yie 
~~ Mikołów. W ubiegły noniedzi~tlck wieczo- p~zez obie strony. \Vzbierają namiętności, bo 
ńfa~rem spali l się dom mieszkalny właściciela Ga- metylko ,.N arodni Listy". ale nawet ,Katolickie 
ano~:onia_ i _sto~o~la na pelni-ona żniwem. Przyczy- Listy" podają raz \\raz v, iadomcści, 'że sprawa 
tą. 1a poza1 u meznana. jest już w \Viedniu, przychylnie do niemców 
u Mikułczyce. Nieszczęście poniosła tona tu- ~rzesądzona, a \\. \Vatykanie pilnuje jej kardynal 

po. ejszego piekarza~ Broja. Jadąc wozem do Ro- Steinhuber i O. Biederlack, rektor ,.CoHegii ger-
~i". itnic, upuści'la z ręki bat, a chcąc go pochwy\;ić mani ci"· informacyi udziela zaś Kuryi rzymskiej 
pu anim upadnie na ziemię, wychyliła się naprzód prof~sor teologii w niemieckim, praskim uni\ver-
~~e~ \raza, prz~cz~m str~cila r6wnowagę i spaJh sytecie, łiilgenreiner. 
P

0
• od kola, ktore Ją przeJechały, tak że ciężko po- Książę-arcybiskup praski, kardynał Skrbcn-

kĄ anioną trzeba było odwieść do domu. sky przyjął w CZ\\"artek deputa\:yę pod przewo-
ię: W Wrocławiu odbył się w tamtefszym uni. dnicrwern p. ł1erolda, ktl}ra mu wręczyi a memo-

!:ersytecie niezwykły akt: otóż udzielano ty- ryaf przeciw podziało\\ "i dyecezyi praskiej na 
11lu doktora praw·a dawniejszemu czeladnikowi dye<:ezyą czeską i niernieck<.\. , 
/ślusarskiemu Jano\vi Szlachcinkowskiemu. C re. Ks. kardynat oznajmit że pomnożenie dve-

że~zi! się on w Pile v.,;-; r. 1874 jako syn roboiruka cyzyj mogłaby 1eżeć w interesie adrnlnistra~vi 
en-kolejowego i odwiedzał aż do 14 roku życia kocielnej ze \Y'Zględu na wzrost ludno'ci, ale ;l-
er·tamtejszą szkolę elementarną, następnie "''YU- waża tę spra\vę za nie n~ czasie~ pon~eważ kwe-
yli ·zył się ślusarstwa i zoslał czeladnikiem. Jako stya taka nie może być załatwioną przez Stoli-.:ę 

taki udał się na wędrÓ\\·kę, i zaszedt do Mona- Apost., bez porozumienia się z episkcpatem. a 
~e· hinm, gdzie znałazi korzystną pracę i został szczególnie z arcybiskupem. Otóż Stolica Apo-
dla ~z:onkiem towarzystwa czeladzi; tam odzna- stoiska w tej sprawie ani z nim. ani z episkopa-
~Y ~zy! się takiemi zdolnościami, że wprawiona go tem \\l Czechach nie porozumiewa,!a się i nie u-
le, do klaszto·ru 00. franciszkanów \V Landshnt klada.ta. , · 
~·~dzie zaczął przygotowywać się do egzamint; ' Z Czech. Czesi domagają się ustępstw ję .• 
Y·tabituryenckiego. Po otrzymaniu tonzury i wio- zyko\vych w · armii. Dzienniki czeskie śledzą 
d: żeniu habitu pogniewał się z Ojcami klasztnrny- pilnie przebieg zatargu madziarÓ\\. z rz,\dem o 
ki mi i \:vyst~wił z zakon n, znalazł przecież \Vkrót- prawa języka madziarskiego w armii. Czeskie 
O· ~e nowych opiekunów, za których pomo-cą do- "N arodni Listy" piszą, że naród czeski ma dla 

stal się do gimnazyum; po pólrocznym pobycie monarchii takie same znaczenie na zachodzie i 
~r~ \\wyższej prymie, zł·ożył w roku 1899 egzamin północy, jak madziarski na południu. vV pułkach 
a1 1udal się do Wrodavvia na studya prawnicze; czeskich mają być sztandary z godłami króle-

ch po trzech latach został rcferenclaryuszem i dok- STv\·a czeskiego, język czeski ·uwzględniony \V 

!orem prawa. szkolach wojslwwych i ofi(;erowie służący \\. 
a·, C h Z innych dzielnir. Pols.~i . zec a<::h mają \\ szyscy bez \vyjątku znać ję-
0 zyk czeski. 
ię San!.()'k. Za inicyatywą ·obywateli Sanoka 
zousyp~.no~ w r. 1897 na pjęknei górze tamże, gó- Z Austryi. Dzienniki donoszą, że na uni-
U· rą ~hcklewicza zwanej, mały kopiec i naZ\Yano wersytecie przyszlo do bójek pomiędzy studen-
cygo Imieniem w'ie·szcza. Kopiec ten usypuje się tarni narodo'\vo-niemiecldmi a klerykalnymi. 

ak 
nok · · h d Rektor upominał studentów, abv.. nie przynosili 

. am1 1 zac ·o zi ~obawa, czy z cz.asem nie zni-~nle, tak, że wypada go wzmocnić, rozszerzyć ujmy uniwersytetowi przez niegodne demon-
gul powiększyć. Wobec te60' komitet zwraca się stracye, zaznaczając. że kaleKiurn profesorów 
na2 gorącem wezwaniem do wszystkich, którzy \V spra\\ie zajść w Sejmie. jest tego samego zda-

Pol"1' · nia co studenci. Bójki mimo interwencyi rektD-
o- cw:~m1 się czują, aby myśli tej zginąć nie do-~~~ · oll · ra: tn\·aly aż do usunięcia się z u ni w··ersytetu stu-
m ·:· II 1 poparli i'!: choćby najmniejszymi datka- d · 1 a m1. entow k erykalnych. Policya ustawiona przed 

M' uniwersytetem nie mia~a powodu do wkrocze-
ku Je Ieisc~,. na ~t?;rym ko-pczyk si.ę \VZnosi. na- nia, gdyż zajścia rnial'y miejsce \V auli. 
1 zy do naJptęknteJszych zakątków kraju nasze-
e-~O. Ze szczytu kopca czarujący przedstawia Z Chin. Dzienniki donoszą z Szanghaju, że 
w. sr~ Widok na calą okolicę i na miasto Sanok u \Vi-elka Rada w Pekinie v\·ezwa!a te!egraficzn.ie 
b.lstop poJożone. Tutaj w pięknym, starożytnym, wszystkich wicekróli i gubernato-rów, aby ze-
iu~n~ct Sanem po1·ożonym zamku, mieszkali królo- brali pieniądze na \Vojsko·. poniew·aż uale.ży się 

..... rre vołscy, a w starożytnym kościele Franci- obawiać zenYania swsunków dyplomatycznvch 
zk · z Rosy'l· -

~ll1a ~11~\v_. \Vie_Iki zwyc. ięzca z_ po~ ?:unwa1du 
k łzenskim SI~ _węzie m ~ Zoftą ksJęzmczką m- Ch i{tscy u rzęd11 i .... y są bardzo zadm,·oleni z 

u· ne~ matką kr~lo\~ polskie~: ~1adysła\.Ya \V ar- powodu tego energicznego zachowania się rzą-
y nczyka, Kaztemterza Jag1elonczyka. · dn. 

Vi Częstochowa. Przed 300-letnią rocznicą u- ~~~===========~===~ 
ro<t· · rh Ztn K:orde~kiego· udało się odnaleść jego pro-

Y. S ta to stę to za sprawą ks. przenra Z. Rej-
y rnana N · ~ :. · a .1ego ro.zkaz zbadanD· podziemia pod 
a apucą Matki Boskiej na Jasne.J· Gó-rze do któ-
~ 1YCh ' ' c ! n1e wchodzono od' dawna. W podziemiach 
· Ych odnalezt· · 1 1· · ł · · · { k . 1 • ono \VI e e urn g Imany c 1, naJmnieJ 
,, do CI~\\,.' cj wysokości, Obok naz\x.,~izk różnych 
o l'hGs~omJków Kościoła. na jednej z urn odczytać 

·~~·ozn · , a·lde k.a nap1s: "Prochy ksi·ęd2a Augustyna Kor-
a· c Iego" 
~-· ~.~~~~~~~~~~ 

! 
\\Jiadomości ze świata. 

t d arł z. c.ze-ch. W alka narodowa w Czechach do
a nie a lUz do kół kościelnych i obja\via się obec
:oa;~od_ hasłem ządania niemieckich biskupstw 

.larch·dO\\·Ych. Na czele tego ruchu stoi sufragan 
'~ 1 Yece.zyi praskiej, ks. biskup frind. Du-

Z różnych stron~ 
. Wattens_ch~id. \V C i.lnni;;ie!dzie zostali d\\'aj gór

mcy napad;11ę~1 , przez golarza tamtejszego 1\rarnera. 
Jeden z gonukow został na miejscu zabity drugi 
śmiertelnie poka!eczo11y. · ' 

Gelsenkirchen. W kopalni "lioltand" został ro
botnik Kowalski oka!eczor1y. 

Ełberiełd. Przy budowie nowego domu zarwa
lo się rusztowanie. 7 osób spadfo. Jeden mularz za
bity. Inni odnieśli ciężkie rany. 

Marienbad. Córka pewnego obywatela z.v
aa z Qdesy Gri.inspana, Klara, bawiąc \\' Maneli
badzie, po:znata dDrodnego młodzier1ca, naz\vi
skiem Stamma. Pokochala się w nim i wyszła 
za niego bez wiedzy rodziców. Powróciwszy 
do Odesy wyjawiła matce tajemnicę i wyjechał~ 
z mężem do Rzymu. Rodzice przebaczyli ten 
krok - ale w k\YartaJ później przybyła córka z 
wystrzelo1em okiem i zranroną ręką. Okazało 

Madryt. Po Hiszpanii wędruje obecnie tru-
, pa rusko-austryacl<ich tancerzy, śpiewaków i 
muzykó\v. Między innemi należą do niej tancer
ki Luba I<wiek i Paulina Demeter, odznaczające 
się niezwykłą pięknością. Dnia 8 października 
trupa powyższa pO\\ ędrowala z Santander do
Palencyi, gdzie odbywal się jarmark. Rozbito: 
tam namioty obok namiotów trupy cyganów ,,·ę
gierskich. - złożonej z 40 osób, przeważnie 
mężczyzn. Dnia 10 tegoż miesLąca o świcie pię
ciu cyganów wtargnęło do namiotów rusko-au
stryackich tancerzy i upro\v~dzHo Lubę oraz . 
:paulinę, zakneblowawszy im usta. Gdy o· geh
dzinie 7 z rana towarzyszki i towarzysze u'{)ro ... 
"·adzonych. zauważywszy ich nie>Qbecność, 
wszczęli alarm, udano się do cyganów z żąda .. 
niem .zwrotu upro\\ adzonych dziewcząt. Nie 
tylko jednak nie otrzymano satysfakcyi', ale ~ 
dodatku cyganie napadli na obóz rusko-atr
stryackich tancerzy, zniszczyli go, zrabowali 
18,000 fr. z kasy dyrektora i wynieśli się z m·ia
sta·. Bodano skargę do połicyi, apelowano do 
gubernatora i do poselstwa, ale bez skutku, 
gdyż cyganie zni·kli z pieniędzmi i dziewczęta
mi. Dopiero ,,- tych dniach andeszta do Ma
drytu \\ ·.iadomość, że ,,. miasteczku Verinie are
sztowano trupę cyganów, a wśród nich d"vie. 
dziewczyny białe, bardzo piękne. 

Konstantynopol. f~ząd turecki stwierdzać za
czyna, że Tun.:yi grozi wyludnienie, jak krarotn 
zachodnim. Przed czterdziestu jeszcze laty kwi
tła w Tttrcyi poligamia, ztąd też rodziny byty 
bardzo liczne. Dziś tu rcy żenią się późno, a \V 

większości matże(!stw panuje jednożeństwo. 
'Rząd zaniepokoi} się takim stanem rzeczy. Suł
tan wydał iradę, potępiające nowe dążenia i zno 
szące niektóre kosztowne i skomplikowane for
malności dawnego małżefistwa tureckieg·o. 

BerUn. Na depeszę, wyslaną przez Intrata
ra i rektora, a donoszącą o dokonaniu otwarcia 
akademii _. otrzymał naczęln~ prę~ę~ catt Wat: 
do w lH1stępujqcrt ód po\\ iedi: ,1J, M. cP.~arz i 
~ról dziękuje wielokrotnie Waszej Ekscelencyi 
1 panu rektorowi I\Uhnemannowi za doniesienie 
o otwarciu tamtejszej królewskiej akademii i za 
mi .~ą pamięć uczestników uroczystości. J. M. 
kroi zachO\\·a i na przyszłość dla no~wo otwar
tej wszed1~1icy . SWL\ naj\vyższą, szczególną oj
co\: sk~ op1ekę 1 rna nadzieję, że tak nauczycie
le Ja~-;: 1 słuchacze przy krzewieniru niemieckiej 
naukt także pielęgnować będą po wszystkie cza
sy niemieckie cnoty a przedewszystkiem wier
n~ść ~ogu, królowi i ·ojczyźnie, na pożytek pro
Wincyt poznar1skiej i całej ludności. z najwyż
szego rozkazu v. Lucanus." 

Zełewo. Dzienniki donoszą, iż. w Zelewie 
w ~~borze r?syjskim, zau\Yażył tamtejszy kan
tor zydo\\ ski Jose l Iiajal, że ojca jego, 60-letnie
go_ \\-dO\\ -ca, zanadto często odwiedza katolicka 
dziewczyna. niejaka Nlaryanna Duszek. Josel 
zaczctł podcirzywać ojca o utrzymywanie sto
sunku z katoliczką. Zacieldy, najął sobie sześ
cin żydó\\ - ~ pewnego razu wtargnął z nimi prze
n:ocą do mieszkania ojca. Znalazłszy tam istot
me Duszekó\Ynę, zaczęli ją wszyscy bić kiiami 
ta~. ~e zemdlała. Z domu wywlekli ją do- po-
bllc1· ·crro l . "l' . , ..>i\ s 2su. powJeSI 1 za nogi na gałQzi i obla-
li w_rzącą smDłą. Na krzyk męczonej zbiegli się 

· dopiero ludzie i 11\YOlnili ją ze strasznego poło-
~·· 

Osłatnie wiadomości. 
S a n D o m i n g o. Stosunki ze Stanami Zje

~noczone~ zerwane. Okręty amerykańskie ostrze
liwały m1asto hlacoris. 

M a d r Y t. Podczas wyborów gminnych w San
ta~der przyszło do ostrych starć z policuą I(I'Jk 
osob zabito. J • a 

B er l i n. Kościół w Gross-Glinicke okradziono. 

O D E l( S P E D Y C Y I. 
, Do Baukau. 9giosienie pośmiertne dla cz.tonka 
sp. Jana ~~,kowsktego, przyszlo do wtorko\.vego nu
~er.u _za _POZII?· - Ta~1e ogloszenia prosimy ile mo
znosct PI ę_ct~eJ_ nadsylac, abyśmy na czas mogli ta
ko-we zam1esctć. 



Co. każdy pow1n1en wiedzieć 

o alkoholu? 
l. Iż wódka nie za\viera w sobie żadnych 

'części pożywnych i stąd też w żaden sposób ni
}{ogo wzmocnić nie może. 

Iż szklanka piwa nie jest pożywniejsza. niż 
szczypta mąki. 

2. Iż wszystkie gorące trunki na chwilę 
wpra,vdzie podniecają i rozgrzewają, lecz nie 
.zadługo znowu czynią czlo\\i ieka ociężałym i 
slabym i obniżają ciepf.otę ciaŁa. 

3. Iż alkohol psuje krew, osfabia silę m~eśni,' 
.zmniejsza zgrabność ' rąk i zdolność do pr-acy 
tak ciala jak i ducha niszczy. 

4. Iż alkohol skutkiem zepsucia knvi sprzy
ja! powstaniu wszelkiego rod.zaj·u chorób i prze

,.dluża trwanie prawie każdej wybuchłej cho
roby. 

5. Iż regularne używanie alkoholu pod ja
xąkolwiek postacią sprowadza przedwczesną 
.niemoc. 

6. Iż regularne uży\vanie alkoholu łatwo do
prowadza do przyzwyczajenia się do przesiady
wani'a po }()kałach publicznych i stąd za•graża 

.. szczęściu i zgodnemu . pożyciu rodzinnemu. 
· 7. Iż t. zw. poniedziałkowanie (blauer Mon

tag) prawie bez wyjątku bywa skutkiem nad
. użycia go-rących trunków. 

8. Iż regularne używanie' alk·oholu utrudnia 
p0\1./Qdzienie !~a każdYm· kroku. 

9. Iż piiak, który szczerze pragnie w,ylecze
nia się ze S\\·c;:;o naiogu) nie może już nigdy -
dvsł~ownie nigdy - ani kropli a!k,>holu \YZiąć do 
ust. 

. 10. Iz regularne uzywanie alkoholu tak po . 
Stronie rnęża jak Ż·Ol1Y niebezpieCZf..f1St\VO spro
wadza dla rozwoju potomstwa. 

Pożyteczne wiadomości. 
Ważne dla kupców. Pożyteczny wyrok 

wydały sądy '"' spra\vie wyskarżonych należy
tości pozwalając zamiar sprzedania wyskarżo
nego żądania oglosić w gazecie. Ogłoszenie 
takie po pierw·sze ()dbiera zupełnie kredyt lu
dziom pożyczającym bez zamiaru oddania, po 
drugie ma czasem ten skutek, że dłużnik sumę 
należną zaplaci, gdyż nikomu nie może być 
przyjemnie, by go w ~en sposób piętnowano. 

Rozmaitości. 
Wesołe więzi'enłe. Z Lizbony donoszą do 

wiedeiiski ego dziennika "D i e Zeit'') że w tam
teiszem centralnem więzieniu p'oczyni·onn od
krycia, które zapędzają w kozi róg wszelkie 
znane nam z operetek wesole i pełne pikanteryi 
domy kary. Oto w Hzbol1skiem więzieniu "Li
moeiro" urządzili sobie dotknięci karzącą rąką 
·sprawiedliwości olbrzymi warsztat falszo·wania 
monety, knajpę i salę balową, w której odbywa,
ly oczywiście zabawy przy udziale przedstawi
cielek plci pięknej, również "pokutujących'' tam 
za przewinienie na wolności. 

Na czele "fałszerzy monety" stał · niejaki 
Calderia, skazany na trzy lata więzienia za u
prawianie tego niekoncesyonowanego "przemy
słu". Odkrycia te stanDwią istne "pendatn" do 
madryckiej panamy policyjnej. 

Krety w modzie·. W sezonie bieżącym nie 
sobole lub gronostaje lecz najpospolityszy kret 
stał się wybrańcem mody. Jego miękie futerko 
używane jest obecnie na wielkie płaszcze dam·
skie do jazdy samochodem. na peleryny, stole, 
toki, obramo·wania. sukien i wszelkie te części 
stroju kobiecego, do których można zast·osować 
f"tm. Skórka kreta ma przeciętnie tylko 20 
t ·O· 3 c& li: z tą d na pfaszcz p.otrzeba skórek 700 
a na sc lę 'najmniej 150. Iiandlarze futer zakupu
h! zatem skórek tych milionami. Najpiękniejsze 
i l ~ ail epsze są krety szkockie; futerko ich ma 
wy1 c~źny odcief1 szaravvo niebieskawy, jest bar
dzo puszyste i miekkie. Skórka niewyprawio
na kosituje handlarza prziecięciowo l fr.; tyle 

Tajemnicze pukanie. Z ChrystyaniV dono
szą o tajemniczero zjawisku przyrody. W miej
scowości Rolstadt pod :Eidsvold mieszkańcy u
słyszeli przed kilku tygodniami dziwne pukanie 
podziemne. . Od teg·o. czasu pukanie te pow1a
rzają się ciągle ku przerażeniu ludności, która 
podejrzywa w tern sprawkę zlega ducha. z,vla
szcza w· pewnym domu pukanie daje się słyszeć 
wyraźnie. Przerażeni· mieszkańcy dom opuścili, 
·miejsce ich zajęli dziennikarze, ucze:ni i turyści, 

przysłuchując się ciekawemu zjawisku. Pier
w 'szy asystent norweskiego irnstytu geologiczne
go, Rektadt, przedsięwziął liczne '"·iercenia i 
pomiary, ale dotychczas bez wyniku. Carsten 
Borchgrevink, wysłany w roku zeszlym przez 
rząd. na Martynikę dla zbadania wybuchu \vul
kanu ~Mont PeJee, twierdzi, że są to objawy \Vlll

kankzne i radzi usta\I.'ienie w tej miejscowości 
bardzo czul'ych przyrządó\Y magnetycznych. 
Najpra,:vdopodobnieiszem wszelako zdaje się 
przypuszczenie profesora Hellanda, który sądzi, 
że pukanie \\'Y\voluie spŁywająca kanaŁami pod
ziemnemi w•oda z polożonego powyżej R:olstadtu 
jeziora bagnistego i że zapmviadaią one zapad
nięcie się grumu, co już raz nastąpił-o w tej miej
scowości pr'zed 200 Jaty. 

Be,rłin ma najwięcej długów. Statystyka 
mi,ast niemieckich wykazuje, że stolica Niemiec, 

· Berlin. jest najWięcej obciążanem dlugami mia
stem w Niemcze ..... h, ma bowiem 331 milionów 
długów; drugie Iniejsce w liście tej zajmuje Mn
nacąhium z 147Y2 milionami. następnie Frank
furt r.. M. z 107, Lipsk z 82 6, K:ol·oni'a z /'3,4 itd . 
Na. pienvszem miejs,..::u stoi znów Berlin z sumą 
16Yz miliona marek, którą plad rocznie jako a
:f010rtyzacyę i oprocentowanie p·ożyczek. 

Towarzystwo św. Barbarv w Oberhausen 
donosi swym cz.fonkom, iż w pfątek dnia 13 listopada 
rano o godz. 8 odprawione będzie żalobne nabożeń
stwo za dusze zmarlych czlonków naszego tow. w 
kościele Najśw. Serca Jezusowego. Towarzyst,vo 
bieże udział z chorągwią w tem nabożeŁ1śtwie. Cho
rążni winni się wcześnie sta\vić tak samo, liczny udzial 
czlonków w czapkach i oznakach towarzyskich jest 
po-żądany. Z a r z ą d. 

Uwaga. \V niedzielę, dnia 15 listopada przypada 
polsk~ ngboźeilstwo z k1zanlem o godz. 3% po pot 
w kościele Najśw. ~erca Jezusowego. Po: nabożeń
stwie miesięczne zebranie. O liczny udzial członków 
w iednem i drugim uprzejmie prosi Z a r z ą d. ' 

Baczność Rodacy! 
Wszystkim Polakom zamieszkatym w Gtinnigfeld 

i okolicy zwraca się uwagę na dzień 15 listopada o 
godz. 4 po pol. na dużei nowo wybudowanej sali p. 
Józefa Darenrechta w Gunnigfeld będzie polsim mu
zyka kapeli Piotra J(uika z tlerne, na którą wszy
stkich Polaków z Gunnigfeld i sąsiedrtiej miejscowości 
uprzejmie się zaprasza. 

Zarząd Tow. św. Idziego w Giinnigield. 

Baczność R.odacy w Bismarck i okolicy! 
Donosimy niniejszem szan. Rodakom, iż w nie

dzielę dnia 15 listopada urządzamy na sali p. Lindego 
przy kościele pierwszą zabawę polską z tańcem. Po
czątek zabawy o godz. 4 po pol. R:.odaczki mają 
wstąp wolny, Rodacy placą przed czasem 50 . fen., 
przy kasie 75 fen. Muzyka polska. Czysty dochód 
p.rzeznaczoriy na Świętojózafacie. O liczny udzial 
w zabawie uprasza się wszystkich Rodaków i Ro
daczki z Bismarck i okolicy. VV imieniu .komitetu 

Fr. Niedzielski. 

Towarzystwo gimn. .,Sckót" w Marten 
urządza "" dniu J5 listop2 c! a hr. pienvszą zabawę, po
Kączoną z ćwiczeniami gimn:lstycznemi, na którą 
szan. gniazda serdecznie zapraszamy, rozeslaliśmy 
wprawdzie zaproszenia osobiste, ale dla braku adre
sów, adresowaliśmy tylko miejscowość; z tego wzglę
du nie wiadomo, czy odebraliście zaprószenie lub nie. 
Zacni druhowie. nie traćcie d.lugo czasu, oczekujemy 
was w dniu zabawy. Zapraszamy także Tow. ko
ścielne i Kólka śpiewackie życzliwe "Sokolowi" oraz 
wszystkich Rodaków "Soka.Iowi" ~yczli'vv-ych. Pro
gram: 1) Koncert orkiestry p. Musielaka z. Kas trop. 

· 2) Popisy gimnastyczne gniazda Marten. .3) Cwicze
nia wspólne wszystkich gniazd. 4) Śpiew ogólny. 
S) Cwiczenia poszczególnych gniazd. 6) Skakanie na 
skoczni. 7) Ustawianie piramid, oświetlone bengal
skim ogniem. 8) Polonez, poezeru taniec. 9) Podczas 
pauzy orkiestry tłuczenie garnka dla pań o nagrody. 
Szanowni Bracia! nie szczędząc kosztów, urządzili
śmy także r o z r y w k ę d l a n i e w i a s t, wy.~ 
znaczone są trzy nagrody i to piękne, i każdej nie
wiaście przydatne. Zabawa odbędzie się na sali p. 
Limberg'a w Marten obok kościola katolickiego. 
Początek o godz. ·4 po polud.niu. Z braterskiero po
zdrowieniem. 

Wydział Tow. gimn; "Sok~~~v M~ten. __ 

Wiec polski w Gelsenkirchen 
odbędzie się dnia 15 listopada o godz. 3 po poł. 
w sali "Germania" (Baumeister) ul. Hermannstr. 

Porządek obrad: l) Sprawa opieki ducho
wnej w parafiach obecnego miasta Gelsenkir
chen, 2) Sprawa wychowania dzieci, 3) Sprawy 
różne, dotyczące Polaków na obczyźnie. 

O liczny udział Rodaków nie tylko z obec
nego miasta Gelsenkirchen, lecz też z bliższej l 
dalszej okolicy uprasza się. 

Wiec Zjednoczenia w Hamborn 
odbędzie się dnia 15 tistopada o godz. 110 w lokalu 
:p. Marrego. Na po·rządku dziennym: l) Kasa knap
szaftowa. 2) Wolna dyskusya. 3) Rozmaitości. O 
liczny udzial Rodaków w ogóle a górników w szcze
góle zaprasza Józef Regulski, wiceprezes. 

Towarzystwo św. Piotra w Steełe 
urządza wieczorek z tańcem w niedzielę 15 li stopa 
w lokalu zwyklych posiedzefl u p. Bachmamu1 
którą się wszystkich czlonków · i gości up;,as 
\\~stępne dla czJ'onków naszego tm~. ?O fen., dla.:cz!rj 
kaw obcych tow. 50 fen .. a dla gOSC! 75 fen. (:;Z'lOnl 
wie zobowiązani są przy kasie okazać się książl 
ustawową. Zabawa rozpo.cznie się. o godzinie 4 
p~.fudniu. Z a r z ą Q 

~~mm~jtttt~~~*~~m~~ 
Naszemu kochanemu bratu 

M AR C l N O w· I G I .E :R. S Z A L O W I 
w Wanne 

skfadam w dniu godnych imienin (11 Listopada) i~ 1 
najserdeczniejsze źyczenia. Na kościele krzyż 
stodole wrona, winszuję na Twego Patrona, i win'szr '"" 
wać nie przestanę aż echo zaleci do \Vanne. · 

T. Laube z !iolsterhausen. 

~~~~~~~~~~~-~~~~~ 
**~~~ł~$-~lt+~~~~~~*~~-·~ł$-*ł 

Naszemu szan. polskiemu krawcowi panu 
fRANCISZI(O\VI WOSIEKOWI 

· i jego dozgonnej towarzyszce życia 
J Ó Z :E f' I E Z U R K lE W I C Z 

skladamy w dniu ich ślubu 11 listopada najszczers ... 
życzenia. \.vszelkiej pomyślno§ci i dobrego. powodz 
nia w tem stanie małżeńskim, oraz wykrzykujen 
mlodej parze po trzykroć: Niech żyje! aż się echo o~ .1 
bije z Langendr~er do Borzęcic a z Borzęcic do Bor 
ku. Tego wam życzą wasi dobrzy przyjaciele 

Fr. J. J. T. I. P. J.S. L B. 

··········-·~···· --~ -."l~~\~~~~ ~i~~~ ~tf"~i~~i~~~~ ~71~V ~t~~i~~it"!''lif 

~~~~~illi~~l$!~H~~~~ll: ~ 
\V dniu godnych imienin l l listopada zasvJa = 

memu kochanemu wujowi · 
MARCINOWI GIERSZALE 

w Wanne serdeczne życzenia. 
Zorza się rumieni od wschodniej krainy, Dla ci1 

bie kochany wuju pięknie w Twoje imieniny. Ta' 
jak ta zorza s.fcmeczku przoduje, Niech i gwiazdecz~ 
dziś tobie powinszuje, I te kwiatki różowe niech 1 
po\vitają, , Zawsze obfitość wonną dla ciebie wydai' 
Więc cóź wam mamy życzyć w tym dniu urocz)' 
s tym. Życzymy: żeby wam się talary kulaly po str 
Ie j;1k groch w ojcowej stodole. Życzymy zdro\li~ ' 
szczęścia i błogosŁawieństwa Bożego i życia do st 
Jat dlugiego. Fortuny a po śmierci niebfesldej koro ~ 
ny. Zyj wuju, dopóki mucha z komarem z morz c 
wody nie wypije. A ty muszko pij po woli, a niec, 
wuja żyje do Boskiej woli. Tego ci życzymy i 99g9 c 
razy wykrzykujemy: Niech żyje kochany \vuja: a I 
całe Wanne zadrzy. Tego ci życzą dobrze znani a 111 1 
podpisani. Proszę zgadnąć kto? M. S. W. St. J 

~Hi~~m?$H~~łl~~~~~~~~ 
Do biura pewnego przedsiębiorstwa wielkiego 

Nadrenii pot1rzebny zaraz miody 

zdoiDJ pisarz. 
Biegiość w piśmie przedewszystkiem po polsku 

niezbędna; . innych wiadomości, szczególnych nie po 
trzeba. Zgloszenia pod u. B. do administracJ 
"Wiarusa Polskiego" w Bochum. 

·----
Baczność Rodacy w \ V a ttenscheid.! 

Szan. Rodakom w \Vattenscheid i ołwiicy pole 
cam się iako 

rzeźnik polski 
Wyrabiam kielbasę polską. - Przyjmuję bydl < 

do rzezania. Ponieważ nie mam jeszcze skladu o 

twartego, stoję tymczasowo co wtorek i piątek, !1 ( 

rynku w Wattenscheid. Jestem pierwszym polsKr 1 rzeźnikiem w miejscu, , przeto liczę na poparcte szan • 
Rodaków. Usluga skora i rzetelna. 1 

G. S I E K I E R S l( l, 1 
_____ W_a_tt_e_ns_c_h_e!~~erna~-~.~~~~---

Baczność! - Bankan! ~ 
Dom z wjazdem, stajnią, i lokalen',, do skla l 

du, jest przy ulicy Oststr. w Baukau. przY bar 1 
dzo niskiej wpłacie do sprzedania. Zglaszać J11Q ł 
żna się w Baukau, przy ul. Oststr. nr. 2 (w skla l 
dzie.). 

·------
Baczność! Wanne! Baczność! , 

Szan. moim odbiorcQm i publiczności donoszę, i 
z dniem l listopada przeciągłem sie z Bismarcku d 
Wanne, Hofstr. nr. 47. Proszę o da.lsze poparcie. 

Pr. Gość, ·krawiec polski. .. 
Poszukuję natychmiast porządnego czeładlll~ 

na stalą pracę. 

~ ..... ~~~~~ ..... ~~ ...... ~,~ :...-;;; 
~ ... ~ ........... ~~~~~.;_~ ~ ~ 
~ Konsum mięsa~~ 

l
. w Bruckhausen, 

~~ właściciel: M. H~YMANN. 
~ poleca swoJą 

~ rzeżnię świń i bydła 
~ łaskawym względo~ ~zanowncj Publi· ~ 
~ . CZllOSCl. 

~4".-~~~~~~~~~~....-............... ~~~ 
~ ..... ~~ .... ~~~~~ .... ~~ 

·---·--·-·---------·-------------------------------------~..;__---



• 
ltdlłenne pismo la.d.owe dla Po.llk6w 1a obszyźnie, poświ,~o:ne sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

M'JTI~tutzł cod:denalt.t z mJałłde.m dni JohrJ.ałae!ntYch 
• · dod5tklem r·•U~:Unym p •. t.: .. Nauka Katollc_ktl11 1 ty
ltllłall:łem IDOlicznym o. O. ..Oios górnik:6·w ł liltnia 
Ow•o_ &ri\Z viaemk:itm łiten~ckitm D. t. .. Zwłercłtdlo". 
frtlttholata kwartalna na :ooczcie i 1ll li:ttOWJ't:k WYnosi 
5 -.r. 10 hm.. a z odno5zenltm do domu l mr. 9~ łtn. 
.,.J{bll!'IU! Polsld" :r.apisany iemt w cemdk1 rut~:łowym 

om! :zna.kitm •• t oohd.sch" nr. 121. 

Módl się l pracuj l 

Za inaeraty plad się za miejsce rządka drobnego druka 
Jl ten .• a za ogloszenia zamieszczone przed inseratami 
4 Ofen. Kto często oglasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tlomaczenie z obcych języków na pol
ł!ki nic sie nie placi. - Listy do redakcyi, Drukarni 
ł. l(siegarni należy oplacić i podać w nich dokladny 
!U!res piszącego. Rekopisów się nie zwraca. Nazwisk 
Irarespondentów bez ich upoważnienia nie wskazuje się. 

Bachuna (W esifalła), czwartek l2a~go listopada 1903. Bok 13. 
'Sl -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lzt Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje się przy ulicy Maltheserstrasse nr. 17 na dole. - Adres: "Wiarus Polski ", Bochum .. 
~m -==~~~~~~~~~~~~~=~~=~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w ·= § -- ==== .. ~~ .. - - -- &IW 

lor 
Rodzice polscy! Uczcie azlecl swe 

\ •'-~~ czyta6 i pisać po polska! Nie 
· fjłlt Polakiem, kto potomstwu swemu 
~: [Jdemezy6 si~ pozwoli ! 
ta e=~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Z wypadków dnia. 
ci t 
W Centrum na Ślązku przeciw Polakom. 
:zK 
c "Glos Ślązki" pisze w tej sprawie, co nastę-

laij puje: 
:zr Do nieda·wna ruch nasz namdowy w ob
~~· wod~ie przemysłowym odsądzano od, czci i 
s wiary. Teraz. ten sam los spotyka pana majora 

)ro Szmulę, choć tenże nie zeszedł ·z stanowiska 
!rz centrowego, choć go nawet WToclawtski komitet 
~~~, centrowy postawil na kandydata. Przeci:wko 

a p. Szmuli' centrowcy wojują nie dziś, ani od 
nr wczoraj, ale od lat. Wojowali przCiciwko niemu 

't. przed kilku laty przy wybo;rach do parlamentu 
~p w ol)'wod'Zie bytomsko-tarnogórskim, gdzie po
.. stawili przeciwH:o ni1emu ks. Nerlicha. Wojują 
o ÓG lat, przy każdych wyborach, przeciwko nie

mu w Opolskiem, a nawet podczas ostatnich· 
wyborów parlamentarnych posta;wili przeciwko 

sku niemu znienawidzoną u ludnoścf'polskiej kandy-
po tlaturę hr. Ballestrema. Pan ma}or Szmula jest 

acl posle1n zasfużonym okofo ludu polskiego. I ta 
- okoliczność wlaśnie centrowcom spokoju nie da-

je i dla tego wytężają wszystkie sily, ażeby go 
1o!e usunąć od poselstwa. 

Ma to swoje głębokie znaczenie. Jest to 
·Wiałka, głoszona przeciwko ludowi polskiemu na 

l'dl cafej linii, żeby lud' narodowo znieczulić. pozba
~ 0 wić go wszystkich cech polskich, odebrać mu 
:, ~ charakter polski poddąć mu grunt bytu narodo-
)KI ' • 
,zar wego, odjąć mu wszelkie prawa narodowe 1 po-

1em rzucić go na pastwę germanizacyi i haka
tyStów. 

Tego my wszyscy Polacy musimy być 
~Wiadomi bo ta walka z centrow·cami ślązkiemi, 

kla którzy dziś ukazują jako najpospolitsze "hand
;ar ·langery" systemu germanizacyjnego, tak pręd
JnQ kn nie ustanie. Ta walkw musi być stoczona i 
kla Przeprowadzona i dla tego wszelkie oglądanie . ' . . 

Slę na jakieś w12alędy centrowców, na to, ze s1ę 
• ,

1 
zmienią i popra;ią. uważamy za złudzenie i ~i c 

IC. Wię.cej. Centro,wcy w Z\.valczaniu ludu polskre
ę, i (O nie nst::].pia C"'pr1,1·' i d:~ tr r- n r:!::- 7:0Sh1l<1 711111-

ll ~ szeni przez lud polski. siJą rzeczy i stósunków". 

Choroba ks. arcybiskupa dr. Stablewskiiego. 
lnik nPrze:wo-dnik katDlicki" pisze: 
_ "Stan zdrowia najprzew. ks. Arcypasterza 

\V, ostatnich dniach bardzo· znowu się pogorszył. 
POinimo wszystkich wysiłków sztuki lekarsl;iej 
c~roba postąpila tak daleko, że nastało grozne 

~ łl1ebezpieczeństwo dla dostojnego· Arc~pa.sterza. 
r.~ '~g· ·chyba cud uczyni i utrzyma życ1e 1 zdro
~ Wie naszego Zwierzchnika. 

Zwołanle parlamentu. 
Parlament niemiecki zwołany zostanie na 

241istopada jak donosi Preussische Korrespon-
d ' " d enz". Niebawem ma się ukazać urzę owe o-
głoszenie. 

~~~ Strońmy od niemiecldch "Vereinów" • 
t~ :p Hakatystyczna "Kattowitzer Zeitu~g" lży 
łfJ olaków nikcz.emnie. W numerze 256 te~ gazetY 

~dnia 3 bm. czytamy takie slowa: 

"Narodowy honor i godnoś.ć PolakóYv skla
da się z obłudnego poddaflst\Ya, psiego pla
szczenia się i podstępnej farszywości. ,, 

Słusznie piszą ,,Nowiny": 
Widocznie .,l(ato\Yicerka" ma na myśli tych 

Polaków, którzy należą do niemieckich . .feraj
nów"; tam bowiem Polacy, zapomnia\vszy o 
swej godności narodo\vei, rzeczywiści ~e muszą 
stulić gębę i stać pod komendą panów, przed 
którymi ~ię muszą płaszczyć, bo inaczej ~ źle!! 
- wziętoby P{)Iaków za kofnierz i fora za 
drzwi! 

Trzeba to opowiedzieć wszystkim tym Po
lakom, którzy dlo rozmaitych .Jerajnó\Y'' ni'e
tnieckich należą; niech wiedzą, co też niemcy o 
nich sądzą; trzeba przypomnieć tym ludziom, 
żeby p:rzecie więcej dbali o swą gcdność i honor 
narodowy. Niech wystąpią przedewszystkiiem 
ze \Vsz,ystkich ,.ferajnów" niemieckich, bo sami 
niemcy· wyzywają ich w okrutny sposób. 

Teleg.ramy. 
B er J i' n. Stan zdrowia c.esarza niemiec

kiego polepszył się o ty!et że odbył już p~ierwszą 
przechadzkę. 

L o n d y n. Anglicy gromadzą ochotników, 
aby walczyn przeciw buntującym się Hotento
tom. 

Z o i i a. Po,viad.aią~ że pogłoski o spisku 
przeciw ksdędu bułgarskiemu, to prosty wy
mysł. 

M a d r y t. Bezrobocie przybiera coraz 
więl\sze· rozmiary. W Hu dwa 4000 robotnike)w 
zastrejlwwało, żądając podwyższenia zarobku:. 
Wojsko strz.eże porządku. 

B e r l i n. W miejsce Kruppa ma zostać in
ny przedstawiciel wielkiego przemysłu z obwo
du przemysłowego powołany do izby panów. 

W ład vsła \V Warneńczyk. 
Po śmierci \Vladyslawa Jagiel'ły W-Jetm 

syn )ego \Viadystaw został koronowany królem 
polskim moczyście a zostawał pod opieką kró
lO<wej matki Zofii i Biskupa Zbigniewa. Zaraz 
po koronacyi' \vyprawit poselst\vo do Ojca św. 
Eugeniusza JV. z hotdem posłuszcftstwa. O.iciec 
św. odpisał mu na to, nazy\vając go .,ukocha
nym synem'' i pra\vdziwie ojcowskie dając mu 
na n ki. 

Byi też to peien nadziei król, rósi w cnoty 
prędzej niż w lata. Polacy się nim cieszyli i ko
'hali gD niezmi.crnie, a kiedy doszedł do lat 15, 
ogłosili go peino,Ietnim, to jest. że już dzieckiem· 
być przestaL I wtedy dopiero Zf(l·ży1 przysięgę 

królewską, że będzie szanowa~ prawa i przywi
leje narodu. 

Tegoż samego roku 1439 zostala zawana 
Unia Kościo-ła Ruskiego z Rzymskim na Sob(}rze 
we Plorencyi. Byle już bmvi·em tak malo schyz. 
matyków na Rusi, że Ojciec św. Eugeniusz zwo
tal z całego świata Biskupów, których zebranie 
nazywało się Soborem i ogł1osił tę Unię, do któ
rej także pr'zystąpili Grecy. Metropolitę ruskie
go Izydora mianowal Papież I(ardynał'em , a 
mtody król '\\' ladyslaw potwierdził przywileJe 
1 prawa l(ośdola Unickiego. 

Sąsiednie narody widząc Po.Iskę tak szczę
śliwą pod' panowaniem Jagiellon6\v, pragnęły 
:;ię z nią połączyć. - Węgrzy mieli wtedy ma-
1eJ1kiego króla w kolebce, a grozm im Turcy. 

Potrzebo\Yali więc takiego, co móglby im być 
wodzem i prosili naszego Vv ładysława, aby 
przyjął ich koronę. - Polacy się wahali, bo im 
żal było rvzstawać się z tak mfodym królem, 
ale że tu szlo o, Chrześcia11stwo, a król był pe
łen zapału do boju za \\i arę - zrobili ofiarę i 
\Vladysław })'rzyjąl koronę węgierską. 

Roku 1440 wyjechat do Węgier z świetnym 
orszakiem i towarzyszył mu Biskup Zbi,gniew. 
- Byli jednak \V ęgrzy, co woleli maleńkiego W: 
kolebce króla, któreg,o też matka Elźbieta uko
ronowala. - Ci więc co stali przy królu pol
skim ,zdięli koronę z renkwii św. Stefana i tą 
V/Iadystawa uko.ronowali. 

Niedhigo potem umarla Elźbieta, a Włady-. 
sŁaw mógt iuż spokojnie nad caiemi Węgrami 
panować. 

Nie na to tam \\ ~szakże pojechał - zagrozi-H 
\Vkrótce Turcy i \Vładysław stanął na czele 
krucyaty przechvko nim. Ta krucyata: najszczę
śliwiej się powiodła; byli tam i niektórzy polscy: 
rycerze pod bokiem .króla. ~ \Vróciwszy do 
Budy, kazał król za\\ iesić \V katedrze 12 tarcz: 
polskich i1 12 węgierskich · z herbami tych ryce-· 
rzy, którzy się najwięcej odznaczyli, na wieczy-. 
stą pamiątkę. 

Ki'edy się p() Europie rozeszła wieść o zwy~ 
cięskiej wyprawie, zaczęli króla zachęcać, Oj
ciec Ś\V. i książęta chrześciai'1scy dD nO'wej kru
cyaty, obiecując pomoc - CO' on im przyrzekł. 
- PrzeląkL się tegD suHan turecki Amurat f 
blaga l' Węgrów' o pokój, obiecując oddać co za
brał. Zgodzili się na w, a wojewoda węgierski. 
Jan Iiuniady w imieniu króla przys 4gl na :E
\Vangelię, Turcy zaś na Alk{)lran, że przez 10 lat 
bić się nie będą. 

Przysięga jednak nie byŁa ważna, bo, przeci
wna przyrzeczeniom uczynionym Chrześciań
stwu, to też Ojciec św. wysłał do Węgier lega
ta sw·ego, który namówił króla, żeby skorzystał 
z dobrej pory pokonania wroga chrześciaństwa. 
Z zapałem usłuchał tej rady młody Wladyslaw 
i Iuógl to zrobić spokojnem sumieniem, skoro 
Turcy nie dopełnili warunków rozejmu. Nie 
czekając jednak aż się zbiorą wojska chrześciań
skie, tylko z, 14 000 W ęgró"-'~ wyruszył' Włady
sław przeciw' Turkom. - Pod Warną stoczyJa 
się krwawa bit\Ya i zdawaln siG że nasv zwy
ciężą, ale kiedy Orek jeden zdradzi!, na nowo 
przypuścili atak iańczaro\vie. Król rzucił się w 
p{)Śród ni'ch i perwszy padł ofiarą dnia 11 listo
pada 1444 r•oku. Po bohaterskim zgonłe króla, 
straili już ducha chrześdanie i rozpierzchli się. 

\Nielki by{ smutek i placz w Polsce, kiedy 
się ta \\~ieść rozcszla; nie przew--idzieli Polacy, 
gdy wyjeżdżaJ do 'Vęgier, że go już nie ujrzą. 
Rozmaite krążyly wieści, że nie zginął, ale się 
dostai do niewoli; to znów, że żyje gdzieś w: u
kryciu i przez pó! ro-ku wyglądali go jeszcze -
ale napróż110. 

Ze spraw wyborczych 
na Górnym Slazkn. 

'J..' "Oaz. Opolskiej" czytamy: 
"Prz,esył·am na dom polski w Opolu 20 

marek; jeżeli p. Szmula zwycięży w walce wy
borczej, złożę drugie 20 mr. 

PrzewieJ. ks. radzca Wrzodek, tłomacząc 
swe wystąpienie przeciwko Szmulil pisze w 
"Schl. Volksztg." z dnia 7 listopada, że dawniej 
byla zgoda w opolskiern między Polakam:i a 



niemcami katotikami. Tak. tak, - b:rła zgada, 
bo Po1acy pozw'Olili się \Ve wszystkich spra
wach za nos wodzić, a teraz; gd)·~ już n!ecc o
świeceni sami sob~ chcc.1 rządzić i gdy się dopo
minają o swoje s-łusznie im pr~.3:stojące pra \\ · a~ 
mają być \vinni niezgodzie i. ro-zdwojeniu. · 

Wyborcy! Po'\\riat opolski. zamieszkały 
przeważnie przez Poiakóv'" rolników a takie ro
botników, w sejmie ma . być przedsta'\\iony aż 
przez dwóch niemieckich. ·adwokató\V· wybra.
·nych za pomocą protestantów~ i żydów, hakaty
stów i. liberałów. Taką sprawiedliv~"ością wzglę
dem ludu polskiego kierują .się odszczepieńcy 
centrowi w Opolskiem. \Vyborcy, takiego pO
gardzania luclem po-lskim nie rrtożecie cierpieć. 
Wy muside przy tych \vyborach pokazać. że 
już macie zrozum.ienie dla waszych spra\v. 

Wyborcy! ·. wobec takiej krzyczącej niespra
wiedli\VlOŚCi niemiecki'ch centrowców sami so
bie wymierzcie spra\\riedliwość przez \v-ybór 
Szrnuli, ażeby nareszcie katolicy niemieccy się 
przekonali, że nie wolno się obchodzić z wami po 
macoszemu i uważać \nts za dzieciaki politycz
ne! 

Przy takie1n postępowaniu centrovvców · 
centrum się jeszcze dzi\v"i, że Polacy radykal
·t:liejsi wołaj <l: ,,precz z Centrinn 1·· 

.. Ks. KotuJhiskL 

·~ z·iemie polskie.· 
Z Prus Zachodnich. Warnm i Mazur~ 

Tczew. IVlistrz rzeźnicki Starosta jadąc z 
Ood'ziszewa do Si\v·iałki, spadl z wu-za i zabił 
się. · 

Toruń. Sąd ·wojenny w Toruniu skazał żo.f
nierza Karola \Viś11ie\vskieg;o za dezeii~cyę na 
6 miesięcy ~ d\va tygodnie wit;tzienia. 

Olsztyn. Naiprz.e\v. ks. biskup udzielit ks. 
1Rudolforwi1 Bnchholz z Lengienen kanonicznej in- . 
stytucyi na probosh\"O \\. Li·chte11au . . ~ ł(s. ka
pelan Józef. Brzeszczyiłski przeniesiony z. Ba.r-
tęga jako kamendarz do Oryźlin. · 

Wąbrzeźno. · Spaliła się cala zagrDda wła
ściciela Hubego '\V ·K:róle\\"skiej No·wej wsi. Bo
·żar zniszczy f dom mieszłcalny. chtew i stodotę. 

Olsztyn. Zabawa polsko-katolickiego To-
warzystwa "Zgoda" wypad~a dość pomyślnie. 
Gośd przybyto wiele. Amatorzy wywiązali się 

:ze S\voich ról znakomicie, za co odbierali huczne 
-oklaski. 

••• !itl> 

LELUM POLELUM. 
Opo"; ·~ · a:. danie historycl'ine z X wieku 

,.' napisał 

; 'Valety Przyborowskł. 

(Ciąg datsz-~.) . 
Wstał skoflCZY\VSZY jedzenie, przeciągnął 

się, spojrzai na niebo, któreg·o odrobinę z jakąś 
samotną gwi·azdką było tu widać i rzekł: 
~Chodźmy do rzeki napić się wody. I ko

nia też trzeba napoić, bo jeść nk nie chce. Do
rzuć galęzi do, ognia, żeby nie zgast 

Wyruszyll z mierzynkiem ·i napoiwszy go 
i sami napiwszy się ·wody, wrócili do- ogniska. 
Sampor pozbiera! z wprawą· i zręcznością cate 
stosy galęzi,- z których ut\o;orzył szerokie ko~o. 
Zapalił je wszystkie, tak że Mlada i koń znaleźli 
się w .kh śr-odku. 

- Ńc -·- J· ~ek t Sam bcr, ·\v:::hcdzą~ t3.kżc do 
środka - teraz możemy spać spokojnie. Nikt 
1nam nie przeszkodzi, naw'"et ptak. Noc już bę
·dzie nie dluga, i ognisko do Ś\\1itu palić się bę
dzie. Idźmy spać. 

Ułqżyć się wygo-dnie na petnej liści i igieł 
ziemi i ·wkrótce zasnął iężkim. mocnym snem. 
·Mlada czuwa~a jeszcze jakiś czas, ale i ją \Vkrót
ce zmęczenie i sen zmorzyły. 

Obudziła się, gdy szary świt roz\~~1dniał · iuż 
las, ptactwo świergotało \\·eso.to, życie dnia bu-: 
ldzilo się w'Szędzie. Mierzyne1<: leżel wyciągnię
ty na ziemi, a {)gniska dogasały, wypaliwszy się 
doszczętnie. Obudził się też i · Sambor, przetiul 
oczy i zerwat się na równe nogt. 

- No! - zawolal - komu w drogę, to i 
czas. Nim jednak ~'yrusz}'111Y, trzeba upiec re
sztę niedźwiedzia, bo nie możemy. się zatrzy. 
mywać v.r podróży. Przed nocą dostać się mu
simy na jedną kępę na jeziorze. w glębi puszczy 
i tam przeno-cujemy bezpiec,znie. Ta·m zawsze 
nocuję, He ·razy chodzę po pus:;;;cży za rzekę. 
Tam na.S ani: żubry, ani zbóje. nie · napadną. bo nie. 

.WIARUS POLSKt. 

--~--z Wiei. Ks. Poznańskiego. pu·śdt probostwo w Kiełczy (KO!tychcn) w Po.. 

\Vscbowa. t S. p. ks. Edward Kempier, \l.iiecie RYchbachskim pod Świdnicą i spędzi~ 
prob. w Ciosańcu w dekanacie ws.chowsk1m, : · ~t~t~i~ lat~ swojego życ!a w klasz.torze Bracj 
urnarf w prątek. Urodzony' 1822 roku, święcenia nułos~e.tdzta w Wrodawm. Ks. dZiekan Prob~'stl 
kaplaflskie otrzymaf 1854 roku, a od roku 1871 I.ich ·urOtizil się r. 1837 w Koźlu. r. l 
by l proboszczem w Cio.sai)cu. R. L p. ' Swierkłatty w Rybnickiem. Pożafowauią ~Z1 

Poznań. PP. Oabryel Ritter i Józei Kwaś- godne nieszczęście spotkało tu gospodarza Ot. rd 
nie\\·ski kupili od Leona Namysta majętność Za- ' , mę. : ,Podczas gdy bawit poza domem a żona l. 
lesie Pod Daruchowem v\· ~owiecie ostrzeszow- j_ego: zajęta byta przez chwilkę w chlewie, 3-letni lit 
skim, obszaru oko-ło 920 mórg, na parcelacyę. Jego synek zbliżył się nieostróżnie do ognia ~ k( 
O Zalesie ubiegali się kupcy żydowscy z WrQc- pięcu, · tak te ubranie się na chłopcu zapaliło. Na~s 
la\Vlia, To·runia i inni. krzyk :dziecka przybieg ta matka i zdQtala ogień az 

l(argowa. Przy naprawie studni \V Chwali- na dziecku spiesznie przygasić; lecz odniosło 
mie zarv,·ala s!·ę ziemia, grzebit\C po szyję gospo- ono tąk ciężkie poparzenia, że mimo spiesznej tas 
darza Freudenberga, którego zdotcino atoli \vnet · pornocy lekarskiej, zmarło w kilka gDdzin pćź. r 
wydobyć z pod zi'emi. niej. ~ 

Śmigieł. \V Czaczu wyłamali z.todzieje . \V Koźle. Ośmnastoletni robotnik Linek był fę, 
nocy drZ\\-i od mieszkanią na:uczyciela łieinze- zajęty we fab-ryce celulozy czyszczeniem lamp. ~s 
go, który zarządza także kasą pocztową. ftein- Spadl atoli z drabiny i dbstal się do kół maszy. ~ 
zeg.o zbudzi'l hałas. co spostrzegłszy ztodzieje nowych, będących w ruchu. Linek odniósł bar. r:~ 
czmychnęli w kierunku do Kościana. nie zabra- dw ciężkie pokaleczenia; jest atoli nieco nadziei, ~~t 
wszy nic. że zostanie przy życiu. ~ 

~ 
lnowroctaw. Gazety pisz~: . Nanczvciela Jeł o () " · K . b s· · ... ., owa. " az. p. ptsze: s. ·pro. Ie. n 

Schwemmina, który to niedawno zadenuncyo- gesmund z Jełowy uprawia swoją hakatystycz. 
wat księdza, za nadużycie ambony w celach po- ną politykę ~- ;,Oppelner Nachr." w dalszym~u, 
litycznych ,,,. spra\\·ie zapisy\\·anra naz\\-isk z ciągu z przymieszką, jak zwykle, dziecinnych abri 
końcó\vkami że11skiemr, spotka.t w tych dniach ' •ordynarnych kpinek. vVylicza tn.iędzy innemr~1 
nie miły \\-ypadek. Kilku · gwa!towni.ków napa- księży. których "Gaz. O p." już kryty kowala. ą 
dło na pana nauczyciela, będącego zarazem u- Odpowiedzieć możemy z zupe.trtem spokojem, 
rzęd'nikiem . stanu CY\Yi!nego i \\'ypisało mu na żeśmy krytykowali i polemikę prowad'zi:łi regtt- w 
piecach tak potężny regulamin, że musia.t za we- la.rnie w takich razach, gdzie byliśmy wprost dG 1~ 
zwać lekarza. Wl'adza zat'zadzita śledztw-o. tego zmuszeni i sumiennie uprawnieni. Nato- foa 

vV obec tej wiadomości ·donoszą .,Lechowi": mŁrast ni~tylko w ,,Qp,pelner Nachr.", ale i -....v na- or 
O poturb-owanie nauczyciela . Schwemmlna . szem redakcyjnent biurku znajdują się .ręką ks. 

wydaje się. jako·by to chodziki o jakieś publi·czne Siegesmunda pisane d\owody na to, jak ks. Sie- ói 
poturbo\Yanie p. Sch\Yernina \Yskutek denunqia- gesmnud wtasnych SW{)ich konfratów (księży} tr 
cyi . na ks. prob. Palucho.wskiego, rymczasem umie 'krytykować i to bez potrzeby. Niech !ę 
b}rfa to zv.:ykia bijatyka \V gości(ICtf przy kar- · wi:ęc ks: S. da sobie pokój ze swoją wstrętną o-IIIY 
tach i buteleczce o . g{)dzinie 30 nad rauerh, Q. sobist~ polemiką i zarzucaniem nam ,.politycz
którxm czasie przy PD\Vietrzu z.byt gęstem, a . nei obłudy''. abyśmy jeunak nie byli zmuszeni ę 
gto\vach szumiących o burdę nie trudno. Nie odpłacić mu pięknem za nadobne. :ę 
prawdą też jest. że musiano p. Schwemina prze- ~Jol Gdyby nie ks. Siegesmund i jego hakaty- r 
\Vieźć na kuracyę do tntejszego lazaretu. ,styczna praca, wyzwiska i pro·wokacye w 

Ze ślązka czyli Starej Polskl. ,,Oppel. Nachr.", byłby dziś w okręgu opolskim 
spokój. Redakcyi .,Gazety O p." na do brei wcli 

Racibórz. Teatr amatorski. sto!SO\\~nie do nie zbywało i nikt sprawiedliwy nam jej też od- :~ 
zapowiedzenia, odegrany został \V Starejwsi na ' mÓ\i"ić nie może. Ubolewać tylko naleźy, że u 
sali ,,Nowy ' S wiat" przy wcale licznym udziale szkodliwa robota ks. S. znalazta tyle ·oddźwięku ~ 
publiczności. ,,. kotach obywateli ·opol'skich. 

((amień. Dawniejszy ks. prob. f'rohlich o-

z.nają tego schroniska, jeno jajeden. Na kępie 
j.est jak w grodzie kamiennym bezpiecznie. · 

. Dalej; T oz żarz ogief1! 
Mlada podsyciła ognisko, a Sambor zabrał 

. się do pieczenia zadniej ćwierci niedh,-iedzia. 
- Na noc na kępie nałowimy so.b~e · ryb i 

\'\'ieczerza oędzie Jak się patrzy . . vV ęgorze tam 
S4 bardzo smaczne. . 

~ A jakże się na kępę dDstaniemy. kiedy ło
dzi nie mamy? - spyta .la ·Mlada. 

- A skądże ty wiesz, że. nie mamy? może 
i mamy. Obaczysz to, obaczysz. 

Tak gadał i piekł' niedźwiedzie mięso, a gdy 
to bylo gotowe, obsypał je solą, ovvinął starannie 
\V liście bylicy, schował do kobia!ki i chwytając 
swą maczugę, rzek!: 

- Siadaj na konia i chodźwa! 
Rusz}d przodem krokiem szybkim, szero

kim. jednostajnym, a Mlada za nim. \\' lesie 
Ś\v ieży poranek wle ·\.\ · ał w piersi dziewczyny 
rz c śk oś~.: i S\\·cbcdę . ·1 ?. i ~F teraz ~ a1dego towa
rzysza jak Sambor, niczego się już nic bala i 
była pe\\.:ną, że dostanie się do Poznania. uwia
domi o najeździe niemieckim króla, ocali świętą 
wiarę! Modliła się \V cichości gorąco i p Ha z li
ści rosę poranną. Szli długo bokiem gościńca, 
przekroczyli go na · poprzek i znaleźli się nad 
rzeką. p.fytką bardzo \\. tern miejscu, tak że zto
ty piasek było \\·idać pod wodą i rybki drobne 
srebrzyste blaski ciskające pod slońce. Sambor 
\!: łlpow:rch postołach, łykiem koło nóg Zv\·ąza
nych, śmialo \vszedł \'\ ' \Vodę, mówiąc: 

-~-- Opłucze se człek nngi śwrętą wodą, to 
mu lepiej iść będzie. tio! ho! teraz to ty oba
czysz puszczę. Ta, coś nią dotąd szia. jest pelna 
ludzi i Ś\vierki \ l.·· niej jeno, sosny i modrze'\vie 
ro-sną, i górki piaszczyste. ale tu za rzeką.. człek 

·nie bywa, jeno chyba zbójem jest. Tu zoba-
czysz puszczę, jak ją Bóg stworzył. Są tam ta~ 
kie miejsca , gdzie nikt okmm mnie i dzikiego 
zwierza i ptaka nie zajrzał jeszcze. \Vidztsz 
jaka. cżarna ta puszcza! Czarnym borem ją też . 
zowi.~J:. \\ ilcy- tu jeno i żubry i niedźv\·;iedzie 

się przechadzają, ano i zl)óje... Stąd wychodzą · 
i napadają za rzeką gródki i podróżnych na go
ściricach~ Dla tego też, mówię d, trzeba być 
ostrożnym i słuch a {)CZY wytężać. Ho! ho! to 
mi puszcza: dopiero ... 

Jakoż za rzeką roztaczało się olbrzymie, 
szerokie, zielone mvrze lasu ilściast~go. Wi~ 
dać było wiell<ie konary il większe jeszcze ko
rony dębów; smutne otdry sterczaly nad rzeką, 
ztotoHści klon przeglądał tu i owdzie, i biała i 
koszulka brzozy świeciła. Szedl od lasu teg& 
wielki, rozległy, prze{J.elniający sobą wszystko 
dokora szum i woń bnjnej rośHnności. Ponad 
szczytami drzew, na zaróżowionem niebie H

nosiły się orly, żórawie z dlugiemi szyjami lecia
ły gdzieś w gtąb, krzycząc niekredy pt"zeraźli-
wie. i 

Przeszedłszy . szczęśli\vie Wartę, stanęli net 
przeciwnym brzegu. Tu Sambor zatrzymał się, · 
zniżyŁ glos i prawie szeptem mó\vił': 

- Ja pójd~ przodem, a ty za mną i ba-czrtie 
patrz na boki i ~a siebie. Nie gadajmy teraz nieJ 
bo w lesie głos idzie daleko. lio! ho! drzewa sa.(i 
zdradliwe i lubią krew pić ludzką. No! z Bogłe~ l 
naprzód, do jeziorka mamy caty dzief1 cięZkiet 
drogi. 
· To rzcklszy zarzucił maczugę na plecy, luk 

na pi.ersi przekręci.f, tak że potrzebowal go tylkO 
podnieść i strzałę na.tożyć, by strzelić~ Ruszyt 
przodem żwa ·wym. dużym, jednostajnym kr& 
kiem, a wiatr tylko rozwiewał jego skottunowa
ne włosy i ch·wial mu na gtowie łbem wilczyltl. 
Za . nim \Vyciągniętym stępem podążala na 
sv .. -ym mierzynku Mlada pilnie oglądając słę do.~ 
koła. Droga w lesie. wśród starych, odwiecz~ 
nych drze\\r, które nie dopuszczając słońca d~ 
ziemi, niszczyły drobną roślinność, byla dobra t 
nie trzeba się byto przedzierać przez krzaki. jak· 
z tamtej strony t·zeki. Posuwano się też szybk~· 

· ~ambor niekiedy się wstrzymy\vał. nadstuc~1' 
. wał, ,oglądaJ korę drzew i szedt w milczentu 
. dalej. 

. · ( Ci~Ht dalszy nastąpi.) 



~ 

». Wiadomości ze świata. · 
a~ z Niem~ee. "Nordd~ntsche ~llgemeine Ztg:' 
~h . ze że zjazd monarcho\\-~ z udz1alem kanclerza 

~ 5 
Bulowa i rosyjskiego ministra spra·v.- zagra

. ··znych hrabiego . Lamsdorffa rniąt przebieg 
1~ rdzo serdeczny, zadowol ił obydwie strony i . 
t. 1 sposobność do wymiany zdań \V kwestyach 

na litycznych: Wzmogły s i ę \vidoki utrz~m·ania 
ni kmu a równocześnie zapanuje p rżyjaźniejszy 
~ osunek między cesai'zami Niemiec i Rosyl o-
~ az ich rządami. 

en ' z francyi. Mi nister marynarki Pe!etan wy-
~ tosił podczas v.ry danego na jego cześć banki e hl 
~~ rnowę w której podn iós!, że jego, zarówno 
z. ministra wojny, zadaniem jest hronić fran-

'ę siedzibę największej wolności. Dlatego 
Yl ~i kraj o ile możnośc i , jak najlepiej uzbro:ć, 
P. ~Y zabezpieczyć naro-dową niezaw-istość, ak 
• rzytem życzyć sobie, by nigdy do \\·ojny ute 
~·lrzysdo . Republika szanuje wszelkie. religijne 
I, ~ekonania ( ?) i zape\<vnia wszelką wolność 

u.ki, którą musi U \vażać za najwyższe prav\O 
• ństwa. 
. z \~Vęgier. Na sabotniem posiedzeniu Sej

fU, oświadczył p.ose1 .Franciszek Kossuth, że 
a ~rtya niezawisłości będz i e: przeciw temu .rzą
r pwi tak s.amo walczy ła, jak przeci\.\t każdenm 
• r.dowi stojącemu na zasadzie usta\\' z • roku 

7. Jest zwyczajem we wszystkich pań
~~ wach, że język państwowy jest zarazem ięzy-
0 liem wojskowym, a Jeżeli Korona innego jest 
_ ~ania,, to widocznie u lego \Vpływowi obcych 
.. joradcovv. 

s. Posel Kos.suth krytykuje następnie sz~ze 
- 0/awn mowę programoWą prezydenta mnu
) tróvV i nazywa ją mówca mow~l agitacyjną . Na
h !ępnie przedkŁada szczegółowy projekt reformy 
• ·yborciej. 

lir. Tisza odpowiada na osobistLi \vyciecz.
•. ę przeciw sobię i zaznacza, że na treśc i v.·ą mo
~ Kossutha odpowie innym razem. 

Z różnvch stron. 
Bochum. Posiadlość "łiaus Rechen" naby! 

rzedsiębiorca budowli Erlemann za 2 miliony marek. 
·owy g-mach knapszaftu zapewne w Ehrenfeldzie za 
. ~ści przez Erlemanna zakupionego gruntu zostanie 
oudowany. 
Oberhausen. W walcowni "Outehoifnungshi.itte'· 

hadziono pieniądze, przeznaczone na wypłatę robo
nfków. 
ł(aternberg. Kopalnia ,.Zollverein" święto

~a~a w ponie'działek po południu, b-o brak to wa- · 
- nów do prze\vozu wę.gli. 

Jelecz (gubernia Oreł). vV nocy w·ybnchł 
ar w praco\vni kolej-owej. 20 iokomoty\V 

ostało uszkodz.onych. 

Stelssen. vV kopalni 1 ,J(osenblumenclelle'· 
·padł do szybu górnik Rokelmann i zabiJ się. 

Bitterfeld. Pan Stanisław Kunz otrzyrnal 
' mi dniami \vezwanie, aby się sta\dl do więzie,.. 

ia, w celu odsiedzenia trzytygodni·mn~j kary, 
iaką skazany zostal za sprzeda\\·anie kan 

arodmvych z widokami. Zyczyn1y p. K., aby 
Piernrsza kara więzienna zahaTtowala go· do 
lszej pracy na niw .. ie narodovvej. 

Ptersburg. Jak donoszą z Syberyi, inżyni'e
. \\~e wojsko\\:-i rokują z syberyjskiemi i mos
lewskiemi firmami i kapitalistam.i w sprawie 
. lożenia TO\varzystwa 1\lolejoweg·o dla polącze
~ linii kolejowej Oerenburg Taszkent z ·glówną 
1ą sybe ryjską . 

Magdeburg. Magdeburska kasa chorych · 
.llgemeine 1\llagdeburger Kranken- und Begrab
ISskasse fiir ganz Deutschland) została tylneza
m zamknięta z rozporządzenia wydziatu ob
~O\vego. CzlonkovYie muszą zap.lacić tyle. 
Ile We.d'lug statutu są odp·ow'iedzialni. 
Takich kas zbankrutowało już wiele, dla te

n kilkakrotnie ostrzeo-aliśmy przed podobnemi 
~mi. Nie wstępujci~ do kas, na które nie mo
Cie wywierać dostatecznego \vptywu . Ządać 
~ba polskiego statutu każdej kasy, każdego 
~11~p,ieczenia. Kto te.g·o nie ~da, .moż:e f~t~o 

Iesc szkodę, skoro nie będzte \'.ne.dz1ał Jakte 
~· Paragrafy i przepisy. Agenci kas nie mają 
~~: .Pra\~,. mianowicie trzeba pta~ić skla~~i 
. J, choc1azby agent przestał po ·me chodZie. 
Ie znaczy nic, gdy się pO\Yie agentO\\"i 1 że się 
1 stępuje z . kas.Y, że nie będzie się dalej placito. 
. st~tutach sta-i \\'i}'raźnie, kiedy moźna wypD-
Ie-ctziec' . "ak 1 . . d . , · t J na ezy wypow1e Zlec.. · 

la Znamy \\'}'lpadki, że po paru łatach z.arzą~z~ 
:aJ zbankrutovv"anei kasy ściągał od cztonkow 
e~Je sktadki.

1 
chociaż ci już da\vno, cale lata 

\V l A R U S P O L S K t. 

n1e ptadli składek, wi ę·.:: przypuszczali, że nie są 
cztonkami kasy. 

·Ostatnie wiadomości. 
.Biało 2 .r ód~ Cały spadek po królowej serb

skieJ Dradze, wartości 5'79,iHJ iranków, wręczono za. 
stępco-m sióstr Dra~i. 

N·o w Y Jor k. 1'1\acka.r. wyJwlazca sze\l·skicb 
maszyn do szycia, zapłsal un.iwers~ tetowi Harda 7 mi
Uouów marek.. 

M a d r Y t. Obecnie strejkuje w ~io finto 700 
g,órników. 

K o n s t a n t Y n o p o t Sułtan usunął wielkl~o 
wezera, !<tóry ~łównie opierał się zaprowadzeniu re ... 
form w myśl :żąd3ń m,ocarstw europejskich. 

l~~abożeńsfwo polskie. 
(Przedruk dozwolonv.) 

E~ bede4d. · 
W s.obotę U b. m. wieczorem od godz. 7 i w ni 

c1. zidę spooobnośt.': do po!ski ej spO\\iedzi św. Po pol. 
\V r.i cdzielę o godz . 31 

2 n :Aboż dlstwo po.iskie z kaza 
niem. 

~~*··~~*~~········ ~ ~ V. ~ ~ ~· .. ~~ ~ ~--.. ,.r .. ,.. .... ~ Y:. V.. ~· ,.z:. ~ 

Zaproszenie! 
Sz<:~ ·t'lo\1.-n ych cżron kó·w Towar1.ystwa św. Bar

bary w 8-or.:bu.m zapra ... zamy niniejszem jak rwjuprzc}'" 
miej na 

~ obchód srebrnego· wesela =t 
który się od. będ.zie y\r przysz łą niedzielę, d11ia 15 list •) 
pada o godz. -ł po potudniu w lokalu p. Tewesa. p rzy 
ul. Metzstr. w Bodwrn. 

WJncenfy Sobek z żon:}_ 

*~~··~~~··~ · ~~~** Yl. ,..._ ~ ~ ~ ~ ~ Yl, ~~ ~ ~ ~ Y., ~~ " ""• ~ 

B.acznoś·ć cz ł onkowue To·w. św • .fózeia w Wann-e! 
Donosimy. ninkiszern, i ż dnia 15 listopada u r zą

dzamy nasza, ;s rocznk.ę, urozmaiconą śpiewem. ko n~ 
certern i teatrem p. t.: .. Zyd w beczce··. Po poJu
dniu . Q gcxiz. 4 wymarsz z lo kalu p. Marzyny do ko
ściofa na polskie nJbo żerlsnvo . Potem dalsza zabawa · 
na sali, na kt t)r ą się uprze jmie vvsz)·stkicll P.ola kLJW 
z Wanne i okolicy zaprasza. Wstępne na salę wyno
si dla gości 50 fe n. Czlonkowie Towarzystwa mają 
wstęp wołny, tylko za ukazaniem się w czapkach i 
ozn::J.kach tow. Rodacy z VVan11e i okolicy raczą po
przeć naszą zab<nvę , bo gdz ież się można lepiej u
cieszyć, jak w gronie dcob rych przyjació.ł ?o!akt)w, a 
takich tylko znajdziecie w towarzystwach pol ·kich, 
a osobliwie w Towarzvst·wie św. Józeia. 

- Zarząd TQW, św . .Józeia. ----------· .. ~-~-~-~~---· -·--

To·wa rzystwo św . [~M,cego w Oberhausen 
oznajmia S'l.\·ym czJonkom. iż zebranie odbędzie się w 
,, .. niedzielę, dnia 15 listopada po pol. o godz. 5. Porzą
d.anem jest, aby czionko\vie jak najliczniej się zebra li. 

Uwag a. Nabożeńsrwo polskie \V Oberhausen w 
kościele N. P.,. Maryi odbywać się będzie teraz · i·e.gu
!arnie co l i 2 nieDzielę po po f. o godz . %4, przeto · 
serdecznie prosimy , aby Rodacy jak najliczniej na, 
rw. bo że1istwo polskie uczęszczali. aby kośció.ł nie 
świeci f pustkami, bo ponieważ na . 4 tysiące Polaków, 
Którzy się żnajtluJ~l \V Oberhausen, to powinien Ku· 
ściól być przepe.Inion y, a tymczasem zaled\vie sto 
się zbierze. i\li!i Bracia i Siostry, korzystajmy z tego 
co n;;~. m dane, ~dyż k.:iąd.z oznajmiJ. iż jak tak mafo 
uczęszczać będzie na nab ożer!St\\ 'O polskie, to wcale 
nie będzie mia.f kazania po połsku . Kochani Rodacy, 
smutnie by by1o dla naszej parafii, gdyby się s.Iowa 
księdza speJnić miaty, przeto prosimy. aby te gry w 
karty i te odwiedzi ny w cza ie polskiego naboże!l
st\va ostaw-ić na st ronę, a podąż;.• ć na nabożel'lstwo 
polskie . Mamy ta kie para!ie . gdzieby .Rodacy chęt
nie podążyli na nabożeft.sn.vo polskie, ale go wcale 
nie mają, a jeżeli nubo±eństwo polskie mają, to cza
sem 3 lub -4 razy co roku. Korzystajmy więc ze spo
sobności, ho wiele pracy i starania koszto\va.Io, aże
śmy tu księdza mó\Yi ącego pD polsku dostali. 

f rancisze k Perz, zast. prze\~" . 

Towarzystwo św. · Stanisława l(. w Katernb.ergu 
podaje do \\iadomośc i S\Vym cz.1onkorn. oraz Roda
kom zamieszk:.:dym \\" Ka~ernbe rgu i okolicy, i ż w 
niedzielę dnia 15 listnpa·Ja na sali pana Linhorera ob
cho·dzirny podwójn ą uroczystość, jako l3 rocznicę 
swego istnienia i II.Jroczystość swe~o patrona św. Sta
·nistawa ((ostki. P rogram następujący: \V. ni edzielę 
powyżej \\)<mienio ną n godz . % L? przed poTudniem · 
7,araz po Sumie odbędzie się kazanie polskie. Po po
ludniu o godz. 3 na <.~.!i unsiedzc!1 od. b ~d?: l e s :.ę d:. ~sz.:~. 
zab:nn.L S.ęd:1. wy gb.sznre liczne -i.eklarn r.cye, kon
cert i o g-od z. 7 bę .Ja od~iz,T:.l.r •~ :: szt uki t ~ :~trJ. 1 ~le p. t. : 
.. \Verbel domo\vy·• i ., \\ yg-1.ańq· ··. Cz.ton kowie na
szego towarzysnv:.1 1Haz ich żony, jako i wdov..-y po 
zmarlych czJonkac h mają •;.rst~p wolny. Cz.lonkowie 
obc\·ch towa!:zystw p.Jaca · .30 fen.. niecz.loni<Dv.·ie 
przed czasem SO re n .. przy. kasie 73 ten., a członkowie 
naszego towarzystvv-a z •)Stający \\i ęcej iak .3 miesiące 
z skladkami S\vemi zalegli, będą uważani za r. i ecz.łon . 
ków nasze~o to\\·a.rzys.twa. Mamy nadzieję \Y was 
szanowni cz.lonkowie, oraz i Rodacy, że nas swą 
obecnością zaszczycić raczą w naszej rocznicy. · 

Zarz.ąd Tow. św. Stanisława Kostkl. 

Towarzystwo św. Piotra w Steete . 
W sobotę dnia 14 listopada mamy polskiego spo

~viednika. Od soboty aż do poniedzialku mamy SPD
sobność do spO".viedzi św. Nabożeltshvo polskie z 
kazaniem odprawione będzie o godz. 4 po · pol. . w nie
dzielę 15 bm., a l~i -e J ~>dz. 6, jak bylo o~loszone z 
kazalnicy. P. Mocek, sekretarz. 

· Tov.-·arzystwo gimn. ,.Sokót" l w Oberhausen 
o.zmiimia swym dmhom, oraz Rodakom z Oberhauseta 
i okolicy, iż przyszle zebrallie odbędzie się w nie
dzielę dnia 15 listopada · o godz. 0 -t po poL w lokalu 
pana Kołter, przy nowym rynku. Po zebraniu urzą
dza tO\\·arz. nasze zabawę zamkniętą, palączoną ze 
śpie\vem, deklamacyami, gimnastyką, oraz riiocowa
nie się dwuch najlepiej \v)·ćwiczonych druhów na-
szych z innemi z obcych gości, lub druhów· o nagrodę. 
poczem nastapi taniec. Szanownych Rodakó\'~' i Ro
daczki oraz bratnie towarzystwa z Oberhausen i o
ko.licy uprzejmie zapraszamy. 

. \Vstępne dla druhów i czlonków 50 fen., ale mu
szą się okazać książk::t kwitową, a dla gości 75 fen. 
O liczny udzial w zabawie i zebraniu serdecznie u-
prasza . \Vydzial. _ 

Baczność Rodacy parafii Skarboszewskiei. 
· W n~edzielę dnia 15 listopada po pot 6 ·godz. Z 

na sali pani \Vesels (d.a\Yniej Ketling) w Rauxel od
będzie się zebranie, w celu zawiązania komitetu, któ
ry by si~ zają1 skladkami dla kościola parafii Skar
boszewskiej. Rodacy, Parafianie, pukam do serc \Va
szych o zwrócenia się myślą do strzechy naszej ro
dzinnej. ażeby, chociać na dalekim zachodzie rozpro
szeni po \Yestfalii i Nadrenii. pomyśleć o naszeru u
bogim ko$ciele, . i Lila(! spra wi6 co sobie większość 
życ-zyć będzie, ażeby tenże rnógl się poszczycić po
darkiem od R.odaków z \Vestfalii, a więc upraszam 
sposobności niezaniedbywać i stawić się jak najlicz
niej na \q·mienione do Rauxel zebranie. 

Za komitet: 
Mikoł aj Wawrzyniak z parafii Skarboszewa. __ 

Towarzystwo gimn. "Sokół" w Altenessen 
urządza w niedzielę l5 listopada sv.rą pierwszą je
sienn<t zabawę na sali p. J. Saala, przy kościele sw. 
Jana. Początek o godz. 4 po po!. Będzie koncert. 
mowy, śpiewy, deklamacyc i popisy gimnastycz~e 
n ::~.szego i obcych ~niazd. w ko1icu taniec. Druhowie 
p.1acą 50 fen . \\-stępne~o. wszyscy inni 1 mr., k,tórzy 

· mają prawo zostać czfonkami naszego gniazda, jeżeli: 
zechcą. Na powyższą zabawę zaptas;zamr szan. 
gniazda z sąsiedztwa, a mianowicie te, ~o· który_ch 
nam brak adresów, to jest z Oberhausen 1 Rodakow: 
z Alteuessen i okolicy mile i serdecznie zapraszamy. 
Muzyka polska. Zabawa zamknięta. Czo.rem! 

Wydziat. _ <,_;_. ---·--·-·---·-----.. ---------·· ... ---- -
Towarzystwo św. Antoniego w Ueckendoriie 

obchodzi w niedziele l5 listopada jesienną . ząbawę. 
która się rozpocznie w następujące m porządku: O 
~ocl.z. ;/25 po pot koncert. przywitanie ·czton~ów i 
gości, o 7 teatr p. t.: "W starym piecu'" - dyabel 
pali'', taki teatr jeszcze w Ueckendorfie nie byt ode
grany, bardzo weso.fa sztuka. Po teatrze taniec. Za
bawa jest zamknięta, więc. tylko czlonkom wolno 
ud.zia! brać. I(toby chciaf się na czfonka dać zapisać. 
jest snosnbno~~ od 4 9-o 5 godz. na maleJ sali po pot 
Czl01!kcwle J ml~~ln~~ .ul~ wyołatni .m:usza sle na no ... 
wo J.a0 zapisa:e. - Za1·z~l't i członkowie do porząd .. 
ku, zechq się o godz. ;,~ 4 s_!!\~ić. Z ~!..-~ .. ~-~ 

-~~«ł~JU~~~~~~- · 
CZEśC PRZEMYSŁOWI! 

Szanownern czlonkom Towarzystwa Przemys.fo ... 
· '\Jvego i · Rodakom "" B ruchu i okolicy donosi się u

przejmie, iż Towarz.ystwo obchodzi w niedzielę dnia 
15 · listopada trzecią rocznicę S\VeKo założenia w lo
kalu p. Kuchem'a. Program zabawy następujący: 
L O godz .. 5 ·po po.L otwarcie zabawy prze?;· koncert, 
który będzie upiększony rozmaiteroi sztukami humo
rrstycznemi i monologami. 2. Po koncercie przed
stawienie teatralne: "Oalgan duch czyli tr0ika hul-

. taj~ka" \\'· S ods.ionach. Po\vy.ższa sztuka J..:st pou
czająca i tak zabawa, że każdego do naj\viększej we
so.foścl doprowadzi. 3. Po przed.sta\vieniu za,bawa z 
ta1icami. Szanownych cztouków czyunycl1:. jak ·· i ho
norowych ·jak najuprzejmiej się zaprasza. , Goście 
mogą na zabawę tylko przez członków być wprowa
dteni. W \:Zasie koncertu jest kasa otwar.t'a, przy 
której karta wstępu kosztuje 50 fen. Koncert wykona 
orkiestra p. Lawiekiego z Bruchu. Z a r z ą. d. 

l«łJ».~~~~~~~ 

Wieo w Linden 
odbędzie się w przysz.łq niedzielę o godz. 4 po pot 
't-l lo·ka!u p. Bernarda Schiller'a, Konigstr. 61. Oma
"' ·iane będą sprawy robotnicze. O liczny udzial u
prs.~za się. __ •:?}edn?cze_~!-~-~-~~~?~owe polskie". 

Wiee w Elberfeldz1e-. -
odbędzie się \\" niedzielę dnia 22 listopada o godz. 0 5 
pn poL na sali p·. Berle, narożnik Nord i Carnap ·Str. 
Ponieważ będą ważne sprawy, dotyczące Polaków 
Pa nhczyl.r·ie, 0rna.wic> ne. przeto każdy Rodał\ z El
Len.'clJu i okolicy stawić s i ę po\vinien. Dotyczy to 
t<J. kż e Remscheid., Lennep, DUssel i Solingen. 

-•m·-~~~~---~-~--szanownemu panu 
· Stanisławłe Ganowiak 

o-ral jego narze-czonej pannie 
Janowi SzalewskJemu 

zas}·,famy w dniu ich ślubu (12 listopada) jak najser
deczniejsze życzenia oraz zdrowia, szczęścia i wszel
Idei pomyślności w po.życiu malieńskiem. 1\UocJA 
para niech żyje! 

Józei Helik z żoną i rodzeństwem. 

~---~~~----~~~*-~ 
Służąca Polka 

znajdzie m~sce od 15 listopada. 
Józei Helik. 

fterne. Kalkstr. nr. 85, sklad piwa. :J 



lVowe książki. 
.,Podręcznik do domowej nauki religii św. rzym

sko-katolickiej''. \Vydanic trzecie. Poznań 1903. Na
kładem i czcionkami Drukarni i Księgarni św. Woj
ciecha. (Aprobata konsystorza arcybiskupiego w 
Poznaniu). 

Dziełko to przychodzi na pomoc rodzicom pol
skim w ich wielkim, a świętym obo·wiązku nauczania 
swych dzieci, religii świętej w języku ojczystym 
wszędze tam, gdzie szkoła za maro lub wcale nie uczy 
dzieci naszych religi po polsku. Odpowiada więc u 
nas niestety powszechnej niemal potrzebie! 

Zawiera: naukę czytania, historyą świętą. kate
chizm wraz z przysposobiemem do Sakramentów Ś\\· . 
i 25 pieśni kościelnych. ..Podręcznik"' ten zastąpi "\-V 

razie koniecznym dziecku, które już dwa lata do szko
ły chodzilo, nawet elementarz i pierwszą książkę do 
czytania. Calość ufożona krótko, łatwo, systema
tycznie i, - jak to ogólnie duch mvni i świeccy przy
znają, na nasze stosunki znakomicie. 

Dwa pierwsze wydania rozeszły się nie tylko w 
Księstwie, ale i w Prusach, na \Varmii, ~lązku, na 
obczyźnie, nawet w Ameryce. Przy trzeciem wyda
niu stereotypowem da!a drukarnia nakładowa lepsze 
obrazki i obniżyla cenę do minimum, na 40 fenygów 
za oprawny już egzemplarz (9 arkuszy druku i lito
~rafii). Paczki pocztowe z 22 egzpl. oprawnymi wy
syta się franko za Smarek. 

Rozmaitości. 
Kuba rozpnrwacz. \V okolicy miasteczka 

Lanccrre ''e fr~ncyi gra uje t. zw. przez mie
szka!'J~{Jw .. Kuba rozprnwacz'·. Pien.vszą jego 
ofiarę, zeszpecone zwŁoki 19-letniej dzie\\·czyny 
mie~skiej znalezi.o no w kOJ1cu sierpnia b. r. i od 
tego czasa \\ · ~. - darzyJo się kilka wypadków na
padu na clz.e\\ częta i kobiety. które ratO\\'aly się 
przeraźli~· ein \\.<Dlaniern o pomoc. Niedawno 
znaleziono zwłoki dzic ·wczęcia ze skrępowanerni 
rękami i nogami. z kneblem \\. us-rach i śladami 
duszenia na szyi. Mordercy dotychczas nie \YY

kryto. 
Statystyka żydów. l)odlug 0blicze(J ,.JUdi

sche Statistik'' istnieje obecnie na caiei kuli 
ziemskiej 10,439,250 żyd6w. \Y poszczeg6łnych 
krajach Europy wypada: w Rosyi europejskiej 
Qraz w Królestwie Polskiem S.Ot-2.3-B żydów; 
w A!!stryi t na vVęgrzech 1,99 .' .378; w Niem
czech 590,000; w· Rumunii 269,015; w \Vielkiej 
Brytanii 1791000; w Holandyi 103,988; we fran
cyi 86,000; w Turcyi 82,2:17; \\'e Wloszech 
47,000; w Butgaryi ;?8,307; \v SZ\\ ajcaryi 2.551; 

-,w Belgii 12,000; w Grecyi .350; \\ Bo·śni i tier
cogóWinte. 8,213; \V Serbii 5100; \V Sz\vecyi i 
Norweg-ii 5000; w Danii 5000; \\. łiiszpanii 2500; 
w Gibraltarze 2000; w Portugalii 1200; "'' Luk
semburgu 1209; na wyspie Krecie 728; na Cy
prze i Malcie 130. Ogótem liczba żydów w Eu
ropie \vynosi 8,526,280. vV Azyi mieszka 358,682 
żydów; w Afryce 308,4.32; \V Ameryce 1,109.886 
żydów; w Australii 16,975 żydów. 

Wikt żołnierza angielskiego. Zolnierz an
gielskt dostaje rano kawę ze śmietaną ~ butką, 
przed obiadem kieliszek koniaku, o godzinie 12-
tej obfity obiad z dwóch lub trzech potra\\. , o S
tej herbatę z bulką. o 8-mej kolacyę. Tygod
niowo jadłospis tak się wogóle przedsta\\·ia: nie
dziela: rostbef i pnre z grochu. jajecznica z wę
dliną, herbata z mlekiem i bulką; poniedziaiek: 
rostbef z fasolą i kartoflami, zupa grochowa; 
wtorek: polędwica z kartoflami. zupa z ryżu; 
·środa: cielęcina pieczona z kapustą i kartoflami, 
zupa na chlebie z garniturem; cz\\·artek: rostbef 
z kartoflami, zupa grochowa; piątek: peklówka 
lub wędlina z fasolą i kartoflami. zupa bączna; 
sobota: rostbef ze strączkami i kartoflami, zupa 
z socze·wicy. 

Na każdego człowieka wydaje się dziennie 
360 gramów' mięsa a 750 gr. chleba, 460 gr. kar
tofli i 226 gr. różnych jarzyn. - Prócz tego o
trzytnuje każdy na dzid1: lO gramów kav.-y, 92 
v,ramy mleka. 38 g-ramÓ\\ cukru i 5 gramów her-

·:-t ~y. Utrzymanic takie żołnierza kosztuje 
dzil€:iie :~ ccmym{)\\. \V e \\ łoszech utrzyma
:: ~..~ :.17 :-.:n ni: żołnierza. ko·sżtnje 60 centymów, 
\\..? f1 ~:1J...:~ i 50, \\ Niemczech s;, \v Rosyi 65, \\ 
Aus. r ri 50 

Jak spędza dzień Papież Pius X. O życiu 
Piusa X spotykamy w prasie katolickiej następu
jące szczegóły. 

Ojciec św. w najbliższem wcm otoczeniu 
zachowa! ludzi, którzy byli jego donwwnikami 
w Wenecyi. Tajnym jego sekretarzem pozostal 
msgr. Bressan, paru innych księży weneckich 
spelnia zaufanie poslugi, a kamerdyner Sili ró
wnież przybył do Watykanu. Ten ostatni wcho-
4zi, zaraz po 5 rano do sypialni Piusa X, którego 
już zazwyczaj zastaje siedzącego przy brewia
IZU. Po 6 odprawia Oiciec św~ mszę w swem 

prywatnem orator:rum. Oratoryum jest to ma
ły pokój o jednem oknie, z d,re\vnianym olta
rzem, na którym roi pozłacany relik\\'i2.rz 
wśród sześciu bronzowych świecznikó'\Y, a u 
góry za\\ieszony je r krucyfihs z kości słonio·
wej. Z jednej strony oltarza toi stolik dla am
pułek i innych przyborów, z drugiej strony kię- · 

znik i fotel, na którym po mszy o-dprawia Pa
pież dziękczynne modlit\\ y. Prz~: mszy asy
tuje, jak \\ \\' cnecyi, msgr. Bressan. 

Po śniadaniu, zlożonem z kawy. tartinek, 
chleba, masŁa i marmolady. odbywa Pius X 
przez godzinę przechadzkę w ogrodzie warr
kańskim. rozma\\·iając z towarzyszącem mu 
służbowym Cameriere Partecipante i z porucz
nikiem dyżurnym g\\·ardyi ziacheckiej i zatrz:r
muj~{: się na AYe Maria przy pięknej grocie N. 
M. P. z Lourdes, urządzonej w jednym z rogÓ"\\ 
ogrodu. Po powrocie oczekuje go w jego gabi
necie korespondencra. \Yybrana już \\prawdzie, 
ale zawsze .ieszcze ogromna; następnie zacz)·
nają się spra\\·ozdanią poszczególn_rch kongre
gacyj, 

Po zalat\Yieniu kore~pondencyi zja'' ia ~ i e 
podsekretarz stanu msgr. Merry dei 'al i konfe~ 
ruje o sprawach sekretaryaru , na~tępnie zaś 
ma.ią audyencye \\·ybitni przedstawiciele, prze
jezdni biskupi, oraz inni dostojniejsi goście rzym
scy. Niektóre dni \ tygodniu przeznaczone sa 
specyalnie na audyencye dla kardynatów pre~ 
fektów i sekretarzy różnych kongregacy].oraz 
dla innych dygnitarzy d\\'oru. Pry\\·atne au
dyencye, udzielane przez papieża, są wprost nie
zlic.zone, męczą tego i pochłaniają wiele czasu, 
z mezmordowaną jednak cierpliwością, z jasnem 
spojrzeniem i z zaw'ZE' dobrem słowem przyi
I~uje Pius X jedne po drugich deputacye, grupy 
pielgrzymów i pojedyńcze osoby. znajdując dla 
każde~o .odpo\\ iedź na pyta·nie. radę , naukę, po-
krzepJeme. . 

Calem S\\ cm sposobem życia, a Z\ ·łaszcza 
uprze.im'ł dobrotliwością, ni·e pozbawioną humv
ru. przypomina wielce Piusa X - Piusa IX· u-
mie też. jak on, chwytać za serce. ' 

O pierwszej je Ojciec św. ohiad, przy któ
rym urzęduje g\\·ardzista zlachecki: CaYazzi. 
P·o ~odzinie po'' raca Papież do przerwanej pra
cy I koóczy ht dopier0 o 6. Teraz następuje 
przechadzka, podczas której towarzyszem bvwa 
m.fody, bardzo inteligentny kaplan Don Pe~cini 
lub mgr. Bressan. Miej cem przechadzki~ są ga-
1erye kart geograiicznych na trzeciem piętrze , 
tak Z\Ya.ne od olbrzymich kart. okry\\ aiących 
ściany. 

\\' galen·i oczekuje Ojca / ''"· dobrane gro-
no osób, które dopuszczono do tego zaszczytu. 
zazwyczaj okolo 20. i rozmowa z nimi zajmuje 
część większą cza~n, jaki Ojciec św. poświęca 
temu \Yypoczplkn,, ·i. Po n kol1czC~nych audyen
q·ach zamyk~ją ~,i~ p o ~i\' oie galeryi i Pius X 
dalej przechadza się, rozmawiając ze s\vym to
warzyszem. poczcn1 wraca do gabinetu i pracu
je dalej; o 9 następuje lekki wieczornv posHek 
PD nim brewiarz i przeglądanie przygo-towanych 
pod ręką gazet, \\re zcie n 10 ~0 udaje ię Papież 
na spoczynek. 

Nabożeństwo polskie. 
Przedruk dozwolony). 

Bochum. 
. \V ko~ciele ~las~tornym o godz. 11 po Mszy :w. 

:,abyv/2 stę co medz1elę i ~więto kazanie polskie jest 
:akże śpiew polski. ' 

Rauxei. 
Od 11 listopada do 18 liswpada posobność do 

spowiedzi św. 
Ił ohlingbausen. 

Sposobność do ~powiedzi będz i e w Rohlinghau
sen w dniu 1- listopada. 

Hattin2:en. 
Dnia 1c listonada będzie w łi.attingen sposobność 

do spowiedzi 'w. 
Linde n. 

Dnia 22 listopada będzie w Linden sposobność do 
spov;icdzi św. 

Giinnhdeeld. 
Dnia 22 listopada będzie w Giinnigfeld sposob

no' ć do spowiedzi ~ w. 
Eicl{eł. 

Dnia 29 listopada będzi e w Eickel sposobność do 
spowiedzi św. 

Baczność Rodacy w Wattenscłaeid i okolicy! 
Donosimy niniejszem szan. R.odakom, iż w nie

dzielę, dnia 15 listGpada urządzamy na sali p. Grah
manna (dawniej Briiggemann) o godz. 4 po poludniu 
zabawę polską z tańcem. Rodaczki mają wstęp wol
ny, Rodacy zaś placą przed czasem 50 fen., przy ka
sie 75 fen. - Muzyka polska, skrzypek i duda. -
Czysty dochód przeznaczony na ~więtojózafacie. -
O liczny udzial Rodaków i Rodaczek uprasza 

W imieniu komitetu Józef Bąszczyk. 

l(oło śpiewu ,,.Lutnia" w Gełsenkirchen 
donosi sw?'m czł:onko~ i :vszystkim .R'O\la: 
:v Oelsenk1rchen 1 okolicy, Iż urządza w <hl: 
listopada . S"\\~ą zabawę jes~enną połączor 
przed t.aw1.emem teatralnem 1 tańcem. Zah · 
odbędzie s1ę w lokalu p. Baumeister , znany 
teJ "Germania" przy ul. łiermannstr. Po~: 
o g~dz. ~ PD poludniu zaraz po \\ 
polsk1m. ~zano\\rnym I<odakom zwracatn·

1 

w~gę na zaba:wne sztuki teatralne i odPO. 
dmą_ salę, ~o 1ę tyczy dalszej zabawy. Za: 
pros1my, mech Rodacy skorzystają z sposo~ 
k i jaka nam się chwilo\\"O nadarza. Z a rz 

Towarzysiwo św. Barbary w Dełłwig 
oh.cho<l.~i v.~ n\edzielę, ,dnia 15 listopada 6 roc1 
sweg-o 1stmema. na ktorą. wszystkich cz.l'onkó~, 
siectnie !O\\. a mi~no\vicie z Bottrop, Osterfe!ct' 
wszJ stk1ch R.odako·w 1 Rodaczki z okolicy zapr~ 
1_71... . Początek zabaw:r o ~odz. 4. Będ~ie ko1 
sp1ewy. deklamacj-e, a o ~odz. 7 teatr. Uprasz; 
~z~n. ,Tow. aby _raczyty_ przybyć ~ez chorągwi. \i 
pne ola członkaw 30 ren., dla meczlonków 50 • 
przed czasem. przy kasie 7.5 i en. Z a r z ą 

~owarz~·stwo św. Stanisława B. w Marx\(}h 
poda,1e sw~ -m członkom do \'. iadomości, iż. 15 li 
P2da odbędzie si~ iamiłiina zabawa z taficem na 
u pana Platza. Początek o godz. 4 po poL Czto1 
\~ 1e pŁacą 25 fen., n.iecz.tonko~vie mają przystęp 
1 ov.'a rzyst\'<'~ za. wpisa.mem s1ę do tegoż i zapl 
niem l mar!\1. :-Jtepłatm cz!onko\vie winni przy 1 
S\\ c ją zaleg-łość zapłacić. Z ar z r. 

Towarzystwo św. Piotra w tlorst 
dmJc,si swym czJonkom i wszystkim R odakom 
Iiorst i okolicy, iż w niedzielę, dnia 15 listopada 
:at! u pana Miillera, mamy po!ską muzykę na d11d· 
O iak najliczniejszy udzial prosi · ·' 
_________ J_._ó-=-z~i ~~~!_c:.~~0ski, sekretar 

Towarzystwo św. Józefa w Essen 
dono:i szan. Rodakom w Essen i okolicy, iż w 
dz!el~ dnia 15 listopada urządzamy 8-mą rocznicę 
łozenra towarzystwa naszego. Towarzystwa, ki 
zaproszeni2 dostały, i te, które dla braku adresu 
kowych nie otrzymah·, najserdeczniej zaprasza. 
Prog-ram zabawy następujący: O godz. 4 kom 
przeolatany deklamacyami i śpiewem, w końcu 
atr p. !·: ,.Chlopi ~rystokraci''. Wstęp na salę~ 
czlonkow wszystkich towarzystw 50 ien., dla go 
~ m r. Zabawa odbędzie się w lokalu p. Meistra, ,, 
trtdusilaus", ul. Frohnhausen Str. 19. 

Uwaga. \V tę samą niedzielę o g-odz. 20 po~ 
ze1'ranie na sali posiedzei1, na które się wszystK 
.:-zł onków i gości zaprasza. Z a rząd. - ·--------··------- ____ .. 

Wiec polski w Gelsenkirchen 
odbędzie się dnia 15 listopada o godz. 3 po 
w sali "Germania" (Ba urneister) ul. Hermanr1s 

Porządek obrad: 1) Sprawa opieki ducb 
wnej w parafiach obecnego miasta Gelsen' 
chen, 2) Sprawa wychowania dzieci, 3) Spra\1 
różne, dotyczące Polaków na obczyźnie. 

O liczny udział Rodaków nie tylko z o 
nego miasta Gelsenkirchen, lecz te-.i z bliższei 
dalszej okoli ~Y uprasza się. 

\Viec Zjednnczenia w Hamborn 
odbędzie się dnia 15 listopada o godz. 11~~ w lek 
p. Marrego. Na porządku dziennym: l) Kasa kna 
szaftowa. 2) \Volna dyskusya. 3) Rozmaitości. 
liczny udzial Rodaków w ogóle a górników w szC' 
góle zaprasza Józef Regulski, wiceprez 

~~~k.,;:\~~~ ..sl!L ~\~ -· .;Srł. ~tY:. ~·!b~~ .. ~·łir- ""fit. ~.t~ 
-.- ·f11!:-~ 'lf,.-~ V~i~~1f ?/~ ·#)W'~i~ ·4~· ~~ ~~~·-~ 

Towarzystwo gi)nn. "Sokół" I w 'Vanne 
zasyla swemu szan. druhowi podnaczelnikowi 

JANOWI KEMPIAI(OWI 
oraz jego narzeczonej 

pannie C E C Y L I I S .E M L E R 
w dniu ich ślubu 11 listopada jak najserde 
niejsze życzenia oraz wykrzykujemy: M! oda pa 
niech żyje! "Czołem!" \V y d z i al. 
A~ A ~~~~·~!t.-~~~ail~!-~\~ ~~~~~~ 
~V·"'oti~ ifi\"' "'"'· .. -t~~-.y~~p -1it~-'>IJ~-11i~~~,~~-:"1ilf.,_. 

Baczność! Wanne! Bacznośc! 
Szan. moim odbiorcom i publiczności donoszę, 

z dniem 1 listopada przeciągłem się z Bismarcku . 
\Vanne, Hofstr. nr. 47. Proszę o dalsze poparcie. 

Fr. Gość, krawiec polski. 
Poszukuję natychmiast porządnego czeladn 

na ~ta!~Y.!:..~~~· --------------------------
Do biura pewnego przedsiębiorstwa wielkiego 

Nadrenii potrzebny zaraz mlody 

zdolny pisarz. 
. Bie~Iość w piśmie przedewszystkiem po p_olsk 

ł1JetbędiW: innych wiadomości, szczególnych tlle ~
trzeba. Zgloszenia pod G. B. do administra 
'!\Via rusa Polskiego" w Bochum. 

. W dobrem otoczeniu, w pewnej miejscowoś~i ~ 
Wiatu Gelsenkirchen. jest od wielu lat dobrze JStn 
jący 

skład towarów kolonialnych . ża' 
~d .bardzo korzystnemi warunkami do WYdZI~r d\3 
w1ema lub do sprzedania. - Dobra sposobnOŚĆ 
Polaka, któryby mial zamiar się osiedlić. . 

Bliiszych wiadomości dowiedzieć można 51e 
Ekspedycyi .,\Vi.arusa Połsldego'' 'ń Bochurn. 
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o naszęin · postańo~vieniu, wybuchła gwaltow
nym gn'ie,vem _przeciwko mnie i księdzu probo
szczowi, przeciw religii i dziecku 'v!asnemu. · 

- eo: mnie to noch()dzi! wrzasnda; ·-~
cież pójdziesz. Suknie już sprawione - czy oni 
tam chcą, albo ni~ chcą., ty pójdziesz! 

- Ależ mamo, nie dostanę fiozgrzeszenia. 
- A cóż to szkodzi~, rzekta niegodziwa ko·-

bieta - pójdziesz do Komunii bez spowiedzi. To 
wszystko głupstwo; nie pójdziesz d() spowiedzi 
ja ci .zakazuię. Przywdziejesz piękne suknie i 
przystąpisz z drugimi do Komunii. Oni tego nie 
spostrzega, a przynajmniej uwolnimy się już od 
nich. · · . . 

DzieckO! -zamHklo z boiazni przed matką. i 
spodziewało się jeszcze przekraść potaje.mńie' 
do .spowiedzi, bó pomimo jego przerwrotności.
jakaś niewypowiedziana bojaźń przejmowała 
g{)' na samą tnyśl niegodnej l(Qmunii świętej. 
Lecz czujne oko - niegodziwej,_ nieszczęśliwej 
matki. nie poz\Yoliło .mu \\ ykonać postanowienia. 
W dniu oznacz·onym prZY\v'Clział chłopiec nowe 
s1iknie i wśliznął się w· czasie sumy między inne 
dzieci. l(iedy na niego przyszla kolej, przystąpił 
do Stolu Pańskiego4 przyjął z rąk mDich, (opo
wH:tda dalej misyonarz) Komunię św .• tak, że go 
nie poznałem~ i powrócił na ·" oje m·iejsce. Za
lędwie kilka chwil upłynęło., padt -omdlały na 
ziemię, Wyniesi'ono go z kościoła.· Dla ''i elkie 
go ścisku Obecnych i dla znacznej liczby komU·· . 
nikujących się. powstał taki rnch w l\:ościele, że 
nie ·sp-ostrzegtem ·tego \\' ypadku. Po odpra \Y t e
ni u Mszy św. zawezwano mnie nntychmiast do 
chorrgo. 

- Ojcze, wołał posłnniCL' .iedno t. dzl~L 
które po. raz pien\-SZY kOllll!nikowaly się, stret
sznych dostal-o kun:z(m i .błisldem jcsl śmierci. 

· Udałem się spiesznie do \\skazanego mi do
mu·: Prly lóżku zastaJew mmhę, u.siłuJą(.:ą na
próżno zlagodzi6 boleści chorego dzięcka. Skoro 
mn-ie· itjr'zaJ niesztz:Gśliw·y :t:hlopczyk, od\vródł 
si_ę . ku ŚcianiG, '\\\)łając: . · . . 

_; Precz. precz! nic .~: ja nie chcę~ _ 
.· ... Minio·to · · tarałem .. siG go. usp-okoić ·kil-ku la- , 

g-odne1nt sfó.wy~ nie \l ie<lziałem dotychczas. ćo 
za-szlo_. Ale n1atk~ \\ oki·opi1ej rozpaczy, ·-i,, krót
ce mi tę rzec'z - wfaśnib. z przerażeniem stakm 
przez . chwilę :jak ''· yryty. . ·Nagle ponow11e 
i g\\·aitov{niejsze jeszcze konwulsyc, poczęły 
rzucać chlopcem. Maly świ~tokrndzca podnosi 
się, '\' Ściekłe na matkę rzuca spojrzenie, a ch ry
pli\\-ym, zl.ama.nym głosem, następujące, stra- . 
SZ'11~C W,).lJlaWia sJowa: 

- Matko. · tyś mi kazała przyjąć nic g C' d JJi!' 

l( om unię Ś\\ iętą! tyś mnie źle wycl10wala - te ·-

raz idę mi potępienie, a .to z twojej winy! r 
wśród strasznych kurczów, wyzioną! wkrótce 
ducha. 

Swiętojózafacie 
czyli skfadka na ubogich studentów katolidw:..polskich 

W kasie (zob. nr. 44) 20,01 mr. 
Z jesiennej zabawy Tow. św. Marcina w Derne 

(nad. J. Tonder) 10.00 mr. 
Ze skarbonki Tow św. Jana Chrz. w Ueckendor-

fie (nad. Pawlaczyk) . 6,92 mr. 
Ze skarbo1iki Tow. św. Barbary w Bachum 

(wręczyl Jerzyk} . . 3,30 mr. 
·. Na weselu Tomasza franki w Bochum ( wręczyla · 
St. falkiewicz) . · . 9,25 mr. 

Na. chrzcinach u 'St. Pa\vlaka: St. Pawlak z z!}n.ą 
·1 mr., nowonarodzone dziecię 50 fen., St. Zieliński z 
żoną l nu., córka Jeg-o Zofia 25 fen., \V al. Pawlak ż 
-żoną l mr., Waw. Pawlak z żona . l mr .. córki Mary
anna i Joanna 50 fen .. Ant. Zieliński z .żoną l mr.. ich 

. synek -lO fen., Jan Zieliński z żona l mr., ich sv11ek 
25 fen .. \Voj. J::wowski z żoną 1 mr., Ant. P~w1ak 7 
żouą l mr., (nad. \V. Pawlak) 9,60 mr . . 

Rozchód: 
f_ S. w D. stypęndyum 
J. K. w B. stypendyurn 

Razem: 59,08 Jnr. 

27.50 mr. 
32.50 mr. 

Razem: 60,00 mr. 
59.08 mr. 

Pozost~{e w kasie t~iedobór: 0,9l mr. 
Bóg zantać! ·Św. Józafacie módl się Z<l nami! 

lL 11. 1903. pro Ks. L i s s. 
Anto11i Brejs!<i. Bocltmi1 M;:~lthescrstr. 17a. 

~····~·······••tNa. rok 190':1 
W\ szed! już 

Kalendarz· Marya:ński 
i jest do H"l.b:ycia ·W księgami .,\Viarusa Polskiego". 
Cena 60 fe u.,. z przes. 70 fen. Adres: "Wiarus Polskiu 
w Bochum. 

~-·~.,••·t •• f)~-~•o~~+ 

+ =~+ Bartek _,zwycięzca 

A -.",- -. 

powieść :· prze.z · Henr·yka Sienkiewicza, wychouzą ·• 
do tego czasu we "\Viarusie Polskiril" jest te raz w 
formacie książkowym do nabycia. Cena tej zajmują. 
.::ej powieści jest 40 fen .• na portoryurn trzeba l O fen . 
doiączyć. Najlepiej zamówić w liście i dotączvć 50 

.ten. w znaczkach pocztowych. O zamówienia- prosi 

Księgarnia ,_,Wiarusa PoJ~kiego" w Bochum. 

(PO S LANIE-C.)· 
0--.·--. ---- o 

,.Nauka Katolicka~. wjchodJił co . c.zWar- . [ 
tek . w Boehum w Westf&l!i jako bespb.- ·1 
tny dodatek: .do ,)Wi&rusa Polskłegott, . 
Osobno ,;Nauki Katolickiej" · prenum(.'ro ... . 
wać nie mośna. Kto więc chce .ją otn!y- j 
maó, . niech sobie ijapiaze na poe.tmfe 

1
. 

uWiarnsa rolskiego"'. 
o --~·~·-"~~~ o_ ·· 

----~--~~~~~~--------~0 

"Wf a r u s P o l • k i!'.' pi~mó p~yc.zite 
wychodzi s.zdó ruy tygÓdnipwo .11 1,Nau.~ut 
KatoUeluł", jako bezpłatnym dodat1dett!.. ~ 
Pren11merata na · poczcie wynoei l markę 
60: fenygów kwartś.lnie, a · z odnotizeniem 
do domu prxmz · listowego l . mark~ ~2 
fenygów. 

~---~~~-------------~-----A 

. MÓDI.J SIĘ I PR.ACUJ J 

~ Dodatek tygo:lniowy do ,,Wiarusa Polskiego" i nRobotnika Polskiego". ~ 

Nr 46. Bochnm~ dnia l~ u~topada 1903. Rok 12. 
_:::s;!. 

Na niedzielę Ż4 po . Ś"'·iątkach. nicą i ods-zedł. A gdy uro la tra\\ a, i owol: ~
czyuiła; tedy się pokazał i lu1koJ. A przyst<.J~t
\\ szy słudzy gospodarscy; rzekli 11111: Pa111e, 

L k K l IJJ l ) J,.., iżaliś nie posiał dobrego nasicllia na i_·oli t w ojej? EL cya. o os . ~- 1. . 
Bracia! Przyoblecz~icż się (jako wybrani Skąd tedy kąl<ol ma?· J r-zek t im: Nicprzyja-

Boźy, święci i umiłO\\ ani), "e \Ynętrzności mi- zny czło\\· iek to uczyniL A slud?:y rzekli mu; 
!osierdzia. "' dobrotli"· ość, " . poko,rę, w cil:h,ość, Chcesz iż pójdziemy i zbierzemy go? · l rzekł: 
w cierpliwość. .Jedni clrug.ich znosząc i odpu- Nic, byście snać zbierając kąkol. uie wykorzy-

nili źaraz z nim i pszenicy. Dopuście óbojgn 
szczając sobie. jeSli kto ma·· skargę przeciw ko-

l:Dść aż do żttiwa ·, a czasu· żni\\ a rzek Q że.t'1com: mu: jako i Pan ·odpuści "am tak i wy. A nad-
. Z>bicrzci"· pienYcJ· k<1 kól, a zwiążcie go \\" srwpki to \\ szystko miejcie mil-ość, ktiJra }es t Z\\ iązka - '" 1 

doskonal ości, .a- pokój Cluystusó\y niech prze- ku spaleniu; a. pszeni~ę zgromad.:lc.ie do gt~mna· 
w·yższa w sercach ·waszych, ku · któremu też .J.llojego. 
wezwani jesreście w je.dnenJ ciele; a wdz1ęczni · · · 
bądtcie. : Sio'\\'o Chrystus.{rwc niechaj micszl<a 

.. . " . 
~-. - -----:-

·K a z a n .i e. ·· ,~"- was.- obficie. z wszelaką mądrością, nauczf1jąc 
i sami siebie ri~ pominając, przez Psaltny. i . pieśni 
i Śpiewariia ducha\\ ne, " łasce śpiewając w ser
cacli waszych 'Bogu. · ·wszystko c-okÓhdck czy
nicie '" slDwie al ho w uczynlm, wszystko w tmię 
Pa-na Jezusa Chrystusa, dziękując Bogn i Ojcn 
przez Jezusa Chrystusa Pana naszego . 

Ewangelia. Mat. XIII. 24-30. 
W on czas mó\\ ił J ez:ns rzeszom .to poda-, 

biei1Sh\ o: Podobnc si~ stal o Królest\\-o niebie
skie czlowiekowi, który posiał d'obre nasienie ł 
na roli swojej. A gdy ludzie spali, przyszedł ł 
nieprzyjaciel jego, i rias.iał kąkolu między psze- ;. 

Chrze~ciai~ie! gdyby się ti1 pomi<;dzy nami 
znajdowar człowiek rozsiewający zarazę zabija
jącą .Cialo nasze. uciekaliby '' szyscy od niego, 
by· się nie zarazić; a cóż d'opicro, gdyby się PO·· 
kazal pies wscickfy, kaleczący, wścieklizną rzu
cający. uciekaliby \\-szyscy, by ich nie poką
sa!, i okropnej śmierci nie byl przyczyną. Lecz 
cóż \Yścicklizna, cóż zaraza odebraćby nmn mo
gfa? Odebrałaby nam życie, to wielkie dobro
dzicjst\\ ·o Boga, które jedn:ak kiedykoh\'iek prę
dzej lub później bez wścieklizny, bez zarazy 
śmierć nam odbierze. - Ale to gurs4c, po tysią~ 
i milion razy gorsze, gdybyśmy się napili zara· 



zy takiej, któraby nam żyde doczesne i wiecz
ne odebrać mogta, a taką zarazę sieją złe przy. 
kłady? więc tych bardziej, jak wścieklizny, jak 
największej zarazy unikać byśmy powinni. Ja
kichie na to środków i sposobów utyć trzeba? 

To pewna, z jakim kt() przestaje, takim się 
sam staje, bo od niego nabiera czucia, myśli, wy
razów! więc których język do obmowy i zgor
szeń przyzw·yczajony, tych unikajmy; .którzy 
szydzą z ()brzęd{)w świętych, nie uczęszczają 
do Sakramentów· świętych, nie byw·ają na na
hożcftstwach, żyją w rozpuście, cudzofóztwie, 
pifaństwje, wylali się na różne występki, takich 
uni~ajmy, by zarazy grzechowej od nich nie na- l' 
brac. · 

Nawet na miejsca, gdzie bluznią, obrażają -
Boga i krzywdzą bliźniego, nic wstępujmy, bo 
,,kto miluje niebez.pieczer1stwo, w niebezpieczeń
:st\\ie zginie" (Ekkł. 3). 

Od_y różne obrazy, przedmioty, owby, po
WDdcm nam być mogą do zepsucia serca, zamy
kajlny oczy nasze. by się nimi i zla myśl nic 
wkradła· i \V sercach naszych nie zagnieździła. 
Nie ufajmy nigdy cnocie i silom własnyn·,, ho 
J.oś\\.·iad.czenie nauczyło, iż wprzó-d źli i bczboź
:ni ludzie dobrych przeistvczyli w złych, aniżeli 
dobrzy J)Oprawiłi złych. 

Nie dosyć będzie dla uniknienia złegG, uni
kal: zl).·ch ludzi, nic wstępoKać na miejsca gor
szące, zamykać wzrok swój przed zepsuciem 
·świata: trzeba jesz\:ze uma{;niać się w dobre,m, 
hy nas złe, które chodzi za nami, jak ciemno-ści 
za nocą, nie ogarnęło. Chodźdei zatem d-o ko-
ścioła i tam proście gorąco Boga D łaskę, by 
was zocho"\vał od zepsucia; klęczcie często u 
~t (l p Je z usa i mó\vcie sobie d-o nieg-o: J czu! nie 
odstąpię Cię, chociażby mnie ludzie ,,-szelkiemi 
złemi przyldadaJui od Ciebie odrywali. - Przy
patrzcie się obrazom Świ~tych, j.ak to zw-ycię
żyli pokosy. lliew·iarę i bezbożność ludzką! 
Przypatrzcie sh;, jak to Nve, Abraham, Lot, Moj
żesz. Tobiaszowie. wśró-d balwoclrwalstwa, pra- · 
wdziwcmn Bogn jedynie służ<\; jak to Jó-zef, Zu
zanna. kuszeni, nę-ceni i zmuszani, czystości Bo
gu doc!Jownią l - Spojrzyjcie w niebo, ile tam 
milimtów jest i bQclr.ic jeszcze tryumfującycli za 
zwycicstwo, odniesione nad zepsuciem, że ich 
zarazy złych przyk!adów w przepaści piekielne 
11ie uniosły. 

Obcujcie z ludźmi dobrymi, ich przykład 
n~_llczy was Bogu slużyć i ludzi<Orn d()b.rze czy- J 
liiC. , l 

Zatrudniajcie się pracą i obo,vjązkami wa- ł 
szcmi, a te was zasłonią przed zepsuciem świa- c 
ta. Rzemieślnik, który caly tydzie11 pilnie pra
cuje, ten i chwili nie poświęci kłótni-om i pijań-

stwu, ale Bogu niedziele i święta. Rolnik, wy .. 
robnik, który w pracy dzień na polu przepędził, 
nie puści się na bezwstydy i zgorszetlia, ale wol
ne od pracy chwile poświęci &gu na chwałę i 
sobie na Sp()czynek, bo praca oczy i uszy przed 
zgorszeniami zamyka, utrzymuje w zdrowiu i 
w cnocie i do Boga prowadzi. 

Gdyby się wam więc kiedykolwiek zdarzy
lo słyszeć, chrzcścianie, łudzi przeklinających, 
obmawiających, na próżniactwie i na pijatyca 
czas marnujących, wszeteczne słowa i ·piosnki 
śpiewających: takich unikajcie, tam nawet nieGh 
wasza stÓpa nie postoi, ale z dobrymi , i cnotli
wymi, z tymi srę łączcie o ich przyjait'J -starajcie. 
- Rodzice! nie pozw-alajcie dzieciom waszym 
widywać się z dziećmi zepsutymi, by się nie po
gorszyły, nie zepsuły; gdybyście nawet służą
~1 mieli ~lośnicę: życia rozpustnego, łub Jakie,.. 
mu występkowi oddaną, upominajcie ią, a gdy 
nie usłucha, i nie poprawi się, oddalcie natych
miast, byście nie zgubili przez nią dusz dziatek 
waszych. -- Jcżdi zaś nie będziecie mogli, 
chrzcścianic, złych ludzi i przykładów od was 
usunąć i oddalić, p-osluchajcie, co macie czynić, 
a.żeby się te nic stały przyczyną zguby waszej. 

Dokąd ziemi starczy i dokąd człowiek 11a 
niej przemicszldwa6 będzie, dotąd będą zgorsze
nia i złe przykłady; bo rozkazał Pa11 zosta
\Vić kąkol 111iędzy pszenicą aż d.o czasu żniwa 
sądu ostatecznego, by wyrywając kąkol nie 
wyrywali i pszenicy. Będą więc różuego ro
dzaju .źli ludzie; ale jakże się przed otaczającą 
zasłonić zarazą, by. nam ua żywot w-ieczny nie 
szkodziła? 

Oto między tysiączn:ymi zepsuciami świata 
tego, gdy was wabić, kusić i pociągać du złego 
będą, patrzcie ciągle na Ojca niebieskiego, który 
was stworzył, dla was wszystko stworzy!, któ
ry za was poświęcił na śmierć syna S\vego i 
mówcie sobie, jakżebym mógł tego Ojca najlep-
szego obrazić? · 

Gdy wam pokazywać będą stroje, ubiory, 
Pozkosze, słodycze, jako pon~ty, zepsuŁości 
świato\ve, \VY im pokazujcie Ojca w Niebiesiech, 
któremuście duszą i ciałem słuiyć przyrzekli. 
Staną źli ludzie, nie mówiąc, że są źli, ale sło-
wa. ich, uczynki ich J){)każą: czcm są, i· będą was 
na\\'Odzić, przeciągać do grzechów i zbrodni; 
wy im ciclglc pokazujcie Ojca św·jętego, Ojca 
najlepszego, któreg,o się nigdy i najmniejszym 
grzechem obrazić nie godzi. 

Gdyby was ta myśl o Ojcu w Niebiesiech 
przed zepsutością, zarażającą duszę waszą. nie 
Zflslonffa, powiedźcicż to duszy ·waszej, po
wi·edzcież \\ ·szelkim zg·orszycielom, że ten Bóg 
jest zarazem sędzią i taką wam miarką -odm-ie
rzy, jaką wy rnu teraz za życia poboż.nością lub 

• 

Jda.sztor, za Polske i za cał'Y świat, w.szakże z 
uajwiększem poddaniem. się woli &lżej. Krzyż 
to bow-iem by l nie mały: dziewica z domu za
możnego a do tego zakonnica pozbawiona na 
stars_ze lata nietylko wygód, ale i' rzeczy ko
niecznych, a osobliwie mieszkania odpowiednic
go; a nadto musiara patrzeć bolesnem oldem na 
okropne spustoszenia naokoło siebie. W takiej 
życia doskonałości przetrwała Bronisława v.~ 
zakonie lat 40; a wreszcie dnia 29 sierpnia 1259 
roku odeszła po zaplatę do swojego Boskiego 
Obiubierka do nieba~ 

Ciaro jej przez długi czas SPQczywało w u
kryciu. Do,iero roku 1612 znaleziono je w gro
bie przy ·wielkim ottarzu w kościele, gdzie pod
czas naprawiania murów klasztornych pojawNa 
się szczelina, około której wje pszczół krążyć 
zaczc;ly. \Vydobyt~ stamtąd resztki ciała. jej 
i umieszczono je około ołtarza św. Anny. \\!te
dy pobożny lud zacząt coraz więcej czcić bł. 
Bronisławę i błagać jej pośrednidwa u B-aga 
li dozna\\·al różnych łask, a szczególniej tnvol
nienia od mor'Owej zarazy i ulgi w Hcznydi dw
robach. 

Czesć jc.i kościelną pot wlcnlzH Grzegorz 
XV1 31 sierpnia 1839 roku. , Z ni·cwymDwną ra
tlością po raz pierwszy obclwdzil Krakó-w dnia 
3 września roku .18 ,ł0 uroczystość blogoslawio· 
ncj Bronisfawy. A za przykładem Krakowa po
szla cala Polska. 

Królewski przykład. 
Było to w roku 1848, który tyle rodzin wtrą

cił w nieszczęście, kiedy połx>żna ~ dobroczynna 
królowa belgiJska Ludwika, c6rka króla francus
kiego Ludwika Filipa, szła w towarzystwie da
my dworskiej przez uiXJgą dzielnicę miasta 
Brukseli. Tn, gdzie tylko cierpienia, 11<;d'za i u
bóstw·o mieszkały, chodzita królow·a od · domu 
d() domu, wszędz.ie niiO-sąc pociech<;, pomoc i 
złagodzenie cierpie(t i wszędzi'e odbierała po
dziękowania i życzenia błDgosfawief1stwa z ust 
Jti-eszczcśliwych. 

\V jedncm bard·zo nędznem i pustem mie
szkaniu zastala mężczyznę jeszcze dzielnego z 
żoną przedwcześnie postarzałą, ohoje w bardzo 
ponurem usposobieniu. Na piccH nie było og11ia, 
a w· szafie ani kawalka chleba. Królo-wa starała 
się pocieszyć tych bi·ednych ludzi. Na to żona 
odpo·wicdziała gorzkicmi lzami, a mąż straszli
wcm przcklęstwem. Królowa nie dala się od
straszyć, lecz prosiła tych ludzi z wielkiem 
wspólczucicm O· wyjawienic przyczyny ich nie
szczęścąia. 

Mąż wyzna! wreszcie, że jest jednym z 
tych, co wywołali we Francy i rewolucyę; że 

umknął do Belgii, aby ujść pewl'lei śmie-rci, ie 
mu wszystkie ś.rodki do życia się wyczerpatyl 
i że nie ma ani pracy, ani pomocy. 

- Ależ PD\\dedźcie mi' - zapytara królowa 
- jakiego dobra spodziewaliście się \Ve Prancyi 
przez rewolucyę, i jakie złe przez nią chcieliście 
wykorz-enić? 

- Lud\\t"i ka filip-a! - odrzekł i posypały 
się przekleństwa z ust jego. 

Można sobie wyobrazić jakie \Vrażenie zro
bily te słowa na królowej, Ludwice Orleańskiej, 
córce króla f'ilipa. Mimo to, p<>mna na sfowa 
Jezusa· Chrystusa że nawet wrogom trzeba do
brze czynić, zachowała równowagę umystu i 
rzek la do11: · 

- Ludwik Filip- musia.l wam bardzo wiele 
zlego zrobić, że taką uieuawiściq ku niemu pała
cie. A zatem ja \\·am tyk dobrego za to wy
Ś\Viadczę, ile złego król mógł w-am wyrząd-zić. 

l zacna ta pani dala temu człowiekowi, któ
ry nie miał większe.go pragnienia, jak tylko st:1ć 
siG nwrdercą jej ojca. 50 franków i obiecała m111, 
że odtąd starać się będzie o jego potrzeby. 
Cztowiek ten nie lX>Iliafu się zdziwił; ale podzii\v 
jego spotęgv\vał się jeszcze więcej, gdy się przy
padkiem dowiedział , kim byla jego dobrouziei 
ka. Pclen zawstydzenia i .iak mógł najprędzej 
pospieszył do niej, i błagał ją o przebaczenie za 
tak wiellui obraZG. Królowa zu-pełnie przeba
czyła, gdyż serce jej nic uzna~o uczucia zemsty. 

A za to udało· się jej ocalić zbłąkanego, en 
było naJobfitszą nagrodą za ten zacny trczynck. 

Skutki niegodnej Komunii św. 
Następujący fakt O}IOwiedziat niedawno zna

komity misyotlarz w dyccezyi \Vcrsalskiej: 
"W czasie misyi odbytej w miesiącu majn, 

dlzi w nie Bóg błogoslcn\il usllO\llauiom naszym; 
kościół był codzjeunie przepełniony. a nawróce
nia liczne i szczere. Na zakottczc .. nie. chda-l ks. 
proboszcz pewJJei liczbie dzieci dać p-ienv·~zą 
Komunię świcta. Ośm dni przed tem wskazał 
mi chłopca 13-lctnicgo, próżniaka, ile wycho
wanego, nicponia, który ani katechi-zmu nie u
mial, ani się na seryo do· tak ważnego dnia nie 
przygoto·wat Rodzice jego nic byli leps--l.ymi, 
nic mieli żadnego- udziału w m1syi, i w ogóle 
prawie nigdy do kościoła nie chodzili. Pierwsza 
Komunia: Ś\V. uchodziła w ich oczach za· czczą 
tylko formalność, której raz trzeba się poddać. 
aby w tym względzie nie czynić wyjątku. W 
dniu ostatniego egzaminu. zadałem chłopcu nic
które pytania; 11a żadne Z- nich nie odpowiedzi;ał, 
było więc rzecz<t niem()żebną przypuścić go do 
I(ornunii świętej. Zapłakany i zawstydzony, po
wrócił do· domu. Kiedy matka d'owiedziala się 



wsi ł(amicń w Księst\vie Ot:x>lskicm \\ dyecezyi 
wmclawskŁd okolo roku 1203. 

Pochodzila tedy z rodu wysokiego i zamoż
nego, który slynąl także z pobożności. Sw. Ja
cek i bl. Czes~aw, byli jej braćmi stryjecznymi, 
a Iwo OdTO\.vąż, biskup krakowski, byt jej blis
kim krewnym a jeden z przodków jej książe 
Jaksa Gryf, był funD.atorem klasztoru Panien 
Norbertanek na Zwierzy(lcn pod samym Krako
wem. Od łat najmłodszych Bronisława dowo
dziła calem s\v·ojern postępowaniem, że uieod
rodną jest ich krewną, już w dziecii1st\vie nie 
czul a w sobie skłonności do za ba w jej wiekowi 
7.\vykJych, i odzna~.;-zala sję v. ielkicm nabożell
stwern do Najświętszej Maryi Panny. Również 
o Niej lubiła z ludźmi rozmawiać. Mimo -wiel
bei zamożnoS-ci w jej rodzirmym domu Broni- 1 
slawa prowadzŁ~a życie uadz ""y\:zaj umart\\ io- ~ 
ne. Nosiła się ubogo, ze sługami i dmńownika
mi ohchodzila się laska\\ ie, jakby z osoharuj naj- l 
bliżej rod-ziny. Chorym w domu sinżyła z jak ł 
t1ah iększą troskliwośchl. n uho~irn okazywała · 
i<lkże w·ielkie rnilosierdzie, '' yprnsza]~lC dla nich 
od rodziców jałmużny. 

W ló-tym roku swego życia '' z~ardzi\\ szy 
ro.lkoszam.i Ś\\ iatowemi, vv st~m!ln do klasztoru 
Panien Norbertanek ua Zwierzyr1cu. Tu cnota
rni S\\ oltrni w ide sióstr zukonuydt do Ś\\ i~tobli
wego żyda przy\\ ·odzHa, a osobl iwie jaśniała 

p.ontiędzy niemi nlezwyld~ pokoq, slodycz:.t u
przejm~ w obcowaniu i wiclk<.ł milością bliźnie
~o. Stąd też posluszaa była przdcżonym ni>e
tylko na ich skinienie, lecz starala się odgady
\\ ać ich wolę. Pokorą ożywiona ,,-i działa '' 
każdd ze S\Hlkh tD\\ arzyszek \\ ybraną oblu
bienicę Chrystusem ~l; każdą wyżej od siebie 
ceniąc, obchodziła się ze \\ szystkierni z nszano
\\ aniem i z największą miłością. A dla siebie 
s:-tmci od ż~dncj szczcgóblych '' zglQUÓ\ nit: 
wymaga la. A ponie\\ aż Pan Dóg pokornym ła
skę dawa, obdarzył i ją darami nadprzyrodzo
Jlymi, ohht\\·iał jej swoje tajemnice. Poku 1257 
\\ sam dzieli \\'nic ho\\ zięcia Najśw. Maryi Pan
ny podczas modlitwy o godzinie 9 z rana \\padła 
w zachwycenie, \\ którem widziała \\ ielk~ Ś\\ ia
tlość uad kościołem księży Dominikanó\\ w 
KrakDwic, a wśród niej niezlfczonr mnóstwo 
Anio1ów wdzięcznie śJJie\\ ających, za którymi 
postępowa la Najś\\ iętsza Marya Panna, prowa
dząc za rQkę męża dziwnie p : ęknej urody, w u
biorze zakonu św. Dominika, i tak się odezwała 
do niej: ,.Bronislawo, córko moja, jam jest Mat
ką Miłosierdzia, a ten, którego widzisz, jest brat 
t\\ ()j Jacek, mnie i syno\vi memu \\ iclce zasłu
żony, którego do chwaly wiecznej wprowa
dzam." - Bronisława przyszedłszy do siebie, 
opow·iedziala iostrom śmier6 br~ta swego Jac-

ka, kt6ry rzeczywiście w tym samym dniu u
marl .. - Nicraz gdy w modlitwie zatapiała słę, 
cudownie od ziemi w górę bywata podnoszoną. 

· Takiemi łaskami wzmocniona. tern pilniej ćwi
czyła się w pobożności. Nic przestawała na 
ścislem zachowaniu u aj u rolmiejszych ustaw za
konnych, co już samo przez się jest wiclkiem i 
trudnem umartwieniem, ale jeszcze w różny 
sposób trapiła ciało swoje, otrzymawszy na to 
od przełożonej i od spowiednika pozwolenie. 
Nieraz sypiata na g.oJej ziemi. Im więcej się 
Bronisława poniżała i umartwiała zewnętrznie, 
tem większe .Odbierała od Pana B()ga laski. 

l(iedy razu pewnego modląc się, wpadla 
była w zachwycenie, sranął przed nł-ą Pan Je
zus, i te pocieszające słowa do niej przernó\vił: 
"Bmnisła\YD, córko moja! krzyż mój jest twoim 
krzyżem, ale i ellwała nw_ia, t\\ -oją będzk chw~
lą". Pokrzepiona tern widzeniem. przymnażała 
sobie jeszcze więcej umartwiefl cia~a i ks.zczr 
bardziej się poniżala. Mawiał zaś Ś\V. franci
szek Borgiasz, że ten jest większym święlym, 
kto jest \\ ięcej umartwionym. Zamiłowanie te
dy umartwitnia i jej ciągły postęp w tym kie
runku, jak poświadcza Kościół Ś\\ ięly, jest do
wodem wysokiej Ś\\ iętości naszej błogosławio
nej ~~odaczki. 

Jaśnichtc tym sposolJtm coraz bardzid 
świątobliwością wśród sweg() Zgromadzenia , 
t~tk zbawiennie wpłytJt;ła na wszystkie siostry, 
że patrznc na ni~ inne pobud7.ały się do tctn 
ściślejszego zacl}{)wania ustaw zakonJtych. 
\Vkr6tce kż mak pod tym względem uchybie
nia, jakich się niektóre dopuszczały, nstaly zu
pełnie i pod ożywczym dudtern bJogosła-winnd 
Bronisławy caly klasztor na Zwierzyi1cu odzna
czał się jeszcze ścislejszą karnością zakonną , 
a11iżeli to bylo przed jej \\stąpieniem. 

I3anlzo \ddc potl13gul do postępu w dosko
nalości hlogosławiond Bronisła\\"ic także Róża
niec, którego odmawiania nanczyl ją św. Jacek. 

\Yreszcie na większą zasługę błogosławio
nej Bronisławy i jej towarzyszek dopuścil Pan 
Bóg na nie wielce ciężką klęską. W roku 12-41 
Tatarzy \\targną wszy do Polski, dotarli aż do 
J(rako\\ n, a nic za s ta\\ szy mieszkaJ1ców, któr l Y 
w górach okDlicznych się ukryli, wiele domów 
i kościołów spalili. Los ten spotkał także klasz
tor Norbertanek na Zwierzyt"tcu. A zakonnice 
wówczas po obcych dmach nutsiały szukać 
schronienia. Wtedy Broniiłnwa znalazła przy
tułek w jednej ubogiej chatce przy kościele świę
tego Salwatora na Zwierzy1icu. Tam mieszka
jąc, miała Z\\ yczaj dla większego odosobnienia 
i pożytku z modlittwy, uda\\ ać się na bliskie 
wzgórze zwane Sikortlik, gdzie d1ugie odpra
wiała modlitwy, modląc się za siebie, za swój 

bezbożnością m.ierzycie; powiedzcież "to sobie 
i zgorszycielom, że każdemu odda Bóg za to, co 
czyni dobrego lub zlega. 

A gdy najbardziej ua was złe przykłady na
cierać będą i do złego przemagać, odstąpcie z 
miejsca tego, idźcie do stóp ukrzyżowanego, u
całujcie święte rany Jego i mówcie m n serdecz
nie: Jezu! ratuj mię w tej burzy i natarczyw·o
ści pokus, by nie zaginęła dusza moja! Nie zo
stawajcie, mówię, przy osobach gorszących, ani 
w miejscu zepsutości, byście nie upadli i Boga 
nie obrazili, l}O i Paweł św. (L Kor. 5. ll.) z lu
bieżHikarni, lakomemi, służącymi b-ałwanom, 
złorzeczącymi, pijanicami, nawet obcować nie 
d{rZ\\"ala. 

PrzypDminajcie sobie w czasie natarczywo
śd złego rw was, żdde Bogu nie chrzcie św. 
oddani, za km jemu ~ale życie slużyć po\\. i uniś
cie; przystępujde często do Sakram--nt(l\\-' śś .. 
hy sie dusza \\a sza oczyszct.ała ze rdzy grze
chowej i nabierała nowego żyda z Ci31a i Knvi 
Patłskicj. Sami się częstokroć przed T1ogicn1 
z myśli i uczynków waszych rndmkie i o spo
S·ol>acłl oblllysiajcie, byście się do złego skusić 
nie dali. Miejcie oh razy patronó\\' \\ aszych w 
domu, a nadewszystko Malki Boskid, i rozbie
rajcie id1 przyk?ady, jak oni żyj4c miGdzy poga
nami, żyd~tmi, luclżmi zepsutymi, przecież nie 
dali się pokonać żadnylll nludmlt Ś\\ iata. Jeżcli 
i \\ y na zle nie zezwolicie, gdyby was sami źli 
otaczali, nie dacie się pokonać. przykłady na.i
g-orsze nic wam nie zaszk<Klzą i nie zgubi~ du
szy waszej; owszem, \\' Y żyjqc 111iędzy :dymi, 
nauczycie i popra\\ ide złyd1. 

Slyszdiście zatem, chrześcianie, jak 1dych 
przykladó\\' unikać, i co czyllić macie, gdy ich 
unikać nic bęcłzie można, by na ''as zguby \\·ie
l·znci uie ściągnęŁy. Unikaici~ przeto ludzi i 
miejsca, gdzie przeklęst\\ a, zgorszenia, obmo-
'' y, kłótnie, pijaristwa i wszeteczeflstwa panują. 
Guzie zaś Boga chwalą, gdzie dzieci rodziców 
szanuj~, gdzie słudzy i podwładni posłuszni, 
gdzie pan()wie lagodni i spnt\\ ieułiwi, tam by
\vajcic, tam s ~ ę uczcie cnót i pobożności. Odzie 
powołanie lub urzędowanie wasze ze złemi ob
cować wymaga, gdzie dla pokre\\ ieristwa, są
siedznva z bezbożnymi żyć musicie, pamiętajcie, 
byście się nie dali do złego skusić, bo was Róg 
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posłał, byście bezbożnych nauczali dróg Par1-
skich, a grzeszników poprawiali. Zono poczci- • 
\\a, jeżeli masz męża pory\\-czego, i różnym 
\\ ystępkom oddanego, opuścić go nic możesz, 
SLaraj:że się cierpliwością, łagodnością, modli
twami i dobrem :życiem poprawić m~ża. Wszy
scy nareszcie, których powaby do zepsutośct 
nęcić i wabić będą, wołajcie o pomoc do Pana 
a on was, niezawodnie wysłucha, wesprze, nie 
dopuści upaść i zaginąć na wieki. Amen. 

S
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więla dziew&ca. 
2. Laska za łaską. 

O Jezu! jakaż bolesna tęsknota 
Zamracza duszę, gdy od ciebie stroni, 

Jakiż niepokój biednem sercem miola, 
Ody za st\\·orzeniem czczct miłością goni! 

Kto Tobie ufa, nigdy nie zaginie! 
l(to z Tobą idzie, z Tobą się polączy, 

I łzę ostalniq w ostatniej godzinie 
Na Sercu T wojem, jak dziecię WYSilCZY! 

Spowiedź O\\ a tak szczera i· pełna skruchy 
przypadła na czas Wiełkanocny; po której od· 
byciu przystąJ)iła Eusttlla do J(omurnii świętej. 
mnie do nowego :życia. Tak jak Zba,vkieJ nasz 
Zbawidei przyszedł jej szczerym, dobrym i pel
nym pokury postanowieniom na pombc. 

Co Przenajświętszy Sakramt:nt zdziałaJ w 
nkj w owej parnią.tnej dt\\~ili, opowtada sam w 
nastepujący sposób: 

,.Obecność Jezusa Chrystusa prz·ywról'ib 
mnie do ll{)Wcgo żyd•a. Tak jak Zza\vicid nasz 
przez chwalebne Zmartwychwstanie S\\<ok 

Z\\ alczyl szatan~ i mocy piekielne, tak samo 
Z\\ yciężył \\ szystkiclt moich nit:przyjadM, któ
rzy <'lpano\\ ali byli duszę moj~ł i bronili mu 
przystępu d<> ni d.·· 

'vVkrótce dał ki znów Bóg "do puzuania, ż · 
!Jędz i~ jej i nadal chętnie uopomagal' pou wa-.. 
runkiem .iednak, hy odda'' al a szczt·~l>lniejsz:l 
cześl: PrzcnajŚ\\ iętszcm11 Sakramentowi. Usłu 
chała chętnie t:ustella rozkazu te~o i u twied'l.~l 
la Go tak często, jak tylko uozwalaly je..i te~o 
praca i zaj~cia domowe. Z\\ yklc chodziła do 
kościoła o bardzo wczesnej godzinie, zanim Za · 
brala się do roboty; po ukoitczeniu zaś wszyst 
kiego, przychodziła znów wieczorem do uko
chanego Mistrza swoh~KO, utajonego '' Naiśwlt; -
1szym Sakramencie i bawiła tam zatopiona w u
" iełbieniu i zachwycie nadludzkim tak długo, 
dopóki nie zamknięto kościoła. 

Pc\\ n ego razu udało się jej zostać tamże 
aż do wpM do dziewiątej wkczór i z robHo sic; 
jej tak błogo ua duszy i tak lekko na sercu, że. \\ 
owym opisie żyda swego wyraża stan ten w 
następujący sposób: 

,,.Jakżem się czuła szczęśliwą ba\\ i~tc wśr(>d 
ciszy nocnej u stóp Zbawidda mojego w owem 
Ś\\ iętem miejscu! Ody miałam opusz~zać tcu 
święty przybytek i już byłam blisko drzwi, 
wrócił3.rn się raz jt:szcze, by okazać Jezusowi, 
jak mi ciężko było ro-zstać się z Nim! Oczu nk 
mogłam oderwać od Nieg-o, a serce mo.ie ' yry
wało się ku Niemu, pragnąc objąć Oo gontcym 
uściskiem. W tej niewypo\\iedzianej błogiej i 
pełnej nadziemskiej rozkoszy ch\vili, ukazał Pan 
oczom mej duszy Boskie swe Serce, płonące o
gniem mil ·ci. O t jakże On jest nie kor1~-:zenie 
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dob-ry t Pan m oj . Zbaw c a!... Rozstalcm się z 
Nim, mówiąc: · ,,bo widzenia, do jutra·!" 

"Nazajutrz _wpatrywa.tam się przez całą 
· Mszę świętą w Jezusa, który był na .Oltarzu, po 
podniesie;niu jako baranek niewinni:e zamordo
wany na stole. o.ffarńym. Nagle przemówił do 
mnie: · "Poświęcam się na ofiarę . za . moi-ch 
grzeszników!" Slowa te są dowodem, jak się 
troszczy o1 grzeszników. Chociaż ciężkoi zawi- 1 
nili, są jednakże p-rzedmiotem najtkliwszych sta-~ 
rMr ze strony Jezusa Chrystusa. · Czegoż mo.- · 

. ~~~byśmy· Soię >oba,\Vi~ć, _ jeżeli serdeczna. skrucl~a 1 
1 zal za grzechy moze nam otworzyć O]cowskJe 1 
ramiorta · Jego'? Wyznaję szczerze, że sł·owa ie ł 
nape1nily mnłe ilfnością, tak ze względ1i na· si·e- · 
bie 'samą, ia.ko też ·i na: innych : grze"szników'·~ 

Enstelia oddawala czct-ść Przenajświętszerun 
·Sakramentowi . o każdym czasie i \V razmaRy 
· sposób. To· ubierała oltarz : .kwiatami, prała 1· 
· ,:naprawiała. bieliznę kościelną, __ towarzysżyła ka
:- płruiowi: spi~sz~cełnu z 'śwititemi Sakramentami 
- do choreg·o., ~fli:b ,·te~ spicszyfa nap(zód, by ·ni·zq
. ·crzić na poczeka.nhi_ o-Harz w mieszkaniu chorego, 
. -mającego przyjąć · ostatnie Sakramen ta; ·każdą 

gdybyś -ową latorośl winnej macicy powiesila \V 

·IJowietrzu i karmiła ją wiatrem. Tcm prędzej 
uschłaby wtedy. 

Jestto ogólnic znaną tajemnicą, dla czego 
upadają niektóre: z młodych dzaewcząt. Otóż po·

. -\v·odem upadku ich jest to, że nie przebywaja. 
w Chrystusie dla tego zaś · nie przebywają w 
Nim, ponieważ nie pożywają świętego Ciała Je-
go. 

Jestto straszne ale prawdziwe że tak mfo,.. 
dzieńcowi, jak i dziewicy pozostaje do wyboru: 
alb-o święta· mitość Ciała Pa6skiego w Przenaj
świętszym Sakramenciie utajonego, albo też 
grzeszna miłość własnego ciałCl i pożąd.li\V'ości 
jego. 

Enstella nje wahała s-ię dhigo~ w wyborze, 
obrała sobie pierwszą z obu tych mil-ości, i to ją 
ocalil-o od zgnby, przebywała w Chrystusie i' ja
ko nwa latorośl winna wydata obfity ptoy du~ 
·chowny. O te m pomówimy obszerniej · "' na- · 
stępnjącyrri rozdziale. 

Słup · biczowania.· 
zaś chwlJG · \vulną ·od pra<.:Y, spędza.la 11 stóp Zł~- Bicz.owanie poprzedzało zwykle kan~ 
\\'iciela i przyjmo\va!a <Jo ustajone-go w · Prze- śmileh..:i przez ukrzyż-owanie u R.zym·ian . . Doko

. najświętszych Sakrame11de . trzy razy w ·, tygo - hywalo się. ono na dele obnażo·nem, prZy\V1iąza-
dniu, na mocy pozwolenia spowiednika swego. nem do słnpa. Bicze były to rzemienie lub po-

. z rozkoszą - byłaby codziełl przystępowala do wrozy, \V ktu·re ·wplatand drut, ko(Jczący .się ha.; . 
Stoh1 Pailskiego, lecz aby się nie spn~eci\VJć \YO- cz.ykami ln·b kokami, przez co · cialo biczo\.\.'a 
h Jcznsa Chrystusa, nsłnchała spo\Viednika, spo- nych raniono i siekano w nieluĆizb sposób~ 
dziewając .się, że -kiedyś pozwoli· jej cż .Gścicj Skazą!JCQ\Vi biczowano nafprzód plecy, .. ą potem 

. przystęptfW'aĆ do: tej uczty , niebiat'!skiej. zwykle boki i przednią <.:ZęŚĆ ciała. · . 
. Z ha \vitie.l dal jej nieraz· do po_znani~a, że - ·to -(J\\' ·słup, do któreg,o przywiązan(}i niewin ..:· 

ki posłnszetlstwo iest Mu·· ha rdzo . miłe i' ze po- · n ego, Jezusa, .gdy Go . okrutnie owemi bk~~rrii 
winna dnłoiyć \\'·sżclkiego starania by wytrwać za nas smagano, był w pier,vszych czasa_ch ra
·w. niem do kn11c:a. -_: Jedną:· z największych lask, t~,m z innerui świętemi relikwiami w Jerozoli~: 
któt'e sply\\rają ż Priena.iś\v. Sakramentu, ·kst !nie na górże Sion ptzech<nvany. Opowiadają o 
,\,,edług słów ChÓ-:stusa . to, - że J)Oz:Ostaje -on·· - terr(:· ś\\; : Orzeg-o-rz l'·hizyaherlski, ś\v. PauHn, św. 
hwaie,>-: czylr ·mi.esika w _, ty rp, klóry :oo z _na.Je- · -Oi·zeg·otz z Tours i · w-ielu irmych~ ' . . 
·żytem 'nab(>żęństw~erń .,przyjm:uje . . ,,Kto POŻY\\;.a . - Świę_ty łiictońim . _pisze, i~e za ;jegb czas~\ w 
ciaJo , Moje 1 ~ ten · mieszk_a\ve im~ie, a Ja vl rJim''. święty ó\\r• sJup znajdował się- w ·kości~ł-e, kt6ry 
. . Jak dhtgo'_' latoroś:I winna :wciąga. w siebi-e _ \v-zniesioci.o na górze S i on ponad salą , \v którt;j 
pożywne soki z :w.inne1 macicy, tak długo pozo- Zbawidei odprawiał : o-statnią wieczerzę, i że ra-
·stailie zawsz·e świeźą i zielo11ą, i będzi'e wyda- .Zem ż innemi słupami p-odpierał .sklepienie: ko
wać listki, pótem· kwiat, a wr:eszcie. i uwoc. Je- śćielne. ~ Za czasów świątob-liwego. Bedy w · 

.żeli jed·nak tri e . lil{)Że Sie odżywiać sokami ma- .ósmym wieku zabrano go ztamtąd i umieszczo.-
cierzystemj, to usycha, marnieje i, rozsypuje się no na śroclkL~ owc.go kościo.la, gdzie dotąd \Vilel-
w pr{)ch 'Zi.emny. ldej czci doznawat . Poni<'waż cenna 1a świąty-

Po.dobnie dzieje się z każdym z nas, a więc ·uia chrzt>~cian dostała się później w ręce Tur
i z tobą, mloda dziewczyno! Jeżeli z dnszy i ków i zamienioną zo.stała na meczet, do które-
Serca Chrystusowego nie spływa bezustanna go nicwiemi W?:brontlt wstępu pielgrzym<Om, 
laska za łaską d{) dusży twej i serca twego, to ·przeto nic móż.na wie~L.ti eć dokładnie, oo się wła

:PYtarn się, skąd zaczerprile jedno i drugie sil po- ściwie stało ··z ty'1-'rr ~słu!5ę1i1; p6dąnie głosi, że _nie-
trzebnych do wzrostu i da~szego rozwijania się, wierni po.rąhaf~ RO "nil ka\\'plki. - Qbechie istniej~ 

-zkąd? Ciy może z używania przyjemności i u- ·trzy kawałk1, -~z~y c~ęśd :święr:ej fej pamhit~: 
. ci~ ch ś\Yiatowych? Byłoby to wla·śrtie tak, .jak . .T e dna część znajduj~ - sję- \V Je.rozpiirtli'e, ., w 

~· i 

;: 

kościele O!'obu świętego. CzęśĆ ta słupa biczo
wania umieszczona jest w pobliżu \Vielkiego oJ
tarza, w kaplicy katolickiej za kratą żelazną i 
jest przedmiotem głębokiej czd tak u katolików, 
jakoteż i u innych wyznań chrześciańskich na 
vVschodzie. J estto pierwsza stacya tiroczystego 
obchodu, który stróżowie Grobu świętcg<O od
prawiają codziennie o godzinie 4-tej po południu, 
w celu uczczenia wszystkich świętych stacyi 
w rozległych zabudo.waniach Grobu św. K.rata 
otwiera s[ę tylko raz do- roku, w Wielki Piątek 
·- i wtedy to wzruszonym tlumom. ludn {)'Oka
zują przez godzinę ów kawa~ek slupa biczoK.v:a.-
nia. Jestto tylko pewna część marmurowego_ 
słupa, niespetna na 3 stopy gróba i 2 stnpy· wy
soka; barwa jej jest czerwonawo-szarCl; nieco 

·· nakrapiana. 

II. DrugaJ część słup-a biczowania znaidu- . 
fe się od przeszlo 600 lat W 1 Rzymie· w kościele 
św. Praksedy w malej kaplicy po pra\vej ręce · 

. w szklanej skrzyni. Wedlug napisu znajdujące
go si 'ę nad kaplicą, część tę św. słupa sprowadził 
kardynał Jan Kolanna za P(łtpieża Honoryusza 
Ul do Rzywn. Papież ten wysłał był pomaenio
nego kardynała jako legata apostolskiego z \VlOi

skiem krzy żD\vców na W s chód przeciw Tur-
. kom. Po z dobyciu Damietty ~odprawił kardynał 
pielgrzymJ~t; do Jerozolimy, gdzie Turcy, którzy 
ternu zarówno walecznemu \Vodz.owi ja]c i po-

. bożnemu lu płanc)\\ri poważania s\vego odmówić 
nie m<Ogli, Liiarowali mu W' darze kawalek ten 
świętego Sii!Pa, któt'Y .on p6źniej w . tryumfie do 
stolicy chrześciaństwa sprowadził i w kośCiele . 
świętej Praksedy w kaplicy bocznej ustawit 

· Kaplićzka ta nzdnbiona ieszcze starą; więcej niż 
_- tysiąc-letnią mozaiką mi ·zlotem tle, · pogrążona 
~ w ciągły!J1 _ Świętym mroku, roŻjaśriio.nym· nieco . 
' słabym oblas}ci~m-larhpy, palącej . się dzień i noc 

- ·· przed świętym . s)upem. - wywiera uroczyste 
wrażenie na umysł każdego ·chrześcianina. Nie-;. 
\Viast,om dożwoluny ht jest v/stęp ·w niektóre 
tylko dnf w roku. Kawaiek ten -słupa biczow.ania 

. żdaje ~ię .być . . górną cz'ęścią caie.go slupa, jest 
z szarego marmuru, mający najwięcej półtorej 

sto-py wysokości i blisko stopę :w · średnicy. Wi
dać na nim pierścien żelazny, do którego przy- · 
wiązywano człowieka, skazanego na biczO'wa-

. ttie. 

W wielki tydzień kaplicG tę zwiedzają w·ie·r
ni z Rzymu i liczni pielgrzymi z wielkiem· nabo
żeństwem. Pewien po-dróżujący- Szwajcar napi
sal w roku 1843 w swnim pamiętniku: "Widzia
łem je dokładnie (slup ·biczowania i inne teli--

. kwie; znajdujące . s:ię w kościele $w. Praksedy) 
.{, nikt zapewne nie ogląda ·ich, ~ęz p~bożneg~ 
wzruszenia i świętego -uszanowania. Rcizm.aite. 
pobo,żne oso,by · ·pode.raly pierści~nie swe, ró- • 

. \ . . 

ża11ce, krzyże itp. o te św1ęte przedmi'-Oty. -,- o
czywiście o szkło tylko, w którem się znajdują;
gdyż niepodobna uczynić tego w inny -sposób". 

Trzeci' wreszcie kawałek świętego słupa, 
przy którym Zbawiciel świata krew swą naj
droższą przelewał, pokaz·ują w Rzymie, w ko
śdelc śwętego Jana Lateranet1skiego. 

U w? g a. Śwjątobli w a dziewica, Anna 
Katarzyna .Emmerich z Dillmen, opowiada {) bi
czowaniu Chrystusa i narzędziach, których przy · 
te m użyto, w_ sposób następujący: · . · 

,;Slup biczowania stal na pólnoc od domu 
PUafa, przed jednym z przedsionków .Otaczają
cych forum. Stal sam, -odosobniony; .byl 'tak . 
wysoki, że człowiek dużego wzrostu inóg!, w-y
ciągnąwszy ręce, dosięgnąć górnego jego końca, 
który był okrągly ·i Ópatrzóny żelaznym · pier-

- ścieniem; na tylnej stronie w polowie wysoko..: 
. ści, były takze pi'erścienie i _haki. Do tego to· stu
pa przywiązano Zbaw+dela óbnażonego w· ten . 
spbsób, iż najprzód przywiążano Go za obie ·ręce 
u· owego pierściąnia że.laznego, umieszczonego u 
góry w tylnej części słupa - następnie zaś-' przy
wiązano Oo za nogi do dolnej części slupa i ·to 
tak mocno, ·ze ledwie się na nich mógl utrzymać .. 
Najprzód smagano grzbiet, potem· przednią część 
ciała. Bicze były trojakie: · pierwsze wyglądały 
jak rózgi, z białego, łykowatego drzewa; moze 
to były wiązki z białych, _ twardych, wązkich · 
_rzemieni lub żył. Drugie byty to inneg-o rodiaju 
rózgi, - nastrzępione jak gdyby cierniami, z pÓ
niiędzy · których tu i owdzie ukazywały się kulki 
i kolce :żelazne -- te to: rózgi poszarpały - i por_a~--

· niły okrutnie Ś\\'ięte dalp' Jezus~. Trzecie, były · 
to_ rzemienie przytwierd~orte ą.o że~ąznej rączki, .·· 

. ?ak·ończone żelaznertli : haczykami - bifąc · nie-. 
nii, wyrywano l'Au· dał·o· i skórę- calemi kawała---
mi z. żeber. _ Jeden z siepaczy trzymał w lewej 
ręce· c:ie.niutki pręcik i bil niin _po twarzy Zbawi-
ciela. · . ' . . . 

Okrutne tn biczowanie tnva-lo. blisko trzy 
kwadr~nse . . Skcnczyło się o' 9-tei przed ·pol~, 
dniem. -Obcy, niepozorny człowiek, przypa<U 
spiesznie do, słupa i przeciąt nożem: zakrzywick
nym jak sierp, za jednym zamachem sznury, za: 
dzierzgnięte w jeden węzeł i · przytwierdzone do 
wielkiego, ż elaznego .gwoździa · w tyle stupa, · 
krzycząc: · · 

- Przesta(Jcie! nie dohijajcie tego niewinne
go czlorv.rieka !" 

·-Błogosławiona Bronisława 
Blogos ła \'. iorw. Bronisława, panna, Norber

tanka, : cćrha S t<.~n ·;fawa Prandoty Odrowąża i 
Anny i ksi;{żąt Jaksów Gryfów, urodz,U~ się we 



{łdtienne pismo l1dowe dla Poi~k6w ~~ obt.zyźnieJ poŚwięcone sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

w,~ ~.'~'<''l.i "'11!t\1Ulli1lł s WYitdkiam dni JLhi' ~~,~1!!• .. 1.\t.:ft.~ 
t 'it~tł~t~ictrn r~H~ihnrm e. t": .. Nauka Kawih;~,.,.~~!: ty .. 

, t•ł.;'1'ttkiq;m lPOlQic:z;nym p. i ... Glos iĆ:'J!ik. .~ 'r.i • 1ntrd· 

Z" inreraty pl2ci !ie za mie)SCt' TZ<idka drobn.ego d~Uk~ 
1.5 fen. a za o~loszenia zamieszczone przed mseraLarm 
'i nten.' Kto czesto oglasza, otrzyma odpmviedni opust &l,w•·. ~tu PiJemł1:em Utondcl.em p. t ... z,."l~tcHH!lo", 

~""'l\ł~lah1 b:wllrt•łnł n.1 poczcie i 11 liaton~> ~ w:vnoat 
1 'a:r. ~o 11'1·11 •• &~: z odno:!l:z~nłtm do doma l ooa 11,; ten, 
lihWlM~ Pohokj" up:itUHlY ie~t w cenaiklll łiGti.~IJ'fł'Ym 

"' . tmJ 1-lHtider.n .,t vnlnif.cb" nr. 131. 

· Módl s.ię i pracuj ł .czvH rabat. Za tlomaczenie z cbcych językc\w na pol· 
~eli nic się nie placi. - Usty do redakcvi, Drul-::arni 
i K~iegitrni należy oplacić i podać v. nich doklad.ny 

· trłres piszącegc. Rękopisów się r-ie zwraca. l\'azwt~k 
' terupond.entów bez ich upoważnienia nie wskazuj~ Slę. 

BothllłD (W eslf~~Ha)~ piątek 13-gc Ustopada 1903. 

iodzice polscy! Uczcle OZiecl swe 
' \!::«~~~ci) czytać i pisać po polsku! Nie 
· h~~ Polakiem, kto potomstwu swemu 
~i~6mayć się pozwoli! 

% wypadków dnia. 
Co się dzi~ie w Poznaniu. 

, Postęp" pisze; ,.Orędownik" wczorajszy 
pisze', że do kleryków \V' sabot~ dostać się ~ie 
byln można i że pra\vdop·odobme zmuszono Ich 
pe> raz pierwszy do pójścia na wyklady do "aka
demii germanizacyjnej". W tym razie "Oręd~o
wnik" się myli, bo klerycy nie poszli na w;yk1.a
dy, tylko za pokutę byli zamknięci przez pól dnia 
·za to że· mieli p~opdnjć niesubordynacyą przez 
to, ż~ wystósowali do całej kapituły memoryał, 
w którym napiętnowali w dosadnich słowach ca
le PQStępowanie władzy ducho.·wnej \V' spra\Yie 
zmuszania ich do akademii germanizacyjnej. Za 
to osadzono ich w areszcie i spo~vodowano do 
cofnięcia iormy memoryalu ale treści nie cof
nięto. Memoryal podpisało 80 kleryków, w 
imieniu których deputacya zl·ożona z 6 osób z 
sw'Qim dziekanem na czele kapiltule go przedlo
żyła. Poczem nastąpiło przeproszenie, areszt 
i degradacya dziekana, na miejsce któreg{} w ta·· 
dza duchowna postawna kleryka nie polskiej na
rodowości. Tak ma się ta sprawa, o której 
"Orędownik" wspomniaf. Dla przykładu zaś 
zapiiSał' się na akademią ks. kanonik dr. Dalbor 
i kilku innych księży. Sądzą niektórzy, że kle
rycy jak blędne owce \Vl ogień pójdą. Na w'iel
kaooc każdy abituryent będzie musial podpisać 
cyrograf. że będzie uczęszczał na akademią, ina
czej nie przyjmą go do seminaryum. Do czego 
to ta partya ugodowa doprowad:zila. 

My uznając zapal młodzieży seminaryjnej, 
nie rauzimy puszczać zanadtO> wodzy nami-ętno
ści chwHowej bo dla niej nastąpić może rozcza
rowanie a dla: narodu ciężka krzywda, która 
Przyszłym po~oleniotn dałaby się grubo we zna
ki." ' 

Pierwszy konsystorz Ptusa X. 
Papież zagai! konsystorz przemową lad~l

ską, w której podniósł że nadaremnie staral s~ę 
o odsunięcie od siebi~ godności papieskiej, :v 
końcu iccl:u:, :::: : ~::a~ r: . ; (::.:~:~ :s>.: \\ : . .!li Bv ż..:i .. OJ·: 
ciec św. będzie się starał titrzymać i rozwmąc 

1 Wiarę, która zbawi wszystkich. · 

l, Następnie podno·si przemó\vienie, że Papież 
W kierow·uictwie Kościola jest nieza"\\risłym od 
żadnej \Vfadzy, dlatego też ubolewa nietylko ~v 
POczuciu swych obowiązków, ale też w poczt~c:n 
świętej, złożonej przez niego przysięgi, że cięz·: 
kie w tym względzie wyrządzono Kośdołowi · 
obrazy. - Następnie dał wyraz. zdziwi~niu z 
POwodu zaciekawienia, z jakiem oczekl\\~ano 
Programu jego pontyfikatu, chociaż żadną mną 
drogą iść nie może, jak wytkniętą przez jego po-
Przedni1ków. 

. Następni·e odpad twierdzenia, jakoby Papi~~ 
?1e mógł się zajmować polityką ·i wskazał, IZ 

Jest niemO'żli'wem oddzielić od papieskiego urzę
iC!u _nauczycielskiego, polityki w· sprawac~ wia
-ry 1' moralności poniew·aż Papież utrzymuJe sto
~unki ze zwie~chnrkami państw i musi si~ po
htyką zajmować celem zapewnienia katolikom 
bezpieczeństwa i' wolności. 

Na konsystorzu, Ojciec św. zamianowar 
kardynałami sekretarza stanu .Nlerry del Val, i 
biskupa Padwy Callega ri. 

Biskup plocki, ks. Szembek zaś zamianowa
ny został m;etropolit~ arcybiskupem mohilew-
skim·. · 

Śm~e.rtelnę gonitwy. 
W Paryżu podczas wyścigu auton)obilowe

go, dwa:j uczestnicy \Vpadlt do rowu i na miej
scu się zabili. Wielu innych odniosło rany. 

Narodow~r skarb niemiecki. 
Założenie niemieckiego skarbu narodO\\ egv 

proponuje jakiś przy,jacicl gazety ,.Bromberger 
Tagebl.". W rocznicę nrodzenia Bismarcka ma 
każdy niemiecki oby\vatel. każda niemiecka ko
.błeta j panna, każdy niemiecki ml·odzieniec zł'o
żyć 10 fen. na skarb narodowy. Kapitał z tych 
sklad'ek, przestany z różuych stron w jedno 
miejsce, do~ Poznania albo d() Bydgoszczy, ma 
siużyć na wspieranie niemieckich rzemieślników 
i przemysłowców na kresach \vschodnich. Od
biorca zapomogi ma piśmiennie silę zobowiązać 
do przebywania przynC!Jmniei 8 lat \\ dzielni
cach mieszanych pod wzgiędem języka i do za
chowy""\vania si.ę nar·od.owego pod każdym 
wZJględem. 

Telegramy. 
l( o p e n h a g a.- Rząd we .FoH{ethEngu sta

wia wnioseit:, aby przy ·wyborach gminnych nie 
ni'ewiasty byty równouprawnione z mężczyzna-
mi. 

S a n D o m i n g o. OstrzeUwania San Do
mingo dotąd ll!ie zaprzestano. 

P e k i n. Stosunki dyplomatyczne między 
Rosyą a Chinami bardzo są naprężone. 

B er l f n. Osobna komisya stwierdziła 
wielkie J)()dobieństv. o między hr. K\VIilecką a jej 
synem, o którym oskarżenie mówi, iż jest podsu
nięty. Proces jeszcze przeszło tydzie~1 potrwa. 

Polacy na obczyźnie. 
Bochum. Przed wyborami do parlamentu 

urządzili centro\\·cy \Viec przed\vyborczy w sali 
p. Balkenhola w. Bochum. W kilka: dni po \Vi-e
cu otrzymar .. OJó\vny komitet wyborczy polski" 
plsmo, ptidpisalk JJiL.:.Z k i. !~\ u uczeswik CJ \\ \\ ieca, 
w którem donoszą, że. na wiecu p. Stanisła\\ 
Adamski z B~irendorfu tv.r ierdzif. iż ,.Główny ko
mitet wyborczy p-olski" bierze pieniądze o<:l so
cyalistów. Rodacy podpisani WZY' :\ ali komitet 
aby \Vytoczyt p. Adamskiemu proces, iżby go 
zmusrć do od\\'Olauia ·oszczerst\\- a. Komitet u.: 
ch\va!H, aby spra WG oddać sądowi: co też p. 
Tomasz T(ubiak, przev. odniczący komitetu gł6·
wnego uczynit 

W środę odbyt ię termin. P. Adamski 
twierdził. że nie z..robił .,Komitetowi polskiemu·· 
zarzutu, jakoby brał pieniądze od socyalistó:v.'. 
Sw'iadkowie iednak, podani przez p. I(ubiaka, 
zeznali pod przysięgą, i ż p. Adamski zarzut ta
ki komitetowi zrobił. 

~ąd za\\·yrokował. iż p, Stanisław Adamski 
z J3[1rendorfu ma odwołać rzuconą na ,,Główny 
komutet wyborczy polski" obelgę w·e "Wiarusie 
Polskim", a prócz tego ponieść musi koszta pro
cesu. 

Kazimierz Jagiellończyk. 
Kiedy już nie byio w~tpliwości, że 20-letni 

król Władysla\\ zginął, \\ yprawili Polacy pnsel
stwo do brata jego Kazimienza, który byl wieJ .. 
\.:im księciem Lih\ y, zapraszając go na tron. Ale 
Kazimierz nie chciał Yvierzyć śmien .. 11 brata i po
wiedział', że z Litwy nie \\ yjedzie; kilkakrotnie 
poselstwo J}Olskie z niczem odprawiaL Tak 
tnva.I-n .3 lata blisko i dopiero kiedy Polacy za ... 
gro12i!i mu, że kogo innego wybiorą - przyje
chał do Krako\\ a i koronowal się uroczyście 
dnia 25 czerv, ca 1447 roku. 

\V kilka lat potem ożenił się z królewną wę
gierskq Elżbietą, córką Alberta i zmarłej nieda
WlTO Elźbiety. BłogosławO ich przed ślubem 
Ś\\. Jan Kapistran, który przybył' z misyą do 
Polski I zalożył 11 nas zakon Bernardynów. Z· 
tego zakonu wrszli Ś\\ ięci: WladysłB.!w z Oilel
nio\\ a patron \Varszawy, Szymon z Lipnicy, 
Jan z Dnkli. 

Led\\ i e się wesele skoilczyto, przybyli po
słow-ie z Prus i z Pomorza, od Biskupów, 
szlachty· i m~eszczan bhgai~1cych, żeby i'Ch król 
w!Zj.ąl pod swoją opiek~ i do Polski przyłączył, 
bo, ich Krzyżacy okropnie uciskają i krzywdzą, 
i przypomnieli królowi. że Polska. ma pierwsze 
do nich pra\vo. - Piękne to bylo dla Polski 
świadectwo. Po długich naradach zgodzono się 
na \\cielenie Prus do Polski, poczem król wraz. 
z królową po_iechał do Prus, gdzie mu wszyscy: 
z wielką radości'-! hołd składali. 

Krzyżacy zaraz o to \Vydati Polsce wojnę, 
która trwafa aż 12 Jat, od roku 1454 do r. 14666, 
chociaż mogl'a się byla w jednym roku skoń
czyć. By lo to z winy P()lakó\v, oo fXlwykli od · 
\vojny, pi ·eni~dze na nią dawać nie chcieli; i tak 
choć niejedno odnieśli zwycięshvo, wiele czasu 
stracili. - Nareszcie po 12 latach Krzyżacy bła
gali o PDkój i ten został zawarty w Toruniu, w 
obecności legata papieskiego. Wszystko się 
Polsce wróciło i Pomorze i Prusy. Krzyżakom 
tylko zostawiono część Prus wschodnich z, mia
stem l(rólewcem, a wielki Mistrz mial obow,ią
zek składać hord królom polskim i otrzymał 
mieJsce \\'' senacie po lewej ręce kr6Ia. 

Król .Kazimierz miał trzynaścioro dzieci, 
sześciu s. 'nów i siedm córek, których by l naj
lepszym {)jcem i bardzo starannie ich wycho
,, ~ywał. srawnych też mieli nauczycieli: ochmi
Sl.fl.:..em kb b yl ks. J · n Długos.z, znakomity hi
storyk polski i Ś\\iątobliwy kapl'an - religii u
czył ich Ś\\i. Jan Kanty· innch nauk sławny ks. 
\Voiciech z Brudz.ewa astronom. Trzymani by
li krótko, skromnie. po. żołniersku, .iak na rycer
ski·ch książąt przystało, a pobożnie kierowani; 
to też jeden z nich, l(azimierz. świętym został; 
młodo umarł, bo w 24 roku życia - kanonizo
"\Vany jako Patron Litwy i Polski. Najstarszym 
z synów: królewskich był -vv·radyslaw; kiedy 
n-tial lat 16, ofiaro\\ ali mu Czesi koronę. Ojci~c 
pozw·olił a królewicz tak pięknie posłom czes
·kim odpowiedzial, iż się obecni popłakali. -
Pojechał więc. Władysław do CŻech, a później 
i Węgrzy oddali mu koronę- byt tedy Czeskim 
i Węgierskim królem. Folska była potężna, nie 
dziw, że się "\vsz,yscy d'o niej garnęli. I Watosi 
za tego króla poddali się pod zwierzchnictwo 
Polski, a Stefan hospodar, ztożyl króJowi hnłd 
·w l(ołomyi. 

Wszakże oook tych Ze\vnętrznych pomyśl
NOŚci za tego króla zaszły wewnętrzne zmiany, 



zgubne dla przyszłości Polski. ·jako to: że odtącf 
nietylko senat radzil z. królem, tecz i p~łowie 
-od szlachty, i że król uczynił \Yybór ' biskupó \'~· · 
zależnym o<fsiebie. · 

KróJ ten jedn·ak zacny byl i szczęślhvy -
mial poważanie \Viclkie w ca1cj Europie., choć 
Polacy dla jego uporu nie bardzo go lubili i g-a
illili mn, że . chętniej przesiadywal na Litwie. 
Król niezmiernie lubił łow-y·, a na Litwie są o
gromne, nieprzebyte las.y i knieje, j)efne różne
go zwierza, więc czasem 1 po kilka t'ygooni po
lowaniem się bawH. · 

Za tego króla poczynala być coraz groźniej
sza Moskwa, która spoglądała chciwie na Ruś 
;i Lit\v ę. \Vielki książę lwan zagrabit dwa po
tężne miasta Nowogród i Psków, gdzie ·okn1tnie 
rotOrdował rnieszka(lCÓW i na ,,·ygnanie wysyła!. 
iW No\vl(}grodzie byla \\·tedy znakomita matrona 
Matia B01~ecka, która dl ugc bronita No\i' Ggrodn 
rwyznając, że tenże chce trwać przy ł(ościeie 
•Rzymskim i PTZY Po!sce. 

Z innej · strony od potudnia trapili Ruś Tata
rzy najazdarrti swymi. Dzielnie ich bit wa.lecz
,ny syn króle\vski Jan Olbracht, a ród Suczac
kich caly wyginął' w tych \VO]nach. 

Nareszc.ie król Kazimierz \vyjecha,vszy na 
'Lihvę r. 1492 umarł tam w Grodnie.- Za niegD 
urodzi! się w Toruniu MikoJaj ł(opernfk s!av•;ny 
astronom. 

Wyborv Jsejrnowe na Gór 1ym Ślazku 
,,Polski Komitet 'wyborczy dia Slązka" ·o;

gfasza we \vszystkich pismach polsk\ch na Gór
:nym Ślązku z wyjątkiern \\" ,,Gaz. Op.", nastę:-· 
·pującą odezwę: 

Rodacy! 
Gdyśmy przed kilku tygDdi1iami wydali · o

dezwę. d;on;oszącą, że zawiązaliśmy się w pol
ski Kornit t wyborczy na Slązk, po\viedzieliśmy 
·w niej, że Komitet wyborczy pi·zy tegot·ocznych · 
'Wyborach scjmo\vych pole cił z wyjątkiem okrę
.gu pszczyllsko-rybnickiego. gdzie postawie1i·i 
z·ostali kandydaci poscłscy do l(o~a polskiego, 
V.J innych o.Jcręgach \Vyborczych zachO\VaĆ a-b- . 
stynencyę. S!o\vo absrynencya \l.·ywoJało róż-· 
n icę zapatrywa(l \\" spoieczef1st\vie naszem pol
skiem na Górnym ~lązku. W·obec tego ÓŚ'\\·iad
.czamy, ie abstynencyę .należy roz.umieć tak, iż . 

-~ona nie . ohowięzuje jedynie ,Komitetu niżej pod
pisanego, ale wszystkich wyborców polskich. 
·wzywamy was przeto, Rodacy, ażebyście z::t
·.stosowali się do naszej uchwal:r, to jest: \V: te- . 

LELUM POLELUM. 
Opowiadanie historyczne z . X wieku 

· n1łpiaał 

Wałery Przyborowskl .. 

(Cll\st dalszy.) 
X. 

\Vilki i żubry. 

.. li 

V/ tej podróży dziwnej, wśród której lVHada 
i Sambor \V gtębokim milczeniu, jak widma 
przemykali się \vśród rannego cienia, pod ol
hrzymiem sklepieniem liści drzew, przez które 
nie przedostawał się nawet ~ajmniejszy promyk 
słońca, czas szybko biegł. Szli z J}Oczątku brze
giem stmmienia, wpadającego do wa,tiy, po
tem oddalili się od niego i mieli już przed sobą 
tylko drzewa i drzewa i woń lasu i sllny ~
pach gni]a ~cj rrślinnoś~i. Gdy stoł1ce nakomec 
·wzbiło się wysoko i świeciło prostopadle nad 
lasem wtedy kilka promyków wdarto się przez 
koron~ drzew i kladto się złocistemi, wyraźnie 
odznaczającerui się wśród mroku, plamami na 
·mokrej pe.lnej liści i szczątkó\v rozmaitych, mu
rawie. ' Mlada poczynała być głodną i mierzy
nek też skubał w przechodzie trawę i liście z 
drzew, ale Sambor szedt ciągle. Nakonice do
stalU si.e na prześliczną łączkę, poros-łą tylko 
ikrzakami gtogu, który kwitnął i zaróżowiał całą 
polankę., jasno oświeconą przez stoftce, pełną 
motyli, b-ąków, muszek tysiąca i ps.zczóf,. które 
miłym brzękieł)J dawały znać o s.obte. Ktlkana
ście wi1elkiCh, starych, rozroslych i popękąnyc4 
Hp, stalo . na brzegu tej łączki, a kol<? ~ich wily 
się pszczoły, zdradzające przez. to nlleJ-sce swe-
go pobytu. 

- Sam,Por przyszedłszy na łączkę, zatrzy-
mał się i iwracaiąc się do Mlady,. potoż~f· pa~ec 
na ustach. Dz-iewczyna stanęła 1 sttmmla ·me
maJ de\.:h w· sobie, poglądaiąc dokoła ż trwogą: · 
Ale nic nie widziała. \Viatr chwiał różo.wYtnt 

:WIARUS POt~t1. 

go rocznych wybomch do sejmu nie brali tl- · 
działu. 

Połski Komitet \\·yborczy stDi. ua zasadzie 
narodcwej polskiei. Z . tego wynikaŁoby, że i 
przy tegorocznych wyborach seimO\\ ,ych po
\\~inniśmy postav\·ić kandydatów' poselskich do 
Kola polskiego. Nie uczyniliśmy tego jedynie 
ze względó\\' wyluszczonych \\" odezwie naszej 
z J O paźdz.iernika br. 

Natomiast \vyborców _polskich \V Pszczyft
sko-Rybnickiem wzy\\·amy jak naJusilniej żeby 
rozwinęli jak najrnchliwsżą agiracyę za kand)'
data.mi naszymi. Naszymi kandydatam.i: posel
skim·! są pp.: 

l) Jan Kowalczyk z Kato\Yic. 
2) Teofil Pardygoi z Ciosku. 
3) Emanuel Początek z Tycł1 ćm~. 

· Na tych więc kandydatÓ\\ . prawemu Pola
ko\yj i katolikowi jedynie głosować \volno. To 
obo\1.:iązek polski i obywatelski każdego prawe
gD Polaka. Niech wszyscy spełni<:i ten obowią
zek, nie~h g orli wsi mniej gorli\\·ych do niego za~ 
chęcają, żeby sprawa nasza polska 1. katolicka 
odnios{a zwycięstwo. 

Od {1bO\\-i4zku teg-o nikomu uchyl'ć się nie 
.\1.-olno. Z\v raca my rzy tej sposobności n wagę 
na · ważno,ś.J,~ wyborcr)\\' ( \\. ałmanów). Na ty::h 
trzeba \yybierać ludzi niezależnych i takich, któ
rzy dochowują \\-ierności naszej spra\\-ie pol-
skieJ i katolickiej. · 

f(odacy! Do dzie!a l· J eżeli \ł.: szyscy spet
.nicie to, co wam nakazuje wasze sumienie ka
to!iJCkie i polskie, to Pan Bóg pobłog'osławi pra
·cy naszej i · przy 8oskici pomocy Slązk polski 
wprowadzi do Ko-ia polskiego trzech posl'ówi 
PolakÓ>,\". Do dzida. żeby \\ 'Ynik \\-yborów w 
Pszczyńsko-Rybnickiern byl taki. by z tego mia
.ta pożytek spra \\-a katolicka i sprawa narodo
'Wa polska. 

. Polsld Komitet Wyborczy dla Slązka. 

Ks. Amoni Pendzialek. Jan Nep. Stęślicki. Dr. 
Maryan Różański. Adolf Ligor1. Dr. . Stefan 
Adamczewski. Jan Eckcrt. Maksymilian lian
kc. Dr. Pi{)rfr łiylla. Józef K{)pczyJ1ski. Jan 
Mateja. Dr. Ildyfons Miecznik iewicz . franci
szek Neumarm. Dr. Bogustaw Parczewski. Dr. 
J óz.ef I( ostek. Lud-..\ -ik I( uda. \Voiciech Rassek. 
Dr. Zygmund Seyda. Antoni Sierot1. Ks: Alek
sander ··&ko\'l POilski. Dr. Kaźmierz Trzebiatow-

ski. 

cd kwiatów krzakarni gJogu~ slm1ce slalo tysią
ce z~ccistych promieni, b<tki z paskami czerwo
nymi na tułuwiach. przebiegały z k\\"iatu na 
k\datek, pszczoly brzęcza!r i ptactwo świergo-
tało wesoio. · 

Sambor tymczasem. riie zwracając uwagi 
na \Yidoczne przerażenie dziewczyny, wyszukał 
sobie między drze\vami ka'!.vałek nagiej ziemi, 
po~ożył się i przytknął do · niej ucho. S!uchal 
tak długo, poczem \\"Stal z t\\ -arzą uśmiechniętą 
i rzek l st.turnionym g losem: 

- No! możemy s-ob ie odpocząć. Zdaje się, 
ze żywej duszy niema blisko nas w .. lesie.. Tak 

. przynajmniej święta Żiemia mÓ\\-i. Ale zaraz to 
sprawdzę. 

Rzucił na ziemię maczugę, zdjął z siebie łuk, 
strzaty i kobiałkę, spojrzał po drze\\·ach i \\'dra
pa! się na jedno z nich z nadzwyczajną zręczno
ścią i szybkością. Dosta \\·szy się 11a sam szczyt, 
diugo pauzat na \\·sz.ystkic strcny, zaslan ial s o ~ 
bie oczy rękami od słoika i w kotku gdy się 
i1a dół spuścił, rzek l: · 

- Nigdzie dymu nie ,,- idać. Nad puszczą 
fmoszą się jeno mg.ły biate, nic ·więcej. No. zejdź 
z konia i puść go na tra\Yę. Tra\Ya tu \Yyborna, 
soczysta, podje sobie d0brze. · Jest też tam strn
myk to się napije. 

Wziąt kobialkę, sięgną! w ni~l rQką i \\ ydo-
był duży nóż kamienny. . 

·- Odpocznij sobie, ja miodu podbiorę. bę
dziemy mieli dobry obiad. 

l'vl!ada J :; o?oźj · Ja s;G \\ -śród bujnej trawy, a 
Sambor poszedt do jednej z lip, około której uno
sity się role pszczół. vVkrótce \Vrócił z dwoma · 
ogromnymi plastrami. z który;:;h ztocisty miód 
ściekał obficie. Pieczeń niedź\\·iedzia, miód ·i 
Ś\vieża woda ze strumyka, stanO\\"itY \Vyborny 
i suty obiad. Gdy zjedli, gdy i mierz~rnek się na
pas.?, Sambor kazał dziew~zynie wstać, rnówiąc: · 
· - No, \V drogę. Do jeziorka jeszcze ·ka\\r-al 
drogi, a trzeba do!t do i ść za dnia, bo inaczej to · 

/ 

Mia~ka eierpliwośei się przebrał~;; 
,.,Ga1...eta Opolska" otrzymuje następujące · J>ls~~t A. 
}(to z ludu i l)l"zywódców jego dotąd jeszcze ~~~b<Jl 

temu ostatnie wYbryki centrowców w powiecie a~t 
skim teraz chyba otworzyły oczy. W "N eisser z~ ue <l 
z dnia 5 listopada czytam odezwę do wyborców z tylD, 
wlatu Opolskłeg'O, w której znajdują się te zna:mi ko 
zdania: o c 

,.W .aaszych stronach rodzinnycli wśr6d ludu 2' er 
noś!ązkiego ~k zr.esztą wicrneg:o wierze od~rYwa · r.l~fl 
tak1 przewrót, ktory serca nasze odrywa ~ak Od ści 
czyzny jak kościoła i wiary i który w bezwzsd~ ~bl' 
sposób występuje przedw duchowieństwu i naw rwu 
o-rz.eciw BiS'kupowi. I .,Gazeta Opolska" odstą~pier 
jawnie od Centrum i JWkazała przez to~ źe p()płer[ ua 
owe wierze i &}czyźnie wrogie dążności. Od sraz~y~;um 
która nie iest gazetą centrową i od jej rooaktorÓV/ Ie p 
zwolenników, k:tórzy nie uważają za swóji &ooor, ,

3
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centrowcamł, nie możemy my centrowcy · oozw tać 
sobie narzucić lf..andydatów; a poniewa:t mężow· r.eg 
owego jawnie zleklarowa~e~o kierunku ti. wrogi ~ch 
paustwu i wierze katolickiej zasiadają w dt~tyc ·ala 
sowym Komitecie-.- dla te~o Je~o uchwały nie . m udi1 
być dla nas miarmłajne". podQ 

Na mO<;y tego nadzwyczaj płocbc~o oświadcz · c~r· 
obalają kandydaturę z:asłużone~o kandydata Judo-w a n 
oaua majora Szmulli i polecają na ic~o miejsce rad vzu 
sprawiedliwości p. Vo~.ta z Opola. Pod tą ramota (ra :~to 
mota znaczy tyle co· H~Cfre dzieło, utwór. - Red. os, 
polityczną podpisani są niestety i księża. - ksi re 
łudu pols.kie~o. • UboJe<tvamy nad teru, boć ni . ·tęp 
bnem jest mllcze.ć na, ~akie marne oświadczeni~. 
j~o krytyka musi i tyc.n poiłpisanych księży dotkną ro 
Lucz trudno, jeżeli ksią~ publicznie w polityce' 'A)ł!ni 
stępuje, musi być przygotowanym na to, iż je2o· d~ot<:i 
łałność óubliczna podpadnie krytyce. Nie wiem, n<14ww 
czem więcej trzeba sic dziwić, nad niesorawiedliwoji·Ga 
śclą zarzutów, czy nad nłelo~icznością (bezrozumemJta D 
oświadczenia, czy nad zuchwałością takiego wystą.dai 
pienia w naszem już tak opłak]wania ~odnem napr pny 
żeniu umysłów? naz 

Marna odezwa samo~:wańców centrowych w o. rze 
· kręj;(u opolskim straszy lud przewrotem, wrogim r~i . 
państwu i religii. .leżelii ma na myśli przewrót 2 nar 
strony socyalnej demokracyi, to niema co mówić. Po1 
Lecz ze słów, iż w komit~ie :r.asiadają mężowie owę. sw 
~o kienmku przewrotowe~:o. wynika jasno, że · ode- ma 
zwa ma inne dążności na myśli, boć · przecież nie o- ~ , 
śmieli się twierdzić, że W ' ~omitecie rzeczywiśCie ·za. lu 
siadają socyalui demokraci; Owymi mężami o dążno· ant 
ściacłt przewrotowych w, komitecie opolskim q od 
niezawodnie być ks. prob. Sauer, redaktor .,Ga·zetrra.c 
Opolskiej"' p. Koraszewsld~ 1.1.:0spodarz p. Baron i ks.j 1ri 
prob • .Jankowski. Z nie.~::odziwych zaczepek ks. Sle· 'W!\ 
_gesmunda, który się ośmielił nazwać w gazecie nle- 1 ka 
mieckiej ks. Sauera politycznym obłudnikiem i jńo zet 
zbrodnie zarzucił mu członkostwo Towarzystwa Lu- pa 
dowego. w~rnika zaś dobitnie, że odezwa samozwał cv 
ców centrowYch w Opolskiem ma tu na myśli now• ri; 
J}Owstałe .,Polskie towarzystwo ludowe dła katolików in· 
na Ślązku" i .,Polski komitet wyborczy dla śrązta". m 
Doszło tak dale.ko, że za sprawą właśnie t}'Chże samflo -cz 
zwańców albo orzynajmniej jednej ich części spOwo- ka 
dowano pp. l(oraszewsłł.iieg:o, Szmulę i ks. prob. Sau·1 ~"' 

==================~::1ra. 
żubry nam zastąpią. Tutaj licznie chadzają żti. :~ 
bry, cicho \Vięc i w dirogę. si 

I Zn{)WU więc \'~-t glębokiem milczeniu iak ~z. 
widma, przesuwali się· wśród drzew o.Jbrzyntichl Z11 ' 

w tajemniczym mroltu puszczy. Zadna zresztą~! 
przygoda ich nie spotkała i nic nie z.al\lócalo ck 
nieprzenvanej cisz.y lasu. Nad wieczorem d()· mi 
piero, gdy słotke skrylo się już za szczyty'~! 
drzew, zdarzyfot się, że nagle zając wyskoczyt 
z poza krzaka leszczyny i przebiegł naprzelai ~~ 
dwrgę podróżnym. Sambor spostr.z.eglszy tol je 

nagle zatrzyma t się i z wyrazem widocz.nej tro- .~1 
ski i niepokoju \V maleńkich oczkach. zw'ródl to 
się do Młady. ·4, 

- Będzie mieszczcście! - szepną! - zając tr, 

nam przebiegt drogę. ~: 
Dziewczyna -vvstrzymała konia i patrzala~r 

nienmiej przerażona na swego przewodnika. · 
Ten ~?uścil g·tQwę i widocznie wahal się, co. ma ·r./ 
czyn:.c. · m 

- Nie \viem co robić - rzekł nakoniec
czy iść da ki, czy pozostać; i tak źle r tak źle. W~~ 
puszczy takiej jak ta, niebezpiecznie jest noccr ~ 
wać. Do jeziorka niema w.ięcej jak dobre pól ·Jo 
mili i przed zachopem sło!Ica bylibyśmY tallł 1 
doszli. Co robić? Tfu! na psa u rok z tym za· ~ 
jącem. Będzie nieszczęście. s 

Ja myślę Samborze, że zdajmy się nar 
Boga i idźmy dalej -- zam~·ażyla Mlada. :' 

Pomyślał cHwilkę i mrukną l: ~ 
- lia! chodźmy. i·k 

Ruszyt naprzód wyciągniętym, szybkim 
krokiem. Puszcza stopnio\vo ciemniata i mrok e. 
\\~ niej osiadał, a niebo nad nią gorzało ztoten: i 
i czerwienią zachodu. Ptactwo po\voli cichfo ~ d 
puszczyk już hukać poczynal posępnie w gtębt c 
lasu. Mlada jechała za Samborem z bijącem ser· n 
cem, nadsłuchując pilnie i oglądając się dok~a u 
tny.ożli\\·ie. Lecz puszcz.a. była ciąg·te cicha, t1·· · 
ko wiatr po nie i cho-dzil i grał z\v yklą .smutnl 
pieśtł s ród · llśd. 



• l do zap-rze-c :::mi a rob1o1'emu im zarzutowi \\-'"SDÓI· a te~a wa z teml Towarzystwami. 
. '"ct A więc Towarz.vstwo ludowe i Połski komitet 

~IS11t . , rczv mają według nędznej odezwy zagrażać tak 
~ ~~wu ·(rządowi) jak lVierze katollckiej i zwalczać 

3j'howieństwo. Przeciw tak brutalnym, wprost po-
lit, ~c111 skrycie w odezwie umieszczonym zarzutom ja 
l · 'prze-9r·odniczący ,.Towarzystwa ludowe1Z;o'• i ja-

t
i :~złonek ... Polskie~o komitetu w~borcz~o". ja~, n.ai

er~icznieJ protestu~ę. Tak w ,.l ow. lud<r\\,em Jak 
2' Polskim komitecie wyborczym" zasiadała jako 

ra ' J~nkowie ksieża. .Jest to więc niesłychaną zuchwa
~ :ś~ią. jeżeli ksie~a oś!flie~a~ą sie :arzu~a.ć ksi~i.om ~
lę ublicznel o-dezwH~ dąznosc1 wro~1e koseJOłOWI 1 van
aw ·rwu. Pro~ra~ tych. naszreb n~wych T?warzystw 
~~ iera się na w terze 1 konst:vtucyt; to mustata nawet 
IP..',dazeta Katolicka", ~rg~n ~uchowieńs.twa w swoi~ 

1.~~ umerzc t23 z 22 pazdzJer.mka 190~ me tytko t~zn.a~ 
ów Ie pochwaHć! Co się at oh centrowcom " ,. tych T o
' ·m~ystwach naszych nie podoba tj. to, że one ma;ą 

13ć na stra?-Y skarbó~ nar~~owych i rełi~i~~~ ch na
~· re~o po!sk1~0 ludu 1, bront? tezo ludu takz.e ,nr ze-d 
~ uchwałością centrowcow lctorzy lud 1'asz polskt u <A .a 

·a.ia za brdto. wyborc~e i niepytaja o wolę .i po~rzeb_Y 
udu narzucaJą m1 każdego kandydata, ·1\ton Hlt St~ 

olra. Że temu ma za.radzić .. Polsl<i· kom. wybor-
2 ·c;,, ••• stąd powstała ich złość i żółć, iaką wrtewa.l<:~ 

~-nasz ruch łudowy i ksież.v z tym ruchem sywoą .. 
ad~vzujących. Centrum nie jest ani inst.vtucyą l\ościo~a 
(ra ·~tolickie~o ani państwa. oruskiC1Zo; nie god?.ić .się na 
ed osvodarke ślazkich ccntrowct'lw zrozhakatyzowa-

1 ię~rch - · _to nie ~11aczy }eszcr;e. byr:~Jnwie] wrogo wy
·teJ>O\Vac przeCIW kOSCłOłOWI l pan~tWU. 

e z ·tt}G"O fałszywego mniemania s~mozwańców c.en
~ą~rowych~ ·i.e tylko oni są o.rawymi katolika~i, t~ l~ o 
WJ ni wiernymi poddanymi vanstwa nowstata tez t<~ nt:e-
~01iczność (beztronność) w marne.i ich odel\\ ie ,'!.. 
n~owie<lie Op-olskim . .,Ponieważ, tak opiewa odez·Vt a, 1 
wo .Gaz. Opolska" odstąpiła jawnie od centn1m. pol'l.aJ .. a
em h przez to, że popiera owe wierzę i ojczrinie wn.""~gle 
·stłldaincścJi'. Co za zarozum~atość, jakiż to nieroztr0-
pr poy ~z.a rzut! Aż do najnowszych czasów przcciw11ic.r 

nazywają centrowców .,uHramontanan1i" i )Yr-ogatu1 
o- rzeszy niemieckiej. Centmwcy z oburzeniem odpic-
1 raja takie podle \VVZWiska - atoli sami nasz ruch 

narodowy okrzrkuja jako .,wroJ;!:i wierze i pa11stwu''. 
Poniewa.ż "Gazeta Opolska" nie chce uważać za 

we- swój honor być -zazet<! centrową.. już przer. to . .samo 
de- ma DOpierać r.rz.e\vrót Zf:1:ubnv dla religii i rarlstwa 
o-~ gdzież tu za5ada: Co Tobie nie miło Hd? A ~:dzieł. 

~a. tu dowo.d.;.'. że .. Gazeta Opolska" i ruch ludowv jest 
D()o a*'k.atolic'ki? Jeżeli nasze polskie ~:azety na Ślązku 

odstę-puj.ą od centrum, jeżeli lud przy każdych wybo-
eh· rach przez niemców '2;Wałco11.y i poniewierany wypo
kS. 11iada Centrum posłuszeństwo. to z te~ o t~ lko można 
Ie· 1111!oskow~ć. że mu się obrzydła zuchwała ~ospodar

ka centrowców ślazldch, nh::dy zaś przenigdy, że ~a
kol i.ct;v i lud od~a~a~ą się, dążnościo.m ~r?I?:itn wie~7.~ i 

vamtwu. Jer-eh stę zas kryt.vłmJe kstęzy u~·rawtaJa
. ~~·ch poHt.vkc centrowa, to w tE~tn nlc wrogiego w1e
., 'i:e <lopa.trze-ć się nie można. Ubol.ewać j-edynie mo-

ów ina, że ksi-ęł.a pubUczhie l?:Łoszą, jalwhy tylko Centrum 
~. mogło bronić wiary. Złowrogim błędem było oświad
o- czenie ksi~ży z Górnego Śłązka, że "interesy sprawy 
o- katolickiej i interesy ludu 2:órnoślą:rkiego wyma~aja 
u· nrałtowaie, abyśmy jak dotad tt~l{ i m1dal trzymali 

rnem i nŁeustraszen!e Jo·oczyli za sztandarem cen
. tro·w)m". Je'l.reli tak ściśle łączy sie wiara z centrum. 
• 1o zachodzi obawa, że wstret ludu do centrum zwróci 

$ie także przeciw księżom i wier-ze J~.;~t nieb-ezp.ie
ak ewa i~rasr.h:ą, w imle wiary pedzić lud do w~·boru 
h

1 
w:enawidznnych kandydatów centrowych. Niech sk 

tą Pa~. tem lis!e~~ zastanowią i !.'O!lr7.estana. ba \V.lć ~ię 
o~·mem. \\ rocmy do odezwy cenlrowcow menue- . 

0 c~icłt w Opolskiem. \Vcale a wcale już tego zrozu-
{)· mieć nie można, jak na podstawie wvżej potlat1ych 
y i1ów odezw.v mogli niemcy a ]Wmiedzy nimi ksieża 

yl ~b-alić kandy_daturę p. ~ajora. Szmuli. .. • 
. Przypuścmy nawet (co .~ak wyka1.al1smy Jest 

a1 ~Hczerstwem), że Tow. ludowe, którego prezesem 
O, Jest ksiądz, i Polski komitet wyborczy, któr-ego pre
• zesem jest takt-c ksiadz. uorawiają dążności wroR;ie 

11 wierze t państwu! Pytam sie teraz, czy istnienie tych 
towarzystw może być przyczyna. aby odrzucić kan
~rdaturę v. majora Szmuli? ·wszak p. Szm.ul'a z temi 

C tnwarzystwami nie ma nic do czynienia. Wszak owi 
meż:owie ,.z dainościami przewrotnctni". zasiadajacv 

la~w komitecie centrowym, redaktor Koraszewski i ks . 
a ~rob .. Sauer, o-świadczyli pubł()cznie, że nie należą ja-
• 0 członkowie ani do jedne~o ani do drugi~o tow~
a nvstwa ,.niebe1.piecznego". .Jakiem prawem mO'żna 

1~ .rnniem3ne v.r1.ecby innych. karać niewhm~o pana 
tnaJOt·a S7.ntułe? Gdzież tu sprawłedliwość? 

, t . ~St>rawledliwiać postawienie kandydatury p, V o
.. :.a. 1 zwalenie kandydatury pana majora Szmuli ist-

1 te!<lcemr dążnościami wrov.lemi wzl?!ędem reU2:ii i 
l ;anstwa. 7.naczv pod kwiatkiem oowredzieć, iż p. ma
!l~ Szmula jest wro!!iem kościoła, wrogiem państwa 
'ze dla t~o musi bvć zwalcr.anv. Takie brutalne o-

, ~~:zer;tw? musi katdy rozumny człowiek z odez1\')" 
. rwnmc:.kow ać. Ni-e można było tych podtych o
r~czerstw rzucić ·wprost w twarz tak zasłużonego 
1 sła, dla teg-o obwiilię'to je w bawełnę i kazano icłt 
l?~ domyślić. Tu jest na miejscu wykrzyknik niepar

~ntarny hr. BaHestrema (fui -- Red.). 
bi .1 taka o-dezwe z taklerui motywamr podpisali ...... 
'eza •. ksieia ludu uolskiego1 

er.-. ldzm~· j.es~~ze dalej. zagłębiając. się w. orz~·
~~ ~Y usn.tuecJ.a kandydatury p. maJ. Szmuh. :\\oze 

. ~tór to P.tepodóba ro?:hal:catyzowanym ceotrowco.~ 
l dy11 Z} whrew statutom stronnictwa centrow~o Je
i 'Ciesą Po!sł(a kandydature zwalni, że p. mat Szmula 

at~V sie s~mpatva (iyczl{wościa i przywiązaniem) 
Dotskj~Polsk~o. Judu na Slązku, wszystkich JZ:aze~ 
~lat~ ' nawet 1 tak zwanych radykalnych. Czy'!: 
SłetJi') 0 atól~ przestał być dobrym centrowym po. 
ludu · C~n ta milość o~ótna i uszanowanie wśr~ 
lt!oż/olsłHeJ:.o. o które przecież centrowcom chodzf. 
.zwailc łllu być peczytaną za zbrodnię? Czyż ·samo-· 

o~n w Powiecie o.polskim wydaje się niezgud-

\V 1 A R U S P O [ S l( l. 

nem z ich honorem, aby , z li prz-' wybora~h ręka w . 
rękę z ludem polskim? 

P"Od ową odezwą centrowców w " 'eisser Ztg." 
stoi zaraz druga <Xiezwa .,miszma.szu•• w powk~k! 
OJX)łskfm, a więc żydów, prnte tantó", masonów itd., 
którzy oświadczają, że bez różnicy wlarv i parly·l 
wszyscy mają w interesie niemie~kiej sprawy oddać 
swój głos panom Vo~o,".· j i Nadbylowi. Czyż ten ży- . 
dowsko-protestancki, konserwa t~" no-liberalny ,.misz
masz" Jest ()dpowiednieiszem towarzystwem dla cen
trowców i księży pod odezwą podpisanych, niż ~
sko-katoUcki wierny lud ~6rnoślązki? Czyż temu 
.,miszmaszowi" leży także na sercu wiara katolicka, 
urojonemi dążnościami wro~iemi za~rożona? Nle. Jm 
chodzi o interes niemieckiej sprawy, i dla tej sprawy 
~ozbi}a sle taczność kstęży z ludem polskim. 

Ach tak! (:aby mówić s!Qwami odezwy centri}W· 
c ów opolskich:) "w nasz} ch stronach rodzinnych 
wśród ludu górnoślązkiego tak z resztą wiernego 
wierze o-d~rywa się przewrót, zgubny dla Kościoła, 
pa.tistwa i ludu''. A więc wrogowJe ludu połski~o, 
hakatyści, masoni, żydzi nietnuja w swych 2azetacb 
i na Z:!romadzeniach nasz zupełnie katoli-cki i legalny 
ruch narodowy jako \Vrogi wierze i pailstwu, aby wr
·wolać roztam międz~ łudcrn i lękliwymi księżmi, i 
potem z~nieść tak J1sięży jak lud. W sposób wprost 
wstrętny wciska się hakatyzm, którv zagraża tak re
li.e:i.hnm jak narooowrm skarbom ludu, "" ostatnim 
c1.asłe w powiaty centro"ve, i zmusza księży do sta
wania w pn:eciwieńshvi·e do ludu . .Jaskra\\'ym dowo
·1J.em teJZO Jest powiat opolskl. Lud pra2nie mieć o·o
stem ułubf.onego p. mai. Szmułę. któremu nic zarzucić 
nie można~ a jednak nawet i księia walczą przeciw 
niemu i 1.tap~d7.aja lud, ab:. razem z .,m1szmas7.eot'~ 
oddal ~tos swt)j p. Yo'{to" i. Co za wido-.,visko dla 
calego ludu pot ·kier:o na Górn} m Ślązk.u!! 

Cięikie cza~~ rzecz\ wiści-e nade. 1.ł ·! Ty, ko
chany ludu z J)(lwiahl opQislde~o. SlÓl mężnie przy 
.,Gazecil! OpDlskiej", ':'zczerze l(uto\ickiei. i pr1s two
i:Yu mężnrm p-ośle p;:~nu u.wi. Szmuli - a zwyclę5t\11{.l 
b-ędzl.e ~o twojej ~tn;)llie. Twoja sprawa jest ś"" T~~~\ 
i sprawiędliwa! · 

r s. Skowror'1skl, 
J)l"ohosLcz '' Ligode pod Biaią. 

Dnia 5 !i topacta 1903 r. 

.Ziemie polskie. 
Z Prus Za-ehodnlch, Warnlii i Mazur t 

Tczew. \V nicdzidę '' ybu..:hł '' Lub!sze
\\·ie ogiet'1 w zabud.O\\·aniach dzierża\\·cy pleban
ki p. frost. Spalifa , ię stociota i dwa chk\\"Y. 
pe\\·na ilość \\·yrnlócond pszenicy i rt1żne rn;. 
szyny rólnL::ze. Jak się domyśla.ią. z o t:J.ł OO"ic:l·l 

pod,Jożony. 

Malbork. Rcstauratur na tute.iszym dwor~u 
kolc.io\\ ·yrn p. Kt)ni~; jun. popad~ \\' uiedzielę wie
czorem nagle w obłęd nmysiO'r\ y, O~rremi 
przedmiotami pokaleczy/ .S\\~! żonę tak, ~e trze
ba by/o przy\\·ol::tć lekarza. Niesz .... zęśliwego 
odstmviono do lazaretu. - Przy budO\\·ie kP ·z ar 
zatrudniony robotnik f<a ·ch _pad~ w sobot~ tF"~ 
poludniu z rusztO\\·ania i tak ię ciężko pckal -
..:zyl, ż.e trzeba go bylo odsta\' ić du lazaretu. 

Skurcz. ł3bcJtn=erz Polai\ mialby tu dobry 
chleb, bo je t tli tylko jeden innO\\ krca Niemiec 
i nie może nadążyć zarnÓ\\"'ienicrn. Okolica za
można, targi t:rgodnio\n!. jarmarki i stacya ko
lei żelaznej. U pra za ię inne gazety pnwt6-
rzenie powyższej wiadonwś .... i. Z Pozna!'1skiego 
naJepiej jechać do rtlętowa (S-:hmemau), mq·i 
między BydQ;oszcz'* i Tczewem. a zramt<td \\ 
bok trzecia s ta ya je r S ku rez. 

Z Wiel. Ks" Poznańskiego. 
Poznań. MinistrO\\ ie w swy~h w_y--tępa...:h 

pol.itycznych coraz częś~iej \\. ostatnim cza ic 
kładą nacisk na w. abr 1 ierncy pozbyli ię \\a
dy kastowości tano\\ ej. ~dyż dopiero \\ Ó\\"CZa~ 
h~dą mcg"li skute~znie \\ alczyć z naporem pol-
~ko:ki. \V podobnym en ie przemawiat nie
da w no minister oświaty ~w dr przy otwarciu 
akad~mii pozna/1 kid. \\ cbec tego \\arto przy
toczyć następujące znamienne zajścia zarnie-
zcz.one \-\ . .,Hilde h. Allg. Ztg.''. \V poczekalni 

II klasy matej stacyi kolcjo\\ ej usiadt obie pe.
wien nauczyciel z familic.1. \V tern nad zedl pan 
landrat z żoną. i zau\\·aży\\ szy nauczyciela. 
przystąpil dv lampy i o. tenta.:yjnie po..;ząl u
glądać swój bilet H klasy. Ody n~u:;:;.yciel na 
to nie zważa l. za\\ otał landrat urzędnika. a ten 
przekona\YSzy się o tern, że nauczyciel ma ty!. 
ko bilet klasy III, kazal mu opuś-:ić po~zekalni<t 
II kla y. 

Poznań. ..Kuba rozpnma-:z" \\- Poznaniu. 
Od kilku dni mies.zka1ky na zego mia ta ą za
niepokojeni wiadomościq, że przeby·wa tu czło
wkk, który zaczepia dziev~:częta i n~wiasty w 
sposób nie dają~y ię bliżej określić i zadaje im 
rany nożem. Faktem ie t. że w piątek wieczo
rem oko~o godziny 7 pewien czlov. iek nieznany 
na ulicy Karmelickiej napadt na 18-letnie dzie-..,~,--_ 
czę i zadat jej ostrym nożem w pra\\'ą nogę nad 
kołanem r:lęboką ran aż do kości. Ciężko zra
n!on~ zav~ iczio-nc porem do lazarem mieL 1\ieg-o. 

W sobotę zaś napadr jakiś zlowiek na uli Y 
l(wiatowej na p-ewne dzie\\ zę. ale uciekł. gdy 
nadeszlo więcej ludzi. OpO\'-iadają tak:te je
szcze· o innych napadach. O w nieznany czlo
·wiek jest 1,70 do 1,75 metrów wysoki. szczupły, 
ma wąs blond, twarz chudą. podługowatą i bla
dą, \\·zrok ponury. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Tam. Góry. Niemcy urządzili tu '\Vieczorki 

germanizatorskie dla młodzieży, co \v yszła ze 
szkoly. Wieczorki będą się odby·wać co nie
dzielę od 7 do 9 wie~zorem. Rodzice polscy nie · 
pozwalajcie dzieciom uczęszczać na te wieczor
ki. Dajcie im lepiej książkę polską. aby się cze
goś pożytecznego nauczyły.. 

Wiadomości ze świata. 
Z Rosyi. \Vedle wiadomości ,.Frankf. Ztg."' 

z Dam1Statu wydaleni z krajów iitandczycy pro
sili o audyencyę u cara, aby mu ·wręczyć memo
ryat, w którym zwracają się przeciw polityce 
J"losyjskiej w finlandyi, a w szczególności prze
ci-w rozporządzeniom ministra Pleh\\ ego, doty
czących tego kraju. Audyencyi car nie udzielit, 
natomiast memoryal Ó\\. podobno przyjął. 

Z francyi. Minister Combes wystoso·wał 
zażaleu~e na bi ·kupa bretoi1skiego \\ Qni11nperc, 
POli\e)'- aż biskup założyt tO\\·arz.rstwo łt.u niesie
niu Pąl1HX:Y 80 kaplanom, pozba\Yionym 1-J{aty 
z~ ul,izitJlanie nauki religii \~ fę1yku brdor'1skjm. 
\V ZEJ.:41Ienin r,p;mnczono, że postępek biskupa 
~!ltZt!-:iwia lę rzekomo konkordato\\ i. 

Z Austryi. Polityczne koła polskie, zapatru
ją się na ytuacyę rak. że jeżeli Czesi zmuszą 
rząd do użycia * l-1. ~o z pocz4tkiem stycznia 
wybuchnie przesilenie gabindo\~ e. Cale mini- . 
sterst\\~0 poda się do dymisyi, a korona powota 
do rządów gabinet koalicyjny, złożony z przed
sta \\i cieli w zystkich stronnictw parlamentar- , · 
nyc,h. 

Rada pa1istwa zo tała zwołaną na dzień 17 
b. m. Na porządku dziennym posiedzenia stoją 
wybory uzupelniające od kilku legitymacyjnej . 
...,,. spra\\ie kilku zaprotestowanych \\ yboró\v". 

\\ X dzielnicy odbyło się tu zgromadzenie 
przesz lo· 3)000 CzechÓ\\. kr6rzy jednogrośnie 
udtwalonej rezoluqri zaprotestowali przeciw 
rozporządzeniu ministerstwa OŚ\\ iaty, sprze.ci
wiają~emu się założeniu w \\'~ednin szkól ludQ
wych. 
. Białogród. Król erbski i"1dai w .. ~odete 

fman(:iere d'Orient'· udzielenia mu 4 milionów 
franków pożyczki. ale pożyczono mu tylko mi
lion, który ma odp1a(:ać z listy cy\\ ilnej \v . ra
tach miesię-::zny(:h po 30,000 franków. 

Z różnych stron. 
undwi_-'1:. Odkryto tu podziemliC pieczary, po

dobne do _p1eczar w Lehtrnathe, znanych pod nazwą 
.,Dechenhohle". · 

. B<ir_ni~. ·owy kościM katolicki zostanie S gru-
dma poswtęcony. 

. Bo~h~1m.. ~\ kopalni .. Prinz von Preussen" zo
stalt dwaJ g-onl!CJ' zasypani. Znalef.li śmierć. 

. ~rJe., \V kopałPi .,Bismarck'· zostar okaleczony 
gnrntk \\er k. 
, .. Catern_ber~ liczy 7,3 ,O katnłikÓ\\r, Oi2 e\vangie

!tkO\Y, J8 z:rd~w. 104 babtystów, 25 dycydentÓ\\r, 42 
mnych wvznan. 

. _Wltte~tl. Dnia 22 hm. zostanie tu położony ka
mten \''ęgtelny pod drug-i kościót katolicki. 

l~di~nopolis. \\ stallach Colorado, nowym Mek
srku t L talt streikllie 35 000 g-órnik{n . . 
. _ \_\' ~izbo nie . ~.\ la~y w L) ~ił J11ia~..:h z~iuQta ,.cza-
I o~' 111~a na stosie, Jak za najlepszych czasó\\' śre
dmo\necznycll. !!drbr nie lladejście wezwanej pnlicyi .. 
'J.:1urn ."'·targnal do nlteszkania niejakiej pani Maryi de 
~~n.cetdad, cl:cac na reszcie_ pozbyć się .. czarownicy", 
kto1 a ~chGdzt!~ powszechme za sprawczynię rozmai
t,·~.ll Ptesrczęsc .. Ro~łmbn:1 tlt1S7.cn porabala .\ szy
s~~~~ meble: uloz~_ra Je na to, ~o którego prz:rwiązala 
~tr~1 ę zabooonu. t stos podpahla. Zawiadomio11a po- . 
l~c:> ~ prz:r~yla. \~ .. czas .. aby u rato\\ ać nieszczę 'liwa 
ko-btetę, ktora. JUZ utracila przytomno· ć. 

Osłatnie wiadomości. 
B e r l i n. Ż?na zecera Winterstewa w napadzie 

obłędu zabiła troJe swych dzieci. 
A k w i z g r a n. Robotnik l(ess"t!ł, spotkawszv 

':'-a uUcy s~ą. mło~ą żonę, z którą jednak razem ,0 ie 
zyje, przebiJ Ją nozem. Śmierć nastąpiła zaraz. Ałor
derca oddał się .sam w ręce polic:ri. 

· P a r Y i:. Zona n~stępcy tronu saski~~o księżna 
Ludwika, przesiedlić Słę zamierza na stały pobyt do 
Bazyłet Nazywać się chce w przyszłości Ludwika . 
von Haxriogen"~ " 

, . ~o ni s k. l>olicya aresztowała ISO studentów 
ktorzr rozrzucaniem odezw w teatrze srnrali się wl·-
wołac poplo-ch. · 



Nabożeństwo polskie. 
(Przedruk dozv;ołony. ) 

Ca stro p. 
\V niedzielę 15 listopada po poludniu o g"(l-dz. 32-:4 

nabożeństwa dla Polaków za dusze zmarlych przy .3 
oltarzach, potem kazanie i bio~oslawiełlstwo. 

•- ••·--·• - ••-••-•-·v--' ----• .. •-• , ____ .,. _____ · -----·-·---~-- - -••• ··-
Donoszę mmeJszem wszystkim krewm·m i zna

jomym, iż dnia l 1 listopada o g:odz. 11 w ł>H~c:;' zasnąl 
w Bogu po krótkiej cho·robie opatrzony ś~ . Sakra
mentami nasz ukochan)· ojciec 

śp. J A N S K I B A, 
urodzony 11 czerwca 182-4 r. w Belendnie pmviat le
szczyJ1ski. Po(grzeb odbędzie się '"e Wanne d.nia 14 
listopada o godz. 9 przed poludniem z domu żaloby 
przy ulicy Polnej nr. 18 (feldstr .) Upraszamy l<re
wnych i znajomych, aby zechcieli go licznie odoro
wadzić na miejsce w iecznego spoczynku o co proszą 
w smutku pogrążeni dzieci i wnuk~ .. -· • *AM"'!! 'łi*WIWMMWi 

s &Qiil .Q Gb&W& 

~\ - ~ 
..-....;:~~~ . ..-,... ... ..........::: 

JW 

Towarzystwo św. Józefa w \ \Tamte 

M -
donosi unrzeimie szan. czJonkom, iż dnia 11 listopada 
o godz. 1 l w nocy zasnąl w Bogu opatrzony śś . Sa 
kramentami po krótkich cierpieniach Ojciec nasze
go czJ'onka Jana lVlańkowsk i ego 

śp. J a n S k i b a 
w 80-tym roku życic.. Pogrzeb odbędzie się \V so
botę 14 listll]J i.l.cla n g-odz. 9 do poJudnia z domu żałot.v 
przy feld.str . nr. J8. Upr2sza się czJ'onh:Ó\J..' , ahr 'v 
czapkach i o:.w:1i\ 2ch się raczyli wsta\vić do p. Mar
Z~'11Y jp;~ o :?.·oo :: . :-; . I~Fdazt·m i chc.miżYch się uprasza. 
aby punktualnie się stawili. O .iak naiUczniejsZ\' u-
dzial w pogrzebie prosi uprze.imie Z a r z ą ·d.. 
~~~ma 

Towarzystwo gimu. "Sokół" ''~" La.ar 
podaje swrm cz.tonkom do w:adomości . iź w niedzielę 
dnia 15 listopada o godz. 3 po peL c;dbc;dzie się ze
branie, ~ po zebraniu zabawa z ta t}cem. na któ rą się 
~szyst]m;h czlonków Z8prasza. Z~'CZ!iwe nam to
warzystwa i Rodaków z Laar i okd:cv uo roS7.amv. 
aby nas odwiedzili, gdyż cz·ysty c)(}cllód ze zaha\1\;y 
będzie przeznaczony na dobre cele. \\stęp ue dla 
gości· 75 fen . Zebranie i zabawa odbędzie się na sali 
p, \Vittenkampra w Laar. O liczny udzial prosi 

\Vydzial. 
'"~~ . ~ .. -r.*-'""':"Y.l'"T~-------------·--.. 1---·----

Zaproszenie. 
\Vszystkie Siostry Bractwa Różaileowego Polek 

w Bochum, zapraszamy . uprzejmie na obchód 
naszego srehrneg.o jubileuszu mał:teństwa ~ 

odbyć się mającego \V przyszlą niedzielę (15 bm. ) po 
voludniu w lokalu p. Tewesa w Bochum, przy ulicy 
Metzstr. .l\1arya Scbek z mężem. 

****~~~* ~~~~~~~~*·~~~ł~~(~ 
Koło śpiewu .. J\t ickiewicz" w Oberhausen 

donosi członkom oraz R.odakom z Oberhausen i oko
licy, iż w niedzielę 15 b. m. o godz. 5 po pol. urządza
my zabawę z ta.ftcami na sali p. Kleina (Dreikaiser
saal, na którą szan. Rodaków zaprasza 

Z ar z ą d. 
·-----------------------------

Towarzystwo św. Marcina w Kir ch linde 
donosi swym cz.lonkom, iż zebranie odbędzie się w 
niedzielę dnia 15 listopada o zwyk!ym czasie. t]. punk
tualnie o godz. 3 po poL u p. Bollhofa. Porządek 
dzienny jak zwykle. Dalej omawiane będą spra'YY 
przyszlego walnegci} rocznego zebrania itp . R:O>dacy! 
którzy przez niejakiś czas byli w Polsce lub przy 
wojsku, a chcą być. członkami Tow. św. Marcina, ze
chcą łaskawie przybyć na to zebranie, jakoteż i inni 
Rodacy. O liczny udzial członków i gości upra.sza 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. W ojciecha w Schomrebe-ok 
podaje swym cz.fonkom do wiadomości, iż zwykle 
posiedzenie nie odbr,dzic się \Y niedziel~ dnia J5 li 
stopada po pol. o godz. 4, tylko przed pot o godz. l l, 
gdyż po poludniu sala jest zajęta. O liczny udzial 
prosi Z a r z ą d. 

Tow ar zystwo śś. P'iotr a i Pawła w BruckiJausen:. 
\V nlc..J zfc!Q 1.1 Jistooada po poL o godz. 5 odbę

t 1 . ~ : e :· ię 'i\ i~c zcrd·: fam!Hjny, na sali posiedzeń p. Bus
sa, 1 1 : t,'· ··:-.' ~; ~ \\·szystkich członków z familiami za-
r :,~~:' l. Zarząd. 

Bncz.no~,ć Rctiacy param Siiarhosz:ewskie.j. 
( Po·v;iat wrzesiński). 

\V nicuzid~ Linia lEi listopada po · poJ. o godz. 2 
na sali pani Wesels (dawniej Ketling) w Rauxel od
będzie się zebranie, w celu zawiązania komitetu, któ
ry by się zająt skladkami dla kościola parafii S kar
boszewskiej. Rodacy, Parafianie, pukam do serc w a
szych o zwrócenia się myślą do strzechy naszej ro
dzinnej, ażeby, chociać na dalekim zachodzie rozpro
szeni po Vlestfalii i Nadrenii, pomyśleć o naszem u
bogim kościele, i dlań sprawić co sobie większość 
życzyć będzie, ażeby tenże móg-l się poszczycić po
darkiem od Rodaków z \Vestfalii, a więc upraszam 
sposobności niezaniedbywać i stawić się jak najlicz
niej na wymienione do Raux.el zebranie. 

Za komitet: 
Mikołaj WawrzynJak z paraffi Skarboszewa. 

l(nło śpiewu .,KCtściuszkc•' w AJstaden. 
Szanow:nej publicznoś.::i w /\ł staden i okolicy 

c,znajmia słę. iż w niedzielę, dnia 15 listopada odbę 
d_z.ie się jesienna zabawa z tańcami na sali p. Orotloh. 
Uprasza się cz.Jonków i wszystkich życzliwvch nam 
Rooaków o .iak na.hviększy udziat Początek o g-odz. 
-i po południu. \\"step dla członków Tmv. 50 fen .• a 
dla nieczłonków 15 i en. Cześć połskiej pieś11i! 

Z ar z ą d. - ----- ------·----·--- ------ - -
Bottr r.•p; - Bo:ye·r! 

. Od dość dawnego czasu nie odbywały się zebra 
mit Tmvarz:rstwa Ś\V. Sta nistawa Kostki, bo nam o.i 
rnÓ\.\ ionc sali. Ponieważ uzyskaliśmy znów loka'iT i 
można n?rn . ie zgromadza2. dla ter;:o \V niedzielę 15 
listopada o godz. 4 po poludniu odbędzie sie zebranie 
Tow. św. Stanisfawa Kostki w iokalu p. lgn::tceQ'o 
H0rsgen w Boyer na przec;w kościoJa. na które się 
szanown:y ch cz.!'flnkÓ\\. o .ia k najliczniejsze przybycie 
uprasza. bo nO\Y}' rok przychodzi, i musimy , ię ur<l 
dzić nad g\\'iazclka. Po\J.'innością jest, żeby wszyscy 
przybyli i swoje dziatki rod:~ ii. O punktualne przy -
bycie uprasza Z a r z ą d. 

Baczność .U.i:.tg-endortmund ! 
Szan. CzJonk07T! Tflv.r. ·~\'·· · K?.ziJr;ierz<: w Uit-;-rc n

dortmund dmwsi się ni aiej ~ z.elJl . iż przyszi.e zeb, <t~lie 
odbędzie sję _w niedzielE:. dnia 1:- bm. o ·godz. tP-2 za
raz po polsk1m nabożeństw i e na sali p. ·Wilhelma 
~pech ta. 

:=-za n. Rodaliów. k tó rzy na zaba:\vie kazali się za-· 
pis3ć na czf~nkó_v,· prosi się . bv nas o-<hviedzili, gdyż 
maJą odebrac ks1ążeczkę usta\vov,·ą. _ 

Szanowni I-(odaq· nie bacli cie opie zali. nie mów
cie. że wam zaró\.1 no. cz~,- należycie do polskieQ"O 
Tow. lub nie. Parniętajc ie ~e nie wiecie ni dnia ni 
g-odziny ,,-asze.i śmierci. ~mutno tedy spojrzeć na 
pogrzeb Rodakó'l\-. którzy stronili od T ow. poLko-
katolickicl-T. Z ar z (l d. 

~~--··- --------·~----_ .. _________ .,.. _ 

~~-·~~~~~~~·•~m*-c z E ś ć p R 'l E .M Y s t. o \V 1! 
.::: zaPO\Vnelll członkom Towarzvstwa Przemvslo

\ ·ego i Rodakom \.\. B ruchu i okoiicy donosi się u
fJrze.im ie, iż To\.varz:rstwo cbd 10dzi w niedziele dnia 
1.5 listopada tr zecią rocznicę swego za.lożenia ~r lo
kalu p. Kuchem'a . Program zabawy następuiącv : 
1. O godz. 5 po poL ot·warcie zabawy przez, koncęrt, 
któr:s- będzie upiększOJry rozmaiterui sztukami humo
n·stycznemi i monologami. 2. P o koncercie p rzed
stawienie teatralne : .. Oa!g:an duch czyli trójka hul
tch}Ska" w S odsl onach. Powyższa sztu ka· jest pou
czająca i tak zabawa. że każdego do największej w e
S(J,fości dopro''>aclzi. 3. P o przedstaw ieniu zabawa z 
ta1kami. Szanownych rzlonków czyimych jak i ho
norowych ).ak najuprzejmie.i się zaprasza. Goście 
mogą na zaba'lvę tylk~ przez czlonków być wprowa
c!~~ni ._ \V ~zasie koncertu jest kasa otwarta, przy 
kw:eJ karta \Vstępu k o~zm.\c 50 fen. Koncert ·wykona 
orkiestra p. Lawkk!ego z Bruchu. Z ar z ą. d. 
~~~~~~~~w~~~~~~~~ 

I 
~1~~ :~ ~~ j•·~'. m~~ ~+=') .~· .l~ [;JS! m~~ m ;;~~ m 
.._.......,,;-,:::c-·.:c-="'·"'~"'""":;,.,...,,.,....,..=-'·""~ " """"''''="''''"''-~·"·,...".,.,..,..~~-~- ·-- -·--

BaCznOŚĆ Rodacv w Bismarck i dwHcy! 
Donosimy niniejszem szan. Rodakom, iż w nie ~ 

dzielę dnia r listopada urządzamy na sali p. Lindes:;o 
przy kościete pierwszą zabawę poisk~ r. tańcem. Po
~zątek zabawy o godz. 4 po pot Rodaczki mają 
wstąp woln~-. R.odacy pfacą przed czasem 50 fen., 
przy kasie 75 ien . I\'1uzvka polska. Czvsty dochód 
orzeznaczony na świętoiózafacie. O li'cZiiY udzial 
w zabawie uprasza się -wszystkich Rodaków i Ro
jaczki z Bism~;:· c: k i oh: r·!icv . W imieniu komitetu 

r·r . Niedzielski. 

Towar zystwo ~imn . •. Sukół" w .1\\ arten 
urządza \V dnin 1- listopada b r. pierwszą zabawę, po
fączoną z ćwiczeniami gimnastycznemi, na którą 
szan. gniazda serdecznie zap raszamy, rozesłaliśmy 
\\' pra\vd.zie zaproszenia osobiste, ale dla braku adre
sów. adresowaliśmy tylko miejscowość, z tego wzglę
du nie w iadomo, czy odebraliście zaproszenie lub nie. 
Zacni druhowie, nie traćcie dfugo czasu, oczekujemy 
was w dniu zabawy. Zapraszamy także Tow. ko
ścielne i Kó!'ka śpiewackie życzliwe "Sokc,fowi" oraz 
wszystkich Rodaków ... Sokolowi" życzliwych. Pro
~ram: l) Koncert o rkiestry p. 1\'lusielaka z Kastrop. 
2) Popisy gimnastyczne gniazda Marten. 3) Cwicze
nia wspólne wszystkich gniazd. 4) Śpiew OS?;ólny. 
,=; ) Cwiczenia poszczególnych gniazd. 6) Skakanie na 
skoczni. 7) Ustawianie piramid, oświetlone bengal
skim ogniem. 8) Polonez, poczem taniec. 9) Pod.czas 
f?!ll'.· orkiestr:· tfu -::: zt> fli ~ f:< ~ r-n1• ::. dla N'ń o navroc'y. 
:zanowni Bracia! nie szczędząc kosztów, urządzili
śmy także r o z r y w k ę d l a n i e w i a s t , wy
znaczone są trzy nagrody i to piękne, i każdej nie
wiaście przydatne. Zabawa odbędzie się na sali p . 
Limberg'a w Marten obok kościola katolickiego. 
Początek o g-odz. 4 po po.łudniu. Z braterskiem po
zdrowieniem. 

Wydział Tow. gimn . •• Sokół~' w Marten. 

Towarzystwo św. Piotra w S teele 
urządza wieczorek z tańcem w niedzielę l S listopa da 
w lokalu zwykłych posiedzeń u p. Bachmanna, na 
którą się wszystkich czlonków i gości zaprasza. 
Wstępne dla czlonków naszego tow. 30 fen., dla człon
ków obcych tow. 50 fen. , a dla gości 75 fen. Czlonko
wie zobowiązani są przy kasie okazać się k siążką 
ustawową. Zabawa rozpo.cznie się o godzinie 4 po 
poludniu. Z a r z ą d. 

• SA Fi f 'M 

Czeladnika krawieckiego 
potrzebuje od za raz na s tale za trudnienie 

W. WEYNA, 
Marxloh, Wiesenstr. nr. 35. 

l& w a.& Q 

To:warzyst~o św., ę.tanisfawa 1(. w Katternber 
podaJe dO: Wiadomoset swym czlonko.m, oraz r~~ 
k~m _z~m1e~zka~yl!ł w I(atcrnbergu i okolicy, ~~ 
medzJeię dma b hstopada na sali pana LinhOfer · 
choozimy podwójną uro-czystość, jako l3 roca. 
swe~o istnienia i uroczystość swego patrona św z~~ 
nis.fa\\:a. Kos.tk~. _Progr.am następujący: W niedt 
powy~eJ \\·ynuemoną o godz. 0 l 2 przed pn~ud ~ 

S · db d. · · k V\l nJ. 7.ara~ po urme o ę z_te stę ·azauic polskie. p0 · 
~udmu o gpdz. 3 na sah posieązel1 odbędzie się dab 
L..abawa. Będą wygJaszane liczne deklamacye · 
cer! i o r!OOZ. 7 będą odegrane 2 sztuki teatraln:;; 
,.\t\ er te! domowy·' i "\Vygnańcy" . Członkowie· 
szego wwar~ystwa oraz ich żony, jako i \Vdow1.' 
zmarlych członkach mają wstęp wolny. Czlonko 
obcych tmvar~:ys_tw pJacą J-9 fen ., . nieczl'onko~ 
przed czasem ,:,0 ren ., przy kasre 75 fen ., a czlonko~. 
nasze-:;rc• tm~·arzyst:va zostający więcej jak .3 miesi 
z _skladkarm swemt zalegli , będą uważani za ni eczją.~ 
kow nas.zego towar_zystwa. _Mamy nadzieję w ~~ 
szanow,m_ czJonkowt_~. oraz 1 Rodacy, że nas s

11 

obecnosetą zaszcz~'ctc raczą w naszej rocznicy. 
Zarząd Tow. św. Stanishnva l(ostki. 

S~an: . Rodakom w \Vattenscheid ~ okolicy Po 
cam s1ę Jako 

rzeźnik polski 
Wyra.!)iam ld~lbas~ PO:lską. :- Przyfmuję hyc 

do rzezama. . Pomewaz me mam jeszcze sld'adu 
twartego, s~o,~ę tymczasowo co wtorek i piątek l 
ryn~~ ~v Wattenscheid. Jes tem pierwszy m polsKi 
rzezm~1em w miejscu, przeto liczę na poparcie SZ' 
RodakO\v. Usl'uga ' skora i rzetelna. 

• G. S I .E I( I E R S K l, 
------··-·-'"'atteuscheid, Bernardstr. ł S. 

\\ ' d obrem otoczeniu, w pewnej miejscowości 0 
;viatu Gelsenkircl:en. jest od wielu lat dobrze istn1 ... 

Jący 

sk~ad towarów kolonialnych 
p~d _bardzo korzystnemi warunkami do wydzierż 
Wlema lub do sprz.edania. - Dobra sposobnoś~ a 
P a laka, któn' bY mial zamiar się osiedli ć. 

Blil~szych wiadomości dowiedzieć można 
Ekspedycyi "\Viarusa Polskiego" w Boclmm . 

Ba.łfe.znn~(~! 
Szanownym Rodaczkom donoszę, iż osi, 

dlUam się w Oberhausen przy ad. Stelnstr. 1 n 
jako 

akuszerka PoUła 111 
Polecam się do1 usług w zakres akuszerstli 

~~_?z~-~~~-~:___ ----~~-~-~!_na __ Kaube. 
~··.qr~~~..._~t&...~~~łl.~~".; 
~~~,... ...... ~~~~~~~ 1 

~~ Konsum mięsa 1 
~ w Bruckhausen,r&1?·V.~: 
~~ właścicie l : M H~ Y M A N N. ! 
~ poleca svro~ą 1 

~ rzeżnię świń i bydła ~ 
~ łaskawym '' zględom szanownej Publi- l N . . ~ 
f 6 CZllOSCI. , 
lfJ l 
~....-~......-A'tb.~ ~~~--ę"'Aih..~.&!S~~~..,..A!, 
... ~Aia...~ ....... ~Ah..~~~~...;,~ ........ ~.A . 

Do biura pewneR'O przedsiębiorstwa wielkiego 
Nadrenii potrzebny zaraz rnlody 

zdolny pisarz. 
Biegiość w piśmie przedewszystkiem po polsk 

niezbędna; innych wiadomości, szczególnych nie P~ 
trzeba. Zgioszenia pod O. B. do administrac. 
"\Viarusa Polskiego" w Bochum. 

. ~t~«tt·~i~ ~:?~·· .. nA·l~Gi~~. e ;·,~.,,,g fi.;l ' t r ~~ 'll./ ~-iV. 
z powodu powrotu do Polski, są tanio do sprzedani t 

Joachim l(ramkowski, · 
Ho!sterbau.sen p. Wanne, Dorstener Str. 7 a, pr • 

m!ynie Lenz. 

KącUt dla panór~ z Pottgasse. 
,,Goniec Viielkopolski" pisze : ,,UgodowcY P01 

sz,czyciC się mogą uznaniem centrowej "Koel~ 
Volksz.tg.'', która zebrala kwitki podane przez ,.pctl 
sldego"' "Przewodnika na obczyźnie". jak w:adOJ_n~ · 
pisma w języku polskim, ale za pieniądze niemiec~Ie 
w duchu niemieckim wydawanego, i ,.Kraju·.', ptsi11. 
moskalofilskiego, wydawanego również w języku P~ 
skim - i na mocy artykulów pism tych podala ~ru; 
ką charakterystykę poslów ludowych, tchnącą me~ 
wiścią do wszystkiego co polskie i samoistne .. 
iste tego zaszczytu, tego uinania pisma niemieck i e~( 
stojącego na stanowisku kard. Koppa ugodowcem, l 
,.Kurycrcn P ozna(Jskim" ' ~a czele zazdrości_ć nie c~~; 
my . m;:duczko, a spotka Ich jeszcze uznam e haka l 1 

stycznych blatów ~a "pracę okolo przytlu!fliania}~, 
cha narodowego" 1 "oddanie na pastwę memcz)Zn ( 
ludu polskiego... ., l 

Rodakom zaś na obczyźnie jeszcze raz zwrac; 
my na to .uwagę •. że bylby ten z.d rajcą sprawY n~sr ~ 
na:od<;>~eJ. zdraJcą . ludu polskiego, ktoby poplei 
dąznosc1 "Przewodmka na obczyźnie". P1smo t~~ 1 
c~oć notabene "kaseblat" bez wplywu, winno b)Cza· 
mkane jak zaraza, boć rzeczywiście szerzy tylkOJrtó 1 
razę, a p rzy slowie nasze powiada "zly to ptak. · ~ 
ry wlasne ~niazdo kala! " 



fiptlttlll ~~n1ltlerusłe z WYłaltkłam tłnł ;ołwła~sclilYCII 
, lłtlb.tklam roUaUn:vm p, t.: •• Nauka KdoUclra~~~ 1 łY· 
Itdtłklam apo!scznym p, ~ ... Glos i:ĆrEik6w 1 kltniu 
łlfwcc, eru pisemkiem łiterack~em o. t ... Zwicrcładfo". 
flllt.li)lltl k"~Jtlft&Jna na POCZC!ł i, B łiatGWTtrti WYDOli 
J 11r. iO fon •• 111. z odnoszeniem do dornit l 111r t;; fen 
.. JfłatHe Polaki11 Iaviaany jeat w cen~lka ił·t~.;r•Qm 

ood znakłtm •• t volniach" nr. 131. 

Módl się 1 pracuj l 

:Za inseraty placi się za miejsce rządka drobnej;!:Q druku 
18 fen •• a za ogloszenia zamieszczone przed inseratami 
4 Ofen. Kto często oglasza, otrzyma odpowiedni opust 
~zyli rabat. Za tlemaczenie z obcych języków na pol
~~~~i nic się nie placi. - Listy do redakcyi. Drukarni 
ł Księgarni należy oplacić i podać w nich dokladny 
••res piszące~o. Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
k:eresoond.entów bez ich upoważnienia nie wskazuje się. 

Bochum (W ~s·Ualła), sobota 14-go listopada 1903. 
Redakcya, Drukarnia Księgarnia znajduje siQ przy ulicy :Maltheserstrasse nr. 17 nn. dole. - Adres: "Wiarus Polski", Bochum .. 

K; Rodzice polscy! Uczcie azłeel swe 
;~~~-·f) czytać i pisać po polsku! Nie 
lfła Polakiem, kto potomstwu swemu 

u r•mczyć się pozwoli! 
i-

li 
Z wypadków dnia. 

u Klerycy a akademia germanizatorska w Pozna-

j ni u. 
Kuryer Pozna!lski" pisze: W sprawie u

częszczania księży Ideryków na wyklady w· tu
tejszej akademii zamieściliśmy ostatnim razem 
wiadomość, po którą udaliśmy się do miarodaj-

l nego źródła, opiewającą, ilż księżom klerykom 
.po:z.wolenie na uczęszczanie na: wyklady udzielo
nem zostalo. W obec rozlicznych wieści, obie-

r gających w publiczności i· w części prasy ludo
wej· poznańskiej w ostatnich dniach o dalszych 
rozporządzeniach Władzy duchownej· w tym 
względzie, udaliśmy się ponownie do Zwierzch
chności seminaryum tutejszego i otrzymali.ś-
my jako odpowiedź oświadczenie, iż. ,.rzecz dla 
ażdego prawdziwego katolika iasna. że Władza 

duchowna rządzi zakladem naszYJn, a nikt nie 
ma prawa, aby się mieszać w1 Jej rozporząd:ze
tJia. Wlad'za duchowna rozakazala alumnom 
naini'ższego kursu, aby uczęszczali na kilka pre
lekcyi akademii poznańskiej, a każdego alumna 
obowiązkiem jest zastósować się do woli swych 
legalnych przewod'nikó\V duchownych." 

Trudności, czynione· polskim towarzystwom 
'~ przez policyę pruską. 
· Towarzystwo ,,Sokół" w Bytomiu urządzi-

. lo, jak pisze .,Katolik", \V niedzielę przedstawie
nie .• teątralne ·i tańce! Stawiła· się wielka liczba I 
. ~QQ. lecz policya nie· \Vpuszczała nikogo prócz 

.. "tzlonków i ich rodzin. Nawet matek i ojców 
u czlonkó.w nie. wpuszczono. TelegrafowanQ a~ 
. prezydenta rejencyi, lecz ten odpowi'edzial, że 
vrzed rozstrzygnięciem sporu pomiędzy towa
·r.zystwem a policyą musi wysłuchać zdania po
licyj'. Dla licznych gości, przybyłych z bliska i 

· z daleka, powstały przykrości niemal e. W sku
tek tego byto wielkie oburzenie. 

Rzadki przypadek. 
Przyjęcia orderu odmówił komomik sądo

Wy I\lintzet \\" "\Ąlollinie. Kiedv mu \V obec ca
łego kolegium sądowego SGd~ia Oorke chciał 

~Wręczyć udzieloną; mu z powodu dymisyi przez 
, cesarza ogólną zrotą oznakę honorową, Kiintzel 
1 oświadczył ku wielkiemu zdziwieniu obecnych, 
że Pod'czas całego czasu swej słuźby li tylko 

, obowiązki swe wypełniał, za co, pobierał pen
! SYę. Przyjęcie szczególniejszego odznaczenia 
1 23: spelnienie obowiązku sprzeciw,ia się jego 

Przekonaniom i pomimo namowy obecnych' nie 
u dal się odwieść od S.\Vego postanowienia. 

~~ l(aodydaci polscy do sejmu w Pruslech Zacbod-
1'! nich i na W armi':i. 
·~; G Zj~zd' delegatów· odbył się we' wtorek \V 

! 
n~~~~~u. Przewodniczył ks. prob. Batke z 

~ Do komitetu centralnego na Prusy Zach. i 
~ .~nn:ię zostali wybrani panowie: Leon Czar
{lns~l, ks. prob. Wolszlegier, ks. prob. dr. Tho

~ arsk1, Stanisław Sikorski z Wielkich Chehnnów 
'" Ponownie, a dr. l(ubacz z Gdańska i Julian Ja-
1 ~rski z Lipienek poraz pierwszy. 

Jal<o kandydaci na postów zostali zatwier
dzeni: na powiat kartuzki, pucki· i wejherowski 
pp. prof. Schroeder z Bwdnicy, ks. prob. Losifi
ski z Sieraka\vic; na pawiary kQścierski tcze\\-
ski i starogardzki: rLdaktor Jan Brejski 'z TDru
nia, ks. prob. dr. Volszlegi.er z Pieniążkowa 

. ' nar powtaty sztumski i kwidzytlski: ks. prob. 
Wiśnicki z Kościelnej Jani·; na powiat grudziądz
ki i sus.ki: ks. prob. Kiedrow~ki z Top·olna · na 
pow~at lubawski: Leon Czarlióski z Torunia'; na 
powiat brodnicki: Feliks OssO\vski z Naimowa · 
na powiaty torul1ski, chełmiński i wąbrzeski ~ 
.Edward Danimirski z Lysomic; na powiat Ś\\ ie
cki: Julian Sas JawoLki z Lipienek; na powiaty 
chQjnicki, tuchG!Ski i cziuchO\VSki: \Vladyslaw• 
Walszlegier z SzenfeJdu, Pi.wonka z l(onarzyn; 
na powiaty złotowski i wa!ecki: Dr. Roman Ko
mier·ówski z K.onuerowa; na P:O'-Yiaty Dlsztyń
ski i reszelski: ks. prob. dr. Wulszlegi'er z Pie
niążkowa, Julian Sas Jaworski z Lipinek. 

Telegramy. 
R z ym. Na publicznym konsystorzu wrę

czył Ojciec św. kapelusz kardynalski nowo mia
nowanym kardynałom. 

Kap s t a d t. Ruch powstańczy wzmaga 
się, i dziś trudno przelvidzieć, jakie przybrać 
może rozmiary. 

P e t er s b nr g. Pomiędzy Petersburgiem 
a Moskwą spalił się· pociąg. Szkody obliczają 
na 7 miHonów rubłi. 

N o w y J o r k. l San Antonio w Texa'c do
noszą, że wybuch~a tam żółta febra. 

Polacv 'na obczyźnie. 

Sprawa opieki duchownej w Berlinie 
i okolicy. 

Onegdaj o godzinie 3 po południu przyjmował za
stępca deiegata ks.iążęco-bislmpiego, proboszcz tutej
szej param św. P'łusa ks. dzielcan i poseł frank (de
legat sam ks. pratat Neubert jest poważnie chory i 
bawi za dłuższym urlopem na południu) repre2!entan
tów polskich iwmitetów parafialnych z wszystkich 
parafii katolickich Berlina i sąsiednich miejscowości. 

Przybyło około 20 delegatów komitetowych z 
kilkunastu parafii berłińsfdch, tylko komitet kościel
ny z Weissensee i Charlottenburga nie przysłał re
prezentantów. 

ChodzHo c przcd:;tawienic dełe~atC'i\'i książęco
biskupiemu uprawnionych i,yczeń F o laków katoHków 
z Berlina i okolicy w dziedzinie kośc!ełnej 

Ks. dziekn frank przyjął deputaqę w pokoju 
konierencyinym probostwa kościoła św Piusa, as} sto
wał mu wikary, który św~eżo do tego kościoła powo
łany został w mieisce ks ~ocona, niedawno cdwcla
nego z Berlina Nowy wikary. umiejący po pcfsku, 
a pochodzący z pod Bytomia, przysłany tu został z . 
Frankfurtu nad Odrą. 

W imieniu deputacyi przemawiał nait)fzód pre~ 
zes wydział'ln delegatów. komitetów parafialnych p. 
Władysław Bcrkan, który w wyczerpuj;:rc, SPo-5Ób 
w ogólnym zarysie przedstawił wielorakie krzywdy, 
dziejące s~ Po(akcm katolikom w dziedzinie lwściełq 
nei. ich upośledzenie kościele w porównaniu z po
myślnem }Włożeniem Niemców~katolików i wyraził 
ządanie, żeby słuszne prawa ludności polskiei doznały 
nareszcie uwz:;{łędnienia, aby ona, czując się w ko
ściele coraz bardziej upcśłedz.oną. nie zniechęcała się 
do niego,· żeby z niezadowolenia nie przechodziła do 
zobojętnienia dla kościota i religii i nie stawała się 
łatwym łupem socyalnei demokracyi. 

Ludność polska z całem zaufaniem zbliża się do 
władzy duchownej i pra~nie w porozumieniu z nią 
i w zgodzie osiągnąć przynależne i~i prawa w ko
ściele, w którym pragnie się czuć równouprawnionJł. 

\Vo podobnym duchu przemówił następnie re• 
daktor ,.Dzien. Beri.'' p. franciszek Krysiak i przed .. 
łożył zastępcy dele,..:ata książęca-biskupiego w imieniu 
wydziaht de.łegatów komitetów parafialnych szere~ 
zasadniczy ch życzeti tutejszej ludności, które w głó .. 
wnych punktach tak się przedstawiają: 

I. Zasadniczo winny się odbywać po ool.sku we 
wszystkich kościołach tutejszych (na życzenie inte· 
resentów): chrzty, śluby, spowiedź, nauka spowiedzi 
i Komunii św. dla dzieci (na życzenie rodziców, i o 
He dzieci umieją czytać i pisać po polsku), po .. 
g;rzeby itp. 

H. Ludność polska prosi o nabożeństwa polskie 
z kazaniem polskiem (przy dozwolonym śpiewie pol .. 
skim na chórze i w kościele) i to ile możności co nie
dz~ełę przed południem l) u św. Piusa (dzieje się), 2) 
u św. Sebastyana, 3) u św. Pawła, 4) u Serca Jezu
sowego, 5) u Panny Maryi, 6) w Weissensee (dzieie 
się znowu od niedawna.), 7) w R.ixdoriie, 8) w Schoe .. 
neben~. tt, 9} w Charłottenbun~;u. 

Bł. We wszystkich innych paraiiach Berlina i 
ekołic.r o talde same nabożeństwa co 2 tygodnie, a 
przynajmniej l raz na miesiac. ' 

IV. Ludność polska ma prawo do odpowlednien . 
reprezentacyi w dozo.rach i radach kościelnych w 
gminach, w których liczba Polaków katolików prze .. 
nosi 200 dusz. ~eprezentanci ci wybierani w porozu• 
mieniu z probcszczem i niemcami-katolikami, byliby 
najlepszymi pośredni'kami między proboszczem i do ... 
zorem a ludnością polską i przez to najłatwiej dałob9 
slę usunąć ewentualne nieporozumienie między obie ... 
ma stronami. 

V. Ludność polska Berlina i okolicy wyraża ŻY• 
czenie, żeby duchowieństwo nie mięszało się w jej 
wewnętrzne sprawy polityczne i narodowe, ile że jej 
odnośna działalność w niczem sJę nie zwraca ani nie 
będzie się zwracała przeciw kościołowi~katołickiemu. 
Również prosi, żeby niektóre czynniki kościelne za• 
ntechaty agitacyi przeciw naszej prasie, która cał:~ 
stci na gruncie katolicldm. 

VI. Polacy Berlina i okolicy oroszą a zaniecha• 
nie wywierania nacisku przez niektórych księży na 
polskich robotnil<ów, żeby nie przystępowali do pol
slm-katoiickich Towarzystw robotniczych i do pot .. 
sko-lmtolickie~o lwiązim robotnicze~o . 

VII. \V Of!ólności proszą Polacy-katolicy Berlina 
i okolicy o takie uwzględnienie ich praw zykowych 
w kościele, jakiem sie cieszą nfemcy-katolicy w W • 
l(s. Poznańskiem, gdzie władza duchowna stałe pod 
tym względem zaprowadzita normy." 

Teby były w ogólnym zarysie ulepszenia, o ia· 
kie proszą P olacv tuteisi w dziedzinie kościelnej. 

Specyał.ne życzenia rodaków z poszczególnych 
param przedłożyli następnie delegaci odnośnych pol
skich komitetów parafialnych, przedkładając je za
stępcy delegata ksfążęco-bi.skupiego bądź ściśle sfor .. 
mutowane na papierze, bądź ustnie, jak to uczynili p. 
Pietrzak w imieniu {Jaraiian kościoła św Sebastyana, 
pp. 1\Uelcarek i Deręgowski imieniem polskich człon
ków J)araiii N. M.aryi Panny, Biskupski imieniem pa
ram św. Bonifacego. Przemawiali delegaci jeszcze 
innych param. zanosząc zażalenia na bardzo niedo
stateczne uwzg!ęd11ienie swoich praw, a nawet na ja
wnie okazanq im nież) człiwość ni"ldórych probo
'szczów. 

Ks. dziekan i pnseł frank życzliwie wysłuchał 
tych relac)i i przyrzekł, że co będzie w jego mocy" 
uczyni, aby uwz2łędnicmem~ zostały najna1!lejsze po
trzeby religijne polskiej ludności tutejszej w dziedzi
nie kościelnej. 

\Vydział komitetów parafialnych wywiązał się, 
w przedstawiony wyżej sposób z polecenia danego 
mu sweg,c czasu przez generalny wiec kościelny Po
laków berlińskich. 

Miejmy nadzieję, że słuszne nasze żądania znai
dą nareszcie posłuch u decydującej instancyi, i że nie 
będziemy zniewoleni udawać się po ich spełnienie -
jeszcze dalej i wyżei. ("Dziennik Berliński".) 

Jan lbracht. 
Po śmierci l(azimierza Jagiello!lczyka Po

lacy wybrali królem Jana Olbrachta; najprzód 
dlatego, że najstarszy z· braci Władysław pan{)
wał na Węgrzech, a po zmarłym przed kilku 
laty św. l(azimierzu, ten z kolei był najstar
szym; powtóre że był bardzo waleczny. vViel-



WIARUS POI:SI(t. 

kim ks~ęciem Litwy zosta( młodszy od niego dynu. Oczy\\'iście klienci rekrutują się wyłącz· 
~łeksander. Odbyia się zatem koronacya kró- nie z klas bogatych. czemu nie można się dzh.vić, 
1ła Olbrachta r. 1492. uwz·ględni\\'SZY wysokie ceny. jakich "profeso-· 

Król ten czuł obowiązek, jaki mieli Połacy ro'\\-'1e"iądają za opera~yę1 '. Wszyscy mistrzo
bronić chrześciaóstwa od Turków, co już Kc·n·- wie tej szutki nosz.ą tytuly profesorÓ\1/, co zresz
stantyoopol zdobyli, chciał zatem zrobić . krzyżo- tą w Anglii jest po\vszechnem z·wyczajem (wie
~vą na nich wyprawę, i w tym celu porozum:a: lu golarzy, a n·a\\"et przystrzygaczy psów nosi 
się z hospodarem Stefanem, holdnwniki'em Pol- ten tytuł) i nie budzi ani śmiechu ze strony pu
ski, aby Turkam odebrać l(ilią i Bialogród. 'Ve· błiczności, anu nie ściąga nieprzyjemnośd ze 
dl e umowy przyslal posil ki \Vidki książę Alek- strony połicyi. 
sander, zatem· Jan Olbracht nie czekając na po-- Zwolennikó\v nowego sportu znaleźć można 
n1IOC drugiego brata, \Vładyslawa \Yęgierskiego. wśród mężczyzn i kobiet, wśród mieszczan i 
·bo ten mial r-ozeJm z Turcyą i nie chcial go zer- . arystokracyi, wśród młodych i starych. Zwta
;wać: z 80·000 rycerstwa wyruszy l. Staną\vszy : szcza ··wojna burska przyczrniła się do rozkwitu 

· ~a g.ranky Mold'awii, pos.fał d<> hospodara z \Ve- tej ,.,sztuki '". · Jeden z tych artystó\\~ po \vybu
:zwaniem, aby przybył z pomocą, bo Palacy· idą chu \\''ojny opero,val przeszlo ZOO ofi!Cerów. po
ina Turków. ·~ Stefan <>dpo\viedziat, że nie może, \\·ołanych na połe walki. \Viększość ich kazata. 
bo musi. strzedz swego kraju, ale gdy król przej- Sobie wyryć na piersiach lub na rami:e.niu portret 
·dZie Dunaj, to on się z nim połączy. ~ .Król miał narzeczonej czy ukochanej ; profesor ręczyl o
:tu juz jaw1ny dowód zdrady hospodara~ który w czywiście za zupełne podobieitstwo. Inni żądali 
;jsto:cie.z Turkami się łączy.!, więc zamiast pójść \\I'"YTYcia na:zwiska ukochanej i slów pożeg.nania. 
na Turków; na hospo-dara się ohrócit· Nie ·W- Tło dla gfo\YY dzkwcz.ęczej stan-owiła Z\vykle 
wiodlo mu się i musiał z nim ża,-r-rzeć roze.jm, sieć pająka, b{) i w tatuo\vaniu Wyi\\"orzyły sil} 
1poczem ' wracal do Polski. Miał d\vie drogi, już mody, zmieniające się z roku na rok. Ofice:.. 
. d~użS.Zą · przez pola, albo krótsŻą . przez lasy. rovvie, przebywający dluższy czas w lndyach, 
Lecz mimo rozejmu h0spodar oczynit \V Ia:sach w.ybi·era1i hieroglify bindostańskie. inni znowu 

ramieniu datę ślubu i pierścień ślubny. Jeden 
mężów, postępując konsekwentnie i sumiennie ·e 
umJeśdl w . rok później pod niem ślubu. dzie: 
sądowego · roz·wodu. Do nadzwyczajności za. 
licza wspomniany profesor samobójcę, który 
nie zdradzając s\vego zamiaru, kazal sobie wy: 
tatuować datę, kiedy zamierzy l pozbawić się ży 
cia wysŁrzale1n z rewolweru. W śród klient' " 
pro-fesora znajduje się także jakiś penveąiuSl, . ~ 
który z dumą nosi na piersiach drzev.'O geneal ·t 
giczne swej radziny. Każdy nowy potomek zo. i 
staje skrzętnie wciągnięty do tego rejestru. Zda. 
rza się, że r<>dzic-e przyprowadzają małe dzieciji 
aby naznaczyć je nazwiski:em i przez to uchro~a 
nić prz·ect zamianą lub zgubą. 

Jak opowiadał "profesor~', operacya ni 
sprawia 7.-adnego bólu; mistrz wykonyw-a ją igl 
elektryczną, znieczuliwszy wpierw kokaina ta 

; tuowane miejsce. Czas tnvania: operacyi zale 
·. fy od (}branego rysunku, profesor wykonyw 
; g{) czasem w dągu godziny, czasem praca z~. Y 

! muje· dni kilka. · 
Sport, bą,dź cd bądź, niezwy'kł.y, aczkołwiek 

r zbyt 'wybitnie () cywilizacyi i kulturze 
· świadcz}·~ · 

:zasadzkę, g-dy król wiaśnie poszedł przez lasy. greckie litery. vVażną;. rolę grat sztandar pułku, ' 
1Wołosi popodcinali drzewa, żeby się na DfłSiych albo jakieś motto. n. p. ~.Nulli secundus"; skrzy.
zwalily ·i zagiodzily im drogę. \Viele też rycer- oowane pafasze i łance r armaty i L p. powta
'stwa zginęl<>, byla prawie rzeź, chtopstwo, rzały się cz~sro. Pewien puł_kiownik kazał sobie 
:wszędzie zaczajone, tra·wy pozapalało, tak że wyryć na piersiach ca ~(ą bateryę -....v chwm bitwy, 

·.Ziemie polskie. · 
Z Prus _Zachodnich. Warmii i: Mazur, ~ 

Grt!dziądz. · 16-letnia córka robotnika Bier li 
skiego z Grudziądza, :Emma, która była w służ 
bie u mi\Strza rzeżnickiego p. Adoltfa 1, zginęlt 
bez wie5ci już od tygodnia. l 

·zaledwie z garstką król się ocalił. . . obs.tugi'waną przez zał,ogę ,.Na\,;al Brigacte·. 
· · Król po takiej klęsce odcfa.f się lekkomyślnie Inni wybierali obraz króio\vej \Viktoryi-:; . 
zabavvom, podczas kiedy naród byt w smutku i \vielu z nich zginęlo, przyd".iikając ręką zranione 
iŻatobie, dlatego to niesłusznie go poSL1dzili, że u- serce i wizerunek ukochaneJ: królowej. 
mlyślnie wracał przez Bukowinę, żeby szlachtę Ale wielu lndzi pragnie po<siadać na ciele 
:wygubić i mówtono: weselsze obrazy. I tak np. wielu mlodych lu-

za· króla Olbrachta dzi każe sobie wyryć na ramf.~C.niu wizerunek ja-
Wyginęła szlachta. kiejś słynnej piękności. Profesor tatuowania 

. Nie długo po tej wypra-....vie Wołoskiej · umarł mógiby podobno- według ,,I(.olni-sche Zeitung" 
król. Olbracht w Toruniu na apople·ksyę r. 1'501. wykazać cyframi w swych księgach kasovvych, 
~ Panvwanie jego i z tego względu nieszcz.ęśli:- które piękności cieszą się obecnie nahviększą 
've że pomnożył jeszcze przywileje szlachty z populamością w Londynie. - Pewien zawo{any 
krzywdą rnłeszczan i włościan na Sełmie w n1yś1i\l.-y polecił \vytatnQ\Vać na sWej skórZ-e ca
Piotrkowie w r. 1496. lą scenę poio\v·ania. \Vogóle Z'\Vierzęta są dość 

· .:: __ · · Tatuowanie. 
Najnowszym sportem, · rozszerzającym · się 

wv· Anglii z dnia na dzień, jest tatuowanie dała. 
"Profesorowie", zajmujący się tern ryso\vaniem 
figur i napisów na skórze ·klientów, róbią coraz 
J}epsze · interesy, co latwo poznać, widząc ich o:.. 
gl-O'szei}~a \V naj\\<1 ększych dziennikach angiel
:skich, lub :w~hodząc do ich wspaniałe urządzo
JJ.ych "pracowni" w zachodnich dz-ielnicach Lon-

]JE .. ·L. UM POLELUM.' 
Opo-yviadanie. historyc ·zn: ~ · ~ X ·wie·ku 

· ·· napi.Bał · ' . 

Wałery Przyborowskl. 
. r • ' , . ' ~ 

~··· 

... 
. . . . . ·' (Ciasz dalszv.) . . . . 

. .. Szli tak ;jakiś czas \V głębokiem milczeniu, 
,gqy nagle w tej . ciszy, ko!ysahej jękiem wiatru, 
;rO:zległ·o się potężne wycie, a zaraz pótem :· huk 
jakiś huk straszny, trzask i . dudnienie. ·· W taśnie 
'Zbhżal~ się do malej polany, -GŚ\vieconei jeszcze 
pr.ze~ . ukośne . p1:omienie ząchto:dzącegq sto(lca. i 
'idaw:a.tO; s,\ę; że trzask ten. huk, . ło~kot _ jakiś \Viel
lki, szedł-Od tej polany. 

W · jedne]: chwili Sambor stanął jak wryty. 
·JW!yciągr.~J~,.~ługą szyję i zdawal -się nadshichi
:wać, poez·em nagle, gtDsem, w którym drża1a 
straszua ·trwoga, sykną t: 

._ ~·-· Z ko-nia i na drze\\"O! 
l·· .. · '_gz.ekŁsŻy to,' ze zwinnośCią, . dziwną \v. jego 
.:wieku; }.skoozyl jak \vie\vi-orka na najbliższy; o
gromny dąb 'i ch\vytaJąc się za gałęzie,· wdrapal 

-~Ię wysoko,: .. · . .Mlada zrazu' nie pojmowala, co ~ię to · dzie]e J· 1 'stała, trzymając silnie mierzynka\ 
który się rwa! t. rzucal pod n ią jak szal<>)lY. 

- Z ·konia - zawołał Sambor- jeśli ci ży-
cie miłe. : • ' l · · . 

·- : ·~ Al~· . cóz. się stanie z koniem?. - ~a pytała 
;Mlada. 

- WQliśz więc życie stracić, niż konia! Ży
·i\vo!'żywb bo za chwilę będzie ·Póifió'. Cży s.Jy
·szysz? , , 

Jakoż niepojęty ów, rozgłośny, po-wtarzany 
tysiącznem echem "W"Śród 11asu· łoskot, \vyde, 
i"Yk i triask zbliża~ się coraz bardzieL· rósl \\"e 

;wrzawę ogłuszającą. Cata puszcza, .zdawalo . 
się. ·d-rży . w trwodze przed ov.rą burzą. okropną, · 

• • '. l l 

często powtarzającym s·ię moty\vem. Miejsce 
honorowe · wśród nich zajmuje n -grys; kobiety 
lubią mieć obraz wę.ża na ramieniu, mężczyzn-i 
orła na piersiach . . Ale i tu zdarzają się orygirra
low-ie. Tak np. pe\vien stary kawaler chciał 
·wybrać coś niezwyk!eg;o i zdecydował się wre
szcie na ośmiornicę (octopusa). \Vytatuowanie 
tego zwierzęcia zajęło profesDrov.·i 35 godzin 
ciężkiej pracy. Tematy ja.pof1skie, np. gtowa 
ge.jzy, takie nie należą do rzadkości. 

lVlalżonkowie często każą sobie wyryć na 

która sz-ła i \VZrasta~la c iągle . Mlada co żywo 
zeskDczyla Z konia, który rzaci.ł się zaraz W bok 
jak szalony i znikł \V ciemnościach zapadające
go mroku. Dziewczyna pobiegła ku drze\VU i 
przy pcmrocy Sambora. k tóry jej podał rękę. 
wdrapa1a się na nie, Tu usiadłszy na wielkiej ga
łęzi, ukryta wśród liści , ch~"ytając _piersiami 
gwaHo':~v"nie po\vietrze, szepnęia do Sambora: 

- Co to? 
- Zubry ścigane przez stado wilkóvL Dru-

gie stado tych przeklętych zwierząt czycha tu za 
polaną na żubry. \Vidzisz jak się świecą ich o
<;ZY? · Straszna tu będzie w alka. Ale cicho, bo 
w H czyska dobre mają uszy ... 

UsadowU się \\rygodnie. · rozgarnął rękami 
trochę liście dębu, tak że stąd mógł widzieć do
skonale calą polanę. Tymczasem wrza,wa 
i trzask łamanych zapewne drobnych drzew, 
zbliżał się coraz bardziej. Sambor w cichości; 
starając ·s.ię jak najmniej robić szelestu. zdjął ze 
siebie swój w ielki łuk, nałożył na cięciwę strzałę 
i tak czekał. po{:hyiony naprzód, zapatrzony w 
polanę. Mlada mo-dliła się \ V gtębi duszy i 
serca. 

Nakoniec \vrza\Ya. zbliżyła się zupełnie. Z 
coraz większych ciemnośc i lasu, nagle \vypadła 
\V szalonym pędzie czarna gromada żubró:"ł.\r . 
Pędzity one szeroką linią. z lbami pochylonymi 
naprzód, z grzyvvami rozwianemi, bijąc si~ o
gonami -po bokach, rycząc straszlh\71ie. S z w jak 
burzal jak huragan. \V pędzie obalaly drobn~ej
sze drzewa~ vvstrząsa1y staremi, tratowały się 
\V'Zaiemnie, rogami we wściekłości bezcektwej 

. wyrzucały ziemię i liście w górę. Byt'O coś stra-.. 
sznego, coś nieskmkzenie potężnego w tym b(e .. 
gu gromady rozszalatych zwierząt Otarły stę 
błisko o dąb, na którym siedz iał Sambor i Mta· 
da . 

· Sztum. W nocy na poniedziałek zaczadzi~.l 
się tu dwaj . synÓ\iVie mistrza rymarskiego Lisic. ,i 
kiego na Podzamczu. Dr. Feliks Mnraws · 
stwierdził ich śmierć. 

Lidzbark. \V niedzielę oświetlono miast 
nasze po raz pienvszy świattern gazo\vem. j 

Brodnica. Zginął gdzieś nagle e\vangelkk' 1 

nauczyciel Dawid z Jastrzębia. Miejsce jego po. , 
bytu nieznane. 

Toruń. Nieprzyjemne odkrycie. Pewna' 
pani w Toruniu piła na śniadanie piwo z b!J,telki. 
Ponie\vaż piwo wyplywato tylko kroplami, są· · 
dzila owa pani. że w' butelce znajduje się korek. ' 
T:yniczasein po dokładniejszych oglęq~iJlaC · 
\Vykazalo się, że na dnie flaszki spoczy\vał'a, ni· 1 

by w grobie, zdechlaJ mysz. Pani owej odechcia 1 

lo się podobno \Y tej chwili pŁwa i pewnie g 
tak rychło pić nie będzie. 

Olsztyn~ \Vybór posła do sejmu odbędi~ · 
się jak dotąd . \V \V'artemborku w: kościele po- .. 
klasztornym. Ks. dziekan Hirschberg nie chcial ·· 
pozwolić \;1a w-y-oory w kościele poklasztorn~ · 
i prosil .ministra spra\v wewnętrznych, aby WY·\ 

Ledwi~ przebiegly, gdy tuż za nimi ukaza: ;, 
lo się rojowisko \viłków. SadziŁy one zbitą gr · 
madą, niezliczoną prawie, wyły i pomrukiwaty 
a oczy ich . bly'szcza1y, jak tysiące mchomyc . 
gw.iazd . czer\\<~onych i migotli\v.ych. Biegły tak . 
blizko · ~a żubrami, że gdy jeden młody bycze ! 
oślepiony trwogą i gnie\vern,. uderzył łbem · 
wielki · jawor i \Vskute~ tego. pa dl na p,rze~lll 
kolana,~ zaraz nań sko.czył-o kilkunastu wilkóW·, 
obsiadły tll,u .grzbiBt jak stado kruków i . iYWJ . 
cem go szar-pać poczęły. Byczek podniósł się 
leb JłOthylil; zakręcił się, \.vierzgnąl zadem,' <r 
trząst się·_ i ·kilku wilków spadto na ziemt·ę, al~l ;z 
d\v-óch . dosiedziało i zażarcie gryzło biedn 
z\xri~rzę po karku. Tych~. które mu z przodu za 
biegły, · s'ttatowal riogami,. jednego ponvał na ro , 
gi .i z wściekłością uderzy\\ szy nim <> drzewo, · 
rzw.cil zmiażdżoną, knva wą masę daleko. Ale p 
iurl obsiadły go inne ze wszech stron, skakatY .g 
mu do ·gard! a, gryzly. po nogach, po grzbiecie \1 
wo brzuchu. Rzucal się · jak szalony, ale juc~ 
leciala zeń <>bficie, ;stabł coraz bardziej i c!J t~ 

i drogo, ·bardzo drogo sprzedał swe żyd e, jed· li 
nakże u leg.· t. W jed11ej chwili z tęgiego, tlusteg··l t. 
byczka, zostały tylko kości. ' · . \l 

Podczas,·.•gdy ta okropna walka toczyta ~ .; 
u ?rzegu. lasu, ·na yolanie .:ozgrywał się ·. s t~~~ J b 
wtększy 1 straszmejszy boj. Gdy tam wyb~eg_l, 
żubry, nagle z brzegu lasu, wypadła przec11 g 
nim .ctrug~ niemniej liczna g.r,omada wilków. '/)J.· ... 
bró\v bylo ze trzydziestu, a wilków taka ilość t 

iż zaczeroila się _ nimi cala polana. Widać b~l 'l 
tylko· mnóstwo .. kudłów, rozwianych wiatr n 
ś:Wiecących śl- epi, krwawych paszcZ: . .. W te~ nta: ż 
sre bt·unatnei, ~zarei, falując,ej jak morze~ ~-o~ło- o 
wą~Q się~ iak 'ukrop w garnku. . · · v 

(Cląg d,alszy nastąpi.) ' t. 



en rY odbrt:r s:ę 'i\- Olsztynie. Minister jednak-
łlłlie~ nadesial odmO\\'ną odpo'\\"iedź i rozporządził. 
. zie:bY wyborY były i nadal w \Vartemborku. w 

za ·ościele poklasztornym. 

tóry, z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
\\'y. 
ży Szubin. Donoszą tu ztąd do "Bromb. Ta
r eblatt", że \Yypiacono teraz dodatek. zwany 

.Ostmarkenzutag~", także tym nauczycielom, 
·rórych pierwotme ,,·ykluczooo od dodatku. po. 
ieWai b:rli członkami polskich Spółek. 

Zda. śrem... W Stankawie spalil się dom lvUcha
iec~1ny Raiajczak. ~ W 2elaznie spali.t się stóg ży
hro.ta Michalaka; by l dosyć wysoko zabezpieczony. 

Nowy Tomysł. W sprawie zastrzelenia go
ni podarza Sperli n gaJ z Węgielna zjecha-ła się tu 

igl omi.sya S<ldowa. Stwierdzono, iż morderca z 
ta ległości 50 ctm. poza oknem strzelit z fuzyi, 

ale tórą opad o drze\v-o. l(ula przeszyła Sperlin
Y\\' 0,vi gło\-vę, druzgocąc szczęki tak, iż zęby po
z~ nwada~y na pokój. Jako podejrzanego o za

óistwo areszto\vano gospodarza N\onkego: z 
·ie Vęgielna. Na \.\.-ozie jego znaleziono fuzyę, a M. 
ni~rrtial przy sobie kilka naboi. Do fuzyi przycze

tpione byty drohne ka\vaJeczki mchu i k"'Ory od 
rze\ra, o które M. zape\vne by1 opart fuzyę. 
otując się do strzalu. Zamordo\\·any Sperłin 

rbYl pijakiem i ogólnie nielubiany z powodu te~ 
r, 10, iż byl w ciąglej niezgodzie z sąsiadami. Sper
ier Ung pozostawia żonę i czworo dzieci. 
łuż 
nęl~ 

Ze ślązka czyli Starej Polski. 
Zabrze. W mieszkanuu robotnika Mochy 

dzi'.zaczaa·zifa· się gazami węglanyrui żona Mochy, 
isic .lega starsza córka i dziecko. W nocy bowiem 
:vs ··wypadta rura z pieca, \V którym się palił ogień. 

Dym więc rozszedł się po izbie i zaczadzi-t śpią-
as! ~)'X:h. Ody rano sąsiedzi weszli do izby, trafili 

już ciziedco bez życia; żona .IV\ ochy i jego star
·za córka tak zostaly zaduszone gazami, że do
piero po ,, ·iększych trudach zdo.tano je do żyda 
przypw·wadzić ;stan Ich atoli jest pra \de bezn~

nadzie.iny. 
lki. Rybnik. Znowu większy pożar na\\-iedzil 
są.\\ nocy nad ranem na wtorek tutejsze miasto. 

rek Tym razem gorzało w tartaku parowym brad 
,ac fuchsów. Zgorzał caty dach i \\~ielka ilość na
ni· nędzi, pil itp. Szkody są bardzo znaczne. Przr

cia ·'zyna pożaru niewi1adoma. 
g Zmiany w duchowieństw ie. Ustano,vieni 
. ·ZOStali: ks. Józef Miiłler jako kapelan do Dębu; 

:Z!t - ks.. Pa\\·eJ Pospiech jako kapelan do Prósz
po- .kowa; - ks. administrator Pa\\·ct łioroba' z 
cia Chrościny jako wikary powiatowy do Gliwic· 

ks. ad m. Józef \Votzka z Uiazdu jako taki d~ 
~·y .l(luczowa; - ks . kap. Pa\\"e.l S pyra cd św. Se

·J1a,styana w Berlinie (dawniej w Raciborzu) jako 
~za kapelan do Charlottenburga. 

Wiadomości ze .. świata. 
· Z Niemiec. Podcz.as gdy dawniej zaprze-

e ~~zano z kół rządowych, jakoby zamierzano no
wemu pariamcnto\\.i przedtożyć proiekt dotv

;~ .. czący ~ow·iększenia w"Ojska, --obecni~ piszą i~-~ 
~ ,tJ'twarcie gazety póturzędowe . . iż z dniem 31 

sie ~~~·ca _19().4 kor1czące się pięciolecie (t. zw. 
1 <r :'dnk\\ en at) zmusza rząd do przed'lożenia no
ale :\\eg·o Projektu, co też się stanie. Te same ga~ 

'
~:zcty zaręczają kpra\\-dzie, iż chodzi tylko o 

dro?n?stki, że rząd po nad granice etatu nie 
WYJdzie, -- le-..-z takie zapewnienia nie wiele 

~OJ Znaczą, ~oć rząd tak a tak trzymać ich się nic 
Al~ Pot:zebule. Zresztą wierny to z dawniejszych 
ahl Prore~tów rządowych, jak takie drobnostki wy

ie ~~~da.Ją; zwykle chodzil·o o przyznanie kilka
c Ztes1ąt tysięcy żolnierza \dęcej. 

t 
1 

.z nast~pujących szczegółów mo.gą się cz:r
ed 1~ ntcy nas.t przekonać o olbrzymim \\-zToś~k 
g tlczby Wojska niemieckiego z biegiem czasu. ile 

: ~ąk ubylo od pracy, a wreszl-ie ile ten mo-ło.ch 
s! . ~Jskowy pochłoną i pieniędzy, które z pe\\ ·n(l
~' bc;i z ~al.e~o \viększą korzyścią dla kraju można 
lf J -o uzrc. . 
ii g (Za czasów pólnocnegD Związku niemieckie
, 

0 
N_orddeutscher Bund) i "'~ początkach Rze

~ ~ mernieckiej od r. 1867 do wtącznie 1874 u-

~ 
\1!;~110, aby liczba '\vojska w czasje pokoJu 
ma n?sJla l proc. ludności z r. 1867. a na utrzy
żot~e w:rz. naczono rocznie 675 mr. na każdego 
ba mer~a. \V r. 1874 ustanowioną zostata licz.

\V!oJska \V tym samym stosunku, a więc l 
PrOc lud . . . 
t.~ nosc1. na dalsze Jat 7 (siedm~ołecie czyh 
Jlie . · ~Ptenat); przeciętnej k\v'Oty na utrzyma

ZQł'nt.erza atoli nie \ovyznaczono. Parlament 

W l AR U S P O C~ Kl. 

więc wpra\\·dzie zyskał prawo u-tanawiania eta
tu \\"()jskowego, musiał atoii przyznawać tyle 
pieniędzy, ile na utrzymanie cmego wojska po
trzeba. \V r. l l uch·walono pono\\·nie sied
miolecie, z tą różnicą, że li-czba \\·ojska wynosiła 
l proc . ludności z, r. 1 r. Jeszcze przed ukofl
czeniem tego sicdmiole~ia w r. 1 6 zażądal 
rząd od parlamentu uchwalenia nowego siedmio
lecia (aż oo r. 1894) i to na podsta\\·ie spisu lud
ności z r. 1885, co by powoda\\ a to znaczne po
większenie liczby wojska. Parlament chdal 
przyznać rządowi tę ,,-yżSZ<\ li 'Zbę, ale tylko na 
3 lata; dla tego zo tal rozwiązany. Nowo obra
ny parlament zgodził się na żądanie rządu. \V 
r. 1893 zażądał rząd znowu \\ ięcej \Yojska, 
\vskurek czego przy zło do rOZ\\"iąz.an1a parla
mentu, a no\vy pariarnem uchwalił pięciolecie 
w myśl rz~du aż do r. l 99. patent przedłużył 
je na 47ś roku t. j. od 31 października l 99 do 31 
marca 1904. Ostatnie pięciolecie różniło się tem 
od poprzednich, że nie u~hwalono wyż zej licz~ 
by wojska od razu. tyiko miała być podwyż
szoną stopnio\vo. 

Liczby odnośne przed tawiają ię \~ ubieg-
lych latach jak następuje: 

\V r. lS67 Prusy 212.000 żohtierza. 
l. 1. 6 z,, iąz . niem. 200.000 - 300.000 
1. l. 72 Rze~ za niem. 350.000 - 400.000 
L l. 75 Rzesza niem. 401.659 
L 4. 8 t Rzcszn, niem. 427.274 
i. 4. 87 Rrze za ni:cm. -46<: A i9 
l. 10. 90 Rrze za niem. 486.98.3 
l. 10. 93 Rze za niem. 537.09.3 
l. 10; 99 Rze za niem. 595.000 
Liczby te oz.naczaht. jak już po\\ yżej powie

dzianD, silę sta.tego \\·ojska w Niemczech w ~za-

Z różnych stron. 
Jeszcze teraz zapisać można "\Viarusa Polskie

~o~ na każdej poczcie. Z odnoszeniem do domu pla
ci się za listopad i grudzie!'! tylko 1,2 mr. 

Gełsenkirchen. \V niedzielę, 15 bm. o g-odz. 3 
!Y> PDludniu odbędzie się \\" Gelsenkirchen wielki wiec 
polski dla R,odaków z Gelsenkirchen, Ueckendorfu. 
Bismurcku, Htillen, Bulmke, .... chalke, łiessler i okoli
cy, aby omówić sprawę \\')·chowania dzieci, opieki 
duchovn1ej itd. Na wiecu tym mają też zostać v,ry
hrane dla poszczególnych parafii owych miejscowo
ści komitety, które poczynić majq odpowiednie kroki 
u księży proboszczów. aby Folakom wymierzoną zo
stała w kościele sprawiedliwość. R,odaków zachęcić 
tylko można, aby liczny wzięli we wiecu udzial. 
Tr1.eba bronić S\v)·ch praw gorliwie, aż do skutku! 
Dalej zatem na wiec! 

Bottrop. Znaleziono tu na ulicy umierająca ko
bietę. POI\vodu dotąd nie stwierdzono, ale przypu
" z czaj~. że zostafa przejechaną. 

·"'ec. Oficer Bilse wniósł rewizyę wyroku, jaki 
na niego \\lTdano. 

Hoistede-Riemke. Ciężarek u zc~.rara kościo.ła 
tutejs7.ego urwał się, przebil sufit i spadr na organo, 
\Vyrzadzai~c znaczna szkody 

Z Wlo.cb nadchodza nnw ewiadomości o spusto
S7. nia h, zrzadzonych przez rzeki i ~' rskie potoki, 
które skutkiem ulev .. -y \\-ystąpiiy z koryta. W Motta 
di Livenza większość domów stoi pod wodą. a rada 
gminna Trcvizu wy~lata tam zapasy żywności . Syn
dyk Sandorty ogiosii odezwę osktadki na powodzian 
prowinc:ri weneckiej: rzeka Piave zalala przestrzeń 
3(t klm. kw. \\'sie i pola uprawne stoją pod wodą, 
o'"ol0 dziesięciu osób utonero, z~inęly też we wzbu
rzonych falad1 cale stada hydta, szeregi domów ru
nęły. Z \\ erony donoszą, Ady~a zatopiła ulice miast9 
9ola i wioski. \V Cosenzy, na potudniu, wszystkie 
EiMmy n.a jednej z ulic zburzone. mi(}sty pozryv .. ·ane. 
Poilaczenie kolejowe \V wielu miejscach przerwanę. 
traty materralne olbrzymie. 

Ro.zmailolci. 
sie pokoju, a nie zayv"icrają \\· sobie: oficeró\v, Bismarck a wszy. Profesor ~chwenin~er o~lasza 
urzędników \VojskO\·VTC:h. jednoroczuych, rezer- "' wypracowaniu ciekawe szcze~óty o Bismarcku 

z _którxch \vyjmujemy bardzo humorystyczny szcze~ 
wistÓ\\." zaciągniętych na Ć\\ iczenia, których ra- ;?:ul. :::>w~go czasu zachorowat Bismarck na żMtacz .. 
zt:rn będzie około 50.000. ~ę. P?Jm~~zy licznemi radami. które mu przysylali 

Utrzymanie stałego wojska koszto\\'alc' cd Je'4o WJelblcJele, byla także Jedna przesłana od cntc..-
1872 do 1898 ni mniej ni więcej jak 15A4~LOOO.OOO ' ~a pewne~n. w której zalec<JJ Bismł\t·cko\s.'i zję~~ trzy · 

l . d 1, k • ZYWe w zy. które na życzeni2 sal\l pr7y~f~ć zamię'? 
mr., nie icząc w w procento\\" o pożycrę~. ·w- rzal. -;-Zc7.crę1 rady cl~top,!<:R nil.irni~clde~o utę ·«~tu .... 
re bylo trzeba zaciąg-nąć na .pokrycię- \VYQ~t- • ~hąuo ~ędnuk. ·· 
kó\L . · . · l , T~':~~~a ,Polski. \\' kwietniu 1832 r. pewnego 

Nie \\ iad{)mo "prawdzie. czy rząd będzie dn 1 ~ · ZJaW t·!. SJ~ w Bezansonie gość niezwykly. !(la-
. d ~z t H Trapisto" w Szwajcaryi postaHo\vil wysłać 

Się omagal' odnowienia pięciolecia, czy też ty!- Jed_ne\{o ze S\vTch zakonników na kwest:rę do fran-
ko 11stanvwienia etatn rocznego, ale tego na pe- cył . Na b'~<·estarza wybranr zosta' Polak Pocief 
\HłO spodzie\Yać się możua. że domagać się bę ~ · · dawny woj~k uapoleonista, który od upadk~t cesar~ 
dzie więcej wojska, chociaż bieda w kraju. Rze- · , ~t~va ~'st~plł h:rr d~ za~onu. Opuś~il '~ięc swą celę 

1 . tusz) l \\ drogę, me \\ tedząc, co s1ę dz1alo na śvvie-
czą no\YO obranych {)OShh·\· d{) parlamentu bę- c~e .. o~k9d. kapt11 r p_rzywdziat. Tak w stanie tej blcr-· 
dzie, aby ". myśl przyrzecze1i danych swoim g~~J llle~i\nadomośc' przybyt cto Bezansonu. Idąc 
wyborcom, nie zgodzili ię na to. ~'.:tca P_?strzcga jakichś_ \Yojskowych w obcych, nie 

N , 1 d v l lt)ncusk.lch mttn~urach 1 - czy mu się przy lyszalq 
r awet po urzę owa ,.,,6 n. Ztg:' ostrzega - od n1<.:h zalec1:::tly mu dźwięki mowy Qa"·no h' · 

rząd przed przedtożeniem nowego projektu je- slrs_~a:Jej .. Ąle c.óż ?;llOWl.t - ~ ta być nie 111oie! ~ 
szcze w tej zimie. Już teraz można powiedzieć O l~dl~a?ziesląt kroko~v spotyka takich samych ofi-
- pi ze w·ymicniona gazeta, - że zaraz na po- CBJO\'! 1 ~ll<)\\ u m~ s tę zdaie, że mówia po polsku. 

k b l •. Kus1sz m1ę szatame - mówi sobie zkądżebv tu Po-
cząr u t1owoo ranego paramentu przyjdzie do lacy: 1

• Ale stare ~erce, choć napojone spokojem kła-
ostrego starcia pomiędzy posłami. Zebrato ię sztnJnem,. srrasz!1te_ mu kofa.tać zaczyna \Vchodzi 
bardzo dużo materyalu, który trzeba gruntow- . n~ .plac ~ tal!~ \\"td?-J catą kupkę oficervw. Zbliża 
nie omówić . Także panuje w kraju \\ ielkie ~ 1.ę do !:tch. 1 ą dziwo! - to już nie sen, nie mary ... 
wzburzenie z po\\·odu nie ZL:Zęśliwego \\ Tpadku· ' r~ ,mO\\.a Dolsk.\l. to twarze polskie, to swoi, Połacy! 

- 'Rzuca s1ę ku mm.: ... I a Boga Bracia. co tu robicie?" 
HUssenera (który zabił żotni·erza), a po \vykry~ Ob~ troune z~umtente, zapytania wzajemne opowia-
'ciu Tak licznych ciężki dl wypadków Zhęcani ·ą {fome. ·o ·noweJ 'klęsce i wychodztwie. Nieporuszony 
ię nad żoł'nierzarni publiczność jest o~romnie .. w nH~czeniu . st.oi _mnich, jak. skamieniały, tylko ley 
oburzoną; vdadza \\·ojsko\\·a może się przygóto~ : spada!ą. mu na. b l ?dę sędztwą. Ocknąwszy si(:: 

, ,;~ąd-zcte .zdrf!\~t .. b1:dn~ dzieci- ~zecze- niech Bóg 
\\·ac na .ostt~e zarzuty. To też lepiej zaczekać \\~ pr?\l.adz.i! 1 ptzezegnawszy tch znakiem krz ·ża 
z przedlożeniem pro1cktu do dogodniejszej ch\\- i~ . ~.tesznte zn~terzyr .. do pobliskiego kościola. Zm~ok 
li. -·Taką radę daje ~azcta póturzędowa, a w JUZ z~padal 1 koscl?ł byf pustr: kilka kobiet wes~lo 
części trzeba jej przyzna0 ~lu z n ość. na_ \\ teczorną n:octlltwę; przed oltarzem .na kamien

neJ ~o ~~zoe l~zał krzyżem mnich stary i tłumil ci-z \V łoch. \\lo ·ki mini ter finan ów Ro a- he Jękt 1 fkame. 
no, . Ś\\ ie-żo mianO\\ any w nowym gabinecie Gio- -----=-::=----=-=-=-=---==:;;;;;;;;;;;;:;;:::o;:;;;;;;;;;;;;;;;;iiiii:iiia 
Ettiego, popełnił onegdaj w Neapolu a- Ostałnie wiadom ści. 
n~obójstwo \\Y n·zatem z re\\ 'Ol\\ eru. Pow·o- B 
de.!ń samobó_istwa b~'tv napa ·cl· prasu t·ad"l::k:->1- l..· • e f ł i n. Z~azan i~ 0 !icera Biłse'go za wydaołei 

J J J J .. , 11\ łązkl, ?PisująceJ naduzyc1a w wojsku, przykre zro-
nej, która mu zarzucała. że \\pływów S\\ ydt ja- bita -.uazenie w kołach wojslwwycb. 
ko poseł UŻY'\\-"at za pieniądze. • L t i 1 e. fabrykanci w Armentierec nie zgodzlJi' 

Z R . p s;e na "!":orz~nie sądu rozjemczego. Wobec t~o 
osy1. ewnem je t zamianowanie o- D~te wledzte.c, k1edy bezrobocie ukończone zostanie. ·. 

becnego ministra woiny Kuropatkina ~uberna- 'Por t <\ r t 11 r. 3-00 iavońskich robotników oor-
torem Kaukazu w miej ce k . Gollcvna. a obe...:- · tow~:cJt napadło 26 m~jt~~~ z rosyjskieJ!o. pancernika. 
n..:.·go szefa sztabu jeneralnego "ach~ro\ ·a tutni- Prz. szło do krwaweJ boJki. Bez trupów się też ale 

~n. 
trem \vojny. Jenera t porucznik Puzyrcwski , 

pomocnik komenderuJąceg-o jenerata '\arszaw
sldego okręgu woJ h)\V~ ' '"O. zamianowany ma 
być kcrnc.nderującym jenerałem okręgu \YOj ko
wego \\ KHo\\ie. 

Z Turc:Af. \V prawie macedońskiej dono
s.zą z Konstantynopola, że \V zystkie tamtej ze 
posefstwa otrzymaly in trukcye \V sprawie po
parda programu reform i przedsięwzięty odpo
wiednie środki. Do zczególowego opracowa
nia programu powołani zostali niektórzy ro yj
~Y i austryaccy kon ulov.ie z tych okołi , dla 
których reformy s~ przeznaczone. 

Baczność Rodacy parnłii Skarboszewskiej. 
, . (Powiat wrzesir'tski). 
\:

1
• nied_ziel,ę dnia 15 listopada po pol. o godz. 2 

na s~ h ~am \\ es~ls (dawniej I(etling) w Rauxel od
będzte s.tG ze~rame. \\' celu zawiązania komitetu któ
ry- by srę. ~aJąl skladkami dla kościola parafii Skar
boszewskteJ .. Ro~acy, Parafianie, pukam do serc , ra
sz~ch .o zwrocema ~i~ myślą do strzechy naszej ro
dz1n~eJ, aże_by, c~~o~1ac na dalekim zachodzie rozpro
sze~t po ~\ ~stfah.1 1 Nadrenii, pomyśleć o naszem u
t;>ogrm, kosci~le, 1. dlań sprawić co sobie '\Viększość . 
zyczyc będz1e, aze?y tenże mógl się poszczycić po
darktem ?~ ~odak.ow z Westfalii, a więc upraszam 
s~~sobnosct ~ue~amedbywać i stawić się jak najlicz
OleJ na wynuemone do Rauxel zebranie. 

Za komitet: 
Mikolai Wawrzynlak z param Skarboszewa. 



Towarzystwo Ś"-'• Antoniego w Ueckendorfie 
1Gbchodzi w niedzielę 15 listopada jesienną zabawę, 
'która się rozpocznie w następującem porządku: O 
godz. ~5 po pol. koncert, przywitanie czlonków i 
gości, o 7 teatr p. t.: ,.W starym piecu" - dyabcl 
pali'', taki teatr jeszcze w. Ueckendorfie nie by l ode
grany, bardzo wesola sztuka. Po teatrze taniec. Za
bawa jest zamknięta, więc tylko czlonkom wolno 
udzial brać. Ktoby chciał się na czlonka dać zapisać, 
jest sposobność od 4 do 5 godz. na malej sali po pol. 
Czlońkowie 3 miesiące nie wyplatni muszą się na no
wo dać zapisać. - Zarząd i członlw\vie do porząd
ku, zechcą się o godz. Yz4 stawić. Z ar z ą d. 

Towarzystwo gimn. ,.SoJ,ół'• w Altenessen 
urządza w niedzielę 15 listopada S\Vą pierwszą je
sienną zabawę na sali p. J. Saala, przy kościele św. 
Jana. Początek o ~odz. 4 po pot Będzie koncert, 
mowy, śpiewy, dekiamacye i popisy gimnastyczne 
naszego i obcych gniazd, w końcu taniec. Druhowie 
vlacą 50 fen. wstępnego, wszyscy inni l mr., którzy 
mają prawo zostać czlonkami naszego gniazda, jeżeli 
zechcą. Na powyższą zabawę zapraszamy szan. 
gniazda z sąsiedztwa, a miano\vicie te, do których 
nam brak adresów, to jest z Oberhausen i Rodaków 
z Altenessen i okolicv mile i serdecznie zapraszamy. 
Muzyka polska. Za-bawa zamknięta. Czofem! 

\Vydzial. ----
Baczność członkowie Tow. św. Józeia w Wanne! 

Donosimy, niniejszem, iż dnia 15 listopada urzą
dzamy naszą 5 rocznicę, urozmaiconą śpiewem, kon
certem i teatrem p. t.: "Zyd w beczce". Po potu
dniu o godz. 4 wymarsz z lokalu p. Marzyny do ko
ściola na polskie nabożeństwo. Potem dalsza zabawa 
na sali, na którą się uprzejmie wszystkich Polaków
z Wanne i okolicy zaprasza. Wstępne na salę wyrw
si dla aości 50 fen. Czronkowie Towarzyst\Ya mają 
wstęp ~volny, tylko za ukazaniem się w czapkach i 
oznakach tow. Rodacy z \Vanne i okolicy raczą po
przeć naszą zabawę, bo gdzież się_ ~?żna lep~ej u
cieszyć, jak w gronie dobrych przyJaciOl Polakov.~, a 
takich tylko z;mjdziecic w towarzystwach polskich, 
a osobliwie w Towarzystwie Ś\V. Józefa. 

Zarząd Tow. św. Józeia. 

Koło śpiewu "Lutnia" w Gelsenl,irchen' 
donosi swym członkom i \vszystkim Rodakom 
w Gelsenkirchen i okolicy. iż urządza w dtniu 15 
listopada swą zabawę ie.sienną połączoną z 
przedst vieniem teatralnem i tańcem. Zaba:wa 
odbędzie się w lokalu p. Baumeister . znany ho
tel Germania" przy ul. tlermannstr. Foczątek " . o godz. 6 po poludniu zaraz po \VIecu 
polskim. Szano\Vnym Rodakom zwracamy u
wagę na zabawne sztuki teatralne i odpowie
dnią salę, co się tyczy dalszej zabawy. Zatem 
prosimy, niech Rodacy skorzystają z sposobno

·ści jaka nam się chwHo'\vo nadarza. Z ar z ą d. 

Baczność Rodacy! 
Wszystkim Polakom zamieszka!ym w Gtinnigfeld 

i okolicy zwraca się uwagę mi dzień 15 listopada o 
godz. 4 po pol. na dużej nowo wybudowanej sali p. 
Józefa Darenrechta w Gtinnigfeld będzie polska mu
zyka kapeli Piotra Kuika z tlerne, .na którą wszy
stkich Polaków z Oiinnigfeld i sąsiedniej miejscowości 
uprzejmie się zaprasza. 

Zarząd Tow. św. Idziego w Giinnigield,. 

Towarzystwo św. Józefa w Essen 
donosi szan. Rodakom w :Essen i okolicy, iż w nie
dzielę dnia 15 listopada urządzamy 8-mą rocznicę za· 
łożenia towarzystwa naszego. Towarzystwa, które 
zaproszenia dostaly, i te, które dla braku adresu ta
kowych nie otrzymaly, najserdeczniej zapraszamy. 
Program zabawy następujący: O godz. 4 koncert, 
przeplatany deklamacyami i śpiewem, w kollen te
atr p. t.: "Chlopi arystokraci". Wstęp na salę dla 
czlonków wszystkich towarzystw 50 fen., dla gości 
1 mr. Zabawa odbędzie się w lokalu p. Meistra, "Al
fredushaus", ul. frohnhausen Str. 19. 

Uwaga. W tę samą niedzielę o ~odz. 20 po pol. 
zebranie na sali posiedzeń, na które się wszystkich 
czlonków i gości zaprasza. Z a r z ą d. 

Wiee w Elberfeldzie 
odbędzie się w niedzielę dnia 22 listopada o godz. Yfs 
vo pol. . na sali p. Berle, narożnik Nord i Carnap Str. 
Ponieważ będą ważne sprawy, dotyczące Polaków 
na obczyźnie, omawiane, przeto każdy Rodak z :EI
berfeldu i okolicy stawić się powinien. Dotyczy to 
także Remscheid, Lennep, Diissel i Solingen. 

\Viec Zjednoczenia w Hamborn 
odbędzie się dnia 15 listopada o godz. llYz w lokalu 
p. Marrego. Na porządku dziennym: l) Kasa knap
szaftowa. 2) Wolna dyskusya. 3) R.ozmaitości. O 
liczny udzia! Rodaków w ogóle a górników w szcze
. góle zaprasza Józef Regulski, wiceprezes. 

Wiec polski w Gelse.nkirchen 
odbędzie się dnia 15 listopada o godz. 3 po poł. 
w sali "Germania" (Baumełster) ul. Hermannstr. 

Wiec w Linden 
O·dbędzie się w przyszlą niedzielę o g'odz. 4 po pol. 
.", lokalu p. Bernarda Schilter'a, Konigstr. 61. Oma
wiane będą sprawy robotnicze. O liczny udzial u-
pra~za się. "Zjednoczenie za\vodowe polskie". 

Kącik dla panów z Pottgasse. 
O wiecu dortmundzkim w spra\vie opieki ducho._ 

wnej popisal .• Przewodnik na obczyźnie'' sążniste ar
tykufy. Chciał opi-ać przebieg wieca, a wyszydza 
tylko różnych Rodal.;:ów, którzy na wiecu swe żale 
wyluszczali. Prócz tego petno tam oklepanych fra
zesów, z których trudno wyrozumieć, o co właściwie 
•• Prz.ewodnikowi·' chodzi. 

Aby na i czytelnicy poznali sposób pisania dort
mundzkiego organu centrowe~o, podamy niektóre 
wyjątki z artykulów, które ma.i<t być sprav.·ozdaniem 
z wieca. 

W "Przewodniku·· czytamy między innemi: 
.. Komitet na samym początku dostal się na po

chyłość, - zamiast zabrać się do dzieta z pra\vei 
strony, przystąpi! do niego z lewei, - zamiast powie
dzieć ksob, pO\viedziaJ ocicp, - zamiast pojść gości!J
cem prostym, ·rótszvm, wolał pobiedz kolem, - za
miast \\.'Ziąć na drogę o w rękę, puścił się \V podróż 
z gołymi rękami, - zamia t w zdążaniu do wytknię
tej mety otoczyć się przyjaciofmi. aby w razie potrze
by mieć pomoc i oparcie, poszedl sam, w pojedynkę, 
bez podpory, bez opieki, bez osłony." 

Pisząc o powodach, dla których komitet stroni! 
w sprawie wieca 0d "Przewodnika'', powiada pismo 
to tak: 

"Na ten ernat ą w bochumskiej "\\ryroczni" 
dzie{: przy dniu różne, a ., dźwięczne'' i "wdzięczne" 
Z\Vrotki. \\prawdzie ądząc po tern,. co powiedzieli 
na wiecu pp.Ypsylon i Ze-t. nie wszystkim cz!onkom 
komitetu wvroki bochumskie są zupdnie jasne, 
zdaje się, że nic;którzy z nich wątpią o nieomylności 
wyroków bochumskich · -ale z dru~iej strony o wie
le silniejszem jest wrażenie, że. członkowie komitetu 
wyroczni bochumskiej nie chcą się bliżej przyjrzeć, 
- ź:e tego, co się w Boclmmie miele, nie che~ dok.!a~
nie przesiać przez sito. Trud to dla czfonkow k01m
tetu za wielki. Pod wp!ywem ustawicznych turko
tałi bochumskich, że w Dortmundzie wychodzi pismo 
polskie, ale germanizacyjne, - pod wplywem tych 
turkotm1 czlonkowie komitetu dali się widocznie opę
tać ze W$Zech stron suzgestyi, że w Dortmundzie 
p t zy Pottga~se -1 siedzi istotnie zaczajony dyabel ger
manizacyjny .... -· 

.,Są poszlaki. że \viec byl najprzód ukartowaną 
naganką: 1 > na .,Przewodllika", 2) na ks. Bazylego, 
3) na centrum. . . . ~ 

Poszlaki nie zawsze są dowodem mezbttym. :::-,ą 
wypadki, że można je zaczepić i obalić, ale bywa też 
od,vrotnie, - bywa, że ich tajemniczej sile cz.Iowiek 
daremnie się opiera. 

\V sadach nieraz zapadają \vyroki li-tylko na 
podstawie- poszlak, a doświadczenie uczy, że w takich 
razach sądy mylą się bardzo• rzadko. . 

Zatem .i ,.Przewodnik'', oceniając sprężyny 1 ca
!oksztaH wieca z dnia 18 bm. ma prawo oprzeć się 
na poszlakach. Nie puszcza się na gołoledź, lecz id~i~ 
dmgą utartą oddawna. Nie. drze .. si.ę przez krza~1 I 
zarośla, które zwykle tudzre miJaJa, lecz wybtera 
ścieżkę, wydeptaną i dobrze wygladzoną przez in-
nych ." , 

Zaraz pierwszy czy drugi "mówca",. kto_remu 
marszalek głosu udzieli!, rozwiązal wszy~tk1e mtechy 
.Eola i w:v-pu 'cH z nich wszystkie demontczne potęgr. 

z ust jego ~;\':::.'·?! \'. icl1cr. pe1;d się potok o<gni-
stci lawy, buchnęly płormcnie, sp!ynęly blyska\vice, 
ryknęly grzmoty i gromy. · 

Orator skierowar rozkiełznane te potęgi wprost 
na "Przewodnika··. Pos) pal się grad wyzwisk: 
"Przewrotnik· ', ,.germanizator", ,zdrajca", "najem
nik'' itd. 

Pisząc o przemówieniu p. Łukowskiego,. pisze 
"Przevvodnik'' między innemi tak: 

Wtem na peryferyi salki, w głębi lewe~o kąta 
i na tyłach ozwaly się uliczne pomruki. Byty to ha
sł·a zamówionych zawaclyaków, którzy się ror.1:siedli, 
niby o sobie nie, wiedząc, w różnych punktach, aby w 
danym razie wszcząć burdy, spowodować obstruk-
cyą. . 

Ktoś dal im tajny znak i huknęli. 
Spokój na sali za.mącil się. Spłoszone już po

tworne widzidla znów przed oczami wielu uczestni
ków wieca stanęly, znów zaczęfy lmizi trwożyć. 

Lecz redaktor nie zachwiał się. Z różnych do
~wiadczeń wie, że ile \>;-ychodzi ten, kto w chwili nie
bezpieczel'tstwa traci fantazyą. 

Tylko zawad.yaki jeszcze warczały. Tu jednak 
marszatek upomniał ich, .,że nie wolno mówcy prze
rywać", - i jakoś pod tem zaklęciem również skapi
tulowali. 

Lud zmiękł. Na wielu twarzach odbito się "vzru
szenie. lapanowara cisza jakby w kościele. Nawet 
u zawadyaków drgnęło sumienie. 

Lud przyszedl na wiec zbalamucony, a w falszy
wej hypnozie usilowali podtrzymać go wichrzyciele, 
oszczercy ... 

Nie wiele brakto, a na sali bylby się rozlegl 
grzmot oklasków. 

Ale to ni.e bylo na rękę spiskowcom. 
Wyszedf tajny sygnaK i w te tropy występuje na 

arenę tęgi szermierz, okuty w żelazo, a mający swą 
rez~den~yą w Bochumie, gdzie penaty swoje rozlożyl 
"Wtarus . 

Rezydent ma w swym herbie mlot z kowadfem, 
a okazalo się, że nie darmo. Nomen omen. 

Porządek obrad: 1) Sprawa opieki ducho
wnej w parafiach obecnego miasta Gelsenkir .. 
chen, 2) Sprawa wychowania dzieci, 3) Sprawy 
różne, dotyczące Polaków na obczyźnie. 

O liczny udział Rodał(ÓW nie tylko z obec .. 
nego miasta Gelsenkirchen, lecz też z bliższej l 
dalszej okolicy uprasza się. 

Patronem jego jest bóżek Wulkan, który siedzi 
w samym środku ziemi, w samem jej ognisku, paląc 
tam dzień przy dniu a nawet i w nocy srogi ogień, 
ogień potężny i gorący tak wielce, że powstają od 
niego trzęsienia ziemi. Ogiet1 wulkaniczny wyrzuca 
też kraterami tyle różnorodnawego żarzewa, że zni
kają pod niem liczne wsie i cale miasta. Toć w roku 

Pańskim 79 żarzewie takie zniszczyło trzy ~r 
Pompei, łferkulanum i Stabiae. a w roku 1902 '~ 
Pelee na wyspie Mozambique zagladzil miasto z j

11 dziestu tysiącami ludzi. 
Więc z wulkanami nie ma żartów. 
Rezydent bachumski okazal się godnym opieku 

czyGh skrzydeł', któremi go o~tu!H bożek \Vulkan 
siadły w glębi ziemi pod \Vezuwiuszem i :Etną. ' 

Albowiem rezydent, wstąpiwszy w szranki l 

po redaktorze "Przewodnika .. , tak zaczą! walić rni 
tem, że lotkot rozlega[ się daleko za murami sali ~ 
o~nia, który roznieci,! i rozdmuchal, tyle trysnęi~ 
kier, ile nieraz podczas gwałtownej burzy widzimy 
niebie błyskawic, gdy ku przerażeniu stworzeń c 
skich migocą na firmamencie w wszelkich możliv,1. 
kierunkach. 

Bachumski gagatek bożka \Vulkana uderz _.· 
wprost i z góry w redaktora "Przewodnika". \W 
mloten1 z cal ej sily to po plecach, to po ramiona'. 
to. po udacb, to po goleniach, to po gfc\Vie ... gdzj 
trafi.f, tam waliK. 

Sypaf przytern żarzewie pe!nemi garściami. 
\V rozdawaniu razów i miotaniu ognia hojny 

b.rl bardzo. Skąpstwa nie można mu w tym wzg! 
dzie zarzucić. 

Tylko że gagatek \Vulkana nie okazar wielk 
wprawy ani w jednem ani w drugiem. 

Od zbyt napiętego. ferwmu jakoś ·mu się kielba 
lo w głowie, w oczach mu się jakoś mroczylo. 

'o i co? A te wymierzane mlotem ciosy en 
biafy celu, a żarzewie, upadaiąc na upatrzony pun' 0 

zaraz stygło, inne zaś, nie dotarłszy mety, rozprys 
wa!o się w locie na drobniuteflkie atomy, - tak 
\valeczny rycerz nic nie \Vskóral, darmo wystawii 
na ciężar dnia j upalenia. ~ 

Ba, - żarzewie zaczęlo dopiekać w kof1cu ~ 2 

memu zapaśnikowi, sypało się na gtowę w.faśnie ~ 
mu. Tak mu w toku walki od spotęgowanych za~ 
lów wojennych zaćmiŁo się w oczach, że chwi!J 
docna nie doirzal i miotar żar sam \V siebie. 

Zrobiło mu się parno. Aż nagle urwał, mlot sc 
waf, sakwy z żarzewiem za wiązar i odszedl na 1m~ D 
sce chwiejny, przygnębiony, kwaśny. 

Oczekiwa.l oklasków i doczeka! się ich też, a 
tylko ze strony rozsadzonych na sali zawadj.rakó 
którzy tym razem zamienili się na klakierów. 

Zamykamy rzecz o bochumskim rezydencie uw· w 
gą, że by l on importem tak samo, jak ten drugi, t n· 
marszalkowi \Vieca sl.uży{ za suflera. 

Ow drugi import by! dla wieca jeszcze gors1 
pięścią, na nosie, niż pierwszy, - byl mu kulą u n a 
balastem, zaporą, kamieniem, zakalą. 

Inaczej tego określić nie można, skoro wtó 
import umiaŁ na \viecu tylko wrzeć, szastać się, nap~ ~ 
dać, lżyć, rozbijać, - a o wlaściwem zadaniu wie( 
nie powiedziaX ani s.tówka. 

Lecz na rezydencie bochumskim lista mówcó .s 
się nie w}rczerpala. Już przed nim zajaśnialo kilhi 
,.złotoustą wymo·wą." Bylo to preludyum. Po nim 
zaś pojawi! się na ~cenie cal~ szere~ "umysloVr1C 11 
potęg·'. Przyr'Qqa me szczędz1la tutaJ swych dam 
- byla nawet rozrzutną. 

Ale rezydent bachumski wzniós[ się jednak :i 
sam szczyt .,chvvaly", stanąl na zenicie, na górnyc 
wyżynach. Zabtysnąl niby "slońce". . 

\V szyscy inni pozostali za nim. Żaden z towa 
rzyszy mu nie wyró,vnal. Byly to tylko niejaN 
.,gwiazdy'' różnej wielkości i różnej jakości: jedn z 
lepsze, drugie gorsze. b 

Owa g\viazda prawila też o "ha{J.bie", ale byl. 
to, uczciwszy uszy, brednie, na które szkoda czasu 
artasu. Kto pouczać chce o "hańbie", najprzód sa 
powinien z pojęciem ha!lby, z jej definicyą obezna u 
się. Al cóż to gwiazdę obchodzi! o! Byw wydal\ 
hasło: "!\rzyczf a dobrze" - i tego też pusty ba 
Jaśnik się frzymaf. 

Popisy reszty retoryków mialy tę samą wartośl 
Przez wszystkie snu.fa się jedna i ta sama nić, oo l' 
m!enna tylko co do numeru, stopnia, mocy - ale ga 
timek pozostaJ ten sam. 

Zastanawiać się nad każdym z calej jeszcze fa 
langi .,mówców" w szczególności, by loby to tyle,. 
mfócić próżną siomę, jak powiada przyslowie Ill 
mieckie. 

Namłócili oni sami próżnej slomy obfitość ogrom, 
ną. Aż ciarki biorą, gdy się spojrzy na liczne stog 
które z niej ustawili. Machali cepami z całej silY 1 

mniemaniu, że w sromie jest ziarno, ale nle bylo 1 

niej nic. . 
Szumieli i wrzeli pod koniec wieca różni tak ~1 

mo, jak ich poprzednicy na początku "rozpraw".· N! 
poszczególne epizody rzucamy jednak zaslonę. 
istotną treść tych rzeczy, za ich realną wartość, 
"o!.c.i"'. by tak powiedzieć, nikt nie dalby ani fenyga 
ani iajl<i tabaki.·· 

Tak pisze o wiecu w Dortmundzie "PneWt~}dnik 
na obczyźnie". 

Żal nam doprawdy, żeśmy tyle miejsca J')(l>śWięc[ 
~i. ale nie zawadzi1 jeżeli Rodacy poznają bredm 
.,Przewodnika na obczyźnieu, organu p. la.mbert 
Lensin~a, E(andydata na posła. , 
. .,Przewodniku chciałby też Polaków na obczr~· 
nie otoczyć murem chińskim, zawsze w jednej tmeJ• 
scowości. Tego chcą także germanizatorzy centro· 
wi, nie dziw więc, że ich pokorny służka, dmie w te 
samą trąbkę. Znana to nie od dziś rzecz, że naJza· 
wziętsi właśnie ~ermanizatorzy ludu polskiego xr.a obi 
cz:vźnie dążą do tego, aby Poiacy każdej miejscowaśc 
zupełnie wyrzełdi się wszelkiej łączności z Rodaka~! 
z innych osad, gdyż w ten sposób łatwiej udałybY J!ll 
się zachcianki germanizatorskie. 

"Przewodnik" popierając te same dążności, WY' 
sługuje się wrogom · polskości, centrowym niemcz)'• 
clełom Połaków na obczyźnie. · . , 

Nie rozdrabniać się więc, nie dzielić, lecz łączY~ 
się winni Polacy na obczyźnie w jeden wieiki zgodJtj' 
sołłdarny obóz narodowy, polsko-katolicki, g:dyź tY' 
ko wtedy zdołają się oprzeć naporowi gen:nanizlllU· 

Germanizatorzy, hakatyści nie chcą takiej łączno• l 

ści Polaków, "Przewodnik na obczyźnie" takźe te• 
go nie chce .••• 



.. ; 
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Bochum, sobola 14-go listopada ·1903.= . 
. :..,: .. -::=:::: Redakcya, Drukarnia i -Księgarnia zn.ajduje się przy Maltheserstrasse 17 na dole. "Adres: Wiaxus Polski Bochmł1. ;===---

·Humer dodał.kę\9y. ~o"~'arzystwo gimn. '.,Sokót'~ .1 . ~ Oberhauseu . , . . . .. .. Towarz. rstwo gimn. .,Sokół~' w Maliten .. 
oznaJrma swym .drubom, oraz Rodakom z OberhauseD urządza w oniu 15 listopada br. pierw. S,Zą. zabawę, PO.-
j okolicy, iż przyszle zebrailie odbędzie się w nie~ ' dzielę dnia 15 listopada o. godz. %4 po poL w lokalu lączoną ,z ćw.iczeniami gimnastycznemi, na którą 

, :NabożeńsfWO p·olSki•e. . pana Kołter, przy nowym rynku. Po zebraniu urza- ·s·zan. gniazda serdecznie zapraszamy, rozeslaliś.my 
dza .towarz .. nasze zabawę zamkni.ętą, połączoną ze \Vprawdzie zaproszenia osobiste, ale dla b'raku· adre' .. 

, . . , . (Przedruk dozwolo~y.) . . . . . . . śpiewem, deklamacyami, ~?:hnnastyką; oraz riioco-wa- sów, adresowaliśmy tylko miejscowość, 'Z tego. wzgl"ę-
B h nie się dwuch najlepiej wyćwiczon)·ch druhów na- -du .nie. wiadomo, czy odebraliście zaproszenie lub nie. 

. . . oc um. . h Za~ni druhowie, nie traćcie dlugo czasu. oczekujemy 
. W kościele klas·ztornym o godz. 11 'po Mszy św. szyc z hmemi z obcych gości, lub druhów o Jtagrodę, was w dniu. zabawy. Zapraszamy takze··· Tow. ko-

cn~~ odbywa się co niedzielę i święto kazanie polskie, jest poczem nastąpi taniec. · Szanownych Rodaków i R.o- śdelne i Kólka śpiewackie żucz! iw e ,,Sokolowi" ·oraz 
un ~~o..1r"e s'p1"ew polslr1· · da,czki oraz bratnie to. ':<.1arZ\'St"''a z Oberhauser1 ,· t')._ " ~ J41.nz • · ' "' - u- wszystkich Rodaków . " okolowi" ż~·czliwYch. P.ro .. 

sĄ , · . Bau~au. kolicy ~przejmie · zapraszaniy. · · · ) K " ak · \V t · dl d 1 · · l k. · f 1 . gr~m:) . ~m cert orkiestry p. Musielaka ... z J(a§t~pp • 
. l Od so-boty 14 listopada po poludniu ~ędzie .spo- s ępne a ru Jbw 1 cz~orr ow 50 en;, ·a e ITIU· 2) Pqprsy gimnastyczne gniazda Marten. 3) Cwicze-
Il sobność do spowiedzi św. 'W niedzielę po pol. o gÓdz. szą się okazać l\siąil\'-:, kwitową, a dla gości· 75 i en. nia · \V~pólne wszystkich gniazd. 4) Śpiew ogólnY. 

*3 będzie nabożet1stwo polskie. , O liczny udział w zabawie i ze.braniu serdecznie -u- 5) Cwrczenia poszczerrólrr.v'ch crniazd. 6J Skaka· nie na 
~ prasza · · \Vydzlat. } h f', e. Rauxel. . _ ·-· . skoczni. .· 7 Ustawianie piramid, oświetlone bengal-

ap qdd ~1- listopada do 18 listopada sposobność do ·' .-..~~-~~*~l~~~·*·~~·Ą~--ł'~~ł~!~ skim ognkiem. 8) .Polonez, poczem taniec. 9) Podczas 
ila~.IPOWle Zl sw. • • • 1 • t•- -, . • ,,~ ?tfl" 'i/i~ 1 .- •· ~ 12auzy or iestry tłuczenie garnka dla pa6 o nagr.ody.. 

: · ! . Castro p. . . . · A7apr .. OS . .,~~oni' l}. · ~zanowni Bracia! nie szczędząc kosztów,' urządzill-
scrJ V:t niedzielę 15 list~pada · po poludniu o godz. 3~ l& · .-~ •• śmy. także rozrYWkę d l a n ·i e w i a s t, ·wy-
lM aabozeństwa dla Polakow za dusze zmarlyah· przy 3 ·Szanownych cŻłonków Towarz~rstwa· św. ·Bar- zn.a<;:zpne. ·są trzy nagrody i to piękne, i każde} · ni'e,. 

oltarzac.h~ potem kazanie i blogoslawieństw0. . bary w Bodwm ·zapraszainy 1111ie,iszem jak najuprzej..: wiaś.c,ie prz)~d.ą.ti.le. Zabawa odbędzie się ria sali ·P.· 
·, ~ Elberfeld. · · · miej na. . .. . . . . . . Limberg'a w .Marten obok kościola ]\atolickiego~ 
kó w sobotę 14 b. m. wieczorem od. godz. 7 i w nie- ;t~· srebrne wesele ~ ~ . i ~J~~~!~~~i~m~~dz~ · 4 po poludniu. z braterskieth po~ 

dziel~ spOlSobność do polskiej spowiedzi św, Po pot · · · · . · . · . :. -Wydział Tow.· giirm. "Sokół" w l\\ a. rten. 
~\\' w niędzielę o godz. 30 nabożeństwo połskie . z kaza- które się odbędzie w przyszłą niedzielę, dnia 15 listo-
I, niem. pada o godz'. 4 ·po poludniu \v lokalu p. Tewesa, pr"zy 

Rohlingbausen. · ul. Metzstr. w Boclmm. 
ors1 Sposobność do spowiedzi będzie w Rohlin~hau- Wincenty Sobek..z żo~Ją .. 
n01 sen w dniu .15 listopada. , t A~--•~t~,~.t.9łt,~.W~-*!~~!It..4~\lł.~~~1~~1~~~~~~ ~·~--~i~ '4~' ~-~ ~~ -~.~ • ~~~ ~. ~\~ --.;,~· ~.~ ~~ 
, , Hattingen. 
to Dnia 18 listopada będzie w liattingert sposobność 
~pi łlo spowiedzi św. · · · 
Iet Linden. 
·~ Dnia 22 listopada będzie w Linden sposobność do 

k~fr. 41])0Wiedzi św. . . . · . 
1 ~~ Giinnigfeeld. 
~nr · Dnia 22 listopada będzie w Glinnigfeld sposob-

1c 11ość do . spowiedzi św. 
ro~ EickeJ. . .. 

Dnia 29 listopada będzie w Eickel sposobność do 
nyt' SJ)O'\viedżi św. 

owa Towarzystwo św. józefa w Herteu 
. . iadl' odbędzie w przyszlą niedzielę o godz . . 2 po poludniu 
e n zeb.ranie. Wszyscy czionkowie powinni się na to ze-

b 1 
branie stawić, bo będą bardzo ważne sprawy oma-

YJ wiane. Józef Dąbrowski. 
~ --------------------------~~--~-------
sa Towarzystwo św. Barbary w Annen 

zna urządźa w niedzielę, dnia 15 listopada jesienną zaba· 
dan wę, poJączoną z tat1cem. Początek o godz. 5 po pot 

ba .Muzyka polska. Goście mile widziani. Zabawa 00.
bedziesię na sali p. Schtinemartna, Kirchstr . . lO. 

toścl · Zarazem oznajmia się czlonkom, iż zebranie To-
od warzystwa odbędzie się już o godz. 3-ciej. O jak nai-
ga liczniejs~y udzial uprasza Z a rząd. 

e fa~ · · Towarzystwo św. Kazimierza w Baukau . · 
e, c Gznaimia wszystkim czlonkom i Rodakom, · ·zamie

ni szkalym w Baukau i calej okolicy, iż w sbbotę po 
łłOludniu przybędzie spowiednik polski i. będzie spo

rom~ sobność do spowiedzi św. V/ sobotę po poludniu 
tog' Przystąpią czlonkowie naszego tow. do spowiedzi św. 
y' a w niedzielę rano o godz. 08 przystępuje Tow. 

lo'' W~pólnie do Komunii św. Prosimy uważać na zapo
wted~enie z ambony nabożeństwa, gdyż zaszla po

sa• ·mylka. Nabożeństwo będzie w niedzielę po pOludniu 
N ° ~odz. 03 a nie jak jest napisane· przed kościołem. 
Z boO Ja~ naj.liczniejszy udzial tak w spowiedzi jak i na-

' z .~wie uprasza się. Z a r z ą d. 
yga - . 

. Towarzystwo św. Stanisława w Herne 
nik~ dooosi szanown~·m czl'or.kom. i.ż przysz!e zebranie 

Odbę~zie si~ w 11iedzielę 15 listopada u p. Nussbauma 
ięcr~ na.' Rornej sali. Porządek dzienny: l) Plata miesię
dni~ fna. 2)Wpis no\vych czlonków. 3)0brady wzglę-: 
ert1 e~ g~i~zdki. 4) Wyplata wsparcia chorym. . O i~ 

~hc~meJszy udzial jest po,rządany. Oaścw mile Wl-
zyź· an1. Z a r z ą d. 

ie~: . Towarzystwo św. Szczepana w. Rauxel 
trte ~ale s~m czlonkom do wiadomości •. iż 15 bm. t?. 
. ,, ~est w medzielę, przystępujemy wspólnie do Komumt 
!Z:. 'kW.· I>Odczas rannej Ms.zy św. i to tu. 'Y naszym ~o
()ścl t lel~: · (~auxel_): l.Jp.rasza. ~ię. wszyst~J<;h czlonkow, 

0 wl .i-~Y ~'ę Jak naJliczmeJ stawl11, 1lemoznosct w czapkach 
~\o .0z,nakach. . ·. · z a r z· ą d. 
~ 1 dz: ' U w a g a : Sposobność do spowiedzi św. kaźdy 
~~· ~~~k~ż d?· 18 bm., dta te~o uprasza ,się · :w~ystkich 
~z)·· bno· . ow _1 Rodaczki, aby skorzystali· z teJ S.PO;SO
. ' ~1• ktorą bardz:o rza~ko mam3r. r ... ~ysocki. 
~~ . ~Baczn~ść Rodacy w Wattenschcld ·i o.kelic,-1 . . 
tyl· ~ono~1my niniejszem szan. Rodakom. · iii w rue
:JJlU· lila 1 d(n1a l? Listopada. urządzamy na S.li!i~i P~ Gra.~
~no•. ~~ dawmej Brtiggemann) o . godz. :4 '' pgludlllłl 
te•' 11y n ę J>Ołską z tańcem. Rodaczki maj~ . wstęp wol:

ste' 75odacy zaś placą przed czasem 50 fen.; przy ka-
_."" Cz ien. - Muzyka . polska, skrzypek i duda. -

0 ~sty dochód przeznaczony na Swiętojózafacie. -
i ;.n~ ~dzial Rodaków i RodaGzek uprasza 

• lnlieniu komitetu Józef Bą&zcz:rk. 

--~----..-...---...,.-~:. 

Towarzystwo św. · Barbarv w Hęrten . . 
podaje czlonkom do wiadomości, iż zebranie odbędzie 
się w niedzielę, dnia 15 listopada po pOłudniu o godz. 4 

· Z ar z ·ą d. 
·-----------------·---·- ·-
Towarzystwo św. W o idecha w S:chonnebeck .. 

podaje s·wym czronkom do \Yiadorilości, iż zwykle 
posiedzenie nie odbędzie się w niedzielę · dnia 15 li
stopada po oo.L o godz. 4. tylko przed pot. o godz. ll, 
gdyż po południu sala jest zajęta. Q · liczny udzi;'ll 
prosi . . . . Z a r z ą d. 

-·~····~········· ,_z;. '!• ~- ~ ""')' y.;.. Yi. "'~ ~. ~ ~ ~ ~ !!.--. ~;:.. ~ .. ,..,. 

Zaproszenie. 
\Vszystkie Siostn; Bractwa Różańcowego Polek 

w Bochum. zapraszamy uprzejmie na obchód 
naszego srebrnego jubileuszu małżeństwa, 

odbyć się mają e~u \v przyszlą niedzielę ( 15 bm.) po 
poludniu w lokalu p. Ttm'esa w Bochum, przy ulicy 
Metzstr. ~larya Sobek z mężem. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Towarzystwo loteryjne ,.Nadzieja" w Herten 

donosi szan. Rodakom i czXonkom, iż w niedzielę 15 
bm. odbędzie się zabawa jesienna o godz. 4 po poL. W 
lokalu p. Agaciaka. O liczny . udzial prosi Z a r z ą d: 

Towarzystwo gimn. "Sokół" w Laar 
podaje sw-ym czlonkom do wiadomości, ii w uiedz·i~lę 
dnia 15 listopada o godz. 3 po pol. odbędzie sit; ze
branie, a po zebraniu zabawa z tańcem, ria którą się 
wszystkich członków ial'>rasza. Zyczli\.\ie nam to
warzyst\va ·i Rodaków r, Laar i okolicy uprąszamY, 
aby nas odwiedzili, gdyż czysty dochód ze zaba\\<"Y 
będzie przeznaczony na dobre cele. · \Vstępne dla 
gości 75 fen. Zebranie ·i zabawa odbędzie się na sali 
p. Wittenkampra w Laar. O liczny udział prosi 

\Vydzial. 

I(oro śv.iewtl .,Middewicz" w Oberhausen 
donosi czlonkom oraz I~odakom z Oberhausen i oko
licy, iż w niedzielę 15 b .. m. o ~odz. 5 po pot urządza
my zabawę z tańcami na sali p. Kleina (Dreikaiser-
saal, na którą szan. Rodaków zaprasza · 

· Z ar z ą d. 

--·~-------··---- · CZEŚĆ PRZEMYSŁOWI! 
Szanawnem czronkom Towarzystwa Przemysło

wego i Rodakom w Bruchu . i okolicy donosi sit;! u
przejmie, iż Towarzystwo obchodzi w niedzielę dnia 
15 Hstopada trzecią rocznicę swego zależenia w lo
kalu p. Kuchem'a. · Program zabawy następujący: 
1. O godz. S po pol. otwarcie zabawy przez koncert .• 
który będzie upiększony rozmaitemi sztukami humo
rystycznemi i monologami.. 2 .. Po koncercie przed
stawienie teatralne: .,Gałgan duch czyli trójka hul
tajska'' \V g ods~onach' .. . Perwyższa sztuka jest poll
czająca i tak zabawa, że każdego do . największej .we
so.tości doprowadzi. . 3 .. Po p~zedstawieniu zabą.:wa z 
tat1cal11i. Szanownych członków czynnych iak i ho
noroWYch . jak . najuprzejmiej się · zapra.sza·. . Gośct<l 
mogą na zabawę · tyll\O przez. członków · być wpro·wa
dzeni. : \V czasie· ·kmleeFtu . 'jest ·kasa, o:twarta,. przy . 
której ka. ta wstępu kosztuje 50 fe11 • . Konc,ert wykona 
orkiestra p. La wickiego z B ruchu. Z a r z ·ą ct.'. · 

~~~~~~~~m~~~~~~m* 

: ttf~~~~~-~~~tttmttt~tti~.~-
szanownemu członko\vi 
JANOWI GRZ'EŚKOWIAKOWI 

oraz jego narzeczonej 
pannie L U C Y l J A G O D A 

żasylamy na· dzien ·ślubu 14 listopada jak najserde-. 
czn.iejsze ż:yczen,ia . zdrowia, szczę~cia, bfogoslawieiJ'T 
st:wa. Ś'\\7 . a po śmierci zba ;vienia w~ecznego. A teraz 
w:y'krzykuiemy po · trzykroć: Mloda para niech żyie! 
Tego wam życzy · · · ·· 

Towarzystwo św. Jana Ew. w Witten. · 

---~-~--~-------: ~~mmm~~~~~*~~~łHiH~tfi 
. . Towarzystwo ~w. Wojdechą w Wetten n. Ruhrą 
zasyla swoie.nm. .. cz,ronko·wi . . 
. F'JOTRO,VI 1\ROLAKO,VI . 

· ' oraz je~o dozgonnej towarzyszce· życia · 
·f. L Ź··B l E C l E W A S l E L E W S K I E J . 

w dniu ich ślubu 14 listopada jak najserdeczniejsze 
życzenia .na tej d rod ze i wznosimy trzykrotny toast~ 
Agoda para !Jiech żyje! niech żyJe! niech żyje! · 

· · Zarząd. ' 

. ~~~~~~~~~~~~*m~~ 

. ti~~~m*mm~11~mm~li~~~ 
Towarzystwo św. Józefa w W i hen 

składa ,w 9niu ślubu 04 listopada) 
JA N O W l GR Z E ś K O W l A K O W i 

i jego dozgonnej towarzyszce życia 
ŁUCYJ JAGODZIE 

najserdeczniejsze życzenia. Mloda para niech żyje! 
. Zarzą~ 

~~-ttt~-m~lt~~~~tt!~~~mttt 

~~~~~~m~~~~~~~~~~ 
· . . Nasżemu szanownemu druhowi 

STANISŁAWOWI KAROLCZAKO,VI 
.· .w Somborn 

skladarn w dniu godnych imienin 16 listopada jak naj~ 
serdeczniejsze życzenia. \V imieniu w zystkich d·ru
hów wykrzykuję po trzykroć: C z (1'[ e m ! · 
, . :: · . · · Z as t. sekretarza. 

~m~~~~~~~~~~~~~~~ 

wlec polski w Laar· · 
odbędzie s.ię w nie-dzielę. d.nja 22 Ustopada ·o godz. 4 
po południu· · w · sa U p . VOtten kernper a; ul. Kaiserstr. 
Po~:z.ądek obrad.: ·l) Sprawa opieki d~chownej w oa
_r.afij Laar. 2) Sprawa wychowania dzieci. 3) Różne 
sprawy doty~~ą.ce Prrlaków na obczyźnie. O liczny 
udzi~f Rodaków i Rodaczek z Laar", 'Meideiich, Stok
~utn~ Beeck i c alei okolicy uprasza · się. 

. BRUCH! . . 
. Z P.O\\O.~U tosunków familijnych · mam "na Sprze

dąz. wszy5,tk~e sprzęty kuchenne oraz meble. Ktoby 
sob1e cokolwiek z tych sprzętów chcial naby'ć to pro-
szę z~losić się do niżej podpisanego. ' 

· Ant~~i Sieczila.~ek, Bruch, Matie~str. 348 l, 
obok . koseJola katol~ck. w domu p. A. Friedenberg-ą. 

' .... .. ·. ..- -:...-

wiatu Gelsenkirchen, jest od wielu lat dobrze istnie'
·jąc.y· . · .. ·~ : .. 
. . · ·. . . . sk~ad.:towar~w kolonialnych . .. . . .\ 
~.O.d _b.;udz,o . kQrz.y,stneml warunkami .. do wydzierż·a
Wiema. lub do sprzedą.nia. - Dobra sposobność' ath 
Pólaka,: który bY" ·mial zamiar siP osiedlić.· · .. · · · ... 
. · ... · BUższ~ch .. ~ą.domości do.;iectz:ieć : możiJ,a się .. w 
EkspedycyJ ,.Wiarusa Polskiego" w Bochum. 



D\va listy pasterskie. 
Arcybiskup praski, kard. Skrbensky w~·dał do du

chowieństwa list pasterski, w którym określa stano
wP.sko l(ościoła względem spraw i sporów narod!>
wych. Stosunki kościelne narodowe w Czechach są 
ood pewnym względem podobne do górnoślązkicl:i. 
I tam niemcy nie zadawałaią się zwalczaniem prze
ciwników narodowych za polu politycznem, l~z usi
łują znaleźć w I(ościełe podporę dla swoich dążności. 
Stanowią jednek mniejszość i nie rozporządzając dn· 
chowieństwem, stosują tam hmą metodę, niż na Gór· 
111ym Ślązku. Przenasza swój znany program O"Ołity
czny na sprawy kościelne 1 domagają się podzielenia 
dyecezyi praskiej na dwie niezależne od siebie: cze
ską i niemiecką. Duchowieństwo czeskie, które tak 
samo, jak posłowie i reszta narodu, pragnie utrzyma
nia jedności ziem, należących do korony św. Wacła
wa, zaprotestowało stanowczo przeciw żądaniu nie
miecJdemu, wysuwając w swem oświadczeniu oczy
wiście naprzód argumenty kościelne, a okoliczn1Jść, 
że duchowieństwo zabrało ~łos w tej sprawie skłoniła 
arcybiskupa do wystąpienia z wspomnianym listem 
pasterskim. 

Niezbyt dawno mieHśnw sposobność zahnowania 
się podobny_m doknmentem, ogłoszonym przez jedne
go z książąt l(ościoła, a mianowicie przez kardyna:a 
rłiemieckiego I<oppa. Książę biskup wrocławski uwa
żał za słuszne wmieszać się do walki miedzy Połaka
mi a centrum katoBekiem na Górnym Stązku. Stał 
wobec faktu, że część ludnosci pol.skiei wymówBa po
słuszeństwo stronnictwu politycznemu niemieckiemu, 
które utożsamia swoje interesy z interesami Kościo
ła, że duchowietistwo riemiedcie korzystało z wszel
kich środków kościelnych, aov nie utracić zagrożonej 
władz~' politycznej i przez to naraziło się na ciężkie 
zarzuty i oskarżenia ze stronv polskiej. Jak wobec 
tego postąpił kard. l(opp? Solidaryzowat się zupełnie 
z duchowieństwem nieruieckiem, nic bacząc na to, że 
w wałce o władzę polityczna dopuszczało sie jaslo·a
wych nadużyć, ani też na to, że opierająca się cen
trowcom ludność pdtska i ]ej przywódcy zaznaczyH 
przy l(ażdej sposobności swoje przywiązanie do Ko
ścioła i domagali si~ tylko jednej rzeczy: aby du
chowieństwo to było spra\voiedliwe i bezstronne, aby 
nie popierało urzędownie w Kościele i koniesyonałe 
polityki germanizacyjnej. \Vystavił w swym liście 
pasterskim jako niemiec, uznał ruch, który nie zwraca 
się pod żadnym względem przeciw l(ościołowi, za an
tykatolicki i rzucił t,!roźne anatema na tych, którzy 
broniąc swych praw narodowych i obywatelskich, 
bronili się równocześnie z konieczności przed naduży
ciami sług l(ościoła. 

~ardynasz czeski jest zapewne nie t!Orszvm pa
tryotą od lc~rdynała Koppa. Ale zwracając się jako 

' książę Kościoła do swojego ludu, umiał odróżnić in
teresy Kościoła od narodowych, obowiązki biskupa 
od obowiązków patryoty. Nie myśli on wcale o tem, 
aby rozstrzygnąć, kto w sporze czesko-niemieckim, 

·przeniesionym na grunt kościelny, ma słuszność: jego 
li'Odacy i duchowieństwo, czy też ich przeciwnicy 
niemieccy. To jedno tylko wie i to zaznacza stano
wczo, źe Kościół katolicki nie jest ani czeski ani nie
miecki i że władza kościelna ma zajmować się wyłą
~znie sprawą zbawienia dusz, uwzgl~dniać sprawie
~tiliwie i bez uprmdzeń potrzeby religijne wszystkich, 
a nie popierać jednej strony polityczneJ przeciw dru
giej. To też list jego pastersld nie jest wezwaniem do 
walki, jak list kardynała l(oppa, lecz wezwaniem do 
pokoju, lagodnem upomnieniem, pozbawionem wszel
kich tonów jaskrawych, orędziem zgody między zwał
czającymi się czj·onkami Koścłota. 

Arcybiskuppraski ubolewa nad tern, że "chciano
by l(ościół katolicki podać w podejrzenie, jakoby kie
dykołwiek przyłożył ręki do te~o,. aby katolików te
go, łub owego szczepu zaniedbywać łub uciskać, lub 
też innych protegować niesprawiedliwie". ..Którą 
narodowość będzie popierała Stolica Apostolska? 
Któremu szczepowi przyzna słuszność, jeśliby miało 
kiedykołwiek chodzić o decyzyę w sprawie ważn. ·ch 
kwestyj kościelnych u nas? Te pytanie słyszymy dzi
siaj wymawiane przez tyle ust z gorączkową pożą
dliwością i namiętnością. 

,.Ukochani moi! Nie otrzymałem od Stolicy 
Świ-ętej specyalnej misyi odpowiadania na te kwestye. 
A mimo to bez obawy, aby mi z te~o powodu kłam za
dano. odważam się powiedzieć dzisiaj: Święty kościół 
katolicki nie zna niesprawiedliwego popierania poje
dyńczych narodowości, z ujmą drul?;ich, i na odwrót 
uiesprawiedliwe!:!O upośledzenia jednych, z korzyścią 
dru<;e:ich'·. 

"To też zadaniem duchowieftstwa nie może być 
przyczynienie si~ jego do przenoszenia waśni narodo
wej także w dziedzinę kościelną. Raczej należy wła
śnie ze strony kapłanów, sług l(ościoła, spodziewać 
się przedewszystkiem tego, aby sami, niezależni od 
przemijających haseł, poJ;!:łosek lub wypadków dnia, 
starali się nietylko nie podkopywać u wiernych zauia
ria do miłości, sprawiedliwości i bezstronoości l(o
ścioła, ale raczej wzmacniać je na wszelki sposób nie
strudzenie wskazując na to, że ze strony l(ościoła nikt 
nie potrzebuje obawiać się jakiejkotwiek szkody lub 
ucisku". 

. Tak poucza podwładne sobie duchowieństwo 
kardynał czeski. A opoda,, przez miedzę na Ślązku, 
duchlwłeństwo odczytuje ludowi zdania wręcz prze
ciwne z listu pasterslciego kardynała Koppa, głosi z 
polecenia jego z ambon i koniesyonałów nienawiść 
plemienną, wzywa do wałki z ruchem, do którego Ko· 
ściół nie ma żadnego pO\ odu się mięczać. l(s. centro~ 
wy frank, powiedział niedawno w rozmowie z jakimś 
)ubłicystą polskim, że ruch g,órnoślązki może d<>pro
'ft'adzić do apostazyi. l(siądz frank myli się. Nie ten 
t uch może wyrządzić krzywdę l(ościołowi, ale spo
sób, w jaki występuja ~rielc1: i małl niemieccy S!t!dzy 
l(ościołła na Górnym Sląsku, może doprowadztc do 
tego, iż lud tamtejszy polski utraci zupełnie zauianie 
do nich. 

Nie w bogactwie s 1-cz~ście. 
\\' jednej z połuduiowycb guhernii rosyjskich żył 

gospodarz ~azwiskiem Ilias. Ożer.ił się 11a roi( przed 
śmiercią ojca i miał wó-wczas 7 koni, 20 krów i 20 o
wlec, ale b.\·ł zdolnym J:Ospodarzem, pracował z żo
ną od świtu do nocy. wstawał pierwszy a kładł się 
spać ostatni, więc z ltażdym rokiem przymnażało mu 
się dobytku. Tak w pracy przeżyJ 35 łat i dorobił się 
majątku. Mrał jui 21()0 koni. i50 sztuk bydła rogate
go i 1209 ow1ec. 

Najemnicy paśli jego stada, a najemt~ice doiły 
krow~: i klacze, robHy lwm}·s (napój z kobylego mle
ka), ser i masło. W sz}'·stkiego było pełno. a t udzie in
ni zazdrościli mu mówiąc: ,.Szczęśliwy ten lłias, ma 
wszystkie~o poddastatkiem, żaJby mu było umierać". 

l(ażdy chęt.nie zb!iżat się do ni~go, by się zazna
jomić. Goście z daleka przyjeżdżali do ;egD domu, a 
Hias wszystkich podejmow~ł. 2:ości~ i poił. Dla ka
żdego był kumys, herbata i baranina. Gdy gość się 
zjawi, bije się skopa jednego lub dwa, a gdy więcej 
się zbierze przybyszów. wybiera klacz na zabicie. 

llias miał dwu synów i córkę~ ożenił synów, cór
kę za mąż w.vdał. Póki by? biedniejszy, synowe pra
cowały z nim razem i strze~J- ' stada, ale gdy się 
zhogacUi, synowie zaczęli hulać, a jeden z nich się 
rozpił. Starszy w kłótni został ~dzieś zabity przez 
kolegów kieliszka, młodszy przestał ojca słuchać i 
złą miał żonę, więc trzeba bylo się z nimi rozłączyć 
i wvdzełić im majątek. Hia~ dał wiec synowi dom i 
b:vdło, przez co jego w~asn.r majątek znacznie się 
zmJ~iejszyt 

\Vkrótce potem przyszła słabość na owce i dużo 
kh wyginęło . , ' astąpił 2łorlny rok. siano się nie u
rodzHo, dużo bydła w 'limie padło. Kirgizi (naród są
siedni, z napadów ży_lący ) zahraii co lepsze konie ze 
stadHiny, a I!ias coraz bardziej ubożał, wreszcie i sił 
ubywać mu zacz~lo. 

\V 70-t,; m roku życia dosz?o do tego, że sprzedał 
kożuclt, szaty, uprząż na konie, wózki, połcm przy
szła kole~ na bydło -- i mienie ze sz1o na nic. Sam 
się nic spostn:egł, jaK mu nic nie zostało i na stare 
lata musiał iść z żoną ml~dzy obcych. Posiadał już 
h-'iko odzież tę, która miał na ~rzbiecie. kożuch, cza
pkę i żonę staruszkę, imieniem Szemaha... Syn od
szedł w dalekic strony. a córka umarła; nie było ni
kogo z najbliższych, coby starcom dopomo~li. 

Zlitował się nad nimi S<łsiad Harmadaj, który nie 
był ani ubogim ani boga tv m. Bvl t ·tko dobrvm czło
v .. ·iekiem. Parniętając goŚcinnośĆ Iliasową, pbżałował 
J.! O i rzekł: 

- Przyjdź z żoną 1 żyjcie ze mną. O ile ci siły 
starczą, pomożesz mi w robocie letniej, w zimie na
karmisz byd!o, a Szemaha doić będzie klacze i wyra
biać kuinys. Będę was liarmił i odziewał, a gdy wam 
czego zabraknie, powiedzcie, a dam wam. 

Podzi.ękował Iłias Harmade_iowi i żył u niego jako 
najemnik, wraz z żoną. Zrazu im to ciężko przycho
dziło, później przywy!di i żyli tal\, pracując ile mogli. 

Sąsiadowi dobrze było z tymi ludźmi, bo sami bę
dąc wprzód bogaczami, rDzomieli sie na wszystkiem 
i nie żałowali ręki, tylko żal mu było patrzeć, na jaką 
biedę zeszli ci dawni bogacze. 

Gdy zdarzyło się raz, iż 'cto Harmadeja przyszli 
z daleka swaty wraz z mułką (kapłanem baszkir
skim); kazał on zabić barana. Ilias przyprawił i po
dat goścom. Ci spożrwszy potraw~. napili się her
baty i wzięli się do kum~ sa. Gd_v tak gospodarz sie
dzi z gośćmi na miękkich poduszkach i pijąc z lmbków 
kumys, rozmawiają. "vypadło liiasowi przejść przez 
izbę. Harmadej zapvtał gościa: 

- Widziałeś starca, ldóry wyszedł terni drzwia
mi? 

- \Vidziałem, ale cóż '" nim szczególnego? 
- To, że przód był pierwszym bogaczem we 

wsi, zwał się llias, może o nim słyszałeś? 
- Czemużbym nic shszał. wprawdzie go nie 

widziałem, ale sława jego dałego sięgała. 
- Otóż teraz całe mienie stracił i żyją oboje z 

żoną u mnie, iako najemnicy. 
Gość spoglądał ze zdziwieniem na gospodarza 

mlasnał językiem, pokiwał głową i rzekł: 
- Widać, że szczęście obraca się jak koło, jedni 

idą na wóz, drudzy pod wóz. A czy też czuje żal ów 
starzec za przeszłością! 

-- l(tóż wie, żyje cicho. przyldadnie, pracuje pil
nie. 

- A czy nie możnaby z nim pomówić? Chciał
bym ~o rozpytać o życie, iakie wprzód prowadził. 

- 1\\ożesz to zrobić, odrzellł gospodarz i zawo
łał: - Dziadku, zawołajcie tu żonę i chodźcie oboje 
na czarke kumysu. 

\Vszedł Ilias z żoną, orzywitał gości, pomodlił się 
i usiadł przy drzwiach: :~ona je~ o siadła obok ~ospo
dyni, za stołem. Podano starcowi kullek z kumysem, 
ten noktonU się, napił trochc i postawił. 

Gość go zagadnął. 
- Powiedźcie mi, dziaduniu, czy żal wam za da

wnem waszem życiem, 5!dvś był ma.iGtny, szczęśliwy, 
a dziś w biedzie żrjesz '? 

llias uśmiechnął sk i rzekł: 
- Gdybym ci powiedział, co uważam za szczę

ście, a co za nieszczęście, Tnożebyś mi nie uwierzył: 
zapytaj więc !epi~j mojej .lony . I(obieta ma zawsze 
to na języku co na sercu, a on<l ci o wszystkiem pra
wdę powie. 

Gość n~ekt więc d n staruszki: 
- No, babliO, powiedz nam,· co myślisz o dawnem 

szczęściu a teraźniejsz~i biedzie: 
\\' tedy Szemaha rzekla: 
- Oto myślę, że żyU:m.v ja i on przez lat 50 da

remnie szukając szczęścia, a znaleźliśmy je dopiero 
prawdziwie, wszystko straciwszy przed dwoma laty 
i żyjąc ]ak najemnicr. Nie pragniemy innego szczę-
ścia. . 

Zdumieli się goście. a zdziwiony 2ospodarz po
wstawszy. poszedł do staruszki bliżej, aby ją lepiej 

widzieć, a ona stoi złożywszy ręce J uśmłechaiąc 
patrzy na męża, który także się śmieje. Ona cląbil 
dale;: 

- Nie żartuję ja, ale mówię prawdę, pół w~ 
szukaliśm}' szczęścia, a nie znaleźliśmy go w bont 
ctwie, aż dopiero w ubóstwie. Bo w czemże ono 
ży? Wprzód o-n ani ja nie mieliśmy wytchnienia. 
pomodlić się, ani o duszy pomyśleć nie było cza 
wciąż załęcie, wciąż goście i kłopot jak ich przy~ 
aby się nie obrazili i nie obmówił nas. Gdy ci odes 
trza było pitnować robotników, gdy przyjdą na 
pot:zynek i łyżkę strawy, i 2rzeszyć strze2ąc, 
nam co przez nich nie przepadło. 

To znów obawa, by wilk nie pożarł źrebca lab 
cie~aka, bv złodzieje koni nie ukradli. Położysz się 
spać, może myślisz o tem, by owce nie podusiły · 
gniąt. Wstaniesz, chodzisz po nocy, znów się I>Ołl)l 
ż,·sz, ale o śnie ani myśleć, bo cię troska opadu~ 
skad wziąć paszy na zimę? To jeszcze nic: gorzej~ b 
wało, jeśli ze starym przyszło do sprzeczki. On 
wie tak. ja na opak i zgodzić się nie potraiimv. w 
grzech i tutaj. Tak żyliśmy w ciągłych starcach, kł e 
potach, brnąc z grzechu w grzech i nie znaliśmy ak 
chwili szczęścia. No, a teraz całkiem co inne~o. Te. 
raz wstawszy, porozmawiamy ze starym zgodnie 
przyjaźnie, nie mając sie o co sprzeczać. Ktopocem" 
sie tylko tą myślą. jakby gospodarzowi najlepiej u'" 
slu:hć i pracujem.v dla ·niego chętnie, ile siły, abl' l 
nas miał pożytek a nie stratę. Przyjdziemy się poźy 
wić, to zastajemy obiad, wieczerzę, kumys. Gdy na 
zimnQ, mamy kożuch do nakrycia. .Test też kiedy~ 
modlić się, wznieść myśl do Boga, porozmawiać. Ta 
więc na starość dosięgliśmy tego, za czem goniliśm 
pięćdziesiąt lat. 

Go-ście zaśmiali się, a Ilias rzekł: 
- Bracia nie śmiejcie sie, to nie żart, bo tak 

jest życie ludzkie. I myśmy byli tak głupi, żeśmf 
płakali straciwszy majątek, ale Bó~ nam objawił pra. 
wdę, a my wam ją objawiamy, nie dla swego zado-l 
wolenia, ale dla waszego dobra. 

I obecny kapłan baszkirski rzekł: 
- Prawdę powiedział i mądre jego słowa; 

piśmie tałc samo stoL 
A ~oście śmiać się przestali i każdy z nich z 

mvślił się, rozważając prawdę słów masowych. 

Odezwa. ir 
1at 

Niech będzie pochwatony .Jezus Chrystus! KO. 

Zdziwi się zapewne nicjeden z czytel~ików, żJ~f 1 

aż z Sokala klasztoru 00. Bernardynów re?;uly św. 
franciszka odzywam się do Was Bracia i siostry, 
których poznalem z pobożności i ofiarności, gdy by· 
lem wikarym w klasztorze Kalwaryjskim. Przeznaj 
czony na Owardyana do Sokala, mam restaurowa 
stary klasztor nasz nad rzeką Bugiem polożony, a 
sfynny z Obrazu cudownego Najświętszej Maryi FaJ
ny, ukorowanego \Y r. 1724. Obraz ten wvmalowan 
cudownym sposobem przez Aniola podob~1Y jest 
obrazu M. B. Częstochowskiej, slynie z cudów od r. 
1599. I(lasztor Soka!ski byl warownią silną, oparl , 
najazdom tureckim w r. J655 za czasów Bohdana 
Chmielnickie?;o, dalej w r. 1831 i 1863 byt schronie· 
niem wojsk polskich, które broniŁy Ojczyzny; d 
raz~· przez pożar zniszczony powoli dźwiga się z u 
padku, ale dzwignąć się nie może zupelnie z brak 
iunduszów - lud ubogi daje male ofiary, a ręka b 
gat~·ch się skurczyfa na cele kościelne, tylko lud ub 
gi krwawo pracuje na l<awalek chleba czasem ratui 
nas w restauracyi kościoła i klasztoru w Sokalu. 

W tym roku przeniesiono tutaj studyum Filoz 
ficzne kleryków, uczących się na kaplanów, a ma 
ich na wychowaniu 20, mają ci lewici bvć w przY 
szfości podporą zakonu naszego. Z nieśmialoś: 
pukam do serc oiiarnych, bo dzisiaj bieda wciska 
pod strzechę chat wiejskich i miejskich ale ufam P 
bożności i ofiarności ludu. który kocha Maryę i cho 
ciaż ubogi daje często grosz wdowi na restaurac~ 
kościoMw Maryi poświęconych, dlatego proszę o ja 
mużnę, choćby ma.tą, na odrestaurowanie kośctol 
i klasztoru naszego w Sokalu. 

Klasztor dał odbić litografię M. B. cudownej . 
Sokalu w wielkim formacie. I(to pośle ofiarę co n 
mniej 2 korony, albo 2 marki pruskie, lub l rubla, b 
dzie miar udzial w 52 Mszach św. w każdą niedzi 
w roku odprawionych, będzie zapisany do zwiąZ 
mszalnego i otrzyma na pamiątkę kopię Obrazu . 
B. Sokalskiei w rurce pocztą, ale dla oszczędzen 
pocztowej opiaty, lepiej gdy kilka osób pośle ołia 
na jeden przekaz poczto\Yy, a ja pod jednem adrese ... 
wyślę obrazy fundacyJne. Dopomóżcie nam w te111 

dziele Bożem Bracia i Siostry ofiarami, a my zako& 
nicy w Sokatu dopomagać \Vam będziemy ofiara 
Mszy św. za życia waszego i po śmierci. 

Adres: 
X. Fidelis ~tasłowiec 

O"·ardyan klasztoru 00. Bernardynów 
w Sokalu 

Galiqra (Oalizien). 

Rozmaitości. 
Jak się podkuwa gęsi? Gdzie i jak "kują .k?Zf 

o tern każdy wic. Lecz jak kują gęsi, może me1ed 
nic \Vie. 

Szczucina przez Dąbrowę i Tarnów p~d 
interesanci ca%e stada gęsi. Jest to przestrzeń r" 
milowa i każda gąska musi być podkutą, je~ l 
zdro\\ro zdążyć do stacyi kolejowej. Podkuwame 
bywa się w ten sposób: 

Gęsi, które się odstawia na kolej z daleki~i 0~0 
licy, wpędza się na miejsce zlane grubo żywtca t 
lekko roztopioną smo.tą. Ody one przejdą prze~n 
teren boso, przepędza się je przez miejs~e dro te 
piaskiem wyszutrowane. Piasek czepia s1e te~~ 
z łatwością i gęś może odbywać dalszą podrot 
obra~y łub zasłabnięcia pant mil. 
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· Juaszyny cl.o "oto'!'ania. Na,jłepsze 
au:l~O roditft.JU. Na.;łepsze kołowce. 

~ W !~•·sztąt •~e}JeracyJny _-__ _ 
lu&. d l a koł i m a s z y n d o s z.~ y c i a. 
~ . ~ Tani ... .w·eny. ~i1! 

MMM# •o••e19 M"iW& 

.Ud,e,~~~~•~MĆ! 

Szanownym Rodakom donoszę, iż osiedli· 
się w Oberhausen przy ulicy Steinstr. 18 

balwierz i fryzyes1a, 
zakladem dentystycznym. Wprawiam zęby, 
ombuje oraz wyrY\vam zęby bez bólu. Proszę 

laska\ve poparcie mego przedsiębiorstwa. 
W. l(aube. 

taf1cuszki do zegarków zlot. dublej od orawdzi
l wych niedc:rozpoznania, d.~ugie 25 do 27 ctm. ,,. naj
nowszych fasonach wąskie i szerokie po 2.50. 3.25, 
4.50, 6, 8, 10, 12 mr. Dla pań d.tugie ta(J.cuszki na szyję 
po tej samej cenie. Narodowe dewiski zwieszane 
· erwono-bia!ą wstążką, dublej okucie z pięknym me
Jalikiem 2.25 mr. Zegarki, łwlczyki, broszki, pierście
nie po dotąd nieby\vaJych tanich cen~ch. Zcgarłd 
srebrne męskie i damskie od 8,50 mr. Gv.rarancya 5 
Jat. Po odebraniu pieuiędzy naprzód przesyłka fran
ko. Cenniki darmo. vVszelkie instrumenta muzy
:zne. Medaliki Ojca św. Piusa X po 20 fen. Oznaki 
11a Towarzystw itd. itd. 

1\i. S Z C Z E P A N I A I( , I(rotoszyn, 
(Krotoschin Bezirk Posen.) 

IIO~Jaoee ea 
ltesfauracva uReichshof" ~ 

w Kastropie, tl 
przy ulicy W1ttenerstr nr 28. fi 
poleca się uprzejmie łaskaw~'m ''' zględom. ~ 

--0-- .., 
~,,Viarus Polski'· jest w t<>j rcstaurac~·i wyłożony. @11 

llfł~fDłtiHil.Gił8B888 
--------------·----------
Wilh. Opałka, Casłrop, 

p•·zy ulicy "Vidumerstr. 27 c. 

!!IIII I 
odacy na obczyźOi 

' E Baczność 
-· a szczególnie z okolicy Kastropski ej! 
- Oto my się przekonali o rzetelności pana Nowickiego, = ·::--w towarach łokciowych 
.a. iż są ~obre i nie drogie, ponieważ długie czasy kupowaliśmy w kramach ży
- dowsk1~h w K.astropie na rynku. i na naróżniku, przy kościele katolickim, a 

-

, towar· hchszy 1 o 3 lub 4 fenyg1 droższy na metrze. 
~ Dla tej .. rz:;telnoś?i od~ywan:y ~ię do was wsz~~tkich Rodaków w okolicy 
~ Kastropskie1J, abysmy JUk w1erm Polacy chodz1h po towary do swego, a 
IIIIII przekonawszy się, że będziemy wszyscy ~rzetelnie obsłużenL Szan. Rodaków 
IIIJ upra~za sią, o poparcie swego Rodaka pana No"icliiego, którenm ogień w 

= składzie znaczne szliody 'vyrządził. 0 dobrych towarach są przeko
nane małżeństwa : 

-

Mazurkiewicz, ~rze~kowi~k, kra"!cowa Dobrasz, 
HeJnowacz, Mtelcarz atd. !l!! Dla oszc:~.ędności h.(->Sztu nie wymienia się naszvch wszystkich przyjacieli 

~ a odbiorców pana " 

mowiekiego w l{astropie, 
przy ul. Kolejowej, Bahnhofstr. przy ul. Kolejowej, Bahnhofstr. 

li 
Szan. Rodakom z W estfatii 

i Nadrenii polecam się do 
wykonywania 

wszelkich mebli 
jako to: łóżek, szaf, szafo· 

nierek, stołów i tak dalej 
po llaJ.•(lzo tanich cenacłl 

i w krótkim czasie. 

Ludwik Kruszewski 
s t o la r .z p o l s k i 

ooo w Bochum o o c 
22. Johanniterstrasse 22. 

Zabojcą '\tlła!!me;-o 7.dro•ia jest ten,. lito pije likiery z oiej
liów i essen<')·i oteryczn.-, cłl, htóre najwięcej 'w Niem· 

c'lech są fabrykowane. 

poleca: I154BąU. .. i8iaa&**miU•mwBEmfiGMWM .. ~~ume~aa~.a .. ma._.-................ _. .... ._._ .. ._~~~l 
Kawę paloną, iunt od 64 fen. vocz~wszy. t J e d y 'ft a w k r aj. u f l 
Margarynę fund od 40 fen. pocz. 1 .w. *). 

.~t~~i~~~ \~~\ ~~ ~1 ff~~. . . r parowa fabryka likworów i esencyj r . 
1\ielbasę (Mettwun;t) funt od 70 fen. pocz. ~ ~ k .., _A>... p • k <łll ' li l 
Kiełbasę (Plockwurst) funt od 95 fen. do 1,05 mr. l. ._ 3 p S ) e~ 0 ~ .. 0 ft Je C Jł e g- 0 ! J.· 
Ser edamski funt 65 ien. , r ~ f!9 !'.. 
Ser holendersld funt 48 fen. '- w Lidzbaru (Lautenburg (W. Pr.) " 
farynę funt po 22 fen. ' · l. 
C112iier w kostkach funt po 25 ien. ' r &~ A zestawia swo.J'e wyroby, no dłu2'oletniei praktyce r . 
~ukier lodowaty (biały) po 33 fen. 1 ~aiilt ~"' <J J ~ 
.:Słiwki po 19 i 28 ien. itł. -

.J\Iiąka pszenna ooo po 11 fen. "- l o o o oo o o o rl oświadczeniach, nabytych. we ~"rancyi, Ho~ 
Soczewica iunt po 13 fne: '1 l 
Mydło oszczędnościowe po 18 i 27 ien. ; EKSPORT la.nrłyi, Szwajca.ryi, Włoszech, Austryi i Rosyi, · 
Szare mydło funt po 15 len. , !'.. r 
Sól funt po 9 fen. 1 do ze ziół me(lyrynalnych, nasion, kwiecia, owoców, ._ 
$Iedzie tuzin po 37 fen. fi A k l. 
S{edzie opi·ekane (puszka) 2,60 mr. ~ mery i mi~sa, J·aJ' i mleka. Napo,J'e naszeJ· fabryki pod- r 
l( waśna kapusta funt po 6 i en. ~ t ... l 
Olej rzepiowy Utr po 45 ien. 1 , l' l H 1 d · 11 Powidła ćwiklane funt po 13 ien. l !'.. ~ aD Jl. ntecają. apetyt, wzmacniają tołądek, uła.. ~ 

rJo Wsz:vstkie tu nie wymienione towary sprzedaję l' t w tają trawienie. '). 
.._cenach naitańszych. 

1
._riili~~oa-o•o•oiloEoilo!IJiollilm•I•••••••••••••••••••II!II!!!IIJEir,limll 

Baczność! - Baukau! l • 
Dom z wjazdem, stajnią, i lokalerr. do skla-~ Żądaj(',it> lłH> wszys~kieh hotełae.łł, winiarniach, cukierniach, 

llju, iest przy ulicy Oststr. w Baukan przy bar- * r~staurac:rach i oberżach, a gdzie nie moźnaC dotatt ~~ 
~zo niskiej wplacie do sprzedania. Zgłaszać mo- zakuvcie wprost z tir1ny. 

~ się \Y Baukau, przy ul. Oststr. nr. 2 (w skl.a· 
D onoszę szan. Rodakom w w lle:ne i• oli~litl~· iż mam • 

wielki zapas ogn1sk 1 p1ecow do palenia. 
T k olecam wszelkie rzł"c'Z'f łiucbeno" po cenach bardzo przystępnych. 

l 
a .samt 

0kź' pe każdy d(lstać z mojej poręki kupić. Zakupione ogniaaa i meble dostanie 
Meb e moze a . d · · d i 
darmo do domu odstawione. Polecam tez DUł!iJzyny o ~Zk)CIRHJ tuasJ,'fN. uy o pr

3
an a. 

~a gotówl'-ę· - Na odpłat~. St. an.kow1a , erne. eustr. 6. 

iązarki 
bardzo piękne, 

"' różnych cenael 
poleca 

Ksi~garnia 

"Wiarusa Po18kiego,, 
w Bochum. 

$$ł**" 



; l . '- .. ·. ' .. ' . . ',.. . 1 • J- . Porządna dziewczJDa 
...Zu.aiąca wszystką domową robotę, znaidzie miejsce 
!Zaraz przy wysokiej zasludz~ u 

... M 

FRANCISZEK VOLLMAR w Meidericb 
.l(rooprinzenstr. nr; 33 • . , 

· Zgloszenia w domu w Meiderich; .: 

. . 10 dziewczyn . · 
do różnych rohót na wysokie zaslugi poszuku]e c,d 
zaraz . . 

ruk3rńia ~,Wiarusa Polskiego'' 
M.althaserstr. t-7. -w Boebum,· 

wykonyw:J. · . · 

Maltheserstr. t7, 

· Największe biuro stręczeń w Dort-mundzie . 
· · · Liitgebrilckstr. 18. 

M A l( S Y M I L l A N B I E R W A G t: N. 

i .powodu po.wrqtu do Polski, są tan,io do sprzed.an1a. 

- · gustownie, prędko i. tanio 

wszelkie prace drukarskie 
· Joachim Kramkowski~ . . . .. mianowicie 

Holsterhau&en p, \Vanne, Dorstener ·str. · 7 a, przy 
m~ynie Lenz. . · 

·Czeladnika krawieckiego. 
potrzebuje o~ 2araz na stale zatrudnienie , 

W. WEYN A, 
Marxlob, Wiesenstr. nr. 35. 

usta'\\')', programy, karty wst~J•n, karty le&"itymacyjne l 
karty do kwito\\'ania składek miesięezuyełl, koperty. f pa· 
pier z uaz~ę ·towarzylitwa lob ~ nazwiskiem esoby pry· 
watn-~j .. zą.pruszenja '' _,liełne. karty polecające i wizyto l\· e, 

plakaty, . prospekty i t. d., i t. d. 

Słoż~tca ·Polka _·. 
znajdzie rtJiłiisce od 15 listopada. ' 

. · Józef ftelik, . 

'C w u. g a.. Przy · ~~szelkicb zamówicniach prosimy , poda~ zawsze 

dokładny ~rh·es, a.by przesyłka nie opóiniła się. 

·'· Herne, Kalkstr. nr .. 85, sklad 1>1wa, 

Za inseraty .i r.eklamy redakcya wobec. publiczqości 
. nie odpowiada. 

Ignacy Jankowski, Wanne 
_~ .. ul. Ap~the.kerstr. nr. &a~ · 

Przy moim wielkim ob,rocić jestem zadowo lony małym zysl>iem. 
AQy jeszcze większyobrót osięgnąć powzi~łem .. jeszcze · 

. .. • · • r .... ceny po.~nizae~ 
aby każdy mókł towary spoży w~ze ~mnie zakupywać. Mam nadzieję, 
że będę· Jeszcze raz tyle odbiorców móg~ OQRłużyć jak do tychczas. · 
· Poleciin szanownej publiczno~ci we .Wanne i okolicy m'ó.i 

wielki wybórmatęryj łokciowych 
jako to: materyc na czarne suknie od najtańszych do najdroższycl1 cen 
Różne mRtflrye w najnowszych ·gatunkach. 

Wielki wybór fartuchów dla niewiast · i dla dzieci, koszule damskie, 
męzkie i dla dzieci, oraz . pończochy i ·szkarpetłt.i. Dalej polecam 
wielki wybór baftków i keronek, na pościele powłoki i wsypy i 
wiele innych towarów, które · niewymieniłem, sprzedaję po cenie bat·dzo 
Diskiftj, a towar dobry. 

Rz_etelna i tylko polska usługa! 

• c.zel'wony 1/4. funt 20 fenygów, 

nir.~.)icski " " 25 ," 
· czarny " " 3o·· " 

. brunathy,. " " 35 "· 
:-rehrny " " 40 " 
złoty 

" " 
50 " 

Najlepsza i najtańsza · tabaka 
~ r· . do palenia 

Oldenkott'a w Rees. 
zastępca w Rochutri 

Wilh. Holłer"-ann,· 
Bochum, Nibelungenstr. nr. 14.·· · 

nakład J redakc 

Adresować należy: "Wiarus Polski", · Bochum. 

•• e •• = ~ 
~ 

" •• 
~ 

Oddział konfekcyj damskich. 
Najn~ za~iety damskie i płaszcze 32 do 4,00 mr. 
Najnowsze kapesy damskie 25 do 4aomr, 

· Najn. żakiety i płaszcze d. dziewczyn 940 do 4 m. 
Najnowsze żakiety dla dla dzieci 10 do 1.75 mr.' 
Około 200 sukienek dla dzieci dla .każd. ~ li'"11 do 

· ' w1e~u .'J8 f~n. 
Nadz. wybórb1uzek darns 4 2.30, 1 45, 1 25, 0,98m 
Suknie kostyumowe, czarne i materye fanta~:yjne 

całe podszywane 13 do 3.60 ·nn. 

Nasz oddział to w arów kożuchowych 
tak bogato zaopatrzony i dobry, że z żadnej strony 

nie zostaniemy przewyższeni . 

35 marek do 98 fen. 
20 ,. do 1.25 mr. 

Oddział towarów wełnianych. 
Chustki zarzutki. czysta wełna 4ao do O 98 mr. 
Kapoty i czapki a&o do 0,22 mr. 
Kaftany i kamizelki, pończoszkowej roboty, 

6,00 do J,liO mr. 

Oddział towarów manufakturo\vvch . 
.) 

Szewl.Ot czysia wełna, wiele ~>oloró•v, I 1.. O 98 o ,. 2 mr 
• me'Lr . J, • , .j • 

Bluzki i sukienki w pręgi ~,~6 .... ~t~,::, O.li8 m. 

Materye bomes.punowe eobelhtO\VC, metr po 
' 2,0t~. 1.36. 1.,10 0,96 m. 

Suk d · d ·' · w najnow ltołoracb n;e om. 1 o WYJSCla metr 0,93, 0.64., 0.56 mr.· 

C e t. D k . e w wielll a~:atuukAcb zarn ma . a su Dl metr po 2.30, 1.65, l.Oó, 0.78 mr. 

Oddział konfekcyi dla mężczyzn . 
Pr.awdf.iwie sąd?Jmy, iż nu .. ;,z wyb6r godny widzenia. 

Każ~a cena, - ka:i;da farbu, ka7.dy gust do wyboru. 

Ubrania dla mężczyzn 45.00 do 7,50 mr. 
Paletoty dla mężczyzn 38,00 do 8,50 mr 
Ubrania dla chłopaków 22,00 do 4,:)0 mr. 
Paletoty dla chłopaków 20.00 do 6,00 mr . 
Ubrania dla chłopców 13.00 do t, 7 fi mr. 
Zakiaty z materyj kosm. lO,oo do 2,50 mr. 

1 l Gar~eroba dla robotników -
. mimo naj l. materyj i odro bit>nia. bardzo tanio. 

Dom towarowy 

E . d w. Kei l & , Co. 
·Lan~endt•eer-Dworzee .. 



odsłanne płsmo ltdowe dla Polak6w 1a obt!y~nie, poświtcotł& sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 
l 

lfrl~tl.zl co•lł•z•ł• z wYlałkłem ch!l Jołw.eu"~Ycl 
ł tlt~stktam rtlis~·łJnvm n. 1~: • .Nuka f.dt:Utkrau 1 ty. 
tdalkłtlll IDOliC:tnym p, ł. .. Glos 2Ót!!ik6w ł aałlłi• 
lłlJ". enz nłltmk!tm łittracklem D. t ... Zwłartladio", 
f1Gt49lata k'wartaln.a Da uoczcie i 1 liałoWJ'dł •"'Ynolł 
11111'· 10 fen .• 11 z odnouenlem do doma 1 mr. Ji ft.a. 
..,J/t1rn PolakJ" uoiuny ~~~t w cen»ik• ttcdoyym 

ood znakłem .. t 1>ob!Jacb" nr. lal. 

Módl się l pracuj ł 

Za Inseraty płaci sic: za miejsce rządka drobnego druku 
li fen., ~ za os,rloszenia zamieszczone przed inseratami 
~ Ofen. Kto często osrlasza, otrzyma odpowiedni opust 
uylł rabat. Za tlemaczenie z obcych języków na pol
Iki nic się nie placi. - Listy do redakcyi, Drukarni 
ł Ksiegarni należy oplacić i podać w nich dokladnv 
••rts piszące~o. Rekopisów się nie zwraca. Nazwisk 
kerespond.entów bez ich upoważnienia nie wskazuje sie. 

Bochum (\V tsifalla), ni~dzi~la IS·g listopada 1903. Bok 3. 
Redakcya, Drukarnia Księgarni'.\ ,.najduje &ię przy ulicy :MaltheseretJ.•ns.t:.c nr. 1:7 na dole. - Adres: ,,"\rViarus Polski", Bochum. 

lodzice polscy! Uczcie dzleeł awe 
4 ezyta6 i pisać po polsku! Nie 
Polakiem, kto potomstwu swemu 

. rJil;tmezy6 sl~ pozwoli ! 

% wypadków dnia. 
Sprawa wyborów do sejmu w Opolskiem. 
"Oórnoślązak" pisze: "Pewną ciekawość 

budzi obecnie Opolskie. Wiadomo, że tamtejsi 
'iemcy usunęli kandydaturę p. Szmuli, stawia

jąc w jego miejsce niemea Vogta. Polacy, iak 
pisze ks. Sauer w "Schles. Vołkszeitung", grożą 
niemcom, że skoro padnie pierwszy glos na V ag
tata, będą glosować na Szmulę i ks. proboszcza 
Skowrońskiego. 

Jeżeli to prawda, to jest to bardzo szczęśli
we rozwiązanie kwestyi. Niem{;y-katolicy dali 
już tyle dowoo'ó\v niesforności \v"10bec nas Pola
ów, że naJeżaJoby im się raz przecież porządna 

nauczka." 
Rosya przeolw żydom. 

Rozporządzeni·e ministra spraw wewnętrz
flych zakazuje żydom przybywać n~ kuracyę do 
klinik moSkiewskich, tudzież do miejscowości 
letzniczych na Krymie. Dawniej już .wydano 
podObny zakaz co do kąp·ieli kaukazkich i miejsc 
\ąpielo\vych bałtyckiego morza. Skutkiem za
bzu chmary życl'ów napł'yną do \Vód Królestwa 
polskiego i Galicyi. 

Rządy bez parlamentu. 
Berlińska prasa donosi z Wiednia, że rządy 

Austryi i Węgier upoważnić chcą Illiinistra 
spraw zagranicznych do zawarcia traktatów 
handlowych, bez oglądania się na parlament. Do 
kroku tego zmusza oba rządy obstrukcya< parla
mentarna. 

"Kriegervereiny" a polityka .. 
Na niedzjelnem posiedzeniu "Kriegerferei·

nu" w R.ybniku prze\vo<fniczący jego kontro·ler 
katastrowy Voss uprawiał agitacyę wyborcz~ 
na rzecz niemców. Zawiadomił między innetm, 
że dwu czlonków zarząd wykluczy~ za to, że 
głosowali podczas wyoorów do parlamentu na 
~aka. Potem wzywał wszystkich czlonkó-w! 
aby po'Clczas ~·yb-orów scjmo·wych nie ~łosO!\\~łr 
fla Polakó\v b~ każdy kto Polako·\\ i oddaje gl-o·, 
POpełnia zb;odnię wobec cesarza i rzeszy. ~·
dacy! Widzicie, jak ,,krygerverelny'_' up~awlaJą 
Wrogą ludowi polskiemu politykę. K)edyz ~re: 

· ~Zcie nad~jdzie czas, że lud nasz przejrzy t mu 
Jeden Polak nie będzie naJeżal oo tych zrwiąz:
ków W10jackich. Bracia! agitujcie z . cafych stl 
iltZe<:iw tym związkom, aby jak najprędzej tyl
ko sami niemcy tam się bawili. 

Telegramy. 
B er 1 i n.. W sprawie procesu· br. Kwne:

klej, zostanie wyrok ogłoszony prawdopodobme 
łf SObotę 21 bm. • 

B e r l i n. Rząd dotąd nie zd.ecedowaJ ~, 
~ma zwołać parlament. W każdym razte 
Zbierze on się jeszcze w tym roku. 

W i e s b ta d e n. Zawalił się tu dom w rya
kl- Z ludzi lłikt szkody nie poniósł. 

P e t e r s b a r 2· Zatonął parowiec ,,Ro-
'eli". Siedm 05Qb oalazło śmierć. 

Aleksander. 
Po śmierci Jana Olbrachta ZJechali się Po

Iacy do Piotrkowa na seim, żeby się naradzić 
którego wybrać z pomi~dzy braci kr1)lc\.V kkh. 
Przybyli tam i Lit\\ ini z oświadczeniem. że pra
gną ściślejszego potączenia z Polakami i chcą 
być pod jednem królem. Uradowani tern Pola
cy odrazu obwolali królem Wielkiego ksiecia 
Aleksandra. - PrzyJechał \\krótce Aleksander 
do Krakowa .i został koronowany przez S\Ve-go 
brata Fryderyka, który byt bilskupem krakow
skim i Kardynałem. - Zona jego tleJena nie by
la koronowaną, gdyż by!a schyzmatyczką, cór-
_ką Iwana III. wielkiego k ięcia Moskiewskiego. 
Ożenił się z nią Aleksander, żeby Litwę od na
jazdów Moskwy zabezpieczyć, a Ojciec św. po
Z\VO!ił na to rnalżef1stwo pod warunkiem, żeby 
wielki książę starał się ją na\\ rócić. Ale darem
nie on nad tern pracowal, ani się ona navrródla, 
ani to małżei1st\\ o Litwy od najazdów nie zasł'O
nilo. - Helena choć dobra kobieta, tak była śle
po ojcu posłuszna, że O\Vszern schyzmę na Li't
''rie i Rusi rozszerzara. 

Zaraz po kor".macy: y~echał kr l na Lit-
wę, żeby jej bronić o:ct Iwana, który ją pomi1no 
pokrewier1stwa najechat Tam król miał' kniazia 
ruskiego, którego bardzo polubil; ten kniaź na
zy;wa,r się Michał Oliilski, a pochodzit od chana 
tatarskiego. Parniętając na swój rod, chciałby 
się byl zrobić księciem palistwa jakiego, myśla~ 
więc o za1ęciu Rusi i dla tego wkręcał się w fa
skę króla, a oczerniał przed nim niektórych pa
nów litewskich, co dumnemu kniarZiowi· nie 
sprzyjali. Król ohsypywa1ł go bogactwy a tak 
mu ufal, że już byl gotów tych panów stracić. 
Szczęściem, że kanclerz Jan Laski od'w1ódł kró
la od tego postępku. Ale potem na sejmre w Ra
domiu r. 1505 Biskup wuteński Tabor wymawiał 
króJ.owr tę niecheć dla panów· litewskich. Król 
już był cierpiący, to go tak wzruszyło. że został 
przez pół ciała paraliżem tknięty. 

Na tymrie sejmie wprowadzono ustawę, że 
króJ nic nie postanowi bez powszechnej zgody 
senatu i szlachty, co utorowało drogę do nie· 
szczęsnego liberum' veto. 

1 liedlugo potem najechali Tatarzy na! Ruś; 
C.iliński zebrał na prędce 7000 ryce.rstwa i od
niósł nad nimi wielkie zwycięstwo pod1 K1eckiem 
r. 1506. Kiedy o tern donk-siono królowi, iuż był 
umkrający i 11110\.\ ~ srracil, wzniósł tylko dzięk
czynn16 oczy i ręce do nieba i żyć pr·zestał r. 
1506. 

Z Górnego Slązka. 
,.Oa:z. Opolska·· pLze: . l 

"W ,,Oppełner Nachrichten·· obnr_za. s1 ~ ~tos 
bardzo dobrze nam .znany, na \V. }~s 1 ęd·za ~ko
wrofiskiego, z powodu jego listu zamiesz.czone
go w· ,,Oaz. Op.'', nazy\vaj~ ten list "nie~ łycha
nem wmieszaniem się do wyborów \' r naszym 
okręgu". Ponie\ aż ten list wyd1mko\' ·aliśmy 
także w kilkuset odbitkach, prze.to nasz przeci
wnik nazywa go pismem ulotnem (Fl ugbłatt) i 
strasznie się gnie va: na S-łowa pra·wdy, które w 
tym liście są wypo\\?ed-zian~. ni': ~bijają~ bynaj
mniej rzeczowo do.bitnych ·l tresc1wych WyW'O

dóW' ks. Skowrońskiego. Jako o,dpawiedź na 
marne obelt?;i' w "Opp. Nachr.~· zamieszczone, o
trzymujemy od ks. Sk. następujące Oświadcze-
llie: 

Mó.i li t do ,,Gazety Opolskiej" nic byt prze
znaczonym na pi mo ulotne (flngblatt). lecz na 
artykul. \V przeaomaczoncj odez\\ ic sam.o .... 
zwancow centro\\·ych muszą te sliQ\Va "tj. 
wrogiego pal1snvu i w·ierze katolickiej·' stać '"' · 
cudzystowach jako objaśniający dodatek autora. 
Nawiasy widocznie przez niedopatrzenie zece:.. 
ra opuszczono. 

Z artykułu ,.Eine unerh6rte Eimnischung ill 
die \\'ahlbewegung" ,,Opp. Nachr." przekony"' 
\vam się z pra-.,·dzi,,.: ą. niekłamaną przyjemno
ścią, że cięgi wymierzone za SW'a\\'Olną odezw~ 
ł)yfy dotkliwe. Na pror()ctwa fałszywego pro~
ro.ctwa falszy\\ego proroka odpo,,·iadać uw-a
żafbvm za ubliżenie memu honomwi. Wiado-· 
mą fest rzeczą, że każdego Polaka, ni1ecentrow
ca, pjętnują na Ślązku jako socyalnego demokra
tę, wr-oga wiary, zdrajcę stanu, łotra, obludn'ika · 
- w: ob ;vodzie przemysłowym zaś - hahara, 
arcykocendra itd'. 

Btoto tych brudnych wyzwisk nas zbryzgać. 
nie zdola- kala tylko usta tych, którzy ta·kiemi 
slowami się posługują. Z rzeczo\\ ym przeci
wnikiem wdałbym się \\i' dyskusyę - z uliczni
kie-m ni . Jeżeli autor artykułu .,Opp. Nadtr." 
mieni, żem się niespra\viedli\vie \vm·ięszat \V\ 

spra'WY wyborcze w Opolskiem, to się myli. 
Nasz ruch narodo·wy z.ostal przez opolską ode
Z\\ ę niemjecką w haniebny sposób spohvarzony, 
a każdemu oszczercy należy się winna odlpo .... 
wiedź. Albo czyż samozwallcy opolscy myślci, 
żeśmy na to tylko założyli polskie Tow-arzy .. 
stwa, alby się potem na ła·wę polożyć i dać się 
od lGlŻdego zarwadyaka centro-wego chłostać?, 
Nie, panko\vie, my chcemy stać na straży skar
bów narodo~ ych i religijnych nasz~<W ludu r 
będziemy ~ię wszystkiemi wyborami na całym 
Oórn. Słązku żywo zajmowali, bo nie możemy 
tego znieść, abyśc'ie naszym ludem· polskim: jak! 
wiechciem pomiatali1 

Dość te:i buty l Dość tej \Vzgardy! Nie..;h 
lud odwdzięcza się za t9' spiesznem \VStępowa
niem do Towarzystwa ludo·w-ego. Zgłoszenia 
chętnie przyjmuję. 

Ks. Skowroński 
prolboszcz w Ligocie pod Białą (Ellguth-Ziilz) 

dnia 11. l I. 03. 

Niemcy wszędzie chciel1by stę pa
noszyć. 

:Vybuchł zatarg: językowy w sejmie dalmackim .. 
Wszystkie strormictwa, Chorwaci Serbowie, Włosi
zaz yczaj niezgodne, zazwyczaj z sobą walczące -
podały !'Obie ręce. by odrzucić projekt rządowy9 
wprowadzający d władz dalmacldch język niemie
cki do urzędowania wewnętrznego. 

Dotychczas urzędowaniu wewnętrznem drogą 
tradycyi i przyzwyczajenia obowiązywał język wło-. 
ski. Obecnie jednak, 2dY na pół miliona Chorwatów 
i Serbów znajduje się w Oalmac. i zaledwie 12,000· 
Vłochów, byłoby niedorzecznością podtrzymywać 
ową pozostałość administracyjną z czasów rzeczypo
spolitej Weneckiei. Poczucie słuszności i logika dyk
towałyby wprowadzenie do ur~dowania wewnę
trzne2,o mowy chorwackiej. 

Gabinet postąpił inaczej, chcąc rozszerzyć zakres 
·pływu języka niemieckiego i przygotować teren pod 

zniemczenie Słowian południowych. 
jak przecież czuł, że działa wbrew słuszności, 

dowodem najlepszym mowa sobotnia namiestni"h ha~ 
rona Handla. 

Baron Handel oświadczył w seł.mie, że łależy za
prowadzić język niemiecki w urzędowanil wewnę
trznem z uwad na mhlłsterya w Wiedniu Urzędo
wanie w języku chorwackim byłoby ni~Yiodnem 



dła referentów ministeryatnych. Poczciwy tJan na
miestnik, tak. wystawiany jako świetny urzędnik, w 
swym mózgu biurokratycznym jest widocznie zdania, 
że nos istnieje. dla tabakierki, a nie tabakiera dla no
sa. Według iście wiedeńskiego poglądu cały kraj o 
przeszło ·półmillunowej ludności musi natoży'ć sobie 
na szyję obrożę obecne~o i niesympatycznel;!o języ1(a, 
byle - broń Boże! - kiJkudziesięciu referentów mini
steryalnych nie tramo na trudności w urzędowaniu i 
rnogło wedłu~ . jedne~ o i tegosamego szablonu zała
twiać sprawy z całej monarchii. 

To też mowa namiestnika i w sejmie i w całej 
Dalmacyi W}'wołała oburzenie powszechne. 

W sobotę .sejm dałmacki odbył dwa posiedzenia: 
popołudniowe · i wieczorne. Poprzednio wszystkie 
kJuby sejmowe naradzały się oddzielnie i oświadczyły 
ńamiestnikowi, że jednomyślnie odrzucają .projekt u· 
regulowania stosunków językowych w władzach . pait· . 
stwowych Dalmacyi. Ten projek bowiem przyznaje 
językowi obcemu niemieckiemu tak przodujące stano
wisko, że naraża i nadwyręża przez to prawa naro
dowe chorwatów. 

Naród chorwacki ma prawo, by władze dalmac
kie urzędowały i korespondowały w języku chor·
wackim. Tylko podania włoskie należy z.afatwiać po 
włosku. 

Posłowie wtoscy odrzucili także projekt rzą4owy, 
piętnując jako s:;ermanizatorski ~ obliczony na . za~ 
szczepienie w Dalmacyi języka obcego, j:ęzyk:a nie
miecłde~o. 

Na południowem posiedzeniu sobotn.iem sejmu 
poseł chorwacki Trumbicz wy2losił długą, zapalną 
mowę przeciwko zamiarom germanizacyjnym obe
cnego ~abinetu. Jakże się szlachetnie i dodatnio -:
wołał - odbłia zachowanie Włocłl wobec takie~o 
ciasnego postępowania ministrów austryackich. 'Wło
chy u'mieją cenić wolnościowe dążenia Cłtonvatów. 
To też. w Dalmacyi Włosi i Chorwaci, razem zjedno
czeni, rnuszą zwalczać molocha niemieckie-go. Serb 
K9vacevicz potępił także obecną politykę ministnhv 
austryackich. Ożył w nich samolubny, krótkowidzą
cy duch 1\'letternicha. To słę pomści, i to niedługo; 
l(ovacevicz mówił wogóle nieshrchattie ostro. 

. Na posiedzeniu wieczornem mówił namiestnik w 
obronie języka niemieckieg:o. Lecz prócz argumen
tów. o wygodzie reierentów ministeryalnych - nic 
inneg:o nie umiał przytoczyć. 

Poseł wtoS'ki Salvi zbierał ogniste oklaski całego 
sejmu, gdy pytał szyderczo, iłe muszą być warci inni · 
urzędnicy przyboczni dr. I<orbera, jezeli baron łhmdel 
- jak zapewniały gazety wiedeńskie _, byt jeJ;!o naj
lepszym urzędnikiem. Wszak barona Handła przy~ 
słał obecny gabinet do Dalmacyi, by stworzył tutaj 
}Vielkie stronnictwo rządowe. Istotnie cały .krai i 
-~uystłde trzy narodowości skupiły słę w jedno stron
mictwo, lecz idzie ono przeciwko rządowi. 

. ·Radykalny poset chorwacki Smodlaka zauważył 
·zjadliwie, że Chorwaci sa ~łęboko wdzięcźni prezeso
wi ministrów za to, że tak szorstko i bez titośnie trak
tował biednych, zkneblowanych i zapomnianych 
Chorwatów. \V ten sposób pobudził ich do oporu, do 
zebrania wszystkich sit i catei energii, czeg.o do\-vo- . 

. dem przebieg c a tej .sesyi sejmowej. . . 
VV najbardziej ku południowi wysuniętym sejmie 

.. monarchii spotkała biurokratów wi~~ei1skich porail{a 
·ciężka. Przypomniano im, że tabakiera musi st~ .. 
żyć nosowi, zaorotestow":_no ~rzeci~_k? ich r~hoqe 
germanizacyjnej, okazan-o tm meuinosc t nlechęc. 

. ·widzimy, jak tu wszędzie niemcy starają się wy
drzeć Słowianom ich język, lecz chwata Bogu, Sto-
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Opowiadanie historyczne z X wieku 
· napi:~ał ' 

\Valery PrLyborowskł. 
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Żubry, widząc zastąpioną sorb.ie drogę, za
trzymały się jak wryte. Ale naciskane z tyłu, "\V 

jednej ch\vili pochylily swe łby wspaniałe, naje
żyty grzywy i rogami uderzyły w zastępującą 
im kupę wilków, prąc naprzód, tratując, W'yrz:u., 
cając w górę z ~ogr·omną siłą tych, którzy do'Stali 
się na ich rogi. Wycie, mruk dz}ki, jęki, stra
szne jakieś glosy, ndZY\\"ały się z tei zbiteJ gro
mady zwierząt. Co chvVlila wylatywał ·w górę 
~vilk z ciekącą posoką, rohit kilka koziołków i 
!padał trupem na grzbiety żubrów lub sVIry.ch to
warrzyszy; to ch\vila także walił slę ciężko ten i 
.ó-w z gromady żubr6w i zaraz pokrywała go 
!rojna, zaciekła gromada napastników~ 

Na koniec żubrom udało się stratować za
stępujqcych im drogę i przedrzeć się na drugi 
brzeg lasu. Ale jakże ich nicw·iele się przedar!o!. 
Sambor na-liczył ich zaled\vie sześciu, reszta 
stała się tupem·\vilkó'>v. Podczas, gdy jedne pu
śdty się dalej za uciekaiącemi żubrami. inne o
,gryza.fy swą zdobycz. \V zbitych, ruch h\\ 'Y Ch 
gromadach, O:bsiadty pokonanych nieprzyjadót, 
szarpały ich, kawalaroi wyry\\ "ały krwa\ve mię
so, gryzty się między sobą, warczały \Vściekle, 
r:I:u,r~c..ty się "\vzajemnie na siebi-e. Powoli, gdy 
wszysth.J pożarły, i na polanie przy szarych 
blaskach nia1 świecily tylko białe, nagie kości, 
poczęty 1"1ucać się do lasu, w pośdgu za z.bie
,gtymv żub'ami. Miejsce· kraw~o boju pustosza
·ło coraz bu·dzięj'i zalegaJa je zwykla. nocna d-

WIARUS POJ.:SKl. 

wianie się budzą i stawiaj.ą opór tym krzyżackim za
chciankom. 

Odzyskana ziemia polska. 
Z rąk niemieckich w polskie przeszłó od r. 1980 

do r. 1903 ·według zestawienia "Pos. Ta2eb!." nastę
pujące maiątki: 

l) Brzostków w powiecie jarociński.m, 671 ha., 
nabyl p. dr. Bogumit Hebanowski od p. 1'\. Engeł~ 
hardta. 
. 2) Mielęcin w pow. kępińskim, ll67 ha., nabył p. 
Leon Hulewicz od pp. Hirscha FriedUindra i Rauscha. 

3) .Rudniczysko w pow. ikępińskim 780 ha., nabył 
p. B. Szczaniecki od . p. Hirscba i Priedtaodra. . 

4) Zetazno w pow. kościańskhu, 363 ha., nabyła 
Spółka ·Ziemska w Poznaniu od p. Edmunda Hent
sche la. 

S)' Koronowo w powiecie leszczyńskim. 215 ha., 
naby.r poseł dr. \Vitold Skarzyt'lski od p. E. Sande.ra. 

6) Chudopsice w pow. nowotomyskim, 749 ha., 
nab:rt p. R. Sulerzyński od p. Rysza.rda Schulza. 

7) Zębowo w pow. nowotomyskim, 1470 ha., na
by{a ~ani Łącka z Pokosławh od pp. Bergerów. 

8) Goluń w pow. średzkim 46cł ba., nabył p. Pą
~owski od p. L Hellinga. 
, 9) Wojdal w pow. inowrocławskim, 361 ba., na
byt :P. Chrzanowski (ten sam, który Katarzynowo 
sprzedał komJsyi kolonizacyjnej) od Spółki handlowej 
Blumberga i Schreibera. 

13) Pietronka w pow. chodziesklm~ 1675 ha .• , na~ 
, był p. hr. lgrJacy Bniński od p. Ationsa Stracha. 

11) Sierniki pow. strzelińskim 322 im., dawniejszy 
właściciel tmi! łiinrichsen, nazwiska nabywcy ,;.Pos. 
Tagebl." nie podaJe. · 

12) Brześć "" pow. strzelhiskim, 474 ha., nabył p. 
"VV. Miech od p. A. \Vernera. 

Razem 34 000 mórg ziemi przeszro w tych latach 
z rąk n1emiecki-ch w polskie. .,Tagebl.'' oburzony z 
tego poWodu, krzyczy o zdradzie i1lemców, a zapomi
na, że ów r!ab:rtek polski nie stoi w żadnym stosunku 
z olbrzymimi obs:zara.mi zaprzepaszczonymi przez na
szych sprz-edawczyków na kołonhacyę. 

.Ziemi ~e polskie. 
Z PMts Zachodnich, Warmii i Mazur. 

W ąbrzeźno~ l(omi'sya koloniżacyjna ku pil a 
w powiecie: wąbrzeskim vY Pru.s.ach Zachodnich 
majątek Heinrichsberg obejmujący 300 hektarów 
o·d p. Studteg;o i majątek Bergheim, obe3muiący 
250 hektarów od pani Schmelzer, zamierza też 
wkrótce nabyć kilka innych ma3ątków w tym 
po\viecie. 

Gdańsk. Ponie.\1."aż szczurów v: okręgu por
towym w No-wymporcie jest tak wieł'e, że trud'
no ·sobie z niemi dać radę, v.rięc liragistrat tutej~ 
~zy ·wyznaczy l premie 5 fenygów za zahicie 
kaJżdego szczura, · którego. trzeba odstawić na 
policy i. 

Tuchola. Nad majątkiem \Vłaściciela młyna 
riugonar Schmekela w Piszczku otw·orzono kon-
kurs. · 

. Tylża. K~ranym być może ten, kto WykJk.,.ro51 
Pl~szy, n. p .. b:l~t kołejo~vy tr~eciei klasy Wsią. 2 li 
dzre do drugleJ 1 odbędZle vv nrej podróż. Sąd 1 be 
uważają to za oszustwo. Sąd ławniczy w T:~p; 
ży skazal niejakiegoś Gruberta za to na ZO tnr 
kary i zaplaceni'e kosztów sądowych. Opr' "y" 
te~o musia~ zasądzony. zap!adć 6 mr. zwyk i·" 
kary, jaką Z\\tykle zarząd kolejowy ściąga. ;, ; 

.Z WieL Ks. : Poznańskiego. rz~ 
P ~ p t " . KI 'I dZI ' oznan. " os ęp p-ts ze: erycy · kur W' 

poraz pierwszy byli we wtorek na prelekcyj~~ , 
"akademii germanizacyjnej." - Na kursy zapj.} ~. 
sa.f się także do "akademiri" ks. kam. MeszczYń. ~,to 
ski. - Zdaje się, że; od wypędzania klerykó~ łli 
prelek~ye z II i _III _kursu odstąpiono. Z owy~~ 
80, Rtorzy podp1sah memoryal, nikt uczęszcz~· 
nie .potrzebuje. .Jak<> tak<> rzecz jeszcze zal ~· 
\viono. a 

1 

Gniezno. vVśród robotników w Karnisze .a 
wie, dob-rach. rycerskich sp·rzedanych przed kit.~;en 
'ku . dniami komisyi kol-onizac-yjnej, wybuchł tyt~·e 
fus. . Zachorowa.f·o Dkolo 20 osób, . niektóre 

0
' 

nich ciężko. · . . · 
0
'! 

Odołanów. Brak .. nauczycieli nad granic~ k~ 
ślązką jest wielki. W Ruczycach w 4 klasa-c~ :at 
ud~~elają ~ nauczyciele nauki 250 uczniom. W z;o 
U~1e~ho\~1e tak samo są 4 klasy. a 2 nauczyciełi1~e 
dziec1 z~s 220. Posada nauczyctela katGlickieg~s i 
\V Oranow~_u ?rzez. rok ,'.vakovva:1a. Obecnie 2\bH 
posady w · Sw1ecy 1 w 1 archalach wakują. W;.;aJ 
T~rcł:Iałach j~st tylko jeden. na-uczyciel na l~a 
dz1'ecl, w Sw1ecy tak samo Jeden na 180 d'zitld~na 

, vV sbosunku do dawnych czasów pensye nau .. 11 
czycieli szkól ludowych znacznie podwyższooo, 
a m·imo to brak nauczycieli. Poch<>dzi to stąd1 rrie 
że nauczyciel dziś na wszystkie stosunki- zmu. ~. , 
szony jest patrzeć ocYz.am~ inspekt·ora szkołn,ęg<l!.w 
a 'vtasnego zdania objawić mu nie wolno. 3r 

. Miłosław. Czytamy w ,,Koln. Volkszeitung" \V 

Królewski powiatowy inspektor szkolny ~chultz ka 
w Miłostawi u wydal poniższy okólnik dnia 29 Z\ 

października: "vV sprawie nadchodzących WY·tje<: 
borów do sejmu zapewne \VlOlno mi wyrazićr<~r 
nadzieję, ż·e \VSZYSCY panowie nauczyciele wez. 
mą w nich udział i glosować będą na niemiec-~ 
kich walmanów, postawionych w odnośnych o- D 
kręgach wyborczych. Gdyby zaś w którym o- ·n[ 

kręgu nie postawiono niemieckich walmanówtllr 
tarp zaleca się, aby wspólnie się parozumiano g 
przed wyborami co do oddania głosu na nieska~ \m 

zitelnt:lgo niemieckiego walmana. ~ 
Skoro nauczyciel jest jedynym prawyborcą, br; 

glosującym na niemieckiego walmana, pawiniell t 

wybierać samego siebie, aby się obronić przed 1a 
zarzute1n .wstrzymania się od \vyborów, a1oo t 

.~ 

sza; kilkunastu [)(}ZOStałych wlóczylo się jeszcze Mlada jasną taflę wody, osrebrzoną przez ·księ-' 
tit i owdzie, wyszukując zapomnianych kąskó-w, życ, który wspaniale -vvyplynąl na ciemny sza· 
lecz i te wkrótce znik.ty za innymi. Powążne,' fir niebios. Sambor znowu się zatrzymał i slu· 1r 

mądone ieno szumem 'viatru milczenie, zapano- ~hal, a poten1 szepnął do ucha Mlady: ra 
vvało po strasznej wrzawie . Gdzi·eś tylko zglę- -:- Zachowuj się dcho i ostróżnie. 
bi puszczy, od strony, w którą pobiegły ofiary Sam poi2hylil się i wyszli na mokrą łąkę, a: 
i m:i.pastnicy, dochodziła daleka, głucha wrzawa, Żarosfą bujną trav\"ą, pełną karlowatych wierzb 1 

ale i ta ckhla, cichta cDraz bardziej, aż udchla pogiętych dziwacznie olch i trzciny. Od wodY 
zupetnie. Niesko(tczona powaga i tajemniczy szla! świeżość, mile działającar na piersi, po .du· l 
sze·pt przyrody zapanował teraz w puszczy. , sznem, przepelnionem. zgQilizną i wonią raśtln, 
. Sambor poruszył się na drzewie. PO\\rietr~u . puszczy. Sarnbor trzymał za rękę 
--_ ,N;"'-~--~d;;gę ... ~ciek"ifr"~:Y'""""P"ók:i"'"'2zas. _Ni~ dziew·czynę, szedl ,,~olnD, ostrożnie, stara.i~c się 
zadrugo w1lki tu się \vrócą i spra:w.iłyby nam Jak . najmniej robić szelestu. \Vkrótce poczęh 
takie same jatki jak żubrom. Do jeziora już nie- brnąć po grzązkiem błocie, które im do k()łan l 

d l k 
mjejscarni dochodziło. Zaszyli się teraz w las a e.~o. 

To rze.kfszy zsunął się z drzewa, pomógł ogromnych trzcin, wśród których wiatr glośnO 
dzie\vczynie do zejścia i biorąc ją za rękę, rzek l: szeleścial, t!uk je D siebie i za.gluszai kroki po-

. _ vVyciągai dobrze nogl, bo tu 0 życie dróżnych. Droga była uciążliwa . 1 nieznośna:til 
Szczęściem niedługo tnvała. Wkrótce dostali 

idzie. · t d · b · tY. . się na war szy meco rzeg, nagi, purszczys · ~· 
Puścił się naprzód tak szybko, że Mlada le- Tu Sambor kazał zatrzymać się dz.iewczynie, a: 1 

d\v·ie za nim nadążyć mogla . Otodna była, zmę- sam zniknąl gdzieś wśród trzciny i wkrótce pa
czona, obezsilona strasznem vYidowiskiem, iakie · kazał się na wodzie, ptynąc cicho na maleń·kietU~ 
przed chwilą rozegralo się przed jej oczruni, ale c.z6lenku. 
trwoga o jej życie f}(}pychata ją n(łprzód. Droga _ Siadlll.i! _ szepnął _ a żywo. Nad ie' 
by.ta zfa. , Ciemność, owa nieprzejrzana; nieroz- ziorem gromada jakichś h1dzi. zbójów zapewne. 
jaśniona niczem ciemność oga;n1ęta puszczę - i · obozowisko rozfożyla. Spiesz się. 
M lada co ch\Fila się potykała, a nawet przewra:- M lada nie potrzebov:ala, bY: jej to poWta' ~ 
cała - i trzeba by lo tylko głębokiej znajomości rzano dwa razy. \V skoczyła do łodzi i Sambo~ zn 

la u Sambora, by nie pobłądzić \\"śród takiej no... począt cicho, przy pomocy wiosła plynac 
cy. 

---.: Ja w nocy dobrze widzę - gadat, dzi-
• wiąc się. że Mlada potyka się, lub uderza o drze
wo. ~ No! no! _:_,__ dodawa~ jej Ddwagi- już nie
daleko, już czuję węchem WDdę i zapach trzci
ny. 

Jakoż uszedłszy jeszcze ze cztery stajania, 
\Vśród ·coraz bardiziej rzedniejącego lasu, a ra
czej Zmieniającego się w gęste krzaki, ujrzała 

wzdłuż brzegu, zaroslego, krzakami. staraiac ~ 
się być ciągle w cieniu. \Voda na środku jas~ 
srebrzyła się od mi.esiąca. Nakoniec, . gdy ~, 
ten sposób dość dtugo płynął, nagle skręcil. na 
środek, puści~ się szybko i "\Vkrótce zaczerruat~ 
prze'd nimi gromada wysokich trzcin i krza~ó~: z 

- Otóż i \V'VSpa! - rzek t Sambor gtosno ł 
\vesoło.. - Teraz możemy być spokoj.ni. 

0 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 



... ł<Jso\\·ania na Pclak.a. J eżeh n~uczyciele będą 
· 12 JisuoPad~ \Vybram. w~m~naJmr, ._nate~czas s_ą 
d oowiąZam do sta,\Yienra Slę w Srodzłe 20 b-
l:ZO pada. abY wybierać posła". . 

Ylfsto poznań. O aresztowaniu nakła.dzcy ,,Pra
• ry" p. Bie~ermar:na donosi "Telegr .. ~iu·(U ~rot .. 
1 . " jak s~ę zdaJe, IZ urzędow-ego zródla, IZ p. 
B~ ;resztowany z,ostat ~v~k~~ek podejrzenia, że 
rzekupił . dozorcę -vvrtęzmo\Y we \V ronlkach, 

rdzie karę za przestępstwo prasO\l·e odsiaduje 
s a'l\mieiszy redaktor "PracyH dr. Rakowski. aby 

-;ę z nim mógt po~z~1mieć .. Dozórca także a.re-
>zrowa;nY, przyznaf s1ę do w my. . 

lli 
,Zę Slązka . czyli .Starej Polskl. 

c!' Bytom~ "Schl. Volksztg." ogłosiła w ostat-
. ich ·numerach dalsze podpi·sy księży,· którzy 

ali swe nazwiska pod: znane oświadczenie dzie
·anórw górnośląz·kich \V sprawie wyborów do 
~entrum. Oświadczenie podpisali więc księża z 

il·dekanatów· l'vliko.t.owskiego, Raciborskiego, Sió-.ł
l}owskiego, lorski ego, Dubieńskiego, Opolskie
~0, Rychtalskiego, Strzeleckiego, Wodzisław'

. jsk{ego, Sycows1dego, Bogacic;kiego i Orognw
'.~ kiege. Podpisanych. księży z powyższych de
c~~anatóV{ jest 144, czyli r~zem z .po~rz.edmo o~t~
W zonymi około 430. - Są to \Vtęc Jl:lZ wszystki~ 
eli1~ekanaty- a jest ich razem 3D- z \\'Szystkimi 

~
. siężmi, którzy podpisy swe dali. vVed.lug o
liczenia w-yżej wspomnianej gazety nie podtpi

r-a1{} się tylko 24 księży, pomiędzy którymi 5 
5tl!ma być ciężko chorych i 2 takich, którzy z for
dunalnych względów~ oś\dadczenra podpisać nie 
u. ·hcreli. 
<>1 Kocbłowic.e. Z po"\vodu pijańst\va pcniós.l 
dqrieszczęście syn gospodarza Depty. · J echa:?· on 
U· il' nied~ielę z kilku rów11ież napilemi górnikami 
o!'~ ' szalon1-1n pędzie po nadzwyczar spadzistej 

jrodze z wrzecklej kolonii, przyczem: spadł z 
g\voza, t D.osta{ się pcod kola, które go ciężko ·po
ltz kaietzyły. Tymczasem towarzysze jego, nie 
29 zważając bynajmniej na niego, najspokojniej po
je<:hali · dalej i dopiero następny prze.je.żdża:jąciy 
C!ljrogą \\·ó-z zabrał poranion{;go dn dnmu. · 

z. Nakło, pow. tarnogórski. . vV spraw-ie kan~ 
-~eyuatury hr. Edwina Donnersmalika1 syna hr. 
~onne~srnarka. na Na:kle, ~tóry je:źdz~ po zebra
·mach 1 chwail swego dz1adka l• kt.ore.go cen-

, lrowcy chcą mieć posłem kosztem lnd'u polskie
go, chcę i ja glos zabrać. vV pra·wdzie nie znam 

a: iłlli dziadka pana. hrabiego, ani dobrodzejstw }e.~ 
~o. Znam ale ojca ml•od'eg1o h rabtego i jego d·o-

ą, brodŻiejstwa wz.ględem ludu polskiego. Otóż 
11 tary hrabia v"-ybudował nam kościół, który te
fa~ ~est parafialny; jest to bardfzo ładnie z jego ·. 
trony, ale cóż, kiedy lud polski ma jak na}\\~ięk

sze straty przez germa.11izacyę w rym koŚCiele, 

E
bo Wiidzicie, kochani' c.'Z.ytelnicy: ISDO polskiCh 

· rafian ma prawie tyle nabcżefJst\nl, i1e pam 
u·. ~bia ze s!użbą, na1uralnie ·kosztem po·l'skich pa

rafian. Drugien1 dobrodziejstw·em p. hrabiego 
est wybudowan1ie ochronki dla sierot i · szkółki 

ę, ak zw. szpHsżuli, gdzie zakonnice sprowadzone 
rzez p. hrabiego gennanizują sieroty \'v1 o-chron
~ t' ·dzieci w szkółce, a wszystko dzięki dobro-

• 1 P. hrabiego i księdza proboszcza. który 
' ' awet z ambony zachęca rodziców do pos.rlania 
:e._wYch. dz~eci do' owej szkółki. A c.o się w jego 
l~Mp~lmach i hutach dzieje, o tern się nie będę 
"r'~Zpisywal. Tak \Vygląda centrowa spra\vie-
11 h\VlQSĆ! 
s 
o . Z innyeh dziełnir. Pol.ski. 

l\raków. Panie tlelena hr. Brezowa i Ma• 
a:~Ya ~ hr. Soltyków Kożuchowska ofiaro~vafy 

la ~ka:rbca katedry na V/awelu cenną pamuątkę 
y.I'U{fzmną, ołtarzyk vv kształcie szafki z blachy 
a tebrne.j \\·yzłacanej, z obrazem Matki BoskieJ 

stylu bizantyńskim. Ołtarzyk ten był na po-
~zątku XVI w. \>. "Iasn{)ścią Bazylego So·ttyka. 

Wiadomości ze świata. 
_ ~ 

1 
Z Ameryld. \V orędzru prezydenta Roose

~ he ta przy onvarciu kongresu. który zebra.l się 
~~ l~e~yę nadzwyczajną, po:wiedzianci. że ~ta~1~ 
i p, ~z.one przyznaly republice kubanskleJ 
~ r:'a Wyj~tk~:r-vve, atoli pozostanie ona w sto~ 
~, . ach bHskr~h ze Stanami Ziedncczonemi 1 

la ato.~~}~ będzie pod względem ekonomicznym 

~~ a~~· . l(ząd. :;tanów Zjednocz,onych nie mo~e 
t . Pozw.ollc aby Kubę uży\'l?aty ohce pan-. 

• \\la: za Jf ' 1 ~ctuf . Pun~t oparcia strategiczny. Dowod~m 
ona anla z-e strony Kuby jest to, że zezwobła 

, n~ ·wna WYbudo\\-"a:nie kilku sta{:yi okrętOV\>"YCh . 
oda...:n potudnio\vych, co ze względu na 

',W l AR. US P 0[ SKI . 

prz:rszJy kanał' panamski ma ,.., idką dla ... tan6w 
waność. 

Z Japonii. \V Tokio 250 osób zgromadzo
nych na uczcie, powzięlo uchwatę tej treści, że 
usta\\"tczne odsuwanie k\vestyi mandżurskiej 
na późnłej szkod'li\ve jest dla interesów Japonii. 

1Prezydent ministró\\ japo6skich ł(atzur przyj
mo\'\-~at onegdaj deputacyę ligi antirosyjskiej. Mi~ 
nister j~pm1ski przyznał, że poJażenie obecne 
jest groźne, atoli dła tego '"·łaśnie potrzeba ja
pończ.ykom jednośd i solidarności. 

Z \Vłocb. l(ról wloski z malżonką wyjeż
dżają dziś do Anglii. Odjazd nastąpi ,! o godzinie 
5 i pór z Plzy. Królowi towarzyszy minister 
spraw zagrankznych. 

Z francyi. Poclpisany przez prezydenta 
Lonheta: dekret ministra marynarki usu\va za
konnice ze szpitali marynarskich. Minister 
twierdzi, że zakonnice nie zajmowały się pielęg~ 
nowaniem chorych, lecz administracyą magazy
n{n\r zapaSÓ\\' ~ którą to administracyę wbrew 
przepisom do siebie przygarrtęły, usunęły przy
tem od siebie \1. -szelk:.:t kontrolę i dopuszczaJy 
s.ię ciężkich nadużyć. Tak oskarża zakonnice 
minister. 

l Chin. Donoszą. z Szangaju, że mieli o
świadczyć książę J uanczikaj i gen era,! M. a. że 
gotowi są wyruszyć prz.e12iw rO'syanorn \V l\'1an
dżunri. \Vojsko ich ticzy 45,01)0 żołnierza. 

Z różnych stron. 
Buer. Żona irnvalidy górniczego .... chocke w 1\\id-

·d.elich zostara niebezpiecznie poparzona. Gdy się 
zbliży.h do ogniska, zapaHfy się na niej suknie. 

HaWngen. \N fabryce .,łielnrichshiitte" został 
robotnik StadWinder tak poparzony wpadłszy do na
czyn\a, napełnionego kwasem solonym, iż niebawem 
ume.rl. 

JLangendreer. Strejk w· fabryce drutu tr-wać 
będzie dalej. · Dyre:kror oś\viadczył, że z robot
nikami zorganizowanymi nie myśli się układać. 
Strejk wybuchł \Yl'aśnie dla tego, iż chciano 
zmusić rol:'10tnikó\\", aby wystąpili z. organizac.:.yi 
zawodo\\>"ei. 

2e też · to 'v 20 vvi·ekn na wet jeszcze takie 
zacofanie panuje między niektórymi pra<:odav,;
cami! 

z CiepH,c donoszą, iż przedsię\'\nzięto tam l 
próby wiegrafawania bez drtttu przy podą.gu 
będącym w ' ruchu. Z odległ;ości 7 kim. wystane 
depesze \\" pociągu dosto\Vni'e przyjęto i naod~ 
·wrót też próba zupełnie ię po\viadla. 

~let.z. S~1d wojenny · kazał pontcznlka BHI
se~ autora książki: ,.Aus einer klein en Garni
son'' za obrazę przełożonych przez rozszerzanie 
drukiem obraźliwych wieśd i za niesubord~rna
cyę na sze·ść miesięcy więzienia i wydalenie z 
armii.- \Vszystkie egzempl-arze książki tej ma
j'ą być skonfiskowane. Skazanemu policzono 
więzknre śledcze za miesiąc kary. 

Paryż. Zmar.ly w tych dniach w Caix, w 
departamencie Somme., \V 90 ro:ku życia, niejaki 
1Vlaksymilian Crappier, szczyci! się nie bez prze
sady, że ma \V'ięcej krewnych, niż ktokohvi'ek 
inny we .f ra,ncyi. Matka C rappiera zmarla w 
roku 1880, przeż:y·w·szy 94 lata i osierociwszy 
10 dzieci oraz 134 w11uków i prawnuków, Crap
prer zaś byl wujem, stryjem lub dziadkiem 271 
potomkó\v ptci oboJej. 

Ro.zmaiłości(ł 
Stopi.enle węgla. \Viadomo, iż ze wszystkich cial 

węgiel tylko; opiera się stopieniu. Należy on do tych 
subst3ncyi, które (jak kamfora. sublimat) ulatniają się 
bez stopienia. Tym~..:zasem przemiana węgla w stail 
p.tynny pociąga l!ietylko uczonych ale i chci\Yych 
zysku wynalazcó\Y, którzy mają nadzieję stopiotnr 
·węgiel s!uysta!iza\\·ać w inną, szacowną jego odrnia-

. nę - dyameut. Nieela wno ·hernik francuski Moissan 
otrzyma! istotnie dyamenty sztuczne, rozpuszczając 
\Vęglel \Y stopionym żelazie; tą drog-ą wszakże po
wstają krysztarki drobne jak pfasek i nieprzezr(Jcz.y 
ste. tlie oplaca.j~1ce kosztownej iabrykacyi. Poniew·aź 
dvamem rnusiaJ pozostac '" na tmze przr o;.;rornnym 
(;fśnieniu, cZeRO do'i\·oJzi jego \\-ysoki cięiar wJaści-

'wy t=3n) Vi poró'ltvnaniu z innerni postaciami węgla 
(=t ~<! - 2); ponie\'/aż na u to nie da s i~ on inaczej sil
nie roz?:arzyć, ulatnia się bo\v-iern szybko \Y miarę 
o~rzewania, przeto W.>ze!kie próby zmierzają do sto
pieni<l. \~·ęgla pod ciśnienien.l. . . . . _ _ 

czono w Petersburgu próby z pierwszą lodzią pod• 
wodną marynarki rosyjskiej. Próby daly \\c'Ylliki 
świetne. · 

Lódź była zbudo'.\'ana w Petersburgu w bałtyc
kich zakładach okreto\\-'}'Ch pod okiem umyślnie W 
tym celu utworzonej komisyi, wedtug projektu itlŻY
niera okręrowego J. Bubnowa. - Znajduje w niej J){)
mieszczenie zafoga, złożona z 12 ludzi z kapitanem 2 
rangi, M. Seklemiszewem na czele. Lódkę porusza na 
powierzchni wody motor gazolinowy, pod wodą zaś 
ba.terya akumulatorów. Rozmiary lodzi są tak zna
czne. że naturalny zapas powietrza \vy·starcza do od
dychania na kilka godzin. Na przypadek jednak. 
gdyby trzeba blyfo pozostać bardzo diugo (okoto do
by) pod wodą, znajduje się w lodzi rezerwoar po
wietrza zgęszczonego. 

Szybkość statku na powierzchni wody wynosi 20 
wiorst, pod wodą 10 wiorst na godzinę. Specyałlly. 
nader subtelnv mechanizm pozwala opuszczać się na 
dO\volną glębokość lub też plywać na pewnej glebo
kości. \V ciągu niespe1na minuty znika lódź z po
\Vierzchni lub też zjawia się na niej. Dla przekonania 
się, czy stalo\\'a skorupa lodzi może wytrzymać naj
\\-iększe praktycznie ciśnienie wody i czy uszczelnie
nia są dostateczne, spuszczono się na samo dno za
toki fiitskiej. Z tej nieco ryzykownej dla zalogi pró
by~ \vyszta zwycięzko. 

Przypuszczano pierwotnie, że przy zaglębianiu 
.się \Y wodę temperatura wewnętrzna lodzi będzie sie 
obniżafa. Prakt:vka data inne wyniki. Temperatura 
podnosi sic o kilka stopni. Podczas jednej z prób zer
wala się nagle gwattowna burza, która zwyklemu 
statkowi groziraby niebezpieczei1stwem. Lódź pod~ 
wodna nie odczuła jej wcale, już bowiem na ulezna
cznej glębokości pod wodą znik~ wszelkie dzialanie 
tal morskich. ·::, 

Jak 'viadomo. lódź podwodna pozwala zoliżać 
się niepostrzeżet,ie do okrętu nieprzyjacielskiego i 
zniszczyć go prZ)' pomocy torped podwodnych. W 
tym celu łódź wiezie z sobą zapas torped. Do \Vyrzu
cania torped sluży specyalny przyrząd pomysfu roda
ka naszego S. Drzewieckiego, pracującego od ćwierci 
wieku z wieliciem powodzeniem na polu balistyki ~or ... 
skiei. Przvrzad p. Drzewieckiego używany jest row .. 
nież- na z\~·ykłych torpedowc~ch w Rosyii, Anglii i. 
Francyi. 

Na.jdotkliwszą wadą todzi podwodnych jest ich 
pozorna ślepota. Ta to ślepota sprawiła, iż Niemcy 
dotychczas nie mają zaufania do żeglugi podwodnej i 
.ociąga.ją się z budovvą łodzi podowodnych. Istotnie, · 
skoro ,fóui opuścl się na dno morskie lub też zanurzy · 
b8.rd.zo, g!ęboko. stemik nic nie \Vidzi i może ldero: 
wać l'od?:i<ł tylko na zasadzie wskazówek kompasu t 
barometru. Dla celów wojskowych uie jest koniecz-. 
nie zanurzanie się na znacznc1 g.Iębokość. Przeciwni~, · 
dla rzucania torped Jóclź musi iść na niewielkiyj glę
bokoścl pod \Vodą. \Vtedy jednak może stet·nik śWo ... 
tJoctnie tttai\eWt'O\V<lĆ dztękr zastosowaniu steru opty
czne~o. również pomysłu rodaka naszego, p, A. Gins
ber~a. Przy pomocy tego pr7.yrządu napadająca łódi 
widzi przeciwnika, \Yie dokladnię, c-u stę dzieJe ~:" 
oko.to na powierzch11i \\·octy, sama zaś pozostaJe nte"" 
dnstrzeżoifn,. 

Pndczas l~dttel z ostatnich prób towarzyszył lo
dzi kr<1żownik lta ódlegluści 10 metrów. Nagle lódź 
zanurzyła się i poph,.nęla. kiero·wana sterem opty..:. 
cznem. Kapitan krc1żownika, straciwszy wszelki śla(f . 
łodzi poclwounei. tak się zaniepokoil, że zaalartnowal 
załogę i spiesznie pojechał do KronszŁadu dla Zawia
domiania w!adz o zasz.tem nieszczęściu. 'Wkrótce po
tem n<łdcszla wiadomość z Petersburga, że lódź 

· szczęśliwie prr.ybyla. 
Ster optyczny wykonano z polecenia minister

stwa marynarki \Y jednej z fabryk przyrzą 'w opty
cznych w· Warszawie. Jak się dowiadujemy, wyna
lazca opatentowa.! swój wynalazek w różnych pań
shvach. 

Ostałnie wiadomości. 
B e r l i n. \Vedług dotychczasowych obli

czeń do sejmu wybiorą posłów: Polacy 12, cen
trum 88, konserwatyści 118, wolno-konserwaty .. 
wni 45, narodowo-liberałowie 74, partya ludowa· 
22, zjednoczenie wohaomyśłne 7, duńczycy 2, 
dzicy 4. Razem znany przypuszczalny wynik z 
228 obwodów, w których wybrano 372 posłów.' 
Socyałiści żadnego kandydata nie zdołają prze. 
prowadzić. 

A m s t e r d a m. Na wyspie Łombok zbun .. 
towałi się tubylcy przeciw holenderczykom. 

Nadesłano! 
\Vłellde miasto Gelsenkirchen posiada zdol

nego krawca Poiaka, którym jest znany po
\\'SZechnie p. Apolinary. Wojczyński. l"v1ieszka 
on przy ul. Vereinsstr. 19. 

Rodacy powinny przedsiębiorstwo p. Woj
czyfiskiego gorliwie popierać wedlug haJ5la: 
Swój do S\\"eg'O! 

·- -·· . --· 8 Resfauracva ,.Reichshof" 
e w Ka.stl'Opie, -
• przy ulicy W1tttnerstr. nr 28. .a, 

poleca się uprzejmie łaskawym '\TZględóm. ._ 
--0-- ' 

• ,;,Viarus Polski'· jest w tej restauracy,i wył?~ony, 

Przy użyciu olbrzynuego ctsm nta LJ00---3000 
atmosfer uda.Io się r\. Ludwigowi stopi~ węgieł w 
piecu elektr:y·cznym. (luku wol~aiczn~m). Za oziębi~
niem \Vęgiel mia.l s1ę skrrsnllZ0\Vac w dyameut, ze 
jednak niepodobna ?:d~ ze, ;nględów , technicznych 
ostudzić masę, stopio~eJ dosc r~ptowme •. utworwny 
dyament przemieml s1ę na grap t. odrnt~nę . w~.gla 
rrm~ej gęstą (ciężar wt 2). Pro~y. Ludwtll;a, JakKOi
\\riek nie uwieflczone jeszcze skutkiem praktycznym, 
dowiodły t p\iwośd węg.la; . nadto wsl<_azaly prawdo
podobną dro;~?:ę do W}'rabiama dyamentow ~tu~znyc!L 

Lódi podwodna. Przed trzema tygodmarm ukon- --------- -- •... , 



Rozmaitości. 
P'odróże ptaków przelotnych. Przenosze-

'ł11e się ptakó\v w porze jesiennej d:o cieplejszych 
krajów objaśnia się d'\viema przyczyna!rni: nie
dostatkiem pożywienia i ciep!a. Ta ostatnia 
jest ważnietisza. Ptąk z natury jest dzieckiem 
światlai i· ciepla, upierzenie jegn jest bardzo czu
le na zimno, nie zna zresztą snu zimowego, bę
dącego d'la wlfelu Z\Vierząt ssących prezerwaty
·wą. przeciwko szkodliwym wpływom, mro\Z6w. 
Dla większej części ptaków zmiana klimatu jest 
warunkiem życia. 

Prze· zdlugil czas szlaki, kt6remi ptaki ciągną 
do leż zimowych. były dla uczonych zagadką; 
dopiero bada1cz. szwedzki Palmen przekonał się, 
że ptaki: w' podróży trzymają się kierunków1 sta
łyc.łr i' niezmienych. Ciągną one przez mJO,rza 
i WJZ.dluż jego' wybrzeży, lub \ V kierunku rzek i 
iCh brzegów. 

Szerokiero gościńcem napfywają, one z d'ale- , 
kiej pólnO'cy, przez! Norwą Ziemię do morza Pór
nocnego, zkądJ dostają się do zatok~ Fińskie~ . -
Wielokrotnie d'zieuąc się i łącząc, pl)mą d\VJiema 
odnogami: W'Zdluż szwedzkich i niemieckich wy
brzeży morza~ \Vschodniego, przechlając pólwy
sep Duński i znów się rozdzielają. Pod'cza's gd;y 
jednru część trzym,a się, wrybrz.eży a:tlantycki'ch 
Prancyi i· łfisZJpanii , by .z emigran1a'lnil z Anglii 
dlostać się do Afryki, dru·ga podąża dalej lądem. 

Wytyc!zni dla nich są rzek~ iak Ren:, Motze
Ja, Saona.. W okolicach Alp znów: si'ę rozdziel'a
ją: słabsze gatunki, dla których wySI()kOść gór 
jest zapo.rą, okrążając je, zbaczają na Zachód, 
,silnliejsze puszczają się przez Alpy; po tym: roz.
dziale następuje znowu spotkanie w dolinie Pa
.cfu. 

Z innych szlaków· środkow·ej Europy zamia
.czyć należy Elbę, Odrę, \Visłę. Em~grand z 
iy·ch okoHc, płynąc w górę rzek, dostarją się na
stępnie 11a nrz.iny bawarski·e, Cll stąd dlo elloliny 
Dunaju. Ten prowadzi ich już clio porudndowo'
wschodniei Eur~)py. 

Prawdorpodobnie kierownikami ptakaJ · w 
podróży są panujące prądy pow:ietrzne i dh
śwfadczenie. - Zal tern ostartniem1 prz:emawia 
samo uorgani'z0wa:nrie tych powietrznych kara
wan, polegające na zupełnej uleglośd mtodszych 
j mniej doświadczonych ptaków starszym i baif
dziej obytym z podróżą ich prz.e .. wodnt.kom. 

Przyznając ptaik<:»n na~.wy::cza1 dobrą pa
mięć miejscową, wysoko rozwin~ęte na:rzędzi:a 
zmyslowe, a w szczególności oko, bez wątpienia 
pod.zilwiać wypada' samo zjawisko w1ędrórwek, 
dla objaśni'eni~ ich' jednak nie · należy uciekać 
się do sił na:dlprzyrod'ZO!n:ych. Zdaniem, naszem 
jestto naJWyknienie, wywołane pierwiastkiow·o 
:zmianą klimatu w naszych oko.licach, które z 
bi'egrem czasu przeszlo \VI naturę ptaka. 

Nabożeństwo polskie. 
(Przedruk dozwolony.) 

Dortmund. 
W niedzielę 15 li:stopada o, godz. .%4 nabo

żeństwo polskie' z kazan~em, W' kO'ście.Ie św·. 
Trójqy. 

Deme. 
l(azande po.łskie w. niedz~elę 15 listopada po 

poludlniu. 
Hattffigen. 

W cfuiu 18 Ustopada nie będzie sposorbnośd 
do sporwi~<lzi'. 

Asseln i Aplerbeck. 
Sposobność do spowiedzi św. będzie od 18 

liiStorpada do 25 listopada. 

Wiec Zjednoczenia w . Hamborn 
odbędzie się dnia 15 listopada o godz. 11~ w lokalu 
]>. Marrego. Na porządku dziennym: l) Kasa knap
szaftowa. Z) \Volna dyskusya. 3) Rozmaitości. O 
liczny udzial Rodaków w ogóle a górników w szcze
góle zaprasza Józef Regulski, wiceprezes. 

Wiec w Linden 
Qdbędzie się w przyszlą niedzielę o g.odz. 4 po pol. 
w lokalu p. Bernarda Schiller'a, Konigstr. 61. Oma
wiane będą sprawy robotnicze. O liczny udział U· 
~się. "Zjednoczenie zawodowe potskie". 

Szan. Publiczności polskiej w Wanne i oko.łicy 
:donoszę, iż osiedlilem się jako 

krawiec polski. 
Polecam się do wykonywania ubrań, paletotów, 

spodni, podlug miary pod gwarancyą za dobre leże
nie. Proszę szan. Publiczność o poparcie mego przed· 
aiebiorstwa. Z wysokim szacunkiem 

Dyonłzy Warszczy6skl. 
krawiec polski w Wanne, ul. Wiłhelmstr. nr. 6, ·--------· 

Towarzystl\'O św. Józefa "' Herten 
odbędzie w przyszlą niedzielę o godz. 2 po południu 
zebranie. \Vszyscy członkowie powinni się na to ze
branie stawić, bo będą bardzo ważne sprawy oma-
wiane. Józei Dąbrowski. 

10 dziewczyn 
do różnych robót na wysokie zaslugi poszukuje od 
zaraz 

.Największe biuro stręczeń w Dortmundzie 
Li.itgebriickstr. 18. 

M AK S Y M E L] A N B l ER W A G·E N. 

Porządna dziewczyna 
~ająca wszystką domową robotę, znajdzie młe:isce 
zaraz przy wysokiej zasludze u 

FRANCISZEK VOLLNI.AR w Meidericb 
Kronprinzenstr. nr. 33. 

Zgloszenia w domu w Meiderich. 

Ożenek~ 
Porządna panna, Polka w starszym w~eku, 

4000 mr. majątku, pragnie \Vyjść za· mąż za u:rZ'ę1... 
d1rika w stel'rszym wiekul który pos,iada cokol
Wiek maiątku. Zgł'osz.enia pod nr. 260 przyj
ITIJUje ekspedycya "Wiarusa Polskiego" w Bo
chum. 

Porządna służ"ca 
do lekkiej roboty domor\VeLi i przy dobrych za
sługach potrzebna. 

Pr. Koster 
w Kastropie, ul. Wittener Str. 28. 

Skład ko~onialnv 
dobrze idący, Z! polskimi (l.dbiorcam·i, w okolilcy, 
gdz1e dtu.ż01 kopah1, zaraz dlo nabyda: z powtłdu 
powrotu d:ol Połski. · 

Adres wskaże ekspedycya "Wiarusa Poł
skiego w Bochum. 

Baczność Marten! 
Zapowiedzrana na dziś 15 bm. po południu 

zabawa ·,Sokola .. w Marten, nie odbędzie się. 
Majorczyk, prze·w. 

JłOOOOOOOlOOOOOOOOOOOOOOOOJOOOOOOOOS 

C5 Nas~a kasa płaci od złoionych l 
l ~ oszczędności ~ be~ względu na stopę procentow~ Banku rzeszy 

l 
nadal 4.1/ 2°/0 za kwartalnem, a 6 1/·ł/o za półtocz
nem wypowiedzeniem. 

Kto ma u nas depozyt złożony, a kupi grunt l 
od uas, temu wypłaca kasą. n88za depozyta nawet 

l 
bez wypowiedzenia. 

Adres: · 
0 

Bank Parcelacyjny ; · 

0 
Posen Viktoriastr. nr. 12. 

OOOOOOOOOOJOOOOOOOCOOOOOOOOIOOOOOO 

Dla oszczędnych gospodyń 
wYsYlamy tylko dobry i trwaly towar za załicz.ke 

pocztową. 
10 mtr. niebielonego barchanu 75 ctm. szero.k. 

3,15 mr. 12 mtr. plócienka na pościele w ladne krat· 
ki 5,40 mr. 8 mtr. inletu na wsypy czerwone i w ró
żoWe paski 6mr. l funt czarnej welny na pończochy 
2,25 mr. l tuzin reczników 50 X 110 ctm. wielk. 3m. 
lO rntr. linonu 83 ctm. szerok. 4 mr. 10 mtr. linonu 
cieńszy wyrób 6 mr. Derkę do spania 2 funty ciężk. 
3 mr. Obrós na stól w kolorowe ladne pasy 13:0 X 
170 wielk. 1.95 mr. Prześcieradle kolorowe ladny de
seń 2 mr. l parę kolder na lóźka biale, z czerwonym 
brzegiem 6,80 mr. l parę bialych kolder nadzwyct~ 
wielk. 7.20 mr. Zamówienia od 25 marek począwszy. 

Schreiber i Spółka Nast., Herne. 
interes chrześciański. 

----IIIIJIJI.łi.,_IIIIJI~lll 

l Bank Przemysłowców l 
tli w Poznaniu li 
- przyjmuje depozyta od S IMr. poczfłwszy i 11 
. .. płaci od dnia wpłaty do dnia odbioru pieni~dzy ~~ 

- za kwartalnem wypowiedzeniem 4e/,/o III 
-..: za ti tygodniowem " 31/a• _. 
,. za natychmiastowem żądaniem 38/, ,. 

• Fund. rezer. wynoszą mr. 2~8,87łl,68 ~ 
• Udziały człon. " " 2,355,965,57 
- Oprócz tego odpowia.d.aj~ członkowie Banku 
- depozytaryuszom sum~ gwarancyjnil w wysoko- tl 
- iei przesodo mr. 9,000,000. III ·-----·----------
Za inseraty i reklamy redakcya wobec publiczności. 

nie odPQWiada. 

BRUCH! 
. Z J}OW~u stosunków familijnych mam na sor 

daz wszystkie sprzęty kuchenne oraz meble. Kti 
sobie cokolwiek z tych sprzętów chcial nabyć, to p1, 
szę zglosić się do niżej podpisanego. · 

Antoni Sieczkarek, Bruch, 1\\arienstr. 348 1 
obok kościola katolick. w domu p. A. friedenher, 

. Kącik dla panów z Pottgasse. 
Szanowna Redakcyo! M.ialem sposobność pr1 

czytać kilka numerów "Przewodnika" i to wlaśnie 
sprawozdaniem z wieca dortmundzkiego-. 

ł(to byl na wiecu i czytal to sprawozdanie 
"Przewodniku"' nie malo się dziwi%. Cale jego spr 
wozdanie, to tylko. chwalba "Przewodnika' ' i p. t~ 
napaść na tych, którzy się nie chcą dać usidlić "Prz 
wodnikowi" w sidla centrowo-krzyżackie. Chw· 
się p. Lukowski, redaktor "Przewodnika'', . że en 
krótko, ale tak do serca przemówil zebranym wie 
wnikam, że nie wiele braklo a bylby zyska.l hucz 
oklaski. Ja mogę zapewnić p. Łukowskiego, że gaJ 
by nie właśnie ci, których on wyzywa, że na wie~ 
burzyli drugich, to bylby p. Łukowski rzeczywiś\ 
dostaJ oklaski.. .... bo gdy p. Łukowski zglosil się ~ 
slo'\va i chciał zacząć mówić, nikt go nie chcial ~ 
chać tylko wszystko wolalo: precz z nim, aż o 

piera: niektórzy z tych, których "Przewodnik" na~ 
wa burzycielami, ujęli się za p. L i prosili zebranr1 
o spokój, podnosząc, że mówić może i powinien l 
.idy, kto się z~losil do slow.a. Nareszcie się więc ue~ 
szylo i p, L. zacząl mówić i niejeden s!uchal z na! 
żeniem co też to p. L powie. Myślał niejeden, że 
jaki wielki polityk, aż nareszcie przekonali się zebrli 
ni, że polityka p. L. to polityka ugodowców, bo oo 
tak samo się chcą wyslugiwać rządowi, jak p. L. ~ 
Lensingowi i centrum. 

Pan Lukowski zaklinaJ się, że jest dobrym Pol~ 
kiem i że nie pragnie germanizacyi Polaków, ie za 
rzuty, które mu Polacy czynią są niesłuszne. aż na 

reszcie się rozplakal. Jeden z rodaków, siedząc ob~ 
mnie mówił, że to są krokodylowe lzy, co ja mu z~ 
nilem z litości, bo żal mi się zrobilo, że cziowiek, kt 
rego glowę pokrywa już siwy włos, musi plakać i z/(, 
rzeczylem w myśli tym, którzy tego w podeszll~ 
wieku czlowieka wepchnęli w tak niemile polO'.lenlt 
Zabralem potem glos i powiedzialem, że wierzę, l 
p. L jest dobrym Polakiem, ale jeżeli tak, dla cze~ 
przysz.edl się :wyslugiwać p. Lensingowi i centro~ 
com? Dla czego chce ten biedny bezbreinny lud ~~· 
ski tu na obczyźnie napędzać w sidXa centrowco~1 

ażeby ten lud się wiecznie im wyslugi\Yal? Dla czeą 
pisa! w "Przewodniku", ż "Wiarus Polski" je~s~· 
smem ludzi wykolejonych i otumanionych? Na 
wszystkie pytania nie dal p. Lukowski żadnej 
wiedzi ani na wiecu, ani też w "Przewodniku" ~ d~ 
póki p. L. nie odpowie na te zapytania, qopó~I n 
\:Ofnie uczynionych zarzutów czytelnikom "W1arw 
Polskiego", bo i ja nim jestem, dopóki się wYSM 
wać będzie niemcom, dopóty będę uważal p. L .. 
zbiega z pod sztandaru narodowego·, a nie za Pola~ 
i jako takiego będę go piętnowal i będzie to czY 
każdy prawdziwy Polak. "Przewodnik" naz~llj 
"Wiarusa Polskiego"· pismem ludzi w ... _y kolejonych. l ~ 
tumanionych. Ja ci powiadam "Prze\~odniku", zt~ 
nie jesteś tyle wart wobec zaslug "W tarusa Pol~ 1 

g01" dla sprawy narodowej, ażebyś mu roz":''ąz~ 
rzymyk u trzewików, bo na. wet największy przec1:Vlllj: 
"Wiar. Pol." musi przyznać, że tenże dla spraW) n. 
rodowej zdzialal bard7,o wiele. 

Klamiesz "Przewodniku", jeżeli piszesz, że _ia 1 

rozkaz innych ludzi przemawialem. Prz_en:aw1a~e1 z swej wlasnej woł.i i ze swego przekonama 1 zaV:S 
to czynię i ani nie wiedzialem, kto będzie na w~e~ 
w Dortmundzie, a z p. Brejskim tramem _się d0P1~,1 na kolei i myślalem, że tenże jedzie na :vwc. do D~ 
sel.dorfu. Tak samo nie życzyłem sobte azeb~ 
list pisany do panów od "Przewodnika'·, a rue ~~ 
czytelników jego, by l umieszczony w lamach ,,Pr ( 
wodnika", i tak samo jak już raz pisalem, powt~z~. 
że jest to nieprawdą itd. Dalej pisze "Przew ni~ 
że powiedziałem, iż centrowcy pozbawili mnie chle .• 
l to zdanie "Przewodnika" nie zgadza się z pra~ 
bo mówilem, że niemcy pozbawili mnie ch~eba.,w ~ 
morże "Przewodnikk" uważa wszystkich ~1emco. 011 
centrowców? Zemstą nie kierawalem s1ę, . am ce~· 
przeciw ~,Przewodnikowi" ani też napr_zectw OSO! 

trum, bo jeden i drugie nic mi nie uczynili zleg~ o.-v:· 

biśde, ale, że .,Przewodnik" się wysluguje cen ~có~ 
com i chce napędzić lud polski w sidfa cent~o tar; 
ze szkodą polskości. dla tego póki mi sir i żY~1a Jrze 
czy, będę go zwalcz al. Nareszcie radz~ CI i' kieg 
wodniku"$ abyś nie żartowal za dlugo- z ludu_ P~ ~ 11 
na obczyźnie, bo ten lud już sam potrafi myslec: 1ż p pi 
carwać dla dobra sprawy narodowej, ten l~d ~obn( 
trafi ocenić zle i dobre, a więc zaprzest~n P e r~ 
pracy na nieko:rzyść ludu polskiego, bo Jeszc:z cu ~ 
sam tego będziesz żal.owal i plaka1, jak n~ .w:ski. 
Do:rtrmmdzie. Ig. Kwasn~ 







~ 

ltdJłenne pismo ltdowo dla ~olak6w ta ob1zyźnie, pogwł~cone sprawom narodowrm, pol)tycznyni ·i zarobkowym. 

•••ból eedżłtu~ • w;rłaikłtm IłuJ Jofwlatscfi~Yci 
1 loetałldl:m rmllttlnym s. ł.: .. Naakal(młalJęka" 1 b
IIUitłem allolaczaym '· t. ..Olos i6rl!ik6w ł llwmł· 
.." .. , oras plumkitm Uterackltm n. t ••• Zwltrclaclło"', 
,.. ••• zatli! kwartalna ea ooczcit l • liltcrwJ't11 'łO'nosl 
l•r· 18 ftn .• a & odnot.zeniem do dom1 l er. 'ił łea. 
..lfłarDt Polaklu zaoiaany łtli w cfluika readeyys 

»otił znakłem .. ~ ~ohdach11 nr. 111. 

Módl słę l pracuj l 

Ze łuseraty placł si~ za miejsce rządka drobne~o druka 
U fen .• a za o~loszenia zamieszczone przed inseratami 
.f Ofen. Kto często oglasza, otrzyma odpowiedni opust 
tzyli rabat. Za tlemaczenie z obcych języków na pol
tkł nic się nie placi. - Listy do redakcyi, Drukarni 
ł Księgarni należy oplacić i podać w nich dokladny 
dres piszące~o. Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
t~m~spoud.entów bez ich upoważnienia nie wskazuje się. 

Bocbum· (Y estfalia), środa 18-go listopada 1903. 
Redakcya, . Drukarnia i Księgarnia znajduje si~ przy ulicy Maltheserstra.sse nr. 17 n.a dole. - Adres: "Wiarus Polski", Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci n e 
)ł6wi~ czyta6 i pisać po polsku i Nie 
Jeał Polakłem, kto potomstwu aw·emu 
flłemczyć sio pozwoli! 

% wypadków dnia. 
Czy istnleją ugodowcy? 

"Gazeta Toruńska" pisze: "Często spotyka
my sie z powątpiewaniem, czy wśród Polaków 
są. utodow:cy. Za odpowiedź na to. pYtanie mo
!ie posłużyć artykuł "Dziennika Pozn." o wybo
ratll sejmowych w P.oznaniu. Czytamy tam: 

"Znaleźli się mężowie polscy nie zależni od 
ailrogo, którzy głosili już przed czasem., że na 
WJbory nie pójdę, bo one ich zgoła nie obcho
d2ą. I dotrzymali sl·owa, mimo pro·śby mężów· 
uufania, przycz,yniając się do zwycięstwa na
szych przeciwników. 

"Znaleźli się dalej mężowie inteligentni, któ
rzy przybyli wprawdzie na wybory, ale - za
,O~no! 

_,,Co zaś najgorsze, że znaleźli się nawet tacy 
obywatele inteligentni i niezależni, którzy gło
$OWali razem z niemcami i żydami, iaklrolw"~i:ek 
~ic ich do tego nie. zniewala lo". 

Ludzie, o których tu HDziennik Pozn." pi
sze, to niewątpliwie ugod~)WCY. Politykę, o któ ... 
rej posłowie polscy już dawno zapomnieli, upra~ 
'Wiają, ró~ni "dyplomaci" po miaśtach i wioska~h 
naszych. Zyią oni z Polaków·, a sprawie naro .. 
d(iwej szkodzą przykładem więcej, niz haka~Y
ści.'• 

"Unvernunit der polnischen Masse". 
Centrowe bibuły polakożercze wściekały się., 

~ łud polski nie myśli im dlużej wysługiwać si-ę 
~zmyślnie przy wyborach, podczas gdy dotąd 

.tfą}czkatolicy uważali Polaków po prostu za swe 
bydłO wyoorcze. Pisma te leją gorzkie łzy, że 
W obwodzie Katowice-Zabrze dwaj kaudydac.i 
centrowi przepadli. CentrQwa, "Essener Voaks
%e'itung" powiada, że stało się to. ,,dzięki nie.r.o
:zumowi polskrego tlumu" - "dank der Un~er
tlunft der polnischen Masse''. 

Powoli powoli mośd ciotko centrowa! 
ł ·- ' ' . , .J.AJd polski przeciwnie bardzo rozumnie po'Stąpi~ 
Gdtzepiwszy się st aoow.czo od obłu{inej bala
stry centrowej na Górnym Sląsku. 
. Tylko ,, . idząc, że bez P{>lakówo, nie mo·gą 
nłobyć mandatów, spokornieją, inaczej coraz 
Wlt:cej rosłaby ich duma krzyżacka i żądza po
nliatania ludem polskim. To też pe:wnie każdY 
~~Odzi się z, nami, że anj jeden centrowr poseł 
łł~ powinien zostać wybrany na ~ląz:ku~ t;m 
'Wi~cej, że centrowcy zwalczają p. Szmulę,, lctory 
będąc centrowcem., jest ulubieńcem ludu, bo 
Współczuje z nim! szczerze. 

Należałoby więc o~~yśdć Gómy Slązk ~ 
(!entrowych posłów, aby ani nawet na IekarstWQ 
;żaden nie pozostał. Nie stalo się to latoś, tu 
SPt>dziewać się godzi że stanie sie przy wpbo
r~h nast~pnych, by l~ przez przyszle . pięć lat 
~racowaoo gorliwie i zgodnie nad ośWiatą l~du, 
1 rozbudzeniem' poczucia narodowego. MuSl~Y 
~iedzieć że nasi bracia na Sląsku dzielnie s1~ 
l»urą do p;acy. Slawa im za to! Lud polski na 
0~AJY.źnie śledzi g()rliwie. budzenie się ducha 

· -odoweiO' w Polsce i cies~y się z tego .. Je
·~-c~e raz wi~c cześć i sława luóowi polskiemu 
·Ze 0Piera si~ iermanizacyi! 

Telegramy. 
D ar m s .z t a t. Umarła nagłe w Skierrvie

wicach księżna heska Elźbieta. 
P e t e r s b u r g. \V Szyras było silne 

trzęsienie z1emi. 
Brem a. Panna Meyer w Grambke przy 

Bremie, łkząca lat 43, spała przez 17 lat. W czo. 
raj podczas alarmu pożarowego nagle się prze
budziła. Jest zdrową I umysłowo i cieleśnie. 
Zasnęła 17 grudnia 1886 r. Poprzednio przed 
trzema laty już także cały rok spała. 

G r a c. Zderzyły się pociągi. Kierownik 
zabity. Kilku ludzi zranionych. 

Zygmunt August II 
Zygmunt August, rządząc na Litwie, po 

śmierci żony swojej ElźbietY, ożeuil się z Bar
b~rą RadziwiHówną potajemnie przed rodzica
mi, gdyż wiedziat, że nie zezwolą na tO' malże(t
stwo z szlachcianką polską, a nie panującą księ
żniczką. Nie byto to d·obrze i nie bł'ogosławił 
też Bóg takiemu malżei'JSt\vU. 

Pogrzebawszy ojca . oświadczyl król na 
Sejmie·, że Barbara jest jego żoną. Na tę wiado
moiŚĆ wzburzyli się Polacy, tak z zazdrości za:
szczytu Radziwiłłom, jak przez Bonę podnieca
ni. - Bla~ałi więc króla, aby Barbarę Qpuśdl, 
tlómacząc mylnie, że to małżeństwo nie jest \va
żne, skoro potajemnie za\varte i padli przed nim 
na kolana, żeby go zmiększyć. Wzruszony król 
pi~kną dał im odpowiedź: ,.Co się stało, odstać 
sj,c; nie m-oże, a wan1 nie przystroi prosić mnie., 
abytn żonie wiarę zł'amal, ale iżbym jej każde
mu \łochowal". - Biskup krakowski Samuel 
Macieławski wraz z hetmanem Tarnowskim 
stanęli \V obronie króla i przedstawili szla'Chcie, 
że się dornaga rzeczy, przeciwnej przykazaniom 
Bożym i Kościelnym, a więc niemożebnej. -
Zeszły jednak dwa lata, nim się \Y<Szystko us,po·
kaito, król zaś z taką gDdno&cią w tej sprawie 
postępował, ile w końcu zwyciężył wszelki ~p.ór 
i o<ibyla się ~oronacya królo·vvej Barbary dma 8 
grudnia 1550 roku. Nawet królowa BO'na dała 
sie przeprosić i za synową ją uznafa. - Prze
cież nie cieszy! się Zygmunt August długo tern 
szczęściem, bo l*ubara w kilka miesięcy po-tem 
umarła. 

Po śmierci żony Zgmunt August zboJał·y, 
odwiózŁszy fci Z\':lo !ti do \Vilna, jak pragnęla -
oQ:dal s.ię sprawom Ojczyzny, którą z całej du
szy umHował. 

Królowa Bona widząc, że nie może za rzą
dów syna przewodzić w Polsce. postanowiła 
wyjechać do Włoch. Król nie chciał jej puśdć, 
ale gdy kornecznie przy tern >Obstawała - już 
się nie sprzeciwia!. - Zabrała tedy ogromne su
my i skarby i wyjechała, zostawi,vszy córki 
swoje we lzach i żalu. 

Za tego panowania połączył·y się z Polską 
Inflanty. - Jest to kraina, leżąca nad morzem 
Baltyckiem., na pó~noc Litwy. Głó,vnie była za
mieszkana przez Lotyszów i Niemców, a wiara 
cbrześcia(Iska została tam \\prowadzona przez 
św. Majnarda, za czasÓ\\71 naszego Leszka Białe
go. _ Jeden biskup rygski założył tam zakon 
podobnY do Krzyżackiego . ku . ohroni.e chrze
ścian. Byli to l(awalerow1e Mieczowi albo In
flanccy. P:Olączyli się później z K rzyżakam1 i 
za ich przykładem psuć sję zaczęli, nareszcie 
przyjęli i oni naukę luterską. 

Na te Inflanty chciwie spoglądaJ Iwan Gro1
-

źny, wielki książę moskiewski. i najeżdżal_t.e, 
Mistrz '"idząc, że takiemu nieprzyjacielowi nie 
da rady, zapragnął oddać Inflanty pod opiek~ 
Polski i z nią je połączyć. Prosil więc o to Zy
gmunta Augusta, a król nie odm-ówił i zawarł 
układ z Mistrzem, którym był wówczas Oontard 
}(ettler. - Zatem roku 1561 Inflanty zostały 
przyłączone do Litwy a król potwierdził im pra
wa i przywileje, zapewniające \\"Q]ność wyzna
nia i uadal Mistrzowi tytuł księcia Knrlandzkie
go. 

h\ an widząc, że mu trudno będzie z rąk 
polskich wydrzeć Inflanty - prosił króla o jedn~ 
z sióstr jego. i to z Inflantami w posagu. R01zu .. 
mic się, że dDstał odkosza. 

Za Zygmunta Augusta herezye oora1. bar
dziej w Polsce się szerzyły, tak, że poło,va pra
wie szlachty była już heretycką. - Król był za
wsze wiernym katolikiem, zachowywał posty. 
codziennie stuchał Mszy św.. śpiewał razem z 
księdzem podczas niedzielnego naboże6stwa ~ 
s!)owiadał ~ię przynajmniej raz na rok. Z Po
lakami trudna była srawa, bo za\vsze tego chcie
li najbardziej, co im1 było zakazane, więc z Zy
gmunt Aulitust zostawial to także Panu Bogu. 
.Rzeczyw·iście dal nam Bóg, jednego Biskupa. 
który z wielką gorliwością pracował nad tern, 
żeby Polskę z tej przepaści zlego wydobyć. Na
zywał się Stanisław· łlozyusz biskup warmiński 
i za jego to sprawą przed końcmn panowania 
ZygmU:Ilta Augusta było już lO 000 Polaków na
wróconych. - W tym też czasie Ojciec św. 
zwoła~ Sobór do Trydentu do Tyrolu, żeby si~ 
naradzić, jak ratować chrześciaństV"') od tych 
herezyi. - Kiedy się wszyscy ci Biskupi nara
dzili, spisali ustawy dla państw chrześcia1'1skkh. 
Do Polski przybył także legat papieski z temu' 
usta\vami: by! to Kardynał Commendoni. Wła
śnie zebra.f się sejm do Parczowa, tam więc po
spieszył Legat v ledwie zsiadł z \.\~ozu, spotkał 
króla, idącego. na sesyę senatu. Zaraz go tez 
król v.rprowad'ził' do Izby senatorskiej, a on, choć 
bez przygotowani-a, tak pięknie przemówił z. 
Ducha· św., oddając królowi księgę ustaw, że 
wszyscy byli do lez w·zruszeni, a Zygmunt Au
gust przyjąl wyroki soborowe w· imi·eniu naro·
du i przyrzeki im posluszei1StWl(). Byl to szla
chetny akt, który ściągnął łaskę Bożą na PO'lskę, 
bo odtąd zaczął się coraz więcej podnosić kato
licyzm a przepadała herezya. - Kardynał Ho
zyusz spm\v-adzif do Polski zakon Jezuitów, któ
ry tysiące Polaków nawrócił. 

Pan Bóg też wynagrodził Polsce ten pO\\ rót 
do I(ościob bo w kilka lat potem stanęła w Lu
blinie ś~iślejsza Unia między Litwą a Połską, r. 
1569. Zasługą to Zygmunta Augusta. - Odtąd 
uważali się Polacy i Litwini za brad jednej ro
dziny. walczyli za jedną wiarę i jedną Ojczyznę, 
a, król w testamencie swoim wstawił szczególne 
blogosła\viel1stwo temu narodowi, który będzie 
tej unii wjerniejszym. Oba były wierne i odtąd 
już Litwin a Polak - to jedno. 

\V kilka lat potem r. 1572 umarł Zygmiuu 
August w l(nyszynie. Żal byf wielki w narodzje 
p-o ostatnłm z Jagiellonó'" - gdyż syna nie zo
stawił. Na pogrzebie jego strzaskano miecz, 
potdiobnie jak po l(a2imierzu Wielkim~ Jedna tyl
ko z sióstr jego, ·która była jeszcze .Panną, 
świątobliwa i mila narodowi Anna Jagiellonka, 
szła za zw l<Jkami krQla. 



WIARUS POI:SKt 

Nlemąy .w .arnro.e. p()Jęcta. Na rynka.:h afrykańskich poczęły krą- . z rabunku. O tyle drapieżni, o ile tchórzli\1jr!O' 
żyć takie . torwary, iak "·yroby blaszane, stało- zawsze. _ napadają znienacka i nigdy nie roz~r 

Nłe wiedzie: się niemcom poslannict\vo .,cy- we i żelazne, owoce ·· i jar?:YitY sąszone, naczy- .czynają boju otwartego. Prawdopodobnie Zi.i 1s 
wiiizacyjne~' .na\vet w Afryce. : Hotentoci, niepo~- · ni a szklane, podko.wy, uprząż, odzież gotowa, · toga W-;umbadu musiala wyj.ść z warowni, gd)t ( 
mni ·wielkich · ,.dobrodz.iejstw"~ . jakfe.mi ·· ich· ilaczynia kllchemie, instrurhenty muzyczne, obu- 1naeze.i.Jiotentod nie odważyliby się na atak·~ltC 
,gw.ałtsm .· obsypywali w. za·pale apo~tolstwa po- \vie h p. · · w' d~u: ostatnich lat kilku zalogę stanowiło t lęi 
tomkowie Krzyżaków·, straszlh~··ie zmasakrową- Handel · odbywał się w sposób bardzo pler- kei kilktfnastu żołnierzy, lecz warownia to siłna : 
·H SWY:~h _"dobro~zyńców". 

1
. \\'otuy. : · Oficer niemiecki, Szwabe~ który cztery · w-_ oosk~nałei p<>zycyi i iak sądzono, dla dziki ' asc 

Prz.yp_atrzmy, się bliżej tym dzikim Bondez~ lata spędzi-l ,: Afryce potudniO\\·o -zachodniej; w nfe~dobyta. Inne stacye, rozrzucone wzd · zec 
JWartom i· Ich'. krajowi, stanowiącemu część , po- cieka\vej S\vej . książce p. t "Mieczem i pługiem . .rzeki .:Poma-rańczowej, s~ odlegle od· siebie ·sz~ 
sia{itości niemieĆkich w połndniowo. ~; zachodniej w Afryce'·, przedsta"Tia całY szereg barwnych ·1~~2 godzin drogi. i st. rzeżon~ prze~ drobne~nre 
:Afryce, noszący tytul urzędowy · .:;·.Niemiecka · obrazków, ży\\'o malujących żyde łierrerów, oddZif:i:lY z 5-8 ludz1 . . W nocy · stacy1 strzeg~~\1· . 
'Afryka potudniQwo-zachod~tia". . ich handel, poglądy na· łudz.i. ipieniądze. specY.alnie tresov.rane psy, zawsze gł·odne i zdtl 5Ó 

J(olo·nna, leząca ·nad oceanemo Atlantyckim, łierrero przypędza na targ kilka sztuk by,.. · :_tie·. ~:o · rozerwania na kawaly . n'ajsilpieisze 
a oddzi·eio.na rzeką, Pomarańczową·: oo' krajt1 . ·cHa i :: pragnie' sprzedać najprzód naj chudsze. ,C ___ q· · człowieka . 
. przylądkOwiCgo, stanowi własność . niemiecką chcesz za tego woln? -: P:Yta kupiec, będący , :: .:o,· klęsce nie·mców W . Warrnbadzie pis 
już od lat dwudziestu i od tego Giasti. nie ustają . jedńocześnje kolo·nrstą i żOłnierzem niemieckin1: ·· a:ngrelskk poidają następhjące szczegóły: ·-a 
tam• krwawe· \yalki; pomiędzy \vladcami a nie- "Pięćdziesiąt funtÓ\'-" · szterlingÓw" . (około P·orucznik ;Jobst. komendant Warmbadn, 
spokojnemi płeh1ionami murzy{lskiemi. · Setki · rb. 500) ~ odpowiada mnrzyn. "Dobrze: masz wydlal rozporządzenie, aby krajowcy przynieśfi 
\11temców gi11ęfy : tam bez. wieści, a do .ojczyzny tu surdut za 20 funtów, spodnie za w· funtów, do warowni wszystką broń, · celem spisan~ 
dochodz4 wiadomości tylko .. o większych hi· · kapeh.tsż, tytoniu i kawy ża 20 funtów". · Mu- \Vszystkich, posiadających strzelby . . Kra]Qwcy Z 
twach, jak naprzyklad o tych, które niemcy to- rzyn przystaje z chęcią, wie~ ze ··więcej towaru przect'-Vlli rozporządzeniu, wyslali do Wa:rmba. 
czyć musi eH z Iiendrjkient Wittbooi, jed'nym i ·'nie dostanie za wolu. Inte'res skoi1czony 1 l<oło- d u deputacyę, l{tórej przewodniczył :. naczelni rt 
:\\f10dzów krajowych.. · . niścj·e :pozostaje tytko teraz _ pilno\vać, :aby ten plemienia Bom;tezwartów. P~omiędzy deputa la 

W r. 1890 putkO:\\"nik Francois żalożyf wa"' sa-m Herrere nie skradł mu w nocy sprzedanego cyą a porucznikiem Jobste1n przyszlo rlo sprze.!zaf 
;ro-wnię "Windhock" prawie . w samym.·· środku · ·~ przez siebie w o~ u. czki, w której \Vódz ubliżył sl~ownie komendan.~a. 
posiadl-ości, w okolicy, która od'dawna· byla Taki handel jest hiż także wielkim krokiem . tow'i. Porucznik Jobst dobył rewtolweru i je. 
:teatrem knyawych walk po1niędzy .-dworna•.: !)l e-· na dro{fze postępu - ale ~odwrotną : stronę me- · .nYm : wystrzałem połotył trupem naczednika i 
mionami hotentockiemi, łierrera>nii i Nama.fiatni. :da'! u stanowi - nieustająca \voina. Major Loht- · 'plemierii-~. · W 6\vrczas kraJowcy chwycili z k 
- W dwa lata, potem oba walczą~e plemiona ·-·weih w cjągu kilkn miesięcy to-Czył \valk z Hen- br,orl,, · ·z~mordowali Jobsta i jego towarzyszmv o 
'ZaWJarły sojusz i zjednoczyły S\Ve ··sił-y, aby. je. 'drlkiem-vVittbooi, który W•reszcie . w październi- . i zbut'zyli miasto. Wielu niemców schronUosi la 
zwrócić przeciwko- pano\vaniu . niemiecld.frfiu~.', .kti r. 1894 dostar się do niewoli, .co póJożyto kres do w·a,i·6wni. lecz krajowcy ią zburzyli 
Rząd niemi·eckj· wskutek teg,o wysł<:i-1' cto.\A.fry.k~ ·~ ;··woJnie~ . . . . . c&w ,'\ryrnordowalL W Warmbadzre 
:poł'udniowJO-zac_hodniej nowy oddział · .. w'oiska: i.< · ': Lecz wkrótce th~rrerowie połączyli się z . in- okofo'-<dwustu niemców. 
ocftąd, ·od początku roku · bieżącego: rozpo.t.zęły m~1n-i plemiomtmi . i rozpoczęli no\,~ą wojnę, *ó-: ~.' W'edtug dalszych wiadomości, bunt murzy.; 
się spokojne stosunki handlowe. ~> · . . · .. : .· · .ra., trw'ala aż do r. 1898, a· skot1czy.ła się pogr{};., . - 'nó\v: roiszerzył się na okolice. Wszędzie zabi la 

Do Afry~i południowo-zachodni~( . o;riyby~~: ~.męrrt: zbqnto.wanych plemidn. Od tej pory łioten~ Jailo: nię:fncó\'r bez litości. Podobno ofiarą zbun. 
!WaJ o cora~· \yi(icej żołnierzY f; kolo.nistó..w. L.llie- . ''tó9r .'·uciekli ' i .uspokoil-i się .pozornie i dopiero .tQ.W,~nych ·murzynów padło wielu kupców i ko.. 
m'ieckich, mięS<t: i inne pr9dukty qtiejs.oowe; d~- . teraz ąali Żn~k życia, Z111asi:likro\\ran~·em niem. ,lon(st&\v- riiemieckich wraz z rodzinami. o 
~zyly się cotr.az;.,: większym zbYtem . . Kra}0\,~cy .. ·.cp_\\ :: . w:: Wahri?,adzie ... Warinb.act u1aczy: gorąca .. -. ~ · .. Pe-wnego kolonistę z rodziną murzyni ści- l 
rpoczęli, nabterac; przekonania, że ~. przyhyszaini< ·,_.kąpieł .i w Warrobadzie lio:tentqci'·sp!rawili nietr1-' : 'gaJr, c,tz ' do granicy angielskiej, lecz kolonista a 
ilepiej ży~ ~· :·~:g:9dzie, aniżeli \V.:' c~~u~łet rii,e~rzy)~ ~ con(_kr.wawą 1aźnię. : · .. . idoJat przejść rzekę graniczną i znalazł scllr& 
jaźni. Począfkowo murzyni kupowali przewa- · · vVarmbad leży w dolinie, otoczonej górami nienie wśród żolni-erzy angielskich. Murzyni z 

··żnie pr,och; kule, starą broó i wódkę., ptacąc Charres, a jest właścivv~~e stacyą, posiadającą zażądali wydania zbiegów, lecz Anglicy odmń· t 
głównie mięsem i bydłem; później niemcy za- obfite źródła wody, silnie obwaro\\·aną i za- ''"ili. Kolonistów· angielskich krajowcy wcale . 
częli sprowadzać do tego kraju półdziki·ego takie bezpieczną od napadó-w. Hotentoci mieJscowi, nie zaczepiają. m 
!WYroby, a jatkichi przedtem krajawny nie mieli zrujnowani przez ko-lonistó·w, żyją wyłącznie Potwierdza s ię wiadomość o oblężenia · 

~~~~~~~~~~~~~~~r~ 

LELUM POLELUM. Gdy spozyli wieczerzę, Sambor rzek l: cerz skórzany, pas na·bijany ćwiekami, a w ni 
- A teraz spać. Wy\vczasujemy się do- zatknięty topór żela·zny. Na nogach mial pię· 

·.O,powiad ani e historyczne z X wie ku skonale, mech miękki i suchy. Przygaś ogień kne, wywkie buty, ze skóry niemalowanej, zmo· 
napisał Mlado, Przez jutro odpoczniemy sobie, zabi- czone i obryzgane btotem i kurzem. 

r ... , - .. ...,, .)Valery . Przrborowskl. . jemy kilka zajęcy a może i ryb uda się zto~ć, . .Byt to jeszcze młody czlqv,:iek, mDże ze eo 
~ . ~ .... !~:: ..... "'.·;: , '* ·. --.-. :; _ .. -.: lr. ; : ;_ i: po~rqbi'tny za:pasy i1a pojutrz e -'"'.~ . d~rogy. · ;· trz.ydz~eś:c:i·, ta t ·lfczący; :wysoki, siłnie ~budmva- 1 
, . ~, . .:"'· (Ctą~ daiu:w.) . , . ··: >.::·,, ·:·. ~ > Mtacia . po\,v stała, by , przygasić · o.gi.ełt, ':g4y ~ ·ri'Y .. ' ·O'PY S.ambor cisnął niln o ·ziemię) iotwor~Y 

Rzekłsz·y. tf;, wyszedL. Mlada ··zak.tzktrięła ~ · ·rłagie ·Sa'rnbqr, który ·sz·e<H ku_ dhw·i-on1, zat,rzy-~- . ·S\\t~ ··ahże;:.,cżąrrie oczy pełne tt\V1()gt.j '·zdziwte· 
się po ·cha de< f'1\v }ednym 'z :cebrzykó\v c ząalazta ··· ; rriat sh~, gwał.town.ie, \Vyciągnąl dltigił, .-·s~_yję i · . ńia : L:z_araz j::ę przymknął. . . t 

groch 'i trochę słoniny, zapewne ~· 4ZJka. :'~ dr u-, : s.~ą.L'tak ' z o<;:żami sż ecoko ' ot\vartemi, mi.d.s!u- ·; ~:. :~·imłm/o1idychając ciężko, nadział: łeb wil· 
gim była sói. . . . . . .·: .. : :·_ . ~;; ;, : 6hŁtjąc pilnie~ ,, Nin1 M lada tn_ogła zrozun;tfec; co czy -:na .'glowe:, pochylil s i e mid nieznajom · 

-O Co !'o! - szepnęła do. siebie,- ' \viecze-~·· ~$'f~: stató; zwlasżcza, :ze do usza jej nie tłoszedł _ sta.rvnaf.:nirrC in-o cno i zawołał groźnym, ochrY· 
rza będik~~ jak się patrzy. · : _': ·-- '. ;:, ·:. .)łajmniejszy :nawet, podejrzany szelest, Sam®r , PlY.~igJ{:) ... )ent .. :'. 

0 W.zięla uaj\viększy ga_i·neczek 1 poszla po spojrzat. na · nią, p-rzytożył palest do ust i' począł - ·· k 1 
"\\nOdę. : Żaledwie atoli pr4estąpilą .próg 9.J1ątr·, cichutko · i ostrożnie skradać się ku: dzwiotn. J>o - ...:.:,_-:.Wstaiva1 zbóju, bo ci łeb roztrza,s am .. 
. gdy ją . ud~rzyła mo.cna lu~a .od 'pghiska, ·',ja~kFc chwiU :chwycił ogromną maczugę, ot\vot•z:yllek- . . ·,.W: r_ęce · trzymat swą straszną bulawę, na~r·u 
S<.:l ·mho ... ~· ··. 1'\-alt··_ł. w odle~łoś. c .. i', kit.kuset ·krok&x_:i'Z. ,,,~_· ou. d · · ·. ·. · · t · · · d 'r ·· laną· ostf.ymi, krzemieniami, · w których gła~kie ·· 

w -~-' 1. ·6 . - ko . rZ\VI t: . :wysuną się na . w o • . . . p·o".'"· ł···e·-. r-.zę·"_· .. _łtnf-: p.rzeglądały· się_ :;~łomien._ ie -. ogm_ska 
chaty.'·.:_: ·.o.·:gnfsko było tak zna:c. zne, że mu:sia,',no ·. · · · , ·· · G ... -··· w - _ ".~ 

- Dziewc:iynę ogarnęła straszna tr:'<v,oga. -- zu.- _.<. ·i-~ . Nl·.err·n·· aJ·0··m:y · otworzyt znow oczy,_ spo3r~ 
j:e widzhic~ il# bJzegu, gdzie stal ·· qbóz. zbóJ.e~ki, · · · · · .. - - LJ e 

· ·· k ła, ze jef g1.·ozi st. raszpe ·niebezpieczeils.t\vO', '_ą. , r.He .• .. na· ___ e,\VegiJ z\\ ' y. Cięzcę, od etchnął ciężko) ·~_;vs~I 
zwlasi'cza~ że· Sambor wie Je. piej O;li niej cq.) J_a r b t . .J - u 

' k ··1 t znając ·. tego niebezpiecze[lstwa, {) aWia1a Się Je~ . rająe-: Śie nai;, rece, podniósł się Z trudnosetą l. a 
czynić naJe~y, poszla szukać str-lll},lY a, znfl; a;ż a szcze -\\~i ęce!. ·. .s·t<.:l·d· ł .... ' .. o·.dek.- hnął jeszcze parę razy, otrząsł ste 
go za~zerpala -·wody i wracaiąq ieszczę -raz .. " 
sp~jri: ra -u a .. .to, ·co. robi San1bor. J?alily się' teraz "---- To oz-~h~ Sambor,a pas :zdra,4zi~ ·_ my- : O'htai;ł ~;kre,-J'-z· 't\yarzy i rzekł: . _ r 
trzy ~< 1 aczrte ·stosy suchych galeii i luruf b~ la ślalą . ~·z : p·e \\·ąośc ią żbóje . są na \\'lJ'spte. Jezu . :_; .~ ;· Bod~1 cię piorun tl:zasl~ jakeś .mnie zdzie 
od nic li. ;n;rc:lcr1·o i krwa'\viHt sobą chmury na me- Ch rysie, r'atui . mni e ! - li. L~dwiem · żyw_. -~ . Mład~ r 
bie _ ... -~ .- ·- - - ·· - ·upadla ha kolana· przy :ognisku; zakryła rę- · · -·-· _ Obejrzał : .się .dok·~la , ~opatrz.ał na a...,tJO 

· ~ A. p~i~ ... ch·.--y· .-.bi, obaczą .nas'·, -.. ,· c.ze.·_ pt1_ p·, •. t.a.'. ., ,. . 1 t · · ł h ł z k t ocz·y 1 znow Je ·otw1eral S ill 
, ~ ł ~ · ~ !i .. lami twarz i . rhoq i ta su~ t s ue ą a, czY.· z e- p.rzymy .a.1 · .· . ·/ · 

Ale Ź)1ó:w ·tispokoita s.i-ę tą 1n_yś~ą;_ ' że : $,a,;n- :\vmc\trz . nie · ·dojdzie'. jej jaki głos. w . k.torym?Y szarpnąl drugi rąz i zawotał: 
tbor jest' czl bwiekiern doświadczonym i: obytym poinać · .m,o.gła . ]akiego ro<.lzaju ie'St meb~~p1e- _ OadaJ. kto: ty jesteś? 
z puszczd,:-.:ze:, Teżeli pali ·0goie, to_ z )>ęwności,ą .. ::czenshy'~o·. · · . . Grzmota?: łię? . . _ · ta 
jest przekonany, że bezpieczeństwu_ teh ·. na :w _y- , . . - -: Ni:e :d1h·gą lia to cze,kałą . . · Pod.iedną Że ś~ian . . . - Grżmotą? jakiego. G_rz~1ota? ----:- za~~ra 
spie nic .riht g_rozi. \tVeszla do _izbr, ··nt-z-~sta:vlJą .. <:h.a tv rÓzl~e:&. l.y się gwatt.owtfe kroki, jakb. Y.· ~tik., t~ .· jeniec spoglądając. ze zdzlWle~Jem._ na Sarn 
garllek d·Q. o·.g· ·n~·.a· , " ' S. upatai .wen ·.·.gr_ O_ C_h_u.~ >! USla'\1.,1. "'.. J 5 S hA - • z· bo·' ·ia tal~ I·eg· O ia:k ty pSl SYUtkt · ~· _, · htdzi . stht;młorry, chrar:,liwy glos am.~r.a. cos · ! - ~ l ~ · • ' . · 

szy sobLe~ ·t~ a p;niaku, oczek t walf! ···,S.wego. tc)\~a- ·pad t~ c iężkó ,. i ~Idei·zyło o _ścianę,. aż s:a~ zah:zę- . . . .._:. - Ja ,hi e jestem zbói. .· ... : ! 

:rzysza. :·o.git~ tf: .. wcsoło pryskał, gt~Q~h ::~lę w~:':.. sło sza.tnotanie: się, glu c~he. sapant e , q osy_ s.llt)e . : .·- A c9żes ty iest? . . , . . ' si 
rzyl w : ga~rri;~ti ,' ::·a z zewnątrz . dób:b,otlzt~ tylko . . i' s~ybkie,··potem szelest, :fakb1r _ ktoś kogo 9~gną! . : . - Jaiil jest dworzan m krolews_lo, tl p 
'Zn ry·kły,.' s:m_u:f. n_·y.·.~.:s. ZUTI1• pus'zc~_y. Wk_r __ o_ ,tce l Sa~. -- . . .. ZOllej · c' . ' "k ·· ty· .r..dpO":Viesz za mme :l 

"' '" :!\ D - r~ .·p· 0 2 ·1e111· · 1·• ·i . \~· ko11cu przed ._ocza.rm P.rze,,~ . .. st
1 
ary. · H~z o : .. v • d . ~ .. ·.p na no ' 

.;1--or \'"roc' .. 1· . ł ' tlid ~ąc_· sześć długich węg_ .. o.rzy .,. . ~'A 1 h t · · · ·· ł t · po most s t~ 
:u ·V 

1 ~ Mlady i1kazat się \\' otwartych dt}W~ac 1 : c , ~ Y · .: Oprzytommat _ zupe me, . . ·. . · . t11Ó'Ivi 
ugooto:wąt;l9:'~-:\Y · garnku ~grochem., a czte~YVPlbe~ . s· ambo t·.·· .:JJot mu sp: ływał po twa .. r7;y,.usta·drza- ,. gi, 'ch_hc _z · trudnością, stękaJąc~ meco - ~ 
czono· n. :1.~\V.~gli'ch. vVtecze~za by~.a dob1a. l o :· dt · . - 1. . . . ty· .rw·zy.-c· ·l;"katy b -łyskawice .. L e· h · Włlcz.y_ spa . , g'rożme~ . ; bo ieŚ f t . , , . . . . . . , 1 , " '-", "' 1 . k. d . , .. . . . zł go czymc ~ 

l a. ~-.' s~_:thb.~~~e -· rz ekła ~ Mta.'d·a.: :-.·- yalitf:ś~ Le· ,mu z .-;gtO\YY i :'~tkaza~Y., się iego .·,~:losy : tę Zl,~- . A: . . -;:;. _~ie ~~~ai ~: rstę me b e zyjd~ tu inO 
~ d , Q ~ . rza \ve-. \\"ZburZQlle, s-~oJttu)p'Yan~. ·Sf~d.t : ;vlok~~ · s~vttamem .. m~ ~Wł p ... ~ do 0 ozu. p_r ·-" ,..-- nieWOl 

tak wiell# e>ó:gdle ! że mus,ia:no je .\)r;l Z.leC· ~ .:r : e~ coś ·:ciężkiego za ~sobą, prte~tąplł -prog ::~haty-;. 1 (_ :. i! pasY; z, ~lel?..l C.:, d rzec będą._. :_RozumieSZ 

g u. __: T~:[~~~\~~ ~e_ \Vidz l ~L~ o.? ~>?_~ ·~,,~!s i~ ,~a ~~~-.. po(f.: no~fi z<tz.h~io,u ej ·1 t:lt~estt~asż-o.ne} dz1~,wcz~- niiku ~-i :·; }:· ,., ·.· . · .. .' •· ... ··. _. 

ze zwyk'łYtJl -s\\)~m .uśmiechem-.-:- :m ech. so?tę_. n y: cisną' t dhtgie ci~~ o jakt_e~os · tnę~~·; Qgn~sk~ t- -~·:.· _ ~:' ·:( Ciąg.. dalszf u'astąt~i.) ·,: -.. ·' .. :} 
•n ridzą.t Tu., ha \\;yspie chyba :Ęog Jeden ~a.: ~·.leS. ·, świec Ho i ęgc( bladą t\\"citż ~' po:_)<tore~ ,sp Y\' ' a .. 

0 .. . ·-~ 
"v k ilka krópli ' kn\ L Jćgo -·l)t'o'dę ciemną, ·Jego pan- .-.. ··: .: ~-
dru gi mógłby nas dostać. 

i 
'.':i 



·;ez murz~:.;v drugiej stacyi: ni~rnieckiej Keel-
nskop; g~zre załoga sk1a:da s1ę z 60 ł)iałych : 

~ JS kraJ<))VC~J\V'. . .· . ..-': ' . . . . . · 
d)i QlÓW'fla stacya nremrecka \VJndhOC:k~ · posia~ 
tak ·ąca zalo:&"ę z 10?0 . żołnierzy, Oddaloria .)e~t od 
t !ężonej wa.rowm o trzy tygodnie marszu:-
iłn~ Szerzenie· się n~chu IJ:O"-VStafrczego i dotych-. 
ki asowe pow?dzema murzynów dowodzą._ że 

· zeciw~o me~com . polączyly się . zgodnie 
e ·szystkte plemwna hottentockie, którym wido

ne nie zbyt już zacięż:yly rządy pruskich łejtnan- · 
eg~·\1. Jakie to rządy, wiemy już' z głośnych pro- ·. 
tful.jesóW, wytaczanych komendantom afrykan
e im, .od'\vot~n.y~ do kraju, a jeszcze lepiej wie

zą nres~częsh\Vl murzyni, którzy tera~ szukają 
r~-a".~.J po~sty na~ swymi' ciemiężycielami · i 
·alctctelaml. . · 

i~ Ziemie polskie. . 
nta . . . : . 
cy Z Prus Zaehodnieh. W armii· i Mmr 
~ Wą.b~n? (Briesen). Z osób poką any.ch 
lnt~rzez psa \~sc1ekle~o powrócili z Berlina ~e za
ta41adu łeczmc.zego, Jako uleczeni pp., Jankie\\;icz 

1zafner pocztowy i panie Mu rawska· j· \Vitko\\-- . 
an*a. . . . 
ie-~ Oardeja. W Małym Szembruku zn.iszcz.ył .. 
ika żar zagrodę właściciela Henke'ego: . .Btat' po-
• za ko'!o~"anego. ch~ąc ~atować bydło, zginął w . 
. orruemach. Spaliło się także wiele sztuk ,by- ·· 
si la i martwego- inwentarza. Szkoda kst \.vid
rn a, bo fi. zabezpieczony był tylko .nisko .. ~ 
ęl~ Z Wiei. Ks. Poznańskiego. ·. 

Poznań. Tutejsze gazety niemieckie · . nie 
ZY·iedz4, jak- się z Polakami t~rządzrć. , .:Tage-
bi latt" lamentuje, że Polacy knpili od =nidmców· 
un ostatnich trzech lata<;:h 32 tysiące .'mórg ,z.femL · 
ko- .Posener Ztg." p:sze, że ·do tego trzeba· dodać .. 

W l AR U ! P O t:! 1: ł. 

część \Vzrastajqcei: ludności skJada. się z Pota~ 
ków. 

Ludność . polska prze ... \·a:żn ie Żmus~o~a· j~st 
k~pować . n obcych albo tei pc) 'mafych krami-

. kach. · · 
Te maJe kramiki powstają u nas coraz czę

ściej. Zaklada}ą je sobie wdowy. po robotni
kach, którym wypłacono poli-sę zat>eipieczema 
na życie. Czynią to niejednokrotnie i światlejsi 

.. robotnicy. 
· Kramikarstw-o stało się już obecnie plagą 

Górneg-o Slązka. ·Z jego przyczyny powstały 
. tutaj \\·ręcz nietdrO\-\·e stosunki kred)1owe. 

, Kramikarze, nie mogący ·dostatecznym ani 
towarem, ani obsłużeniem sprostać . kupcom -
sami bowie~m kupcami nie są - a kupując): to .. 

. .war z trzeciej ręki znacznie drożej, nęcą wszel-· 
kiemi sposobami do siebie. Kredyt to sita ma-· 
gnetyczna, za pomocą ktt)rej \\ odzą · na pasku . 
swoh:\ klientelę. · 

Stosunki te \Y kramikarstwie odbijają . się na 
skórze również i rz.ernieślnika. Tam mają kre
dyt, więc domagają go się i tutaj, A rzemieślnik 
\VObec szalonej konkurencyi kredyttt udziela 
nawet znacznie długiego, d10ciaż nie wie· cza
sem, jak koniec związać z kor'lcem. 

Tak daleko id~1cego kredym jakiego udzielą 
się tutaj na Ślązku, tego pe\Ynie ·.nigdzie nie 
znajdzie. 

\V róćmy do· kup...:ó\\. Ni!i~\ · iększy ich brak 
odczuwa się w Starem i Matem Zabrzu, w Do
rocie; .Zaborżtt wsi, Porzembie, . Kró! Hucie i. 
i'Tlny~h. 

Może nast~pujący przykład . znęd choćby 
'kilku ku pc6w do na . . 

· Przed 13 laty osiedlił się · \\ 'Kąta\\ icach p .. 
·A. Le\\."andowski - rodem z Prus ~ach. Dziś; 
·dorobit- się w.(elkiej fortuny, . ma -kamienicę, ~c~ 
giclniG ·parO\Yą, handel garderoby, 'delik'atesÓ\\., 
cygąr i wina. · -Pan A. Lewandowski. o ile \\·ien}',: 
·thętn:ie ·udzieli informacyi chcącym żałnżyć han-· 
del Jaki:p .· · · · · 

o polscy g·o-sp9-darze \\"ykupili od ·r)iemieckkh · 
'ci· lam~ntuje . PO· swojemu, ze f\olonizacya· :\\:pro:- ·_. 
ista adztfa 6 tysięc:y chłopów niemieckich, .ale in.i.!- ·. 
ro-~wata i v.r ypędzita z Księstwa.· p.odol}ną lkzbę · 
Yllitzemieślnłkó\\l i kupcó\v niemieckich. ,,Pos.ener 
t).~tg." ma przy tem gtó\vnic żydów na myśli. Wiadomości ze świata. 

ale . ~eraz niemcy sami nie wiedzą. kto kogo z Ameryki. Nowa rzeczpospolita panamska 
mecte, czy Polacy niemców, jak hakatyści do- obstaje. dotąd energicznie przy swej niezależno-

niB ·odzą, czy niemcy niemców, jak do·wodzi .,Pos. ści, lecz staje się z każdym dniem jeśniejszcm, 

zkowej. W każdym razie parlament jeszcze W' 
bi~cym . roku zbierze się .na sesyą, : ponieważ 
usta~-a o prowizon·um handlowem . ż Anglią tra
ci. mo~ prawa 31 grudnia 1903 r. l należ)' spo
dziewać się odnowienia ugody co d9-stósunków 

·.handlowych między Anglią a Niemcariii ,DO · upty
\\-ie tego czasu. Odnoszący się do tego. projekt 
przeto zająłby radę związkową, jako jeden z 
pier\\·szych projektÓ\\~, jakie mają być p.rŻedło
żone parlamentowi. 

Z·. różnych stron. 
. . ł?rzysżły numer ·wyjdzie w czwartek na piątek. 

Herten. . \V kopalni ,;Ewald" zostat górnik Oro
:ge tak .niebezpiecznie okaleczony. iż niebawem umarl. 

: Brucb. Wyborców polskich, którzy w czwartek 
mają gloso\vać. zachę'ca się do gorliwej agitacyi • 
Trzeba niemcom w Bruchu pokazać, że tu Polacy gó
rą. 

-. . Verden. Kat ściąl robotnika Kłindtworth'a, któ
ry. zamordo\vał Małgorzatę Tamske. 

Z ··zagfzebia donoszą: Odsłonięto w Brdo
vec pomnik na grobie chłopów chorwackich, 
którzy polegli w lecie podczas starć z żandar
meryą. Porunik wykonał w1asnym koszten-l .je
dęn z rzeźbiarzy chorwackich. W uroczystości 
odstonięcia pomnika wzięło udział przeszlo 5000 
osób, w · tem kilkadziesiąt deputacyi z fiorwacyi, 
Bośnii, Hercogo\\ iny, Dalmacyi ·i Lublany. 
\V racający do Zagrzebia uczestnicy uroczysto .. 
ści, pozrywali w ~' agonach kolejow-ych napis 
\vlęgiet·skic, a przybywszy do Zagrzebia, '. urzą
dzili na placu Zrinicgo demonstracyę przeciw 
:\Vęg~gm. 

:, :: ·, -~ ·osr_alni~ · wiadomości .• · . 
. · \V .a s z Y n i t o n. Republice Bogota . grozi · re-
wolucya.. . . 
· .. Z o łJ a. 'Prezydentem sobranla został wyb.-aay 

. StaJko:w ,' .stambułowczyk. : · . . 
·: · l. ;o u :d y n. Z San Domingo don~ą~ · ~e ostrzelł-
w.a~ie miasta trwa -<t alej. . ,' ~: . : . : 

~ .. : , .'O D R E D A K C Yd~~ ~-) ·. ! 
~ . '• • l .,...; • 

Panu W. S. w l(astropie. Ogtoszcnia uadeslane
go ~amieści~ nie możemy, po11iewa:l Polacy mają. 
swoJą orgamzacyę. 

Panu Elka z Etencina. Żądania adwokackie prze
dawniają się w 2 latach, zatem według prawa pfacić 
Pau uie potrzebuje. 

tg.". Więc .,Posen. Ztg." wygaduje na agra- że duch, który ją ożywia. pochodzi z Stanów 
i ~ISZÓW i hakatystów. że tylko oni na koloni-za- Zjednoczonych, które mają interes \\ tem, aby Towarzystwo św. Jerzego w Alstaden 
ie· Yl zarabiają, bo im rząd dobrze płaci z.a ziemię Panama była niezależm\ i opierała się na ich . ~V niedzielę 22 listopada odbędzie się polskie na-
o- daje "culagi", a reszta niemców się rujnuje. protekcyi. Prezydent Roosevelt zapewnił nową bozens~wo o. 4 g. po pot Po uabote11stwie miesięcz-

,,Tageblatt" też wygadnie i wykrzykuje, że rzeczpoS!)Olitą 0 szczególnej swej życzliwości, ne. J?OSt~d.zetne. Zaprasza się czfonków, żeby się jak 
olacy od nt'emco· k · · · · t r.taJhczmeJ .zgromadzili. Zaprasza się także 0 odako'w 

z w s upuJą Zletmę 1 s raszy natt.tralnl·e tyll\.·o \" t'tltet·e 1·e ogo'lnego spokoJ·u i R d 1 J.' em d · b k d ·' I c~ acz ..:1 z cate.i okolicy Alstaden. Zarząd. 
a- l _rzą , '.Ze Y ty l o o brze nie~ncorrt ~~ .. :\'"$ie . . :-: hań.dlu wsze-chświato'' ego. , Natoriliast' \\> Bo-. ~..,_. , '- ,, . . . 

ZY acll. ' . . :. . .:·· ,. ·. ~- .~ g;0~!-~. ·- ·;stolicy.: Kolumbii, zapąqowai· 'staJ1 tak. q-~ ' : ... ~; : .Jowa'r·z§stwo: św. Piotra w - St~kt~ -
e· Tak każd.y dCl-gnie w swoją stron( :. :: :.. .·. ,g-qlneg.o j glo,$no obi a\\ idne~o ·się tiiezągo7Yólq.. · . . : ·N~dzwy,czajn~ ' ż~b~anie odbędzie . iię: \~~. u.iectzielę. 

W Babkach, \V po w. poznański in·; · si)ali'ł ·się ·.nia, · ż.e rza.d .·kolnrnbijski, ~ licząc się z· oburzo-ną · dnt~ 2~ łlstn:pada . .c> ~:actz. :b~'o sl~l~t UJ?H.a Pza ?ię \\~~ty-
'1 tóg gos~odarzowi Lato.siemu, \'v"art:ÓIŚC.i r ·~_o : ~ri~· . '; ludllością, :'wysłał wojska przeciw par~ainie. , C" ·. ~~~~-~:~zcp7J~~~,~?:~/i~},~~~~dce~ awi l, omc\vaz. ę-

rt zabezpieczony na 900 mr. . . . . .. ·. Z DanH • .-.Król du(Jski, Krystyan ·IX,·. obcho~ . . , ·, ,. , . . . 
Ze Slązka czyli ~tarej. ·P~lś~~ ' :;_; ;. ~ . dził :dj1ia·. \\:c~orajszego 40-letnią ·-~qti~1icę· ~pra~ . :. ~~ ~-~ ;,as~qt~o ~óż~ń;owe Polek w 89churą~ . 

l<rół. Huta. (Z paraf i t Ś\V. Batb.a· rir_ .)_· .zarią.d · \vowania rządów· naZ\\ ano go dzmdl\tem Euro.- ·: 7'\~_"s~}st~te Sw~tr~ uas.zego Bractwa 2japra$.zam 
J • . . .'. • • , : . up.t~epiue na czwat tek 19 listopada, z powodu srebr-

1 ościelny ·i zastępcy parafii zgodzili Śię, na bu.:. py, gdyz z·. d~Ject Jego Jest młodszy syn krolet~ N!gł;) ktbfleusz.u rnal7;eJ1stwa, na wspólną · kawę. Pro-
hi· wę no\\rego kościoła na Pniakaćh~ .. we·dlng p{ a- · Grecyi. .j.ed:na z córek carO\\ '-l-tna•tką Rosy1. $f:ę· pr.zypy.ó PQ połud1iiu do mego mieszkania, .przy ul. 
·e ~ Profesora. SGhmitza z· Norymbevglt · I<osŻta młodsza -znów królo\\.,l ąr1giclską. Pożycie Po- . ~o~au~terstl'. ,?2 .. . · · . Przełożona:~ 

ka Ynoszą 300 000 m1:. Kasa d·yece-załna PDŻYGZY n1ię.ctzy .ro.zpl:oszonelhi na r<'>żne strony EnrOPY. :.-: ,"f.o~va;~zystwo)dpin·. ',.Sokół" w Liitgend~itinu~(l 
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Xapła t1 przeciw wrogom ludu pol
skiego na Ślązkuo 

Od jednego ze starszych kap~anów otrzy
muje "Gazeta Opolska" list, który brzmi, jak na-
stępuje: _ 

Bardzo dzhvne zapatrywania pod względem 
politycinym zdradza ks. radzca duch. W rzodek 

swym artykule napisanym z powodu wybo
rów· do sejmu do ,,Schles. Volksztg.". Według 
zdania ks. W. - to jest treścią jego długich \VY

w.odów- wyborcy polscy na Oórn. ~lązku po
winni jak dawniej, tak i teraz zawsze ślepo gl.o
sowaĆ na tego kandydata, na któręgo. mu się z 
góry glosować każe, chociażby ten kandydat 
rweale po polsku nie umiał, tak że.by się z swymi 
wyborcami porozumieć nie mógl, chociażby na

wet nieprzyjaźnie byl dla nich usposobiony, iak 
•P· hr. Ballestrem. Skoro zaś lud polski po\va
łf się mieć swo,je własne zdanie i żąda dla sie
fie postawienia S\Yo,jego ludowego kandydata, 
pochodzącego z pośród niego, mówiącego po 
polsku, znającego dokładnie jego polożenie i po
łrzeby, mającego styczność z ludem, przymi~)lty, 
których od dobrego posla żądać trzeba, \V takim 
razie winien jest zakłócenie pokoju i zgody mię
dzy niemieckimi i polskimi katolikami, jeżeli się 
ten kandydat panom niemieckim nie podoba. 
Daw'lliej, powiada ks. 'N., panawata najzupeł
niejsza zgoda między katolikami obu narodow()
ści. Dopiero od czasu, gdy lud polski zaczął się 
dopominać o. trwzględnienie swych praw i o wy
mierzenie mtt sprawicdliw'Ości przez postawie
nie dla siebie choć jednego kandydata, pocho
dzącego z ludu i ~o polsku mówiącego,w osobie 
p. majora Szmttli, pokój i zgoda w powiecie wy
llorczym opolskim zostały zakłócone. Według 
tej Ioriki z.goda między niemcami i Polakami 
może być tylko w takim razie. jeżeli niemieccy 
pano\vie, jak Z\vykle, zawsze z góry rozkazy
wać będą, a polski lud tych rozkazów, jak się to 
z jego strony należy, słuchać i wiernie je wyko
•y,vać będzie. W obecnym przypadku , o który 
tu chodzi niemieccy katolicy w opolskim powie
cie, oparli się w połączeniu z protestami, żyda
mi, masonami w miszmasz, legalnej, bo przez 
oentralny komitet centrowy postanowiony kan
dydaturze pana majora Szmuli, gdy tymczasen1 
,olscy Vv''ybo.rcy, idąc legalną drogą, trzymają 
się swego starego, doświadczonego posła, któ
ry ich już od 10 lat wiernie i dzielnie broni. Rze
ezą więc prostą i jasną, iż niem .. ,miszmasz'', do 
którego ks. W. ,,wbrew swej przyc~yl~ści ~
zwolit się wciągnąć", bądź co bądlz melegalme 
sobie postępuje. 

I(to zatem winien. iż powstało rozdwojenie, 
adepokój i zgorszenie? Według zdania ks. W. 
Jlie niemcy, broń Boże, lecz Polacy, p:onieważ ••i kiedyś przed laty przeprowadzili, i ta na 
ł{rodze zupclnie legalnej, swojego kandydata, te
go samego, którego się obecnie jszcze Wiernie 
trzymają! Niechaj p()jm[ę tę logikę kto J11'0!Ze. 
ezy ks. w. dopraw<ly jest teg.o zdania, iż ludo
wi polskiemu nie należy się żadne pra·wo pod 
względem wybor6w, lecz że jako bydelko nie 
mające swego zdania i nie umiejące radzić o 
swem polożeniu i swych potrzebach powhtien 
w najgł~bszej prokorze wszystko chętnie przyj-ąć 
i ftOSiusznie wykonać, co rada panóf\V niemie
ckich zawyrokowała? 

l(s. W. cały ruch polski na G. Ślązku p·rzy
pisuje wylącznie czynności wiełkopołs'kich agi
taoor.ów którzy przywędrowali do Górnego Slą
Zka, i gazetom polskim na Ślązku. Chociażby 
rzeczywiście tak było, to każdy sprawiedliwie 
Bl.Yślący cz~owiek przyznaje, iż taka agatacya 
jest zupełnie uprawnioną, ponieważ ma na celu 
zachowanie ludowi polskiemu na ~lązku jego ję
zyka ojczyste&o i jego narodowości, - skar
bów - każdemu ludowi po wierze jego naidro2-
szych skarbów, które szczególnie dla polskiego 
!udu śiązkiego są konieczną podstawą, jego gł·ę
bokiej wiary i narodowości, jak każdy który 
zua bliżej ten lud i historyę Slązka, będzie mu
siał potwierdzić. Z językiem i narod'Owośdą 
tego ludu, wiara i obyczaje i właściwe jemu 
cnQty wzrastają i· upadają. Z tego w·zględu i 
~iemieccy katolicy i partya centrowa w intere
sie wiary i kości<>ła katolickiego w niemczech 
powinna nie patrzeć obojętnie na szerzącą się 
germanizacyę, jako przed stopień do protestan
tyzmu, niedoWiarstwa i zepsucia obyczajów lu
du lecz szczerze i energicznie bronić j~zyka 
toiskiego ludu gónroślązkiego i wszystko czynić 

. ~Y ie skarby ludowi n~ zawsze ~ac~ować - w 
itateJre~ie wiary i kośetola katoltck1ego. Lecz 
tero rudm hntęWt'.f Fła G. Sl~ku nie motna, 

j.ak to ks. \V. czyni, uważać jedynie jako skutki 
tak zwanej agitacy i '" ielkopolskiej. lecz raczej 
jako naturalny postęp, w roz'W'()ju polskiego gór
nośłązkiego, jak każdego innego ludu, w · samo
wiedzy i poznawaniu praw politycznych, które 
mu się należą~ To nie jest bynajmniej dziwnym 
i podpadającym objawem. Owszem dziwić by l 
się trzeba, gdyby tylko ten właśnie. lud został 
ciemny i zacofany, zwłaszcza pod tak strasz
nym· uciskiem i prześladowaniem wszystkiego, 
co polskie ze strony rządu pruskiego i zwolen
ników jego. 

W skutek tak okrutnego ucisku, mającego na 
celu wydrzeć ludowi to, co jest jego najświętszą 
od Boga mu daną własnością, języka i narodowo 
ści, i naiohydniejszy, najzacofańszy lud obudzić 
i do poznania swojej godności przyjść musi, -
musi się obudzić z twardego snu i sam stanąć 
w obronie najdroższych skarbów swoich, ina
czej nie by łby wart, aby łstniał. 

Każdy szczery przyjaciel ludu z takiego 
objawu tylko cieszyć s i ę i dopomagać ludowi 
-będziet co sil, w jego dążnościach i walkach, 
zwłaszcza kiiedy tu chodzi w gruncie rzeczy o 
wiarę i kościół katolicki. Bo jeżeli lud sam e
nergicznie tych skarbów swoich bronić nie bę
d'zie , to go nikt nie obroni, naimni<ej zaś katulicy 

~ '"' ~~ 

niemieccy i centrowcy ślązcy, z których ; 
część jest oczywiście za gennanizacyą, chot 
tyiko powolną, jak cale dzi·siejsze centrum, 
g a część na wet otwarcie stoi po stronie h 
tystów·, czego i najnowsze wypadki w <>kr 
opolskim są najjaskrawszym dowodem, g 
niemcy katolicy, a między nimi nawet księ~ 
zgorszenie każdego sprawiedliwie myśląc 
człowieka połączyli z protestantami, żyd 
masonami i i·nnymi wrogami ludu polskie~ 
kościiOla katolickiego do zwalczania tego 1 

broniące.go na zupełnie legalnej drodze sw 
świętych spraw. A w tern towarzyshvie ku ' 
większemu zdziwieniu i smutkowi' widzimy l 
wet ks. W.! Jakże on pogodzić może tym s 
tnym faktem1 i swojerui powyższerui zapa 
\Vaniami, swoją przyjaźń do ludu polskiegQ, 

Nie! prawdzhvym, szczerym przyjacie 
Judu może być tylko ten, który nie patrzy o 

jętnie na ciemnotę i zacofanie ludu i na c 
wię.cej szerzącą się germ.anizacyę. ze zgub 
następstwami dla wiary, kościola i obycza 
tego Judu, lecz ten, kto z ludem słowem i , 
nem przeciwko tym najniebe'Zpiecznieisl 
wrogo.m w~lczy i wszelkieroi sposo.bami1 s 
się zachować ludowi te najdroższe skarby 
ż.dego narodu. - Kto nie jest z ludem, ten l 
przeci\vko niemu! Ks. R ... proboszc 
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~ Naszym kochanym Rodzicom i Teściom 

~ Wincentemu i ~aryannie Sobkom 
w Bocltnm, 

składamy w dniu sreb1·nych godów małżeńskicll 
nasze najszczersze życzenia. 

Minęło Jat dwadzieścia piąć - Gromadka dzieci stoi w krąg, 
Niech minie drugie szczęśli·wie: Ze czcią pogląd a ku Rodzicom! 
Niech samo złoto błyska w nich, Młode wy serca! przyjrzcie się 
Jak w czarodzi«jskiem przędziwie. Pogodnym, szczerym tym licom. 

Drodzy Bodziee i Teściowie niech żyją ! 
'l'<' go życzą wdzięczne dmeci; córki i zięcio"·ie: 

Helena i Stefan z lVIarymą, Alosiem i Martą. - Bronia i ,Mikołaj z Józiem i 
~Iarynią. - Stasia i Lud·wik z Ludką. Marta i Stasiu. 

Feliks, Aloś, :Marynia., Antoś i Franusia. 

BRUCH! 
Z powo.du stosunków familijnych mam na sprze ... 

daż wszystkie sprz~ty kuchenne o-raz meble. l(fuby 
soble cokolwiek z tych sprzętów chciat naby~, te p.ro
szę z.glosić się do niżej podpisanego. 

Antoni Sieczkarek, Bruch, Marienstr. 348 l, 
obok kościota k<>.tolick. w dnwu p. A. 'Rfieden·berga. 

Porządna panna, Polka w starszym wieku,, 
.ołOOO mr. majątku, pragnie wyjść za mąż za urzę
dnika w starszym wieku, który posiada cokol
wiek majątku~ Zgłoszenia pod nr. 260 przyj
muje ek.~edycya "Wiarusa Połsklego" w Bo
chum. 

BaezntJśe! 
Szanownym Rodakom dooosz.ę, ·i i osiedli~ 

tern. się w Oberhausen przy ulicy Steinstr. 18 
jako 

balwierz i fryzyer, 
z zakladem dentystycznym. Wprawiam zęby, 
plombuje oraz wyrywam zęby b~ bólu. Prosze 
o laskawe poparcie mego przedsiebmstwa. 

W. Kaubę . 

Za inser41ty i reklamy re~k\Wa wobec publiczności 
nie odpoWiadA. 

------------------------------------------------------------------------~11 .. 1r\!it; !l. akłt'l. •i t rcdakcyę -·t1Il'·wto 'z e.·ti' An~n~Brej.ald w B"oehum .. - Nakladł.un cłelbnk&uti WydAwnictwa ,;WtlllU8a Polskł.e&ou w Bookum. 



JJJ'eyjeeie elrrztu św. - (), tak --- uczynię wszy
stko, eo mówisz, wyrzekla spłakana i w"~Zruszo
na db glębi, i bezzwłocznie kazała sl'u:żącemu 
prosić do siebie kapła11a .. 

Katplan przyszed1, lecz któż opisze jego 
~iwienie, gdy urrrzal, do jakiej go to kobiety' 
we7JWa!no! ta rzuca mu się dto: niÓg i płacząc 
ncwnie, prosi o sro,vo życia i o chrzest; wy-

·znaie, źe iest wielką grzeszni'cą- lecz że m~ 
wiono jej, iż łaska Bo1ża W1 Jezusie. Chrystusie 
j_est wi~kszą, niż wszystkie jej grzechy, i że to 
ią nieco krzepi i pociesza. 

Kaplm ·sklada najprżód Bogu · d!zięłd za tę 
nieskończoną; ła'skę i miłosierdzie, i' mó\vi ·do 
skruszonej grzeszniCy: · 

· (Ciąg dalszy nastą.J)i.) 

Swiętojózafacie 
czyli sktadka na ubogich studentów kato-licko-polskich 

W kasie (rob. nr. 45) niedobór 0,92 
Na chrzcinach u Antoniego Bieganka w Oberhau

~n: A. Bieganek z ż. l mr., ich dzieci: franciszka 
25 ten.,. flibieta 25 fen., nowonarodzona córka Kata
:r:zyna 25 fen., St. Gęstwa z ż. l mr., Piotr Polny z 
ż. l mr., Michal Jóskowiak z ż. 1 mr., Marcin Gęstwa 
z ż. l mr .• Jakób Machowicz l mr., Józef Mądry 2 
mr~ St. Polny -50 fen., (nadeslat Polny) 9,25 mr. 

Członkowie Tow. św. Jana z M. w \Vetter: ·w. 
Panek 50 fen., A. Wojtczak 25 fen., A. Lipiński 50 fen .. 
J. Kaczmarek 50 fen .. J. Piasecki 50 fen .• K. Zekiecki 
50 fen., T. Makowiecki · l m r., \V. Chwaliszewski 1 m .. 
W. Jankowiak 60 fen., J. Swiderski 50 fen., J. Pilot 
50 fen., W. Wenelawek 50 fen., A. Taracki 50 fen., 
(nad. A. Taracki) 7,35 mr. 

Na chrzcinach u W. WO!iciechowskiego w Roh
linghausen: W. Wojciechowski z ż. 5D fen., Ign. Woj
dechol\vski z. ż, l mr., M. Browarczyk z ż. 50 fen., 
J. Mucha z ż. 50 fen., ich syn Waclaw 20 fen., lgn. 
Szymczak 1 mt., M. Nowaczyk z ż. 50 fen .. K. Stacho
wiak z t. 50 fen., A. Stachowski z ż. 50 fen .• (nad. 
lgn. Wojciechowski) · 5,20 mr. 

Na chrzcinach u Wal. Różanowskiego w Ueber
ruhr: W. Różanawski z ż. 50 fen., nowo riarodzona 
córka 10 fen., A. Dobrowolski l mr .• J: Paślednik z ż. 
50 fen., Br. Paluszkiewicz 50 fen., P. Michaś z · ż. l 
mr., P. Mądry z ż. l mr., K i E. K. 50 fen., J. Kotwa
lik z ź. 50 fen., M. Kempa 20 fen., A. Tyczyński blach ... 
nierz 50 fen., (nad. P. Mądry} 6,30 mr. 

Na chrzcinach u P. Wujciaka w Marxloh: P. 
Wujciak z ż. l nu., nowo narodzona córka 50 fen., 
J. \Vujciak 2 mr., J. Wuiciak z ż. l mr., A. Talarski z 
~. l mr., Jgn. Wujciak l mr., P. Grajewski 50 fen ., J. 
Baranowski z ż. l rnr.~ (nad. J. Baranowski - po.rto 
.3~ fen.) 7,65 mr. 

Na chrzcinach u I. Bednarka w Wanne: lgn. 
Bednarek z z. 50 fen., ich dzieci Stasiu, Adaś, Pelasia, 
Jarryś i Róża 30 fen., nowo narodzona córka Maryan
na 10 fen., St. Płuskota z ź. i synkiem 50 fen., K. Plu

. . . 

50 fe11., M. Kołctyński 50 łen., Fr. Kolczyński 50 feH., 
(nad. Franciszek Sztul) 8,M mr. 

Na chrzcinach u I. Otulakowskiego w Hochlar
mark: Pr. Prąckowiak z ż. l mr., lgn. Gulcz, z ż. 50 
fen., lgn. Otulakowski z ż. 60 fen., Waw. Ratajczak 
50 fen., (nad. W~ Ratajczak} 2,65 mr. 

Na chrzcinach u A. Orygla w Hombruch: A. 
Orygiel z ż. J mr., nowo narodzopy syn Ludwiś 60 
fen., ich synowie Wladyslaw i Stanistaw po 10 fen., 
M. Grygiel l mr., J. Szymczak z ż. l mr., ich dzieci: 
Stanistaw 10 fen., Stanislawa lO fen., Wiktorya 10 f •• 
A. Ambroży z ż. 50 fen., Misterski z ż. 50 fen., T. 
Szynka 1,50 mr., J. Blaszczyk 50 fen., J. Nowicki 50 
fen., J. Mlodorzyński 50 fen., P. Luboiański 2 mr., J. 
Woicioc,howski 1,50 mr., (nad. J. WoJciechowski) 

·· . . . łl,60 mr. 
Na srebrnem weselu Pr-. Lawiticzaka w Brucha: 

Pr. Lawniczak ·z ~. l mr ., ich dzieci Stanistaw 15 fen.~· 
franciszek 15 fen., Józ'efa 15 fen., · Bronisław to fen., 
WladyŚlawa· 10 ien., Jan 10 fen., ' B. Marciniak z · ż. 
l mr., ich dzieci WoJciech 15 fen., Franciszka 15 fen., 

. An_na 15 fęn,. L. Królale z _ż..50 fen., A. l(róla~ 3 mr., 
(nad. Pr. Lawniczak) . 6,80 mr. 

Z wieca w Huckarde 4,06 mr.,..:... z zebrania Tow~ 
św. Józefa w Huckarde 2,30 mr. - Na .chrzcinach u 
J. Przybyty zfożyli: J. Przybył z ż. 20 fen., ich no
wonarodzony syn Józef i eórka Cecelia 20 fen., W. 
Skorupka z ż. 80 fen., Fr. · Honósch z; ż~ 50. fen., icb . 
dzieci Marta 10 fen., Paweł ·lO fen., FranciSzek 5 fen .• 
P. Lata z ż. ·.50 fen., razem 2,55 mr:, (nad. P. Lata) 

8,71 mr. 
Na chrzcinach u \V. Kocika w Atstacten: W. Ko

cik ·z ż. l mr., nowo narodzona córka 50 fen., J. Leś
niewski z ż. 1 mr., J . .Depta z ż. l mr., W. Kocik 50 
fen., A . .Frąckowiak z ż. 50 fen., J. NapieraJski l mr., . 
St. Prz:Yniczka 50 fen., (nad. J. Leśniewski) 6,00 mr. 

Tow. "JednOść" w Langendreer (nad. A. Stró-
żyk) 10,00 mr. 

Na zaręczynach u St. Szafraniaka w Wanne: St. 
Szafra11iak z narzeczoną 2· mr., L. Szafraniak l mr., 
A. SZa.franiak 50 fen., T. Kuśnierek z ż. 50 fen., Roman . 
Ginter l mr .• J. \Vierzbiński l mr., M. Gierszal z ż. 
l mr .. (nad . .M. Gierszat) 7,00 mr. 

Na chrzcinach u St. Soltysiaka w Rauxel: · Sol
tysiak 1,25 mr., M. Klups z ż. l mr., J. Wroński z i. 
1,10 mr., M. M. 1 mr., (nad. St. Softysiak) 4,35 mr. 

Razem 104,36 mr. 
Niedobór: Oz92 mr. 
W kasie: 103,44 mr. 

Rozchód: 
J. R. z W. stypendyurn · 
A. S. z B. stypen~yum .· 

. 3·2,50 mr. 
32,50 mr. 

Razem: 65,00 mr. 
103,44 mr. 

Pozostaie w kasie : · 38,44 mr. 
Bóg zapiać! Sw. Józafacie, m6dt się za nami! 
17. lO. 03. pro Ks. L i s s. 

A. Brejski, Bochum, Maltheserstr. 17. 

• ,Za żywych l umarłych dobroczyńców .,Św"tę· 
tojózałacia" odprawlana bywa co miesiąc Jedna M~za 
św. 

Sf(crta z synkiem 30 fen., M. Strugata z ż. 50 fen., ich MM 'PJI'SI~QA.IIII!!!!I-.. .. IA. MM 
s:ynek Waclaw 10 fen., lgn. Strugala 50 fen., St. Stru- ww ~ ....., ~ ... ,. ww 
zala lO fen., (nad. M. Strugala 3,00 mr. Wf p l kł ' 

Na chrzcinach u Michala Cymra w Scherlebeck: ' ' BrOSB 0 S ~1:0 ~ 
M. Cymer z ż. 2 mr., J. Sztul z ż. 1 mr., A. Ptak z ż. l lelki bA k 1 t k d ~.a..0t ... t t 
l mr., fr. Michalowski z ż. l mr .• Wl. Witkowski 1 po eca W wy ur s ~ e o DiiiiU e .. s w• 
mr., Fr. Sttul 50 fen., J. Sztul 50 fen., J. Kolczyński •o czytanła, wlązarków, powl zowat\ Jtd. 

cdaJnor odpowtedlialny ks. prob. dr. Lias w Rumianie. - Nakładem esctonkami Wydawn.., Wtaruaa Pol81dego" 

(POS.~ANIE. C.) · 

,.Nauka Kalollota" wy<lhodd · .... clwa;... r 
. tek w ~wn . w WestfaW; jcr.ko beapła- l . 
.· tny dodatek : do ,;Wiarusa Polsld~"·· . 

Osobno "Nauki Katolicldej" prenumcro- ._ 
wa6 nie mołna. Kto wito ehee j" otrmy
ma6, niech . sobie zapiazc na poczcie 
n Wiarusa Polekiego". 

o -<> 

! ·: .; . . . •. .:. 

. ~~~~!:/=~~=' ··.• 

• 

. Kat.Ollcq", · jako; · biz'płatDym ·· ctoi:W• : 
. Prentimerata Da ~8 wynoat ·t . $ark·· : 
60 feD.yaów kwartalnie, a r; odn:otnnieih.· · 
.do .domu prze21 liBrowego l mark-t 92 
tenygłrw. 

"MÓDL SIĘ ·1 PRACUJ ł 

------------~--~~----------~--------------~----~~ .. 
• Dodatek tygorlniowy do "Wiarusa Polskiego" i "Robotnika Pols~ego". !Ml 

Nr. 46. Boehum, dola 12 Ił.~topada 1903~ 

Na niedzielę 25 po Świątkach. 
Lekcya. Koloss. I. 9:._14. 

Bracia~ ! Nie przesta\vamy za was si-ę mo
dlić i pr<>sić, abyście byH napełnieni znajon1.o ... 
śdą woli Bo!żeti we wszelakiej mądrości i w-y
rozumieniu duchowne-m. Abyście chodzili_ god
nie Bogu we wszem się podobając, w każdym1 u
czynku dobrym O'\VQC przynosząc i rosnąc w 
zna1omości Bożej. Umocnieni wszelaką mocą · 
W€dlug mOżności jasoości jego, we. wszelakiej 
cierpliwości i nie:spra\viedlhvości · z · weselem, 
dziękując Bogu Ojcu, który 11as godnymi uczynil 
dziCl'łu dziedzictwa Ś\\iętJ7·ch, w · ś·wiaUości; któ
ry nas w~yrwał z m<>cy ciemności, ·i przeniósł 
w·: królestw·o Syna umil·owania swego; w któ-

. rym1 mamy odkupieriie, przez kre'\V1 jego_ odku
pienie grzech&w. 

Ewangicłia. Mat. XXIV. 15-----35 . 
Onego. czasu mówił Jezus uczniom swoim: 

l 
ciekanie wasze nie b.yło w zimie~ albo w Szabat: 
Albowiem naonczas będzie_ wielki ucisk, jaki n.ie · 
byt od początku świata aż dotąd, ani będzie. A . 
gdyby nie byty skrócone one dni. . żadne ciało 

' nie by loby zachorowane; ale dla wybranych 
będą skrócone dni oae~ Tedy jeśliby wam kto 
rzekł: Oto tu fest Chrystus, albo indziej~ nie 
wierzcie. Albowiem powstaną fafszy,vi ·chry- · 
stusowie i falszywi prorocy i czynić b~ zna- . 
ki wielkie i cu'<la tak, · iżby w· btąd' zawiedzeni 
byli (jeśli mzy.le być) i wybrani. Otom wam po
wiedziat . Jęśłiby tedy wam rzekli: . ·Oto na 
puszczy jest .nie wycoodźcic. Oto · w ' tajemnych 
gmachach,· nie wierzcie.· Albowient jako bły
skawica w.ydw.dzi od \vschodu słotka, i okazuje 
się aż· na zachodzie, tak będzie i przyjście Syna 

, c_zrow-ieczego. Gdziebykolwiek byto · ciało, tam 
si~ i orty zgromadzą. A natychmiast po utra
pieniu onych dni, sfonce się zaćmi. i księżyc ·nic 
-cl'a świattości swojej; a gwiazdy będą padać z 
nieba, i mocy niebieskie poruszone będą. Ai 
na on czas si~ ukaże znak Syna cztowieczcgo na 
niebie; i wtedy będą narzekać wszystkie poko-

Gdy ujrzycie brzydkość spustoszenia, która jest 
opowtedz1ana przez, Daniela Proroka, stojącą na 
miejscu świętem, kto czyta, niech rozumie; te- · 
-<fy· którzy są w ZydDwskiej ziemi, niech_ ucieka- · 
ją na góry; a kto na dachu, niecha!i nie zsiępudc, 
abY co wziął z domu swego; a kto na roli, niech 
nie WTaca brać sukni SWQjej. A biada brzemien
nym i' karmiący.m w O'lle dni. A proście, aby u~ 

lenia ziemi; i nurzą Syna człowieczego przy~ 
chodzącego w obłokach n1ebicskich, z m<>c· 
wielką i majestatem . .. l ·.poŚle Aniofy swoie z 
trąbą i g'losem \\ icłkim, i zgromadzą wybrane 
jego ze czterech wiatrów, od krajów .ni.ebios, aż 
do krajów' ich. A od figo·WegQ dr~ ewa uczci'e się 



't)(laobieństwa: Gdcy iuż ga.tąź jego odttllad1ta 
się., i liście sie wypuszcza, wiecie iż blisko }est 
lat'O. Także i wy, gd'Y ujrzycie to wszystko, 
wie'<l}źde, iż blisko jest we drzwiach. Za>prarw
d'ę powia!dam• wam, iż nie przem1inie ten naród, 
ażby się staJo to wszystko. Nieho i z;lemia prze
miną. ale sto~va moJe nie· przeminą. 

Kazani e. 
O jakie to1 straszne słow·o: sąd, sędzia, ka

ra, dla każdego, który ck>· jakiej zbrodnd s~ię po·
czuwa. A dla- nas, dla nas, którzy do; tylu grze
chów przyznać się musfmy - czy to slow·o bę
dzie obojętne? Wiemy, wiemy z wszelką pew
oością, że sędzia nasz żyje, że sąd: nas nie minie, 
te o.d kary się nie wymó·wimy, że to wszystko 
może w kFiku dniach n-astąpi, jednak tak żyJemy 
~akbyśmy albo ża'dnego grzeehu nie mieli, alb~ 
Jakbyśmy dd sądu u·wołnieni byli. Lecz jakaż 
to róznica p<nniędzy sądem na ziemi a sądem po 
śmierci. Tu czlo•wiek sądzi człowieka, ale tam 
Bóg sądzi stworzenie swoje. Tu sędzia sądzi 
tylko ze spraw, ale Bóg sądzić będzie każde sló
w"'ko, kawą myśl, każdy na}nmiejsz.y uczynek. 
Tu już po wydanym wyroku można jeszcze mieć 
utaskat\vienie ale tam, gdy \Vyrok zapadnie. już 
o uiaska\vieni'e aui pomyśleć. Tu sc:;dzia może tył 
kH ciałtl' ukarać, ale Bóg duszę i ciało. Tu kara 
tylko mo'me.ndk trwa, aJe tam ka.ra jest wiecz
ną. Tu jeszcze zostaje na'<l'zieja zbawienia, ale 
tatn nie· lJ.J;a.1 już nadziei. Nad' tym \vięc sądem, 
ty1n strasznym sądem zastanówmy się dzisiaj, 
aby to rozmyślanie zbawienną bojaźnią przera
ziło nasze serca; abyśmy tu W' życiu tego sądu 
bali się tak, abyśmy po śmierci bać się go nie 
potrzebowali. 

Oto zagrzmią zwiastuny sądu. Gł.os strasz
ny donośny, któremu wszystkie żywioły będą 
p:o5Iuszne, który rozsadzi skaty, oltworzy piekła, 
prze'\vali bram·y żelazne i umarłych w grabach 
ocuci - a o.d'gfos tych trąb zabrŻmi -przed sa
mem .zmartwychwstaniem naszem i głos stra
szny da się słyszeć: "Wstawajcie na sądl unmr
Ji !" A huk trąb i glos ten tak straszny będzie; 
że takiego od shvorzenia świata nie bylo i o 
',.nszystkie góry i skaly się rozbide ~ i aż ·d'O 
naJwyższych wzniesi>e się niebios, zw'Olując du
sze wszystkich btogosla'\vionych - od początku 
świata tam zgroonadtzone i jako grzmot zawyje 
\v1 pieczarach piekielnych i z.gr().mad.zi dusze p.o
tępieńcó\V' od Kaina począwszy. A głos ten u
cieszy 'błlogosławionych, z radością zstąpi1ą z 
niebios, aby stanąć przed o·bliczem B.oga i Sę
dziego swego, aby złączyć się z dalami swemi, 
w:ielką już chwałą jaśniejącemi:; glos ten jako 
prorun przerazi potępieńców. , 'którzy w plonllie
nia\:h ·piekielnych ukryć by się chciaty, aby nie 

370 --

ulrzeć zaguiewattie~:9 oblicza Sedziego, aby nie 
slyszeć wyroku Jego piorunującego, aby na 
nowo nie przywdziać sję w ohydne ciało swoje. 

Oby ten glos trąb Sądu ostatecznego iuż te
:raz zagrzmial w uszach naszych, kied'y spokoj
nie, miękko i wyg·odnie w lóż.ku le'żemy, i czar~ 
nemi, niepotrzebnerui zaJmujemy się myśla~ni, 
oby zagrzmial w uszach naszych, kiedy w nie
potrzebne przyjaźnie, towarzystwa: się mięsza
my: oby zagrzmiał za każdą razą, kiedy klarnt
St\va, zlorzeczenie, szemranie jurż na języku się 
błąka; oby 'Zagrzmiat za każtd'ym· razem, kiedy 
do spowiedzi i do Komunii św. przystępujemy i 
od świętokradztwa nas zach.ował! Obyśmy te· 
raz słuchali g losu Boskiego zmilo,vani:a! Teraz 
to glos Ojca jako lekki powiew. wiaterku do nas 
przemawia: "Synu, oddaj mi serce twoje", ale 
wtenczas glos Sędziego zagrzm,i jak burza pól· 
nocna: ,,przeklęty, idź Vl ogień wieczny!" 

Skoro tylko Aniotowie trąbkami znak da
dzą, wstrząsną się groby i pootwierają,, a umarli 
.jako ze snu ciężkiego podnosić się będą i lotem 
błyskawicy na miejsce sądu przeniesienil zosta
ną. Lecz czyż jednako'wo powstaną ciała spra
wiedliwych i bezboż11ych? Ciało Kaina i Abla? 
Ciało Judasza i Jana Ew-angielisty? Ciała: tych 
świętych pustelników, panien, młod'zieńcórw, 
męczennikó-w i roz1naiteg.o stanu ludzi, co w 
pokorze, mił·ości Boga i bliźniego życi~ przebyli 
- i ciala rozpu,stych, bluźnierców, okrutników, 
obżarców· ? O jakże to CZ-D'la sprawie;dliw,ych 
wypogodzone będą i jaki to wdzięk i urok na 
twarzy, jakież to światlo W ' ocza'Ch! Chrystus 
Pan saJrn wyrzekl. że sprawiedliwi jako stoł1ce 
świecić będą. Naprzeciw, tych ciał cłl\V'alą ja
śtiiejących dusze pospieszą, każda do data, w 
któreni żyła tu na ziemi. O jaka!ź. to \vielka ra
dóść będzie, gdy się znó!\v IX>ł•ączą, o jako to sł:O
dkn rozmawiać będą: HO ciało· mvje. - za\vola 
dusza - gdzieżeś to dotychczas przebywało 
przez tyle wieków·? Ach! w ciemnem' ziemi to
nie, ach chodź, chodi czempn~dzej po nagrodę 
t\\'()ją! Tyś b~ło to"\V'arzyszem' cierpi•eń moich, 
tyś wiele dlaJ mitości Chrystusa ze m\llą znosNo, 
tyś ze mną krzyż di\vigało, tyś ze nmą posty, 
czuwania, pokuty odprawiało! O wiele to razy 
odmów.il()ś sobie: chleba, aby dać ubogiemu! 
\.viele to razy zrzuciłoś z siebie suknię, aby nią 
żebrakaJ przyodziać! Tyś ze mną we łzach za
sie,vafo, ty ze mną w radości! zbieraj. Byloś to
warzyszem pokuty, bądź t.owarzyszem chwaty! 

Ale teraz zwróćmy oczy na dala potępień
ców. Oto stoją jako poczwary przebrzydfe, 
wyschle, wyblad1łe, oczy knvią. zaszłe, lica za
padle,czoło rozpaczą ZD·rane, drżące na wszyst
kich cz.t-onkach od strachu, a jakoby wściekle, 
zębami zgrzytające. - W tyrn momende, ;1kby 
z demnych piekielnych czeluści wylatują .dusze 

śmie~ po chrześciańsku, a potem rt.ekł do księ
dza i tego szlachcica co go nie odstępował: 

- Wi-dzę, że już i- godzinę nre pożyję, więc 
też bywajcie mi zdorwi, a powiedzcie przed 
ludźmi, że mi wcale nie marko·tno umierać. U
mieram za ojczyznę, a to śmierć najsłodsza ze 
wszystkich na ziemi, najmilsza takoż Bogu na 
wysoh"'ściach, i najprościej prowadzi d01 nieba. 

Daki im jeszcze polecenie do .tony, krew
nych i przyjaciół, a potem p·rosil wody. Chciał 
pić nieborak, ale nie. mógł już przełknąć przez 
gardło. Wywródl oczy, zadsnął zęby, i ta .ie
go \vspaniała, jednako Bogu i ludziom mifa dtt
sza uleciała w niebiosa. 

Wieść o jeg.o, śmierci gruchla po kraju, i 
żaL był i smutek g1orzki po pa-ńskich pałacach 
i mieszczańskich domkach i wieśniaczych cha· 
tach. Straciła Polska mężnego, i wielkiego czło
wieka, kiedy go najbardziej potrzebowara, i ta 
tylko została natn pociecha, że choć Sawa zgi
nąf, to nasza ziemia jest tak wielka i błogosla
\Vio.na od Boga, że w p·otrzebie znajdzie się pew
nie drugi taki Sawa. Tymczasem atoli cześć i 
sława niech będzie pierwszemu. 

.Bodoksya. 
Eudoksya, rodem z Samaryi, żyła za cza

sów' cesarza Tra1ana, na: początku drugiego stu
lecia. Bóg obdarzył ją hoinie wszelkiem4 .przy
miot~l'l:llt serca i umysłu; pQsiaidala bystry razu m 
żywe i wesofe usposobienie, a przytem była 
niezwyklej urody. Lecz Boskie te dary wyszły 
jei tylko na szkodę duszy i stały się prz:yczyną 
jej upadku. Byh11 próżną, lekkomyślną i zalo
tną; stroje, św~ietne zabawy i znikome przyje
mności tego światCli były jedynym1 celem jej ży
cia. 

Tak zatopi.ona w Ś\vlecie j ; używaniu roz
koszy jeg'o·, opuściła_. Sam:aryą i udała się do· łie
Iio·polu, wielkiego miasta· \V' Cyłicyi, aby w ob~ 
cym krruju, zdała od nadzom rodziców i- kre·w
nych, prrow:adzić tent sw'Obodnlieisze i leklro:my
slnie;isze życie. Tu pozyskala \vielu wielbicieli 
j, niewolników' swy•ch w<lzJęk&w, i tak wioxtta 
bardz-o zfe i gorszące życ·ie. - \V ca·ł'em mie
ście uchodziła za najpięknieiszą, najbogatszą, 
al'e zarazem i naHekkomyślniejszą kobietę, i 
stała się prżez to dla wielu przyczyną upadku i 
zgorszenia. 

Lecz Bóg, który nie chce śmierci grzeszni
ka. zwrócit miłosierne swe oko na tę biedną, za
ślepioną grzesznicę, ja;ko na o'wą Sama'rytankę 
przy studni Jakóbowej i dal jej zakosztować 
wody żywota wiecznego. Nawrócenie .Eudiok
syi dlokonaJ(l, się w sposób następujący: 

Pewien zakonnik imieniem German. prz., ;} . ) 

dżat przez HeUopol i stana.l g()sciną u krewne.~• 
swego,, który był chrześdanh1em·. Zakonnik ten 
wstal po potnocy, by odmówić iutrznię, poc~em, 
by nie zasnąć, czytał na gtos o okropnych ka
rach i mękach piekielnych i niewystow-łonych 
rozkoszach nieba. Ponieważ dom owego chrze
ścianina przytykał do domu Eudoksyi, tak, iż 
sypialni·a jej przedziełDna byla tylko· cienką śda
ną drewnianą, przeto- zbudzily ją ze snu głośne 
modlitwy i czytanie pobożnego Oermana -
przys!uchiwata się z zajęciem, i z prostej, kobie
cej ciekawośc-i kazała rano prosić g'o do siebie, 
by się dowiedzieć, co znaczy ten tryb życia i to 
nabożeństwD nocne. German, który nie znał 
grzesznicy, poszedł do niej. Eudoksya ZCłlpyta
la się go: 

- Jakie życie prowadzisz? cz:em się tru-
dnisz? co r:obiteś dzisiejszej nocy i dla czego 
rozmawiałeś tak glośno, skot·o sam przede' by'? 
leś? 

Pobożny sługa Boży pouczył ją ted'y O' ży-
cu S\V'Oietn, nabożeństwie -~ wyttómaczyt jej 1 

dla cze[D' tak żyje a· nie ina.czej, i z przejędem 
mówH jej o skutkach dobrego i złego życia, o 
niebie i piekle .o \i.·iecznych nagrodach i karach 
- a mówił go'rąc.o i z zapałem, gdyż umysł je
go zostawał je-szcze pod wrażeniem nocnych o
wych rozmyślar1. 

Jak grom uderzyła grzesznicę natcbniona 
ta mowa. Płacząc i rQc~ załamując wołata z 
rozpaczą: 

- A zatem jestem potQpiouą i zgubioną na 

wieki! 
German zapytał się iei. ial<ą wiarę wyznaje 

i jakie życie pro\vadzi. 
- Jestem wpra\vdzie Samaryta:uką - Gl!l

powiedziata głosem pełnym boleści - lecz zyję 
wedlug wfa,suydh popędów i nie krępuję się ni
czem. Ach! po·wicdz, zaklinam cię, czy ntogę 
jeszcze uniknąć tych strasznych kar piekiel
nych? 

German .odlpow~eJviał: 
- Jeżeli z całego- serca nawrócisz się do 

Boga to okaże się fa,skawym i od1

puści ci grz:e,_ 
chy t~'Oie przez zasługi Jezusa Chrystusa, Sy
na sw·ojego, któreg9 zesłał na zbawienie grze
szników. 

- I cór.l mam teraz czynić? pyta s'ię zitlÓ\V 

Eudoksya. 
Sługa Boży nd'pow·i·ada jei: 
- AbY' dostąpić zbawienia, potrzebną jest 

przedewszystkiem pokuta, wia.ra i chrzest; 
prz.estań w'ięc ·grzeszyć, przyzwij katolickjego 
kapłana, daj mu się pouczyć o. wierze chrześci
ańskiej, n spos.obie czynienia pokuty i o świątQ
bliwości żywota - a jeżeli uwierzysz w to, co 
ci powi'e i wiernie to wJSzystko wypeł'nisz. na-

·1 czas dostąpisz przebaczenia grzech6w przez 



kark Moskalom i takim się stal dla nich postra
chem, że już im dusza byla na ramieniu ja)( jeno 
posłyszeli o nim. 

A miał takie osobliwe szcz.ęście ten pan Sa
wa, że rzucał. się zawsze gdzi'e kule najgę.st
szym padały gradem, a żadna go nigdy nie trafi
ła. Jak rzeszoto nieraz po.dzi·urawily kule bur
kę i kozacką czapkę na glovvie, ale ciała· nie i 

tknęła żadna. 

wprzódy, toż jak w palce trzasł zmienit:o sJę 
szczęsc1e. Zaczęli się cofać Polacy, a Moskale 
zajęli Mszczanów t stanęli zale'd".vie o pól mili 
od tegn domku, gdzie leżał chory paru Sawa. On
ci z każdym dniem coraz \Vięcej prz.ychodzil do 
zdrowia:, lecz zawsze jeszcze nie mógł się obejść 
bez cyrulika. 

Moskale wyszpiegowali, że cyrulik codzien
ni'e vvychodzi z miasteczka i idzie do domu pod
leśnego mszczanowskiej puszczy, więc jak za-

1 częli szperać, wąchać, wietrzyć, tak dowied:zi.eli 
się wszystki-ego. Szlą też zaraz hurmę do-(1-
skich kozaków, aby otoczyć domek i zlapa.ć 
Sawę, który im tylokrotnie wygarbował skórę. 

Myśleli tedy Moskale, a nawet i wielu ze 
swoi.ch, że pan Sawa jest czarownikiem., i że u
mje zamaw;iać kule, a ztąd żadna go się nie imie, 
choćby nie wiedzieć co. Dowiedział się pan 
Sawa Q tei pogłosce i bardz.o się tern. zafraso
wał, boć nie był Qn żadnym czaro\vnikiem, i w ; 
żadne z ztym duchem nie wchodzi! konszachty, 
jeno wjdocznie już taka czuwaJa nad nim łaska 
Boża. Uwziął się zatem przekonać ludzi, że i 
jego jak każdego innego mo.ie trafić kula, i pchał 
się umyślnie gdizie największe bylo niebezpie.
czeństwo. Ale czyto już taka była wielka łaska 
Boża, czy też Moskalom trzęsły się ręce ze stra
chu jak go obaczyli, dość że zawsze kule świ
stały koło niego jak grad najgęstszy, a o niego 
ani jedna nie zawadzUa. 

Aż też pewnego razu, kiedy już zanadto 
próbował laski nieba, trafila go armatnia kula \V 

udo, że aż spadł z konia. 
- Widzicie - zwołał zaraz na swoich -

żem nie żaden czarownik! 
I choć mu rana wielk~ sprawiła boleść, u

cieszy!· się nią jakby jakiem szczęściem wiei
Idem. Aby jednak nasi nie stracili ducha w bit
wie, nie chciał w żaden sposób ustąpić z pola. 
Nie mogąc usiedzieć na koniu, kazal się włożyć 
w kołyskę i' przyw-iązać między dwa konie, na 
których jego najwierniejsi siedzitli kozacy, i 
takci prowadził naszych a żdo koĆlca bitwy. Za 
mocno się natężaJ i szamotał, więc do reszty o
puściły go si'ły. 

Pn>;estraszyli się okrutnie Polacy, i odwie
źli chorego Sawę do najpierwszego domu w po
bliżu, aby tam opatrzyć jego rany i mieć o nim 
staranie. W domku tym mieszkał niejaki pan 
Kleczkowski, podleśny mszczanowskie pu
szczy, a ten od rozumu odchodził, jak obaczył 
ranionego SawG, i sam nie wiedział jakby tak 
\v~elkiego czleka przyjąć w swym domu, i ja
kieby mu dać wygody. Wyprawil zaraz w skok 
po cyrulika w Mszczanowie, a tymczasem pan 
Sawa przyszedt do siebie, i jak przyjechał cy
rulik, to pokazało się, że rana nie byla tak nie"' 
bezpieczna, i że za kilka tygodni będzi·e ją moż
na wyleczyć całkowicie. 

Alić na nieszczęście inne w ciągn tego cza
su zaszly rzeczy. Moskale dowiedzieli się, że 
pan Sawa ranny i napowrót nabrali ducha, a 
nasi pofras<>wani nie nacierali już tak d'zielnie jak 

Przypadają kozacy, i w jednem okamgni:e
niu obskakują dom na około. Sawa zerwał się 

r. z lóżka, ale że nie mógl utrzymać slę na nogach, 
więc sia-dt jeno. na krzesło i z pistoletem \V ręku 
czekał M10skali. Wchod'Zi moskje\Vski oficer do 
pokoju, a on wola: 

- Kto do mnie przystąpi, temu w łeb strze-
lę! 

Moskale co tchu za drzwi, i żaden nie waży 
się ani nosa wściubić do izby; lecz jeden się na
myślil i kaz.at dom podpalić na cztery mgi. Rad 
nierad musial się kazać wynieść z pokoju Sawa, 
a jak tylko obaczyli go Moskale, więc zaraz star
szy ich podsuwa się do niego, i kiepkuje . sobie 
niecnota: 

- A szto mospanie tepier sia zdajesz? 
A pan Sawa: wyciągnął prstolet i pal mu w 

leb, że mu się rozleciała czaszka jak stary cze
rep . 

-Tak się Sawa poddaje! - zawolal. 
- Zakoli jeho - krzyknął inny moskie\v-

ski oficer na swoich a ze stu Moskali rzuciło sit; 
na< niego ł jęlo go kluć spisami i rąbać szabla-
mi. 

Zastawiało bie'dtnego Sawę jego dwóch 
wiernych kozaków i jeden ze szlachty oo go nie 
odstępowal w chorobie, ale to nie pomogło, bo 
Moskale zakłuli kozaków i temu szlachcicowi 
rozłupali głowę, i teraz zaczęli się pastwić nad 
Sawą, kiedy nieborak nie móg! się bronić. 

Byliby go psubraty zabiH na miejscu, ale 
starszy oficer nie kazał, bo spodziewał' si-ę wi~k
szej nagrody od jenerała:, jak żywcem odstawi 
tego tak strasznego dla Moskali wroga. 

Przywiedli tedy Sa"rę wraz z owym ranio
nym szlachcicem do Mszczanowa, gdzie stał 
moskiew•ski jenerał Połapów. Tenci się bardzo 
ucieszył jak obaczył Sawę w swo-jej mocy, 
ale widząc że tak okrutne cierpt boleści, zmiękł 
trochę w s\vojem twardem sercu i zabronił iuż 
więcej pastwi·ć się nad nim. 

Sawa czul, że mu juL. duch ucieka z p.iersi, 
więc prosil tylko by się mógł wyspowiadać. Za
worano ksie(dza, i Sawa przygoŁowat si~ na 

pojępłone - i staią przed cialami swem-L O Ja- Ciebie, aby nam się stał przy sądzie ostatecz
kiz tam, jęk i \vycie, jako wił'ków~ zgłodnialych nym narzędziem życia a nie śmierci· z ba wie
wzajemne. po\vitanie; ileż tam przekleństw na nla, a nie potępienia; aby nam się stal kluczem 
siebie miotać bęcl'ą! Jak żmija jadowita sycząc, do nieba, abyśmy z tobą królowali! 
dusza zawol'a: O przeklęte ciafo moje! tyś po- Lecz cóż to jest \:Vszystko, cośmy dotych-
czątkiem·, tyś końcem mego męczeństwa! Tyś czas mÓlwili w porównaniu z ow:ym strachem 
nie towarzyszem, ale najstraszniejszem· vvrro- ł trwog~, bojaźnrą, która przerazi nas wszystkich: 
giem moim! O jak gorzkO' wypłacać się muszę 

1 
gdy UJrzymy samego. Sędziego! Przyjście jego 

za twoje bru-dne rozkosze, wieleż to mąk roz.pu- ~ ogień poprzedzać będzie, jak woda rozleje się 
stami twem·i nagromadzitoś na mnie. Toz to , po cale~ przestworzu a ogie11 taki, że skaJy jak 
ciało, d·Ja którego Boga obrażałam, to cialo, któ- i wo·sk, s1ę rozplyną i Piomienie czekać będą i o
remu dogadzalam, którego rad zdradliwych siu- i taczac miej-sce sądu, aby, jak tylko wyrok na 
clla!am; tenże to język, który kJa.mstwa i prze- ~. POt!ę~ietków !>a<tnie, ogarnąć ich i w tych prze~ 
klenstwa v.ryrzucał; też to oczy, które bez- !· pasciach ~mstych pochtonąć. 
wstydnie biega-ty w różne strony? O milion ra- f Zbliża się sędZia. Oto przed nim wystę · 
zy ~rzeklęte ciaJo! Obyś było g.nilo .''~' gro~ie ~ nie~li,czone A zastępy Aniołów, Cherubinów i p~~~ 
S"W?tm,. a, pr~e.klęte zmartwychws?me t\~~:! l rafmow, ~orymi \Vódz naczelny, Micha l, z mi e
O Ja r~~eszczęsllwa du~za,. ktora z~.ow w c1eb1e i czem. ogmstym d~\~zić będzie. za rrimi pa
wstąprc muszę! . Chodz wtę~, chod~. przeb-rzydte j stępuJą Aposi{)lO\\>'le~ Jako sędzj{)wie i N. Marya 
poc,zwaro na ~1eczne męki, na Wie~zne prze- ł Panna. Tu poraz pterwszy njrzymy Matkę na
klelistwo., na wteczną mz_pacz łącz s1ę ze mną! ł szą, ale ta Matka z smutną okaże się tw-arz~ bo 
l poJączy. się ciał n z duszą, tak jak dziś zlączo-

1
. jakże malą liczbę ujrzy dzieci swoich! Ona 'nas 

ne w nas Jest. , tak kochala, Ona tak gorąco pragnęla zbawie-
Ody się już ciata z dnszamj polą:zą, i wszy-~ nia naszego, ona nam do te-go środki poda-wala, 

si~ie ~iezlicz?ne miliony .lu~i zgmmadzą, .o- W'Szys.t!.;:n na ~n)ż~o! Nie .~~cieliśm.y, sami od
kaze Się krzyz, znak zbaw1en1a naszegD, na me- rzucahsmy JeJ opiekę, ramhsmy JeJ serce ma
bie, a An.iół- ja:k mówi Janśw. - czoła wybra- ; cierzyńskie - teraz już zapÓ'.lno, - t\ szystka 
nych krzyżem naznaczy, a po tym1 znaku pozna f Jej milość na nic się nie przyda! 
pasterz owce swoje, pozna mistrz uczniów swo- ł Gdy wszyscy się pomieszczą, ulwże się Sę
ich, pozn~ ojciec s~nó'"v, ~~ia sprav,rie~liwych. j ~zia w o?Ioku na tronie chwały swojej, Sędzia 
Na ten wtdok krzyza radosnie odezwą Się spra- 1 zywych 1 umarłych, Chrystus Pan w drwale 
wied'liwi, a z jękiem oczy odwrócą potępieni, )Jo ł majestatu swego, a wszyscy padną na kolana. 
ten krzyż stanie się oskarżycielem! Jęczeć bę- f O rzućmy tylko okiem teraz na tę doli.n~ -ja
dą, że krzyża tego za życia unikali, że już wię- . kiż to widok nam się przedstawi? Oto ~dzia 
ce.i pokuty czynić nie mogą, że już nie ujdą \: y- j na troaie majestatu swego, a w około nieprzeli
roku ~a Sędziego. Jęczeć będą za przeszłe ł czone miliony duchów niebieskich, bo ani jeden 
grzechy, z-a teraźniejszy \vstyd i pohaftbienie, i Aniól w niebie nie pozostanie. Tu na tej etolinie 
za przyszle męki. Okaże się ten krzyż już nie l zgromadzeni będą wszyscy ludzie od początku 
wię-cej jako znak nadziei i zmiłowania Boskie- ł Ś\\riata - tn w-szyscy sprawiedliwi, to wszyscy 
go, ąle jako zak zemsty i sprawiedliwości. Alch, ł potępieni, tu niezliczone zgromadzą się legiony 
jeżeli sam krzyż przeciwko nam, cóż uczynimy? l czartów przeklętych. Puste niebo, pusta ziemia, 
Teraz krzyż jes1 drzewem z ba\\ ienia naszego, ł puste pi-ck lo, pusty czyściec zostanie. Tu na tej 
ale natenczas będzie krzyż, lecz na krzyżu nie ! dolinie wszelkie st\vorzenie głosić będzie chwa
będzie Zbawiciela, już ku nam nie będzie wycią- ! lę Boga, albo przekleństwem rozpaczy, wyciem 
gal rąk swoich, aby nas objąć, już ku nam cier- i i jękiem powietrze rozdzierać. Ale nareszcie te 
niem ukoron-owanej nJe nachyli glowy, już pod ł głosy ustaną - wielka cisza nastąpi - i. sąd się 
tYin krzyżu płynąć nie będrzie krew Jego Naj- l rocz p-ocznie. Jako listek na topoli drżeć będą 
świętsża dla obmycia niepra·wości naszych.l potęp~eni i z~rzyta~ z~bami, słuchać 'Wszystkich 
Zamknięta: będzie rana Serca a pod krzyżem przeciW sobie zamestonych skarg. Po--...vstanq 
już stać nie będzie matka nasz~ N. Marya Panna. przeciw nam katolikom .Zydzi, Turcy i poganie, 

O Jezu! dziś błagamy Ciebie przez krzyż którzy nie mając wiary świętej lepsze od nas 
ten, na którym wisialeś caly rana~i wkryty, na życie prowadzili. ,,Co. - powi,edzą - tyś był 
którym lzy i krew Swoją przelałeś· przez krzyż katolikiem, a jakeś wiarę twoją szanawal? Ja-
ten, pod którym upadałeś, idąc na gÓrę Kahvaryi kie było twoje posłuszeństwo ku rodzicom i 
przez ulice Jerozolimy; przez ten krzyż, na któ- starszym? jaka milość bliźniego_? C:o, tyś był 
rym modlileś się za grzeszników, a więc za nas, katolikiem, a nie powściągałeś stę am od klam
z któreg<O' łotrowi dobremu nieba obiecałeś i , stwa, przeklinania, złorzeczenia, obrno\VY, zło
Bogu duclta oddaleś; przez ten krzyż b l-agamy - ści, zemsty; - tyś by l katolikiem, a nie chcii.l-
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: _ •.{tre1h~u [;}UPH+ . . /!~Ol~AZld . J~upl!!~ 9fSOUZ ~~! nie-g.niewli, a słowa Z ust Jego wyleją .sie jalco 
• . żadnego przykrego slówka; ·· tyś byl katoli- potok rozhukany, a glos Jego zagrzn1i jako 
·, kient, a nie chc1ąle·ś . tnyśleć arni o sąd'zie ani. o grzmoty piorunujące. O be,zbożni i przewrotni, 
śmier~i, nie ch cialeś · Bo'ga przeprosić, kiedyś Go którzyście zapomni eH na W5Jz,ystkie laski i do
obrazll, tylko z musu do Sa·l5ratnentów św~ przy- br()dziejstwa moje! Cóżem mógl wam~ uczynić, 
stepuj~ c; tyś · tylko rri·yślal, aby dohtze zjeść a · nie u.czynilem? Dla zbaw·ienia waszego sta-
w~pić, bawić się, spać i ubrać się. My, oośm.~ lem sie człowiekiem, znosiłern głód i pragnienie, 
w1ary twojej ni·e mveli, le·piej od ciebie żyliśmy.! pracowalem i ·nGdzę cierpiałem, bylem dla \vas 
· A po nich katolicy wystąpią i świadczyć bę- bi·czowany, .cie.rniem ukuronowany, byłem ra-

d,ą. Wystąpi mat~·a przeciw, w lasnemu dziecku: niony, krew przelałem, roz.piąłerri ręce na. krzy
: ja tob}e zyde dalam, a tyś :m~i~e: do grobu wpe... :i~u :~ umarłem . . Cóżem mógl więcej dla was u~ 
, dził ;. :.,.:.-)a . łzy twoje o:cierałam, a .tyś moje łzy czr.nić_ ? ·Wy niewdzięczni · wzgardziliście mną~ 
,,, wyciSkat; la cic~bie ~ar.mi!am .. mlek~em ,swoiem, :: Krew molą . nogą..mi zdeptaliście".- · Słudzy moi 
. ar_tyś mm e w biedżie·mojej nie '.Pqcięs:zył; a pjrzy ~· ~·ęda · sh; cieszyć i chwalić .Inilosierdzie IIIDie, a -

: ·· t6:bie cfuwalam \.~dnie i ·w nqcy, a tyś we dnie. WY::Od boleści i ·lllllk rozpac.zać i: wyć będ!ziecie! 
; i ~v nqcy mnie . tyikn g!lliew~l. i ·rnartw'il. Wy~ · · vVylej'e. Bóg · na sprawiedliwych. wszystkie ~ 

· stąpi oj_dec p~zeciw synowi: ja dTa ·ciebie praco- skarby milosierdzia swego, . wyleje na bezboż.
\yafem krv,rawoJ ja' sobie Od ust óst'atni kawa-l k ·· · ny9h . wszystek gniew· Swój i wyda wyrok o--

. , e chleba odeJmowałem, <a ty· hul{ajstwem i" stateczny, który grzm·ieć będzi~ przez wszystkie 
r~p.ustą, · wstyd'em. i' ~ hańbą lmię moje. splamiłeś, . wieki i jako burza ' liśdem suchem, tak ten głos 

. tys mnie się wst.yd:zil, poslusznyj:n•być nie chda- 'nirrti m·iotać będzi'e. Ach gl.os ten wyroku osta
· leś .·.,_·zatrułeś, .. z.lhYzl.ęś ' życie '· m:oje. Wstąpi teczne.go; ach któż go opisać ;zdota! Morze. i 
nauczycief' przechv1 uczniowi _ swem~ti. : jam ·. dla ZI.""mi·a zad· rAy • t · d · ć · 

. "" 1 z na: gtos en, ·gw1az y stę za mtą, 
".: mHości t\v.oie! życie moje poświęCi!; ia · sobie drzewa i tratwki schnąć będą - ·wszystkie naj-
. ·zabaw i ' uCiech . odmawiałem~ ' aby tobie dzi·ksze z.wierzęta ryk smutny wydadzą,, krew 
. ulżyć w pracy, aby tobie w ćnocie i naukach się w żyłach zetnie, oczy slupem staną,, włosy 

doPQmódz,· a .tyś vngardżił memi radami, wda- się najeżą bezbożnych. 
waleś się w' zle . towarzystwa, zaniedbywałeś 
powiriności swoich. Powstanie brat na · brata, "Idźcie odemnie przeklęcr na ogień włecz ... 
przyjaciel na ·przyjaciela. O wstyd! o hańba! o ny!" 
zgryzota! ·· Powstanie na reszice naJgorszy nie- · Stało się - zapadł wyrok - na wieki! Oby 
przyjaciel nasz ~ cza·rt przeklęty j ; tak prz.ed te słowa dziś, dziś zagrzmiały \V sercach i su-

.. Sędzią mówiĆ bedzie: Najsprawiedl~\vsży Sę- mieni:ach na.szych! oby zbawiennym strachem 
. dziohosądz sam,' ten . nic chciał być f\v10i'rn; :a . nas prze)ęły! Dz.iś jeszcze cza's, d'ziś jeszcze 
· więę sprawiedliwie moim · jest,. ·n·ie. · możesz in- ten 'vyrok C{)fnąć ·możemy ~ ale -wte-dy jut nie 

nego. .~wyrpku wydać ·na tych; którzy zawsze · ~~ wtedy choćbyś łez \vylal cate morza -- go-
, moi\mi. byli, mej tylko woli słuchają~. ·· Tyś ich. ·rących jak pl.omień, · gorzkich jak piołun, jut ten 

St\\~orzyl wpra\v'dzie . na podobieństwo ·swoje, WYrok sie nie odmieni'! 
Tyś ich odkupi!~ ale o.ni p.orzuci_li dębie) za mną . ldźcie _:_ o .. ni~szcz.ęsne dusze odejdźcie ~ 
wszli, uciekali od krzyża i praw twoich, a rnni'e . i'dźcie ·od Boga waszego ...::..:.-urźcie od nieba, od 
we. wszystkłc.m wiernie naślado\vali. Nic im Maty.i~ 'O jakoby nam :.sttmrt:no było, .gdyby nam 
nie dą.lem, · nic · im przyobiecałem,, a ąni do}Jro- '·dZi'§ kto-. poviiedzja~: ·Rzućcie ojĆz.y:zne w-aszą, 
wQlnie <l'o .. lnr1ie· się cisnęli. Gd·ym- im kazał o b.:. rzućci·e dom wasz, · rinĆ~ie oi~a; lnatke; , braci, · 
rnav.riać, obmawiali. - A tu~ przedloży cżart oa~ .• przyja:ćió.l'! . Ale jakież tó• rozstanie bł;dzie? Syn 
ły rejestr grzechó\V .od pierwszych :lat nasżych,. .· od ojca, córka od matki, brat od brata, . siostra 
nie ·op1iścil on ani ;jed'nego· słowa ; an·i jednej· my., od siostry, przyjaciel od przyjaciela, na ·wieki 
śłi, ani jedne~ o uczynku·! . rozłączeni• , będą. · 

Otóż potęp.ieftcy w rozpaczy · słuchać ·. bę~ . Przekleci! ·przeklęci na duszy, przeklęci na 
dą ,j nic odpO\Viedzieć nie będa moglt, nie odwa~ ciele, na pamięci, na rozurnie, na WOli, nfł 0-

~ żą sie wzniesć : ócz. swoich. ·W obecności Bnga .. czach, . u~zach, . nogach i rękach, na . cza~i'e i 
iJ Aniotów, ludzi i czartów wszystka ztość się na wieczności•. Oto będzie przekleństwo oj~a na 
odkryje· ach, niejeden, który za żyda za świę- syna, zamiast blogo!slawi'eństwa, którego dJo ... 
tego uchodzit, pokaże się teraz w. całej nagości brownlnie się wyrzekt Dla czego? Dla ude-

:· ś,~jej. O jakiz to w~ty:d. i sr.oinota, o jakaż to chy brudnej, chwilowej, dla próżności dziecin- ... 
.'·: rQzpacz .bediie!. Oby to.jedna:k na w'stydzie ·_się n ej dla ch\vały przemijającej, dla zł·ota podtego. : 
~ s'końc.żylo; : .. :. ' :. · ': · · · . · ,· ~-: ~ . Na' og{eii. wi:eczny, nie na~ ogień d<?C'Zesny, ·aby 

;r '·.Qto .. ~hrys*.ns·, \vysluc~hąwszy oskarżenia, żyW'i ogniem sp~o-rięli, ale na ogień wieczny, aby . 
żwróci t\varz' swoją gniewem·· zapa;loną na ni:e~ . wiecznie w nim gorzeli. Bo ogień ten pa 'ić bę
szcz.ęślDWych; ·A, 'oczy J ego.dsk_ac będ'ą pton:t1e~ ) . . dzie·, ale · nle, ·zabije, boleści okropne sp_rawi, ale · 

życia nie odbierze; świecić nie bedzie, ale ciem- . 
nością ogarrnie; nie \Vyda pł-omienia, ale smolne, 
smrod'łiwe dymy. Ogień, który zgotowany jest 
czartowi i aniołom jego. 

O Boze mój! o iakaJź to kompania będlzie, 
ach! jakaż to obrzydliwość, jakaż tor męka, ja
ktż to strach będzie ciągle, mieć te poczwary 
zawsze przed· oczyma! Wzdryga się serce na
sze w nocy pośród grobów na cmentarzu, w i
zbie, \V której trup um~rlego leży! A gdyby ten 
trup ruszać się począl, o jakiżby to p(}stra:ch 

. nas ogarną1! A cóż t~Jzie tam, gdzie w. pośród 
ci'emności snuć . się będą miliony upiorów, milio
ny najohyd'niejszycll, poczwar?- Ach! wtenczas 
wolać będą; i przeklinać:· ,.,Przeklęty · dzień i 

. godzina urodzenia na•szegu: - przeklęci : rodzice, 
· którzyście nam życie darli;· przeklęte; piersi~ któ
reśde nas karmiły; przeklęte powietrze, którem 
oddychaliśmy; przeklęta 'Ziemia, po której cłro
d!zmśmy. O ogniu spal nas, o wodo zatop nas., 
o zietniO! pochłoń nas, ·o góry pokryjcie nas!" 

Tak i m1y WlOlać będziemy, ież.elii grz.echbw 
nie będziemy się wystrzegać, a jeżeli za popeł~ 
ni one grzechy pokuty czynić nie będziemy! 

Amen. 

Sawa. 
Wi'emy z pisma świętego, a ·i księża nau

czają po cerkwiach i kościołach, że Pan Bóg 
w swej mądrości nieprz.ebrauei zwykł czesto 
ciężkie nie szcześcia zsyłać na swych najw•ięk- . 
szych ulubieńców, aby ich "Wypróbować w cno- . 
de i umocnić na dobrej drcdze. Jak żelazo har
tuje si'e w ognilu, tak ci oni przez · niedole mają 
sie hartować w cnode i bojaźni Bożei. 

Musiał też Pan Bóg wieJe mitować naszą 
ojcz.yznę Polskc:, bo i na nią bez przyczyny cięż. 
lde ··zesłał próby; · Chytry M-oskal kopal dotki· 

· pod nią i zastawLat ·Si'dla na jej mienie, a ona dłu
go się ni'e spostrzegła i nie opafl?.'iętala, a kred'yś 

·wreszcie chwyciła :za oreż, to. już za ciężko by-
. lo na jej sił~. Moskal ·iak wilk w baraniej skórze 

niby po przyjaźnu wszedł do kraju i osadowił 
s.ię po grodach i miastach, a potem chciałci' już 
ąyć panem jak we wrasnym domu. · 

Po\VIOli zaczęły się naszy.m. otwierać oczy, 
a między tymi co pierwsi· turkneli astrem żela
zem nad karkiem MoskaH, hył też . na;sz rn·sin 
Sawa. :Ej, czlek to był wielki i spaniały, że aż 
serce się raduje wspomnieć o nim. Urodizil się 
z prostego chłopa na Ukrainie w czehryńskilem 

1 
•• , starostwie, za młodu służył za kozaka po dwo-

~.l ,,., ' · rach, i panom na uciechę grywat na bandurce i 
-.: · śpiewał różne śpiewki ukraińskie, a _potemci od-

.t- ' • :· · razu zablysnąl jak gwiazda w narodzie, i naj
większych magnatów prześcignął W. zna~zeniu. 

~l'lśn~e kied~ rozpocz.ął s!ę na ostro~ ,ta:ąjec 

z Moskalami, był Sawa starS2ym nad dwotski.e
ID1i kozakami u jednego wielkiego pana polskie
go, co się zwał Dzialyński. Jużci dawno prze
star grywać na bandurce, a ' natomiast WyWijaJ 
szablą i furkat dzidą jak wrzecionem. Okrnt:.. 
nie go jednak se·rce bolało, kiedy patrzył co sie 
dzieje w ojczyźnie. 

- :Ei, żeby jeno sposobność - mówil do 
siebie i czekal. 

Sawa był Rusinem, kozakiem 2 Ukrainy, 
alić wkdzial·, że Polak a Rusin to wśzysto jedno, 
obaj ]ak dwa bracia bliźniaki od! wieku wieków 
trzymają się razem, boć )ednę i te: samą matą 
oiczyzne matkę, i iedna:Ką · duszę i jednakie ser-
ce dal Bóg obyd:wom.. . . 

· Toż gorąco wygląda l Sawa, kiedyby móg} 
zajrzeć w ślipie Moskalom, co zdradą ohydną 
chcieli się zagospodarować w polskiej ziemi. 

Aż też niebawem· trafiła s1ę okazya. · Thr 
wiaduje się Sawa, ~e tuż w pobliskości uciekaJą 
Moskale, co ~przegrali bitwę z P.olakami. Więc 
też nie traci czasu, ieno do nich dQ serca, tak 
wszystkim krew . zakipiała w żylach, w~nosxąc 
szable w górę i przysięgają, ie za matkę Połske 
pójdą w ogień z nim1 razem. · 

Nie wiele ich było liczbą, bo led~rie półtrze~ 
ciasta wszystkiego, alić każdy z nich Starczy-l 
sam jeden za dziesięciu Moskali, tacy byli chło,.. 
pi dzia-rscy i tędzy. Sawa prowadzi sirę VI za ... 
sadzkę, zaczaili sie cicho z pikami, a tu nie spo~ 
dziewaiącl sic: nkzego suną Moskale. Ej, · taniec~ 
że się rozpoczął taniec, jak na· razie wYPadl pan 
Sawa. furczą spisy w powietrzu, lyskają sza
ble do słońca, a Moskale walą się na zietni:ę iak 
trawa. Nakłuli sie tego kozacy co niemiara, za
brali wszystkie artnaty, i samegO moskie-Wskie~ 
go jenerała księcia Softykowa chwycili za kot.: 
nierz. 

Zaraz też po tej ieidnej potyczce gruchnęło 
p() calei Polsce, co to za chwat ten pan Sa~ 
i jużci ze wszystkich stron garną się jurtaki, a 
proszą by ich Jeno prowadził na wroga. Kupa 
wojska ·zebrała się już pod panem Sawą, a on 
jak zaczął, tak i dalej kropi M10skalL 

W miasteczku Zakroszymie zebrali sie pa
nowie, najpierwsi magnaci, i radzą kogo obrać 
za swego marszałka, to jest za najstarszego do 
wojny z Moskalami. I wszyscy WQ!ają. }edloo
myślnie: 

- Pan Saw·a niech będzie, pana Saw~ pro-
simy! 

A Sawa się sklada i prosi: 
- Bójcie sie Boga panowie - mówi - jattl 

prosty chtop kozak, iakże ia wam panowie Jllil1-' 
gę być s tarszym! .; 

Nic nie . poml{)gło, musiał być marszałkiem. 
I pewnie _nic midi czego. żałować, że pOddali się 
pod jego rozkazy. Zalał on go-rąco~ sad.l.a za 



·łodl.itJnne Y>ismo fad.tn;ve dla Poi~kl}W ia obtt~~yźnie, noś~rh~GOt}~~ ~ ·,~r~twoni J1dlrodowym~ polit)'tznyrr i Zr.!roiJl <.n!1'Yll1. 
) . 

Wif~'i~di:d r.~lł:t~i11lfl!>!ła !Z w.::rht~~łtM tłr.l i''t.tł'lff\~!ł!!tti~Y~ł 
1 l'!l&ttb*h:le~ rt~Hrt·UnYrll f9, łk: •• Nu!ls:Jt D(drbUc·h" ~ ~y~ 
lł~llłikiAm _~tH!hlcurvm p, ł. ,.Głos ~r.ót~~i~-v t !Udi\ł· 
~łw'\ 'lJ!'U Pi.t!l'm~hm! 11\~ttuck!~m u. t .. Zwh;rtf.lłd~o". 
Pl~!!tl~lda kw·sutała& a:k DOctdli l ~ HłtOWii't!l lY:f'll.O'~~ 
! Pllf. 1'-l ffln .• r4 1 mhJo=nnj~Jm do dom1 l ~r. !'~ fu. 
... W~1fiH~ Pol1ki" ta.oiuny Jest "" c~nt~Hr.!B ~1'11\UR~\'IYm. 

})O~ l!:5!~&kift'm ,.t 1.!lOhl~l1!.:h" Dl. ~~ 

'a l !lU r!l4'/ plad ~i e za miejsce rząd t: a drobrH~1:o d. uk~ 
_q; itn., 2 i<> odcszenia zamieszczone przed _i!1Se~"~itam~ 
-4 1)frn. Kto czĘste o~las:za, utrz.yrua odpuwJCd t:l npu~, 
'.:lYii rabat. Za tl,;n~aczenie z obcych język_Ó\\. t:~l. pol: 
1tl nic ~~ie nie placi. - Listy d0 rell'lkc.n. Ur:.;K<Hn! 
ł t:'!:ie~ii!rni naldy oplacić · podać w nich dt:Uml_nv 
~;,1r~~ piszącer.ro. RekopiSÓ'.\' się nie zwraca. ~a~wJ~~ . 
\f.l!'>"t~:;wndentó•.v bez ich upoważnienia nie wske<li:! Je SI~. 

67 ... 

Rodzice polsey! t! czci e dzieeł 1we 
·1Jl~~1ć. czytać i pisac po polsku~ Nie 
· ·f:~:: P~}~akimn! kt.o :a~to:mf§.twu ~~emu 

·~ : ~n'!t:n-·c się pff:lwoU 1 

Z wypadków_ dnia. 
jak hakatyści pojmują wolność wyborów. 

W majętności, - w pobliżu Kobylina - na
leżącej do dóbr p. liansemanna, dał inspektor 
niemiec jednemu z pańskich h1dzi terminatkę za 
to, że. tenże nie głosował przy wyborach w 
przeszły czwartek na niego, tylko na swego 
księdza.- Wręczając terminatkę powiedzial mu, 
iż ma iść do księdza, któremu glos oddal i po
wiedzieć, iż za to otrzymał tenninatkę. Innym 
zaś pa11skim robotnikom, którzy mu także głosu 
nie dali, zakazał trzymania imventarza. Tak po
stępują niemcy z naszym polskim ludem! 

Trzęsnenie ziemi. 
W Chinach dało. się odczuć trzęsienie ziemi, 

:które tn\.-alo 8 sekund. ·Szkód nie ma żadnych. 

Rozbrojenie w Turcyi. 
Wydanem zostało irade nakazujące zwol

,nienie wszystkich 83 batalionów reclyfów stoją
cych w 1Vlalej Azyi. 

Zamach na pociągi kolejowe. 
Gdy pociąg ekspresowy zbliżat się do sta

~Yi1 MDnte Bello, usiyszano nagle silpy huk, któ
ry spowodowany zostal eksplozyą bomby pod 
pociągiem: Na szynach znaleziono także 4 kg. 
prochu. Powód zamachu nie jest wiadomy. 

l(oło Calechio usiłowano wykoleiś pociąg 
ekspresowy idący z R.zymu do Medryolanu. U
łożone na szynach kamienie z.dołano usunąć 
przed nadejściem pocią.gu. Aresztowano pewne 
podejrzaną o współudział w zamachu osobę. 

en ryk alezy. 
Z śmicn:ią Zygmunta Augusta r. 1:'572 ''Y

gas' ród Jagiel!onÓ\\', ród drogi Polakottl. Odt<td 
postanO\\ ili Polacy po śmicr-::i każdtgo kr()la, 
wybierać następcQ. jakiego zechc:l, bo chciwi 
byli jak największej '' o!ności ·- co im na dobre 
nie \\yszi·O. - Kiedy się zaczę!o to pien' s ze 
bezkrólewie, byty w krafu niczgody z PO\\· odtt 
różności wiar; władzy prymasa, który Za\\ szc 
króla \\' nicobecności zastępO\\ al - nic '' szyscy 
chcieli siuchać. \V ko.(Jcn zmiarkowa\\ szy, że: 

to ile, zlechali się u prymasa i '' zgodzie z nim 
naznaczyli, że 6 stycznia 1573 ma siG ot\\ orzyC: 
sejm komv,okacyjny. Na sejmie kom\ ok3cyj
nyml radzili Polacy nad rem, kto 111a '' :rbierać 
króla, czy sami scnatorO\\ i e, czy też i cala 
szlachta. Na to odeZ\\ ał się Jan Zamoyski, mło
dy szlachcić, że skoro cata szlachta broni ojczy
zny. cała też winna mieć pra\\ o \\ yboru króla. 

Podobato się to Polakom i przyjęli ten 
wniosek. Sa111 jednak Zamoyski, któn· zasYy
nął później jako mąż wielki i m<ldry, nznal że 
zbladziL i żałO\', ·a! że. rnn 'ię tal: m1aio. ba s:ę 
przekonat, że z tem by!o bardzo źle. Po śmierci 
każdego k;·óla najmniej rok trwało bezkró!O\\·ic. 
wśród kłótni i nieporz,tdku. 

Na wi~osnę zebrali się Polacy pod \Var za
wą, gdzie się ot\\·arJ sejm elekcyjny L 1573. -
Postawiono szopę, w której zasiadali senatoro
wie, a szlachta, której się ze 100 00{1 zjechało, 
zaległa \\' namiotach szerokie p<:Jla na mil .trzy 
i to się nazy\\ a{o .,kołem rycerskiem". Kilku 
było książąt zagranicznych, starających si~ o 
koronę, których nazywano ,.kandydatami" -
lecz kiedy przyszło d,o głoso\Yania . .Henryk \\a
leziY, brat króla francuskiego, \v ięcej mial g{o .. 
sów niż tamci wszyscy razem. Bo też poseł ' . Henryka zlote góry obiecy\val . a Polacy \VIe .. 

rzyli. Jeden tylko firlej odezw· ał się - do\vcipnie. 
że gdyby zażądali ztotego mostu na \Viśle. byi
bv francuz i to przyrzekt, i tylko by się zapy
t~L z jakiego ma być zima -- z francuskiego czy 

Telegramy z węgierskiego? 
• 

4 Wybrałlo się potem poselst\\·o do francyi z 
L o n d y n. Królewska para włoska bawi w p . 

Windsorze. . . Biskupem Konarskim na czele. oważm, wy-
Bruk s e 1 a. w urzędow~rch kołach m.c "-!e mowni. w okazafych strojareh polskich magnaci, 

wiedzą o zamiarze króla belgijskiego, aby odw1edztć niezmiernie się Francuzom pądobali; umieli po 
dwór vruskL . tacinie. po \·d·oslm i po francuzku pi~knie mó-

B er 1 i n. Prawdopodobnie proces br. _Kw&le- d' 
ckich w tym ty~odniu jeszcze nie zostanie.l!koncz.onv: wi~. Iienryk jednakże ociąg-a! się z \\ yjaz em 

L i p r.".. {~ f'O '"· c·~H .; ·, -t .. ~]\ /1 -;\~ \.\ ;-- .. \ Y .;·: H~~1 fr.~~~rs : tJ ._~ i) . ~ ... '·\ .. : '.'. r<·_: :·\\ 0 - ~ ~1 ..... J. i.J: '-~ !~.._~ .. ~: L ~ · · l~;~ ... _} ; . .-' j L.) ·-

czcionek -~":~:pew·i;dz1~łc JfJ~.~~~~ .. ponieVi; ~i nie zgodzo- był do Polski. 
no się na 8 godzinną pracę. \\'spania/c czekało prz:YiGcic króla henry-

Polacv na obczyźnie. 

Wi.ec polski w Gełsenkirchen 
odbyl się '-" nbieglą niedzielę. Omawiano prze
dewszystkiem sprawę duszpasterstwa W' obe
~nem wielkiem mieście Gelsenkirchen. Rodak_ z 
UeckendJorfu żalił si~. i-ż Polki tamtejsze żalą s:ę, 
że ks. !(le-insorge przy spowiedzi agituje przeciW 
"Wiarusowi Polskiemu'' a zachwala "Przewo
dnika" dortmundzkiego. Tak samo urządza! 
ks. l(leinsorge ag,itacyę po domacl1, ale dostał 
należytą odprawę od pewnej Rodaczki. . . 

Uchwalono zwrócić się w~ sprawie op1ek1 
duchownej dn miejscoweg-o duchowief1stwa a w 
razie pOtrzeby do władz wyższych. . . 

Omawiano też sprawę wycho\vania dzieci, 
·małżeństw mieszanych itd. 

ka. z zapalcm witany po drodze. spóźnii się do 
Krako\Ya i ,, -yjech::~f w nocy. Ale miasto byto 
oświecone jakby w słonccznem świetle, a nad 
bram~l F1DO"aftsk::l orzd biały trzepotał skrzy
dłami i schylaJ głO\\ ę kłaniając się nowemu kró-
10\vi - tak zręcznie by! urządzony. Odbyła ię 
potem ś\detna koronacya i pogrzeb Zygmunta 
Augusta - bo póty nie chowano zma f! ego kró
la, póki nowy się nie korOiłO\val. 

\Vkrótce jednak zaczęli się P olacy zniechę
cać do no,vego króla; nie nmial po polsku, o ta
czaJ siG Francuzami, i myślal tylko o grze i· za
ba·wa:h; co gorsza - zaprzyjaźniŁ się z Zbo
rowskimi, choć to byli różnowiercy i ]udzie 
burzliwi. Najmfodszy z nich ._ amue-1 dopuścił 
się właśnie zbrodni. Po koronacyi odbywały 
się turnieje na zamki . czyli walki rycerskie clla 
zab~wy. Zdarzyło się, że kiedy Samuel Zbo
rowski zatknął kopie, co znaczy lo, że WYZY\\ a 

d~o boju -- wyjąt h-! dworzanin Tr<.:l)'(lskicgo na 
znak. że got(l\\ si~ potrkać. Obrazi1 się Samuel 
że -.:zyjś s{u~a śmial gu \\ YZ\\ a~. a myśh!c. że 
to z mtllHJ\\ y Tęczy(Jskicgo, \\ szczq.f z nim kłó
tnic pt·zy spotkaniu. Natlszedt na to kasztel<m 
\\ apu\\ ski i chciał ich pogodzić, ale Sanwcl w 
uniesieniu uderzył' go w gl•O\\~ę czekanem, tak że 
WapO\\ ski PD kilku dniach żyć przestał. r3yia 
w zbrodnia, zaslugttjąca tcmbardziej na karę, ~~e 
dokonana na zamku królewskim pod oknami kró 
la - pra \\"O \\ iGC nakazy\\ ało \\ ymk śmierci, 
\\ yzucie z dóbr i szlacłJectwa. Król jednak prze
baczyi mu obrazę Maicstatu i tylk0 na wygnanie 
go skazał. \\lyrok ten najgorsze zrobił wraże
~ie. a \\ dO\\·a po \\lapO\\ skim prZLPO\. iedziała, 
że b~dzie ostatnim, jaJ.:: i król wyd;1L Rzeczy\\ i
ście. tak si~ stało. - Henryk nie umiał sobie I~a
dzić '' Polscc i rad by by! ją opuśdć; u latwiła 
mu to śmierć brata. króla francuskiego Karola. 
Dowiedziawszy się o niej, a bojąc się stracić ko
ronę francuską. uciekł z kilku towarzyszami nc•
cą z Polski. Skoro się Polq' y spostrzegli, na-· 
t_ ellmiast Tęczyr'1ski puścił !:> ~ \Y pogo11 za kró
łelli i dognaJ gv na SJc-pdcu, ale go nic móg{ !11-
czem skłonić do pO\\TOtll. 

Połacy czuli się obrażonymi tą ucieczką 
:Henryka, ale pami~tając na przysięj~ę, nie my
śleli jeszcze o nO\\ ym wyborze. dopiero kiedy 
ich kilka razy obietnicami PO\\ rotu zawiódl, a 
kraj pustoszony byt od Tatarów - postanowili:. 
nO\\ eg.o obrać króla. 

Cieka &·y przyczynek do historyi 
ku tury pruskiej. 

11ie rzadkie lJY\Ya}ą '' naszych czasacl" 
skargi pod'' ładnych. zanoSZ{)ne przeci·wko 

wym przetożonym z pO\\ od u nieludzkiego ob
chodzenia się z nimi. Zdarza się io nie tylko 
w koloniach afrykailskich. -..\- niemieckich, w nie
mieck!e:m woisku. ale i \\' pqn,,"atnych stosun
kach, a pleć piękna na,vet pod tym \vzględem 
jak się zdaje. nic pra'gni-e pozostać \V tyle. 

Spra\\ a, o którą tu chodzi i która bardzo 
niepiękn·e rzuca Ś\\ ·iatło na przedstay,·icieli tych, 
co chcą nam narzucać swą \\ yższą kulturę i dla 
szerzenia jej do nas przybywają - rozegrała 
się '' 01szn·nie, lecz mimo odlegtośd powinna 
na bliżej obchodzić nie tylk0 jako taka, ale tak
:.. .. i L. l~;" ._ \. :_~ : .,.,__: .. : . :~ z..sJLY \\ 11ią nawikłane 
są dotychcza. lub były dawniej w Księstwie, o 
.:zem ni żeL Dowiedziawszy się inż dość da\\ no 
o calem zajściu, nie chcieliśmy \\ ierzyć, oczcku
i<IC rozprawy ądowei, która ·odbyfa się dni 1a 2 
listopada rb. przed izbą karną w Olsztynie. 
Sprawozdawca "Allensteiner Ztg. ·• tytułuje swe 
spra\vozdanie ,.Dippold w spódnicy'', p-oró\Vl1U·
)4L: z tym pot\Yorem ludzkiem ciele p. Kuhnową, 
ż.onę nauczyciela przy szkole realnej, która za
siada na lawie oskarżonych pod zarzutem ob
rażenia cielesnego, pozbawienia \Volności, przy
musu. obrazy i kradzieży - ładna \\ iązanl"a! 

\Vedług wyniku rozpraw sądowych tak 
wyg h{ da sylwetka p. profesoro\\ ej: Znęcała się 
ona systematycznie nad swą służbą w· sposób 
tak ordynarny, nieludzki. urągający wszelkiemu 
szlachetniejszemu uczuciu. tak że po zmienieniu 
coś dwanaście razy w przeciągu dwóch lat słu
żących, byla zmuszoną zkądhu1d sprowalzić so
bie ofiarę. gdyż wmieście i okolicy zanadtO 
była już znaną. Podała tedy 0głoszcni12 do ITT1t-



dziądzkiego .. Geseltigera", poszukując osoby do 
'vyręczenia pani domu. Zgrosila s : ę p. fra11ci.:. 
szka Micłlalska. córka mjstrza ślusarskiego z: 
Mogilna, i przyięla· mkisce za wynagro'Cl.zenicm . 
miesięcznem w wysokości 10 nu. j utrzymanie, 

..--- a oprócz tego uważaną być miała jakby do ro- . 
dziny należąca. Lecz jakież było jej zdzhvie
nie, gdy po przjfbyciH swem 2 grudnia 1902 L 

zaraz jako prosta. sl·użują do najcięższych robót · 
użyt~ zostata, gd}'Ż ' \\ ·skutek braku siużącej po
koje i kuchnia pehi'e ·byly brudu. Za to teraz co 
clzie(J po kiłka razy· \nusiala p. M. wycierać 4 po
'koje, przyczem ldsK!a'rżona ł(tihnciwa stala na 
straży; zdarzał•o si~:· źe p. M. musiała przynieść 
8 \Yiader WlQdy,\ t!tkówą wylać na podlogę i po
\\'l{)li ją zbierać. Prawi codziennie po dziesiątej 
godzunie wieczbr~in· ··musiała S\vej pani czesać 
, -d ·osy, co w ski1~ek nieczystości na g.fowie na
gPomadzonych-~litwą byto rze.cz'l· 

Kuhnowa ~tzf~ " się zdrzemneta. skoro zaś 
się ob:1dzita, kĘJ)~::lJą cd nowa s:ę ·czesać; _tak iż 
przytem zesz~1~,1 )~.2\~.s ~o 1 ltib 2 w nocy. Tedy 
dopiero· mog.ta , panp-a N\. udać s~ę na spoczynek, 
aby na drugi d,;,; ·i~fl:. o 4 lub 5 być na posterunku. 
Zaraz od rana ;\;ycrerata po kilka razy (.3 razy 
na mol~. ro, 2 ;1·<i~i :Pa sucho) wszystkie meble, 
poczem ubjerala.. dzieci. O godzinie 11 albo pó
źniej dostarw';ąJq>: pierwsze śniadanie, skradające 
s; ę z fus, zamia~t : ~a\\'Y .i kaw·ałka chleba, na o
biad zaś o ~odzint-e 5 po r>o-ludniu otrzymała o
chlapy · ze st<Qlti dzlecięcego. Pisać do rodziców 
·by lo jej , SU1'10'WD .· z:;tbronione. Pewnego dnia w 
lutym musiaia '~'J)Fzy ostrym mrozie od godziny 
4 do 8 wiecz,oręrn,. ptul<:ać pod dozorem pani b.ie-
liznę w bagnrsty,m . sta\.V~l-e w · pobliżu łąk, po po
wrocie do domu za-ś szorować sie(I zimną \Vodą. 
Z zimna, zrru~czenia i1 głodu uczuła w dniu tym 
klucie w pjersia~h. · usiad!a przy piecu i ze łza
ll11i ,prosHa choć. -' o kawalek such-ego chleba -
napróżno"!' 1\'limo choroby musiała do późn jak · 
Z\vykle pracować, a o 4 znowu wstać. 

List i PQ.~zt,óy;kę, pisane do rodzicÓ\\r usu
nęła Kuhnowa, zakazała p. M. chodzić do ko
ścrola i na wet gdy ją zastała na inucHitwie, nie 
obyło się bez obelżywych stów. Wolnego czasu 
nie mia!a p. M. wcale, suknie je.i i bitliznę trzy
ma-ta Kuhnowa pod. kluczem; a skoro wychodziła 
z domu, zamyka.1a p. M., pozbawiając ją wolno
ści i HK>żności \VYiścia, aby się ·czasem nie u
'Skarżata przed obcymi na s·wói 'los. Także i 
dzieci miały mtkpzane uważać, aby p. M. nie pi
sala listu. Nie w'olno też byto p. M. czyścić swe

:,go pokojrt, tak że wnet zagnieździ-lo się w nim 
.robactw;o. - vVskutek tak barbarzyftskiego ob
'Chodzenia się, częst-o otrzymywanych policzków 

LELUM POLELUM. 
O p o w i a d a n'r'e·· 'h i s t o ryc z n e z X w i e ku 

''! no.pi.sat 

, \V~lery Przyborowskł. 
.. p l 

l1 "l ·;r, 
. ., _ (Ciąsz: dalszy.) 

M! a da: • · us~!yszawszy, że nieznajomy jest 
d\V•orzanincro · królew·skim, aż klasnęła w ręce z 
radości a \Vidz~c; · w oczach Sambora w-ybucha
jący gni ew, ' podbieg la ku niemu i nuż go prosić: 

- Sambo-rze. mój druhu. uspokójcie się. 
Wypy:1.jcieJ.tego d\vorzanina, czy może do Po
zrnani2 nie będiz,iemy potrzebovro.li już. iść ... 

Do. Rozn.ania! - zapytał dworzanin -
a pocr\:7, \-V Y >CinJP.nznania iść chcecie? 

- Do króia fVlieszka - odezwata się Mlada 
- m<.i: .ly waż11e· poselst\vo. 

-- A co ,ty, JCSzeszka jesteś? 
-- Czeszka. 
- A jalde-·;ty masz poselstwo? 
- T·o ju.i!"tYlko królowi powiem. lub Dą-

brówce królowej; 
- Tak? a 1\\:ÓŻ wy tu robicie? 
r- Odpotzi;'\vamy. 
- A skącl2eś ty się tu wziął? - przer'\vał 

tę rozmO\.\·ę. Samb-or i zbliżył się do d\vorzani- . 
na. 

-- Przypłynąłem na łodzi. . \V obozie na
szym z•obaczono !unę -od og11isk. a że myśleli
śmy, że tu jest osada pogaf1ska, więc król wys!al 
mnie na Z\viady. 

- Król za woła la M lada - \\' ięc król tu jest? 
- A jest, i królówa także. 
-- Boże mói. Jezu Chryste, bądź poch·\Va~ 

lon! - zawołala z uniesieniem radości Mlada. 
D\\ orzan in na nią spojrzał zdziwiony i z :~. 

pytał : 

WJARUS POtSJ:Y. 

niedostatecznego pożywiania r snu, \\'Skutek 
. \\ reszcie częstego zaz ; ębienia się, zachorowała 

p. M. ciężko, a "'skutek zimna i mrozu powsta
ły raJJY na jej nogach. 

l\1imo .nakazu lekarza nie Jl'}·ogla· się poJoźyć, 
a nie· będąc w stanic chodzić, musiało biedne 
dzic\\ :czę na kolanach S\\-e zwykłe prace usku
tecznłach. Odtąd też dostawała za cał-odzienne 
poży\\·ienic l<awalek chleba, gdyż chorzy nie 
powinnt JCSC. vVreszcie poczęli' rodzice p. M., 
zaniepokojeni jej .milczeniem i po nieodebraniu 
także · odp.o,, -iedzi na list rekomen-dowany, za 
pomocą policyi dowiadywać się o swą córkę, 
czego wynikiem bylo, iż Kuhnowa musiała 
zwoln·ić p. M .. 11ie WYPtaciwszy jej jednak za
sług, kupiła jej tylko bilet do Mogilna i dafa 1,30. 
mr. na drogę, 

Jakże s!ę zdziwili rodzice, gdy zobaczyli 
sw~1 córkę! Nawet p. dr. SZLirnski, który dawniej 
już ją leczył i dobrze znał" teraz jej nie poznał. 
tak by.ta zmizerO\\"ana i wynędzniała nietylko 
cieleŚnie. ale i duchowo przygnębiona, podczas 
gdy dawniej zawsze była mmiamt i życia pełną. 
Od kwietnia aż do samego terminu, a więc do 
listopada leżała p. M. ciężko chora, a i teraz je
szcze nie odzyskała utraconego zdrowia. 

W . terminie zaprze~zata oskarżona wszyst
kiemu. lecz dow.Ody były za jasne. ~wiadczyly 
przeci\\·ko niej dawnie.!sze stużące, świadczy/o 
zez11anie · lekarskie, a w niemalej mierze także 
wrażeni·e. które wywarły na przysięgłych p. M. 
i jej matka. Przewodniczący w bardzo ostrych 
siowach · napiętnował tak nieludzkie i be·zprzy
kładne obchodzenie się Kuhno\Yej z slużbą i wy
raźnie zaznaczył, iż z odrazą i w·strętem od ta- . 
kiej jędzy wszyscy odwracać się powinni. Sąd 
uznaJ karę pieniężmt \\~ tym przypadku za nie
dostateczną i skazal Knhnową za wyżej wy
rnienione przestępst\\ · a z wyjątkiem kradzieży,' 
gdyż braklo downdu na to. iż ona usunę!a Hst i 

. pocztÓ\\rkę, - na trzy miesiące i dwa tygodnie 
więzienia. , 

Trudno u,wierzyć, aby coś podobnego bylo 
możli\\· em w naszych czasach pomiędzy ludźmi, 
którzy mają pretensye do wykształcenia i lep
szegu wychowania. Palist\\~O K.uhnowie mie-

. szkali da\vniej w Śrcmie, gdzie on był profe'so
ren'l : gimnazya!nym. - Nie ma się Śrem ani też 
Księst\VO czem smucić po Saracie tak "zacnej ro
dziny", która nie \Viem, czy sta{a na straży nie- · 
mieckich obyczajów 1 

Sąd niemea o Słow1anach. 
'Aż do znudzenia nasłuchaliśmy się twier

dzel1 uczonych profesorów, mó\vców wyksztal-

- Co, tyś ch rześcianka? 
- Chrześcianka. 

-- Patrzajże! i do króla Jvlieszka idziesz? 
- Tak. 
·- Ano, nie potrzebujesz go daleko szukać, 

bo 0n tu jest za wod<:t w obozie . 

Sambor słuchał tego mroczny lliee;o i ponu
ry. \V kotku odez\va1 s i ę. 

- Jam myślał, że ty zbój i nie grozi.sz nam 
niczem, to idź sobie skądeś przyszedł'. Ale po
·wiedz ty mi w.przódy, co tu król lv1ieszkD czyni 
w puszczy. 
· - Szukamy osad pagaJiskich i gontyn 
z bahvanami. Z nami jadą księż-a j. biskupi, po
gan chrzcimy i uczymy ich prawdzi\'vej wiary, 
gontyny burzymy, baf\\·any kruszymy. 

- 1im! - mrukHąi Sambor - n czy ci e nie
mieckiej wiary. 

-- To nie iest \\·iara ni-emiecka, tylko pra
\Vtizh\·a na,uka o jednym Bogu nieśmiertelnym, 
Samborze! ---:- zawołała z .ogniem Mlada. -
Wybacz, dobry mó} druhu, żem ci dotąd nie po
\Vicdziala; iż jestem chrz eściank4, ale czasu nie 
miaJam... Teraz pójdzrcsz ze rnm1 do króla Mie
szka? ... 

. - A ni.e pói0ę!. Poco ._ia tam'? Jam stary 
i moich bogó\v ąic opuszczę. 
· I<zucit maczugę \\ kąt z gniewem, usiadł 
na p11iaku, ~vsparł głO\\ ę na ręku i zapatrzył się 
zadumany w ognisko. 

- Póidziesz Samborze bo nie \\llierz z czem 
.ja jadę do króla lVlieszka. 

- A z czemże ty jedziesz? 

-- Dowiesz się późni. a teraz jedźmy do, o-
bozu kró !e\\~sJciego. 

- P.oco? teraz - ·oburknął się Sambor -
n ie kpiejże to za dnia? T eraz mk.siąc zaszcdt, 
\Yiclkie rngty \\ ' ł~tczą się nad wodą, można po-

conych powszechnie, oraz i takich, którzy mó
wią za panią matką pacierz., że naród niemiecki 

7 

iść winien koniecz'nie na czele oświaty w całym " 
świecie, ponięyvai ten naród obok swej naiwię. 
kszej uczon:ości, · .. · .. jest zarazem wspanialQtny. 
ślnym i . n~r\v~t dobrodusznym. 

W ~roczystOści otwarcia akademii poznań. 
sk_i·ej za brat głos rektor tejże p. prof. dr. ł(tihne. 
mann i chwaląĆ ·zasługi niemców około oświa
ty ludów ·wspomniał także o filozofie Herde.rze 

' mężu; z którego niemcy dumnymi być winni _ 
bo, on byl także jednym z tych, którzy nieśli po. 
chodnię oświaty. 1

2 
Byl· on prorokiem niemczyzny i jej św:ie .• ' i 

tności. · Przyznajemy, że łierder byl wielkim i, 
rn.ężem pod względem nauki - ale, ażeby tych 
szlachetnych dobrodusznych nremców za na-dto 
nie wbijać w pychę, przytaczamy własne sl{)wa 
łlerdera, jakie wygłosił w swem znakornitem 
dziele p-od tytułem: .,Ideen zur Geschichte der 
1\'tenschheit". (Tom III ustęp IV pod tytułem: 
"S la vische Volker". Pi1SZe ·on, tak jako niemiec, 
z całą bezstronnością: 

"Ludy s!-owiaftskie". Plemiona. słowiańskie · 
zajmują \V: ś'\viecie więcej przestrzeni, niż mają 
znaczenie w dzi-ejach, między innemi także i z 
tej przyczyl!y, że od Rzymu zbyt były oddalo- \' 
ne. Spotykamy je najpierw· nad Donem, później · 

. nad Dunajem, tam, między g.otami - t.u, wśród 
hunów i bulgarów, wspói z którymi często nie- i 
pokoili pa(lstwo rzymskie, jednakże tylko wcią- li 
gnięci -- p·rzez owe luay w te walki, d\Opoma- n 
gając lub służąc. "Mimo swej dzielnoś.ci, któr~~ 
niejednokrotnie d'awali dowody, nie byl to naród ·s 
do ~ u_!ermych najazdów i \vypraw przygodnych 1i 

pohopny, jak niemcy, pOSU\valt się raczej w· ś!1d 
za nimi, zajmując tylko ·opuszczoną przez n;~!I ~ 

ziemię'', aż wreszcie objęli przestrzeń ołbrzy- ~ 
·mią, od DDnu do Elby od morza Bałtyckie~(· Ja 1 

Adryatykil sięgającą. · p,ocząwszy od Liinebur- z 

ga, przez .Meklemburgią, Pomorze, Branden- 11 

burgią, Saksonią, Łużyce., Czechy, Morawę, 
~lązk, Polskę, R.osyą, rozciągaŁy się ich siedziby e 
z tej strony Karpat - z tamtej zaś strony, po aj 
której już \Voloszczyzna i Motdawia przez 1 

nich była iaiilieszkalą. coraz bardziej szerzyli i 
S\Voje dzierzawy, przyjazneml' popierani warun- c 
karni, ·aż · ·wi·eszcie przyjęci w Dalmacyi przez o 

łlera:l}liusza, jęli. zakładać królestwa: Slawonią, :e 

Bośnią, Serbią i Dalmacyą. Osiedlali się wsze- 11 

dzie, jako kolonjści, pasterze, rolnicy, biorąc je
dyn.ie w posiadanie kraje, opuszczone przez inne la 
ludy; ich życie spokDjne i praoowite zbawienny ie 

· \-v-ywieraly wply\\ ' na osady, zniszczone poprze
dnierui najazdamr i wyprawami wojennemi. 

Lubili gospodarstwo, hodowali trzode, u- r 
~~~~~~~==~~==~~~==~==~~ze 

blądzić i całą noc ttucz się po. jęziorze, lub za- Z\ 

brnąć we szuwary, by z nich już nie wejść. Za· m1 
nic teraz nie pojadę. Switaniem odwiozę cię do Pr 

obozu, Mlada, bom ci przyrzekł, że cię zdrową i .~ 
calą odstawię do króla Mieszka. A teraz patrz. 1s 
I ten rycerz. spoczynku potrzebuje, i my takze. u 
Spać! · n 

To rzekfszy rzuci-l się na mięki mech i "r 
krótce słychać było jego głośne chrapanie. Za dn 
tem przyktadem . poszła Mlada i dworzanin, i ci· .2 

sza załegla biedną chatkę na samotnej wyspie. sc 

XII. 
Król Mieszko. 

Gdy szary chłodny świt letniego poranku c 
zajrzał d() chaty. Sarnbor zerwal się z postania, \ 
zbudził lVlhi-dę i dworzanina i kazał im się wY· 1 

bierać. 
- Odwiozę cię, Mlada, - mówU - kiedY 

tego chcesż - ale nie ·wysiądę nawet na ląd. Co 
mi tam król Mieszko i nowa wiara. No, jedźmY 

\Vyszli na dwór i owiało ich zimne. vvitgot· 
n.e powietrze puszcz~. Nad. jeziore1_11. unosilYła ! 
s1~ ogromne mł1gy, kto.re do.p1cro słonce rozpę·len 
rruat>O. Peranek byt c1cl!y 1 smutny, a smutkU z 
tego rozweselić nie moi,d naw. et gwarny świegot 'i 
ptactwa. · . zy 

Przyszli na brzeg, Sambor byl chmurnY 1 

sicdzia.t nastrnżywszy brw·i, jak sokół i wio· l d 
słem robit szybko i silnie. Mlaąa myślała 0 ~·ię 
wszystkrch przygcdach i niebezpieczeństwach, , . 
jakich doznała w puszczy, i gorąc-o dziękowal.a ' 1 

~ogu, że ją · tak cudownie occll· ił z paszczY .dzl· RD 
kich zwrerząt i . z rąk dżikszych jeszcze ludzl.. to 

- Bóg -·mówiła sobie - widocznie OP1 ~' ze 
kował się tttną · i sprawą swoją świętą, dla k.to· dzi 
rej ia sama jedna, słaba dziewczyna. od"rlraz1· 
lam się , na tak długą i nicbezpieczną podróż. ' z.e 

(Ciąg; dalszy nastąpi.) • " 



.... 
5.. ·ali zboże znali .przemysl domowy _i na 
ki 11~

1 
stronY prowadzili handel pło{fami ziemi 

m 1"~ 
1 

pracy. \Vzdłuż morza Bałtyckiego, od 
ę. J,ki po-cZ'lvvszy, pobudowali miasta nadmor
Y· __ między któremi Vineta była niejako s.to-

>,kim Amsterdamem; utrzymywan .stosunki 
~- 1

:;sakarni, kuronami i lotyszami, na, co \,:Cska-
~- język tych ludó\v. Byli dobroczynni go
~- ni do rozrzutności; zwolennicy W'Ołnośd. ale 
,e, li i postuszni władzy, nieprzyjaciele mordu 
-..... ~ezt\va. . 
b- l wszystko . to od ujarzmienia ochronić ich 

zdołało - a raczej d'o niego się przyczy11ifo. 
ieważ o podbicie świata ni-gdy się nie ubie

i, ponie\vaż nie mieli między sobą książąt 
zicznych, skłonnych do prowadzenia \\.-·o.: 
i raczej woleli skJadać daniny, by tylko \V 

a ·,oiu kraj zamieszkhvać: ,ciężko względem 
n zawiniło wiele narodów, a naj bardz.rej ludy 

r mieckie.go szczepu. 
Już za Karola wielkiego przedsiębrano O\Ye 

c, jnY zaborcze, których p-owodu szuka~ należy 
koizyśdach handlowych, mimo, że prow·a- · 

ie · 110 je niby "pod płaszczykiem szerzenia refi
ją chrześclańskier'; oczywiście dog.odniej było 
'l ~kom za niew?łników uwa.żać_ .na,ród,_ z~jmu-
- b· się handlem 1 upra\:vą roll, mz u ·zyc s1ę te

ej od nich i· zajnl!ować się tern. 
d Dzreta rozpoczętego przez fraukó\v dokonali 

e- i: we wszystkich pro-..vincyach sło\vianie zo
. - li wytępieni, albo pozba\vieni \\.rołności, ich 

~
- mie zaś rozdzielone p.omięclzy bis.kupów i 

et adttę. ·"Handel ich na morzu Battyckiern 
d ~szczyli germanie," \Vi.netę smutny, z ręki 

~
h i1czyków . spotkał koniec, a los resztek tej .lu
d ści w Niemczech, równa się losowi. jaki hi-
!1 ~anie zgotowali peruwiailczykorn. l czyż dzi:
~- cby się. można, gdyby łagodny charakter tego 
~\> 11, gnębionego a rozgoryczonego wieki całe 
r- zez swych chrześcia6skich panó\V i rozbójni-. 

- 11 staJ , s i ę podstępnym i okrutnym? . 
ę, Mimo to wszystkOi jednak zdołali zac.hovvać 
y e charakterystyczne znami{)na, zwł·aszcza w 

ajach, w . których pewnej zażywają swobody. 
z nieszczęścre popadł ów naród, bo mliuiąc po
li i i domową pracę, nie myślał o stałej organ i
- cyf wojennej, jakkoi-wiek w gorącej \Val~e· o
z ,onnej dużo okazał waleczności, ,,popacH w 
ą, :eszcz-ęś.cie, bo losy rzucHy go w z.byt b.łiskie 
- )iedzt">~ · o Niemiec" z jednej strony, z ·drugiej 
- 1\'Schodu narażały go na ustawiczJłe ,,.napady 
e larów", od któdych jak i ·od mongołó\Y' wiele 
Y ierpiat. 
- Tymczasem · czas kalem s i ę toczy. - a że 

m[ona te zamieszkują najpiękniejszą część 
- ropy, wątpić nie należy, że kiedy cala ta 

zes.trzcłl pcd pług się dostani·e, a handel się 
a:- Z\~mie, prawodawsnvra i polityka europ~ejska., 
• m.1ast \\'1fJ}owni'czego ducha, pc.picrać będzie i 
o Pierać musi cichą pracę i prz.yjazne stosunki 
i .~w pomiędzy sobą, więc i wy, p-odupadłe 

z. rs narody, kiedyś tak iizczę.śliwe i pracowite. 
e. udzone b-Qdziede z długiego letargu, a U\Yoł

ne z pętów niewdi; od Adryatyku do Karpat, 
"r Donu aż do \Vettawy, będziecie. . uprawiali 
a dne wasze łany i ,obchodzi"li st.arodawne u-
i- ~zy~tości na uczczenie pracy spokojnej. pil-· 

ser r, ·z a biegliwości!"' 
. Tyle lierdcr. Jeżeli pan profesor Kuhne-

!
nn \\. tej myśli - myśli przysz-lego znacze
S!D\vian, jal\: to im prorokował Jierder -

: cow.ać zechc·.~e, \viedy. z pewnością powitamy 
: 

1
D założoną akademię jako istotny przyby-
nauki. \\·icdz.y i sztuki. 

~l' Ziemie polskie. 
[.~ Prus Zachodnich, Warmii i Mazur~ 

lY la T~rUt]. Pienvszy burmistrz p. dr. Kersten 
-~ ~ · ~i ę · do Berlina, aby porozumi·eć się z odno
u err11 \\fadzami \V sprawie potącz.enia .Mokre-

ot 2
. T{)runiern, dalej w . sprawi e przystani drze

. z; ~tSuJ~ięci.a obydwóch wieży fortecznych 
1 ś ~atJ ze 1 szkole \viec.zornel. 

o· 1 d ... ~leg spadł u nas. Zdaw~r-o s i ę, że zima 
o hę~ r~ .d?,. nas za!rzala. T:ymczas~m ch od aż 
b,~ .Y Ma, c1n na snvym komu prz~nechat. ma-
r.a! ' {~k na listopad, ładne jeszcze dnie. 
·go dartemb{}rk. Poś\\. ię.. cenie n-o\YO. zb~Idowa.

to . Drnu dł.a chorych pod wez\vaniem Ś"\\' . 
~- ze~tego odbędzie się we czwartek 26- •'brn. 
0' dzie P?ł. o IO-tej O godz. 2 po po-~udniu· od
, 8 Si·ę . uczta w· hotelu p. Schmeling. 

z.e. ępolno. Na młynie w1 Obkasie dostał się 
j 

11 
rntvna.rski Schlieter między kola. które 

W I A R U S P O t S K t . 

połamały mu ręce i nogi i zgn ;otty kl:.ttkę p!cr
si·ową. Nieszczęśliwy ż:rl jeSZ.(:Ze kilka ch\\ ił 
po tym srraszlt\-\-yrn wypadku. 

Gąbin. (Pr. \v s~ h.) .. Piękne" stosunki szk61-
ne istnieją w pewnej w i pod Kaukiemami \\' ob
wodzie rejencyjnyrn gąbir'lskim. Dnia 13 lipca 
cofnęło kilka rodzin swoje dzieci ze szkoły, po
nleważ izba szkółna przed lO dni nie byla zamia
tana. również dzieci n.ie miały w tym czasie \\ ·o

d.y do picia. Za zmudę skazano rodziców na 
karę szkólną. Od\\ olanie s ~ę do inspektora 
szkólnego zostało bez skmku. Rodzice tedy 
odw,o.tali się do S..1dll. \\" terminie przed sądem 
lav..~niczym podali O\\-e po\\ odv na S\ve uniewin
nienie, dalej t\\·ierdzili, ż~ je r;)\\ ·nież nauczycie
lO\\' i podali do protokółu. który odesłany zostaf 
do regencyi. Równocześnie udowodnili, że o 
swoim postępku i jego przyczynie zawiadomiłi 
rejencyą telegrafem, na co jednak nie odebrali 
odpowiedzi. \Vyrok zap:adt n\\ ·alniający, ko
szta nałożono kasie pa(lstwowei. 

Z Wiel. Ks. Poznańskiego. 
1\\iędzycbód. Do tutejszego kościoła wła

mali się w nocy złodzieje i skradli kielich war
tości 500 mare!<. Ztodziei dotychq:as nie wy
śledzono. 

Labiszyn. Straszliwy wypadek zdarzył się 
\\" Ko·laczkowie. Pod..::zas nieobecności \V domu 
rewizora mięsa p. Renza i jego żony, chlop ~~c 
s-łużebny bawił się strzelbą i zastrzelił pięciołe-

. tnią córkę swego chleboda\\"CY. Chłopiec urJ~ie
winnial się, iż nie wiedzia.t", że strzelba była na
bita; ojciec dziecka zaś h\·ierdzi, że strzelba nie 
byla nabita, lecz chlO!)iec sam ją nabił. 

Dolsk. \V lesie godurov\-skirn należącym do 
hr. 2óltowskiego znaiez :ono zwłoki zastrzelone
go leśniczego Nakulskiego. Bliższych szczegó

. łćnv brak dotqd. 
Poznafł. ,,Postęp" pisze: ,.vV piątkO\\ yni 

numerze .,Posener Zeitung'· znajduje się nastę
pujący cieka\vy ano11s: .,Stale ustanowi·ony u
rzędnik (nauczyciel) prosi o pożyczkę 500 marek 
ażeby móg! wyst;wić z polskiego banku. Pła
tne w ćwierćrocznych ratach po S procent. 0-
fei·ty niemiecko-usposobionych panÓ\\" przyjmn
je ekspedycya "F)os. Ztg." pod adr. R. R. 669·'. 
- Zapewno ów biedny nauczyciel niemiecki. 
aby' sfę wydostać z polskiego niebezpiecze.t'l
stwa, ótrzyma tyle · ofert· od hakatystyczuych 
landmanów~ że nie będzie wiedziat sDbłe rady, 
od kogo, pożyczyć owe 500 marek. Najlepiej by 
było, aby na kilka rąk wz.i~1ść pozyczkę! Dzi
\Vne.m tylko, że wobec tego zlotego deszczu 
rządoweg.o, jaki · kapie na wschodnie kresy, je
szcze tak nieśzczęśfi\vi urzędnicy się znajdujq. 
że po. gazetach o pożyczl.;ę wola.ią". · 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Gliwice. \V kanale kloctnieki-m kolo hytu 

fierminy znalezi·ono trupa mężczyzny, w którym 
poznano robotnika Podko\\ika z Tatyszowa. 
Podobn-o Podko'\vik WJ)adt w pijanym stanie 
do kana1u i uwnąl. 

Głogowa. s~ld przrsięgfych skaLa{ Z~l'l'· 
manizowanego stolarza Jerzego M·oczka z Opol
skiego za morderstwo na śmierć. Naiwyższy 
sąd w Lipsku zanvierdzil wyrok. Tak to gcr
manizacya doprowadza cziO\\·ieka do lguby. 
Rodzice l Strzeżcie dzieci przed germaniza.:y.1! 

Zabrz.e. Na kopalni KróL Ludwiki ponióst 
nieszczęście górnik KoJedzieL Spadające wę
gle przygni·ctły go tak nieszczęśliwie, że mato 
j-est rn.dzi·ei, lltr7ym~lll i ~ go przy i"y-:iu. 

Zabrze. Na 1copalni \Y KLuczau w Chinaell 
pracule 24 górni} {l\\ . z Gó·mego S1azka. 3 tuzt[~u. 

· 4 z KróL Huty, a i1111i z rozmaitych miejscowo
ści. 

~lizerów. Tutejszy robotnik \Vawrzyn 
Oarba brai udzia{ \\ niedz; elę, jako cz1onek 
.. krygerfereinu" w Stttd7ion-:e. przy odsionięciu 
pon:,nika wojackiego \\ . Pszczy11ie. Gdy w'i-c
czo.rern podochocony pruskim patryotyzmem 
wracał do domu. razi! go paraliż \\. p:obłiżu tu
tejszego dcminium, tak że \\·kró-tce potem urnar!. 
__ Ni-e było nw to lepiej "'. domu siedzieć ... 

Ks. BiskHP nie rn ógl oczywiscle podo-lać 
w-szystkiemu i pozornie cofncd się. ocrwoJując 
swój list pasterski wyd~ll1:\' \\ ' tej spraw ie, lecz 
po cichu pracowal us ilnie datej i obecnie posta
wił na swojem. \\ ' ostatnich bowiem dniach 

Z innycb dzietni~ Polski 
Zebrzydowi.ce. Pan Kolaczek Rudolf. \da

ściciel gospody w Zebrzydowicach na Śl~lzku 
atrstrya kim, otrzymar niedawno od znajomych 

S\voich z Po rem by i OrłO\\ ej zapro zen ie- na 
ślub wydmkowane w j ęzyku niemieckim i cze
skim, chociaż nowożeikY są Polakami. \Vysłal 
im zatem z życzeniami telegram następujący: 

Szczęś~ wam Boże no·wożeftcy, 
Niech wam polskie slo!lce św i ec i, 
Boście żadni Czesi, Niemcy. 
Le{:Z tej ś1<lZkiej ziemi dzieci! 
Może ta delikatna nauczka naprowadzi ich 

na godniejszą ,.ślązkich dzieci·' drogę '' dal
szem życiu. - Podajemy tę \\ iadomość za 
.. Otosem ludu śbzkiego", gdyż może się przy
dać dla niejednego z tych \\iarusów, którzy od 
PolakÓ\\ niemieckie zaproszenia otrzymuje.\. Jest 
bo\viern i u nas ten brzydki zwyczaj. że Połacy 
wysyłają rozmaite zaproszenia w języku nie
mieckim, chociaż język niemieck\ już dawno 
wyszedt z mody i już żaden pra\\'Y Polak go 
dzisiaj nie używa przy podobnych ok,azyach. 

Wiadomości ze śwJata. 
Z Macedonii. Liczbę siól i ddmów popalo

nych \\' Macedonii przez \Voiska tni·eckie podają 
u rzędO\\ e ga?:ety tu reckic. W wilajecie mona
s tYrskim i pO\\ iccie ochrydzkim spa1ońo 1421 
d; mó,,·. ,,. okolicy Kastoryi i Korycy 384 do
mhv. Snltart przeznaczył ua odbudowanie do
mów około 60 000 marek; część tej sumy roz
daną będzie pomiędzy ludność w got<hVce. Tak
że w innych powiatach władze tureckie zbierają 
dane statystyczne, odnoszące się do szkód, ja
kie ,.vyrządziła wojna' poczcm sułtan oznaczy 
\.v·ysokość zapomogi. · Akt ten wspaniałomy
ślności suHaJ1skicj notują dzienniki bediflskie. 

Z Turcyi, · Przy ostatnich rol ·()\\fat\iach z 
Pori:ą. arnba~adoro\\· ie mocarstw sprzymierz<! .. 
nych wykazalt że kilka innych \\ ic\kich mo ... 
c.:arst\\ żądato· d·alej idqcych reform l że z tego 
Pó\vodu przyJęcie rciQrnl proponowanych przez 
Austro-vVęgry leży w interesie Pody. ~ Zl'o
bJo tu " . .Jildis-Kiosku silne wrażenie. Nad
z·wyczajna rada ministeryalna, która. odbyła się 
przedwczoraj, nie po\\· zięla jednak żadnego sta
nowczego postanowienia. Słychać, że · \\·ielki 
\\'ezyr i minister spraw zewnętrznych otrzy
mali polecenie wypracowania projektu odpowie- · 
dzi, .nad którym ma się zastanowić rada rnim
steryalua \\ ponicdzialek . . 

Z Czech. ,.Nar. Listy" Dświadczaic:t, że 
Czesi Z\\ · a!czać będą biurokratyczny gabinet 
dra Koerbera wszystkicmi sita·mi. Prezes mini
strów niech nic liczy ze strony Czechów na ża
dne ustępst\\ · a. ..Nie sądzimy", pisze .,Nar. 
Listy'', aby dr. Kocrber zdołał się długo jeszcze 
~ttrzym~~ u stCI'\l rr,ąctn, .. · . 

'",M. Revut.:" w itrtykule \\ stępt!Mitl ~' Z'S'v\'a 
CzechÓ\\', ahy zajji'zestali obstrukcML . i-(ząd da 
im uni\\'ersytet czesk11W. Mot'awacłt; \)·~PI'a\\' dzie 
nfe teraz, ale później, \\" jednyni z czc..SJ<ic 1~ miast 
Moraw. Konieczną jest "'- spmwic tej cierpli
waść ze strony Czcch0''". "M. Revue," apeluje 
w końcu do dobrej wo.ti Czechów, i domaga się 
wzgiędó\\ - jeśli 11ie dla rządu. to dla paf1st w a. 

Z Niemiec. Jak wiadomo~ ks. Biskup Korurn 
z Tre\\·iru miał poważne zatargi z rządem pru
skim z powodu parytetycznego seminaryum dla 
nauczycielek. Biskup zagroził karami koście.l
nemi tym rodzicom katolickim, którzy posyłać 
będą swoje dzieci na \\ ·ykłady nauczycieli pro
testanckich. O zajściach ·tych S\\-ego czasu ob
szernie donosiliśmy. Przeciwko stanowczemu 
obrorky Kościo-la katolickiego \>Vytoczono naj
cięższe dzieła. v\'yt OCZ:1 llO interpc1 2.JY~t \\ . sej
mie, posłano skargi do R.zyrnu itp. · . 
donosiły pisma niernieckic, że seminaryum pa
rytetyczne, o które "'alka się toczy la,. zamienio
ne zostanie na katolickie i to już 4 kwietnia r. p., 
w którym to dniu zakład obchodzi 25- letn:ą ro
cznicę S\\ ego założenia. Na\\ et gdyby wiado
mość ta byta przedwczesną., jak t\\ ierdzą pisma 
protestancko .żydowskie, to jednak ks. Biskup 
Korurn osię-gm1ł '' S\\·ej walce z rząclC'm powa
żne korzyści. bo już o-d da\\·na usun.ięto z owe-go 
seminaryum nauczycieli protestantó\,. i najważ
niejsze przedmioty wykładają już nauczyciele 
katoliccy lllb księża. 

Cześ~ ks. BiskupO\\ i KorumO\\·i. Takich bi
skupÓ\\ daj Boże Kościotowi katolickiemil jak 
naj\\ ięcei! 

O D E l( S P E D Y C Y I. 
Panu · Szym. w .Rotthausen. Zgtoszenie Paftskie 

' ' r~ czdi:~wr o'~ 0 :1ie pns ztt!.; n j;:') ~~ cj pisa r z :1, a t:J. osnba 
1110 2e ? Jil ll dać j ;~d yn i ·: bli ższe y.- iacl omości. 

P. Przybylski w Osterield. Oaze ty ll o Polski zn-• 
, t:~ly poczcie przekazane. 



Z różnvch stron. 
Bochum. \V ostatnich dniach różne kopalnie mu

siafy świętować, bo brakło wagonów do przewozu 
węgli. 

Wiemelhausen. Pogłoski, jakoby kopalnia .,Ber-
11eck" mia.la zaprzestać wydobywania węgli, nie 
sprawdza się. 

Box-beck. V./yższy nauczy-ciel ks. rckt0r lii!SS
mann, zostal mi<:lllO\vany proboszczelll \V \\ icksath. 

1\\ontreux. W górach Neue felsen znaleziono 
Z\doki turysty Rudolfa \Veile z Kassel, który \\'Y

brawszy się 11a wycieczkę, wśród ś11ieżycy spad}. ze 
sk::tlnei ściany. 

Charłottenburg. Od dłuższego już czasu Z\Vra
c3.fa poliqra l\ryminalna uwa){ę 11a pe\vną restaura
cyę w Charlottenburgu. mając podejrzenie, że zbie
rali się tam zawoclo\Yi karciarze. Onegdajszego \Vie
czcnl udalo się policyi, która w zupełnie niepodejrza
ny sposób obstawila loka l. urz~dni kam i, \Vtargnąć do 
~rodka i przyaresztować karciarzy. Uwięzionych 
zostaJo 18 osób; pomiędzy nimi ma być 12graczy z 
profesyi, czyli. t. zw. "szczęśliwych'' graczy. Niektó
rzy stawali już przed sądem w procesie karciarskim, 
który się odbyl przed d\voma lat:y w Charlottenburgu. 

W Rzymie utworzy% się komitet, celem założenia 
.,domu pr.Jsl.; ;czc.'' ('12 Jrt~·stó\Y , kt(,ry by.!by zarazem 
ogniskiem koh)Ilii polskiej. Do komitetu wybrano: 
Rygiera, Darowskiego, Maszewskiego i Orajnerta. 

Nowy Jork. P,oszuku.ie się kupna pra\Ą··ego 

ucha! W "New-York tlera1d" czytamy następn·
jącc ogłoszenie: "Doktor A. L. Nelden 13 Oall 
Strech w NO\\' Yl11 Jorku poszukuje prawego u
cha \V dnbrym staute. Ucho to ma być zaszcze
pione na głowie pewnego bogatego człowieka, 
który swe postractaL 

\11/faścicier ucha będzie musiał pOZ\YO!ić się 
_przywiązać do ciała pacyenta na dni' pięć. po 
podcięciu do połow'y wiasnego 11cha. Jeżeli ta 
część ucha zrcśi:!e s:ę z ciaJem osoby drugiej, 
ucho odejmie mu się zupełnie. · 

\V każdym razie właściciel ncha otrzyma 
5000 d·olarÓ\Y. Ani o \viek ani o pleć .nie chodzi 
V." tym przypadka, jedynie ucho _ po\vinno być 
·najrupeini·ej zdrowe. Dr. Nelden otrzymał już 
tysqce zg!.·oszel1 . 

Kiszenie-w. ..Nawoje \Vremia" r·odaje nie
które szczegóły z at·aku oskarżenia w spra\\-ie 
rozruchów antyż.ydo\vskich, któi·ych epil·ogiem 
będzie rozprawa sądowa, rozpoczynająca się 2 
grudnia. I tak wedle aktu oskarżenia zrahowa
no 1350 domów żydo,:vskich, SOO osób areszto
\vano. 38 żydó\v zamordo,,-ar.o, a ,~,- liczbie tych 
tylko 2 osoby zginęły z ręki broniących się ży
dów . .lVliarą zaciekk;ści - po\\:iada ah:t o~skar
żenia - podczas tych rozruchóvv jest nieludzkie 
-znęcanie się nad ofiarami. Żydom \YY1upy\~vano 
oczy, odcinano części ciała, oblewano ich kwa
sem siarkowyi11, znęcano się niemHosiernie nad 
-dziewczętami żydo-wskimi. 

Poczdam. D\vaj robotnicy polscy, zatru
dnieni \V cegielni \V Michendorf, poszli niedawno 
do ·kościola katolicldego \'v' Poczdamie; po wy
słuchaniu mszy Ś\V. wyszli do miasta po zakupy, 
następni ·e wstąpili do. restan-racyi dla d·orożka
rzy, położonej w budynku dworcO'\VjlTI!. Tam 
przylącżyli się do nich d·,vai mężczyźni, kiórzy 
z owymi robotnikami zaczęli pić razem, i pienv1._ 
szych nieustannie zachęcać. \Vieczorem najęli 
robotnicy dorożkę za 4 marki i kazali od\\tieść 
się. do Michend.orfu; r.ozweseJeni to\varzysze 
(}Świadczyli g·otowość od\vJezienia ich i zapła
cenia polmvy umÓ\\"ionej ceny. Gdy \V]echali 
\V las, do-różka stanęła · nagle, a doróżkarz 
oświadczył, że za 4 marki nie pojedzie dalej. 
Bylo to haslem dla owych dwóch towarzyszy, 
którzy nagle rzucili się~ na robotników1 i bili' ich 
tak d1ugo, dlopóki ci nie wypadli z d!or6żki i nie 
Jeżeli poknvawieni na ziemi; \Vtenczas odebrali 
hn [~· c: 1.'\ \ :: c , <'5'-'::: <,~: 7 lar'l·.::us?.kami, 2. pGzo-st::::
\\riając ciJU.l j: lC.:).J\\ i, \\. sl-co·:zyli do do.różki i ka
zali się <Ydwieźć do Poczdamu. Biednj polscy 
robotnicy d;owlekli sfę z trudem do Michendor
fn i zawiadomili o wypadku policyę, która 
$hvierc!z.ila, że d·oróżkarzem O\YJ.rm, \Viiozących 
-~ mężc?yzn ]J~rt niejakiś Olaser; prz.ez niego 
!at\\ iej d~J\vie.d'zie~ się. o napastnikach. Są nimi 
; ~;nidllicmi u pewnego handlarza końmti stajen
n:. N:.lt111·2lnie zosrali areszt•owani. 

Berlin. N1iędzynarodowy kon:gres antygru
źJiczy, mający się odbyć z powodu wystawy w 
St. Louis, naznaczono na dni od 3 do 5 paździer-
11ika r. 1904. Kongres ma radzić nad zwalcza
niem gruźlicy nie tylko nauką lekarską, lecz tak
że środkami socyalnemi czyli spolecznemi. 

Rzym. Między narodowy pomnik Leona 
XIII. Uroczyste ods'onięde pomnika między
J.JarodoweJgo, jaki robotnicy wnoszą w Rzymie 
1kU uczczeniu Leona XIII, odbędzie się dnia 19 
marca 1904 r. Z ini-cyatywy Ojca św. Piusa X, 
WTaz z odsloni·ęciem odbędzie się wielka uro
·czysto,ść złożenia holdu międzynarodowego pa-

1nięci zmarłego Papieta. vV lo ski e związki ro
botnicze urz<.tdzą na dzie(1 ten pielgrzymkę do 
Rzymu i zaproszą do uczesmktwa związki i 
to\:varzystwa cudzoziemskie, a Z\\·laszcza te, 
kt6re nadesłaly skladki na pomnik. 

W Radomiu \\' Król. Polskiem zmarł w 
wieku 10.5 lat Adam Rugicl. byiy żołnierz b. 
wojsk p0lsktch. Ur·odzil się w roku 1798 w Sie
\vi,erzn ,,- gub. kieleckiej; w bitwie pod Orocho
\Vem stracił palce u nóg: od roku 1835 do roku 
J 844 siużył wojskowo na Kankazi e; zako(1czyl 
życie w przynrH-::11 d·la starcó\Y. 

OD REDAKCYL 
W kUka stro·n. l~odacy, którzyby pragnęli w 

.Ad\vencie, lub \\' Boże l\arod.zeuie otrz3·mać księdza 
polskiego. niech się zglosz<;. a podamy im adr·es. 

.Nabożeństwo polskie. 
(Przedruk dozwolony.) 

\\. r::edz.ielę 27 bm. tt go(]Z. 6 wieczorem będzie 
11<1 bożer1stwo polskie z kazaniem w kościele św. Ger
trudy. Sposobność do spo\viedzi Ś\1 " . jest od soboty 
po po-łudniu i w niedziek rano. · 

Asseht i Apierbcek. 
Sposobn{)ŚĆ do spowiedzi Ś\\' . będzie od 18 

listopada do 2~ listopada. 

Jako Ś\Viadek poszuldwan~; będzie byJy listonosz, 
a oóźnieiSZ\' wlaściciel m!vna LtHhVH( Witc-mski z Dt. 
Brc·czie: p1:zy Neumark (\\.estp.). teraz podobno ro
botnik \V Westfalii. - Kto mi dc·ld'adnY adres \Vitom
skieRO najprzód doniesie, orrzyma S 1narek nagrody. 

tJ i r i c h, radzca sprawie.dli\vości, 
__________ f\_·1 __ a_rie~nverd~ r -:_~~~~tpr . _____ , 

Ttm:arzystwo św. józeia w AJtenesseu 
donosi S\vyrn czfonkom i wszystkim Rodakom, iż w 
niedzielę dnia 22 iistopada po poJ'. o godz. 4 mamy na
bożeńst\\'0 polskie w kościele Serca Jezusowego, a 
po n2bożel1stwie odbędzie się zel ranie >Ą ' lokalu zwy
k.!'ych posiedzeń. na które się uprasza wszystkich 
czfoukó.,:,-, aby się jak najliczniej zebrali, ponieważ 
mamy bardzo ważne s.prcnvy do zatatwienia, to jest 
dotyczące się naszej g:\\iazdki. - Zarząd uprasza się 
o godzinie 3 przed naboż.eflstwem na zebranie. - O 
lict,ny udziat w riabożeiiSt\\'ie i zebraniu uprasza się. 

W. Kusza, przew. 

'(owarzystwo glnm. "Sokół" w Kastropie. 
Donosimy szan. druhom, iż obchód naszf;j 2'·giej 

rncznłcy odbędzie się dopiero na początku stycznia 
1904, a nie 22 listopada 1903. fak przedtem uchwalo
nem zosta!'o. 

Zo.razem donosimy sz<m. druhom, iż \V niedzielę 
dnia 22 listopada r. b. o godz. 2 po poL odbędzie się 
w lokalu posiedzeń p. Saumanna zebranie. na które 
uprzejmie zaprasza Wydział'. 

CZEŚĆ PRZfM.YSŁO\VI! 
Szanownym czl'onkora Tow. Przernyslov,rców w 

Bruckb:ausen-Marxloh donosimy, iż w przysz.tą nie
dzielę H. 22 listopada o. godz. S po pot odbędzie się 
nadzwyczajne zebranie w lokalu Z\vyklych posiedze!1. 
Komplet czlonków koniecznie pc~żądany. Zarząd. 

-----~-· ·-----·-----
Towarzystv, 0 ~·,.\. l\-':~1:~k' i:<r .,., 1-I<:··!sterhausen 

do!nosi swym cz!onkorn, i żw niedzielę 22 listopada o 
~;odz. 4 po pol. odbęqzie się walne zebramie, na któ
rem będzie przeczytane ca.fe roczne sprawozdanie, 
potem będzie obierany nowy zarząd. CzJ:onkowie 
winni się stav.rić jak najliczniej. - · Z a r z ą d. 

Towarzystwo g:imn. ,.Sokól" w Dełlwig. 
Vl niedzielę dnia 22 l'm. o godz. 5 po. pot Gidbę

dzie się nadzwyczaJne zebrc.nie w celu bardzo waż
nych spraw.. Wszystkich druhów, także wszystkich 
nam życzliwych Rodaków a osobliwie mlndzież u-
przeJmie za~~_as~~~~l}~: __ c;~~:!.~~.~,------~_Y.dzial. __ 

Towarzystwo gimn .• ,Sokół" w Lutgendortmund 
donosi swym druhom, iż zebranie zwyczajne odbędzie 
się w niedzielę dnia 22 b. m. o godz. %4 po pol. w lo
kalu p. G. Vogelsang. Zwraca się uwagę, ażeby żad
neg-o druha nie brakowało, gdyż mamy ważne sprawy 
cln za!atwienia. Za:J r;~sz:;o. n:? \l/S7.Ystkic1 Rodakó'"· 
którzy sprzyjają myśli sokohei, c.:.iety raczyli przyh:;ć • 
i przystąpić do naszego gniazda. 'Wydział. 

Towarzystwo św. Wacława w Linden 
dono•si swym cz.fonkom, ii przyszle posiedzenie od
będzie się w niedzielę, dnia 22 listopada o godz. 11 
przed poludniem zaraz po sumie, ponieważ po pol. 
będzie o g-odz. 4 potskie nabożet1stwo. Spowiedź 
św. będzie już w sobotę od poludnia. O j'ak najlicz
niejszy udzial w posiedzeniu i naboże(tst'.vie uprasza 
_________ ,.. _____ . ________ __ , _ __ Z . a_Lz_ą.<!~---

Baczność Rodacy w Essen! 
W niedzielę, dnia 22 bm. o godz. 6 wieczorem 

odbędzie się w , kościele św. Gertrudy naboże!lstwo 
polskie z kazaniem, na które się R.odaków z Essen i 
okolicy zaprasza. Sposobność do spowiedzi św. w 
sobotę już o godz. 3-ciei po obiedzie i w niedzielę od 
godz. 6-tej rano. Nadmienia się również. iż nabożel'I
stwa polskie z Essen og.laszane będą odtąd zawsze 
tylko we .,\Viarusie Po·lskim'~ jako prawdziwym or
ganie Polakó\v na obczyźnie. 

Po.lski wydzial kościelny. 

Z powodu innego przedsiębiorstwa mam na 
sprzedaż dobrze zaprowadzony 

. INTERES MLECZARSI(I. 
Cena knpi1a pod!ur.; ugody. 

.Józef I\mfeciak, Hamborn, GottHebstr. nr. 55. 

·Wiec dla Dell wig i okoiiL, 
\viec "Zjednoczenia zawodowego" o.dbęd 

w niedzielę 22 bm. o godz. 11~ w lokalu p 2 

Pr.osperstr. ~podziew~ć si.ę n~leży, ze druh~~" 
lezący do ,.Z;ednoczema" ltczme Się stawią a, 
rzy je,szcz~ nie należą, mają okazyę do zapis;' 
na czJonkow. 

"Zjednoczenie za\vodO\ve pols 
·---------·---····---·~- · -~---~----- · ·----

Wiec w BanliJ1Ue 
.'vVie.c ,.Zjednoczenia. zawodowego" odbęu1 

w l!ledzwlę 22po poludnm o g-odz. 4-tej na 
Keweling przy kościele. \Vzyv..~a się mężów 2, 
z Baukau, Jierne, Iiorsthausen 1 Bruchu na 11 • 

konferencyę. .,Zjednoczenie zawodowe nci 
--·---·--~-------------· ~~ ·--~·-··--~~- ·------

Wiec \V · Elberfeldzie 
odbędzie się w niedzielę dni? 2Z. listopada o i(r\ 
po poi. na sali p. Berle, m rożnik N ord i Carn; 
Ponieważ _będą ważne sprawy, dotyczące p1 
na obczyźnie, omawiane, przeto każdy i~oliaf. , 
!:terfeldu i okolicy stawić się pO\vinien. Don 
także I>(emscheid, Lennep, DUssel i Solinven.· 

Wiec polski w Laar 
odbędzie się w niedzielę. dnia 22 Ustopada o go· 
po poh~dniu w sali p, .\VH.tenkempera; u'. Ka' 
Porządek: .obrad: 1) Sprawa op~eld duclHnvnej 
raHi Laar. 2) Sprawa wychowan.ia dzieci. 3) 
sp·rawy dotyczące Połaków na obczyź.nie. o 
udzial· Rodaków r Rodaczeli z Laar, A\eh:iericn, 
h1m, Beecf{ i całej olmlicy uprasza się. 

Druh Dzikowski z Iierne, 
Slubował swej narzeczonej życie wiernie. 
Daj im Boże szczęście w darze! 
T ego życzy Tow. g im n. ,.Sokól'· z lierne 1 

mlodej parze! 
K.rzykniimy mu więc Czolem, 
Bo on jest także "Soko.rem". 

Ha\ł~ z1rm~~{:Jc t 
Szanownym Rodaczkom donoszę, iż 

dliiam się w Oberhausen przy ul. Steinslj 
jako 

akuszerka Polkam 
Polecam· się do usług w zakres akusn 

wchodzących. Balbina Ka 

Skład kolonialny 
dobrze idący, z polskim'i odbi-orcami, w o~ 
gdz·ie dużo kopalń, zaraz d~ nabycia z po 
powrotu do P;olski. 

Adres wskaże ekspedycya "\Viarusa 
skiego w Bocb.um. 

, ___ , ____________ _ 
0;-łotiizenie! 

W czwartek dnia 19 listopada br. otwar 

Berneńskiego domu masła i~ 
("Herner Butter und KaUeebaus"). 

Herne, przy ul Neustr. nr. 5 
_,Po-le~am się · laska~rym '~vzględom szanow 
hUczności miasta Iierne i okolicy, przyrz~k.a 
raz.em, iż ·staraniem mojem będzie, aby mte~ 
i dobry towar, przy tanich cenach. na sk!adZI~ 

Polska usługa! Polska uslu~, 

lfl. St.s.l!wk 

Szanownym Rodakom w Heme ~ ot;;olicl 
cam mój 

~~ skład lolA'aró'~' krófkid 

ci e. 

weinianycb ' bielizny. 
Proszę szanownych Rodaków o laskawe 

W A L E N T Y R Z E P A, 
Heme, ul. \Vi.lhelmowska nr.-~ 

Dobrze ~apro"vadzo.na 
l 

fallJ•y ·.k.u, J•H~l•·i ero.~o 
poszukuje do sprzedaży wyrobów swych za 

1 

prowizyę, u klienteli dobrze znanych 

agentów okręgo~y~ 
lub generalne~.o agenta na całą Westfalią 1 .N

1 
Reflektanci winni wykazać się dob:em'

311 
cyami i rezultatem z dotychczasoweJ d.z1 

11 
Oferty uprasza się nadeslać do :EkspedycYI •' 
Polskiego" p. lit. A. Z. 2442. 
---~-------- --~-

Skład koloniaiDJ 
przy rynku dobrze idący, tylko za gotówkę i~tP 
daje, .test zaraaz lub do 25 bm. do sprzedadre'' 
marek z powodu założenia rzeźnictwa. ~ .. ~hU 
ie ekspedycya "Wiarusa Polskiego'' '~ 
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~114 ', ~ru vium.lditm !HtlllraC'klil!im p . t. ,.,Z~·1%td-adUo••. 
~J'ifwtłii\'JI!1i!i k:w~. t.tflina. ia~ ~~H:;rd~ ł u Hłto·w1rtrt llr.Vnoai 
~ lliłt. ~~ hm., 1. ~ odm)s:u:n~łrn do dottt1 l ·~~)· . ~z~ fe, ~t. 
Jil\l~:tw.il Pot~~J" rat;l""ur;· h'::l~ w c•m:~~l~~ ~~~~'itfWJ'm 

t';t)g uak-b~:J't a t) iiml. $~jłl,; b. ' ' lif. l~il!l. 

~· r\ ~ilr ~ raty ploteł sie za miejsce rządka drobnqro druk~ 
q~ llen .• a za ogloszenia zamieszczone przed tn.seratamt 
. .y Oh!.n. Kto często o~lasza. otrzyma odpowiedn ~ vpust 
~: zy!i rabat. Za tlemaczenie z obcych języków !Hi poi: 
~~t~: 1 nic się nie placi. - Listy do reaa kcyi. Drukarni 
~ P:ti ęgarrri nateż~,r oplacić i podać w mch doktad.n} 
?. •JY~$ pi!szacego. Rękopisów się nie zwraca . . ' a l •.vi~}; 
f. ;, : ~~~!"(h1d-wtów bez ich upoważnienia nie wskazuje s1ę. 

·------------~~-------------------------------------------------------------------------------------------------------

~~vdzio~., f;)O~s ·r.Y ~ Uczcie ddee~ s'r~ 

~~'f.ftt, {;zytać i pisać p6 polska t Nl.e 
f~t: PoJaldem, kto ~ot~.nnstwu i~emu 
,~m~.~~~(;.eyć się pozwoli i 

Z wypadków dnia. 
"Tremonia" i centrowcy na Górnym Ślązku w 

jedne dmą dudy - germanizatorskie. 
"Tremonia'• organ p. Lamberta Lensinga, 

kandydata na posŁa i ojca ,,Przewodnika", do
iJOSZąc, że. \V powiecie rybnickiero Polacy roz
strzygać będą kto zwycięży: centrowiec czy 
mieszanina libe.ralno-konserwatywna, po\viada, 
że "Polacy radykalni będą może. mieli w osta
-tniej ch,v11i dosyć rozumu, aby poprzeć cen
trowca." 

To ciekawe! V/ obwodzie tym wybiera się 
1rzech posłów. Gdyby .,Tremonia" chciałaby 
jui nie mówimy spra·wiedliwą, ale już tylko mą
drą, toby była powiedziala np., że centrOtwcy 
winni· za'\vrzeć z Polakami ugodę i wybrać ie
ooego Polaka i dwóch centrowców. Toby by
lo uczciwie powiedziane. Cóż tam jednak żądać 
takich rzeczy od ,.Trenronii !" Ona na rów:ni· z 
innynm centrowcami jest wid1ocznie zdania, że 
Polacy żyją na to na świecie, aby się wysługi
wać centrowcom. Te czasy, na szczęście, już 
minęly. 

Skutki pruskich dążeń germanizatorskich. 
Na karę więzienną skazaną została wdowa 

Cz.ęstochowska w. Gnieźnie i to za kary szkolne, 
których zapłacić nie mogla· za s.węgo czterna
stoletniego syna, którego dla braku znajo~ści 
mernieckiego języka nie wypuSZC2JOll0 na Wlel
łanoc z e szkoły. 

Nienawiść nłemiecka. 

Na ko,ńcu posiedzenia Izby poselskiej we 
Wiedniu Iro podniósł skargę, że posłom niemJe
,ckim rozdano spra\V10Zdanie · jakieś. w· języku 
-czeskim i· zapytuje, czyim kosztem je wydruko,_ 
wano. 

Po<sel ni·emiecki S tein \voła: Jak się jeszcze 
raz. wydarzy coś podobnego, to spalę to. piśmi
tiło czeskie, aby1 cała buda poszta z dymem! 

Minister Studt i polskie! chorały. 
Podaliśm·y już wiadom>Ość, że rudnister o

świecen i~l l~ ' \p, cl ·t S\' 1.: : !.r\ · t nośt: i \ \. 
JłOZnań~klej. ·'l;i ·~;~i~~-kiej akademJi ~słyszał cho
raly narodowe polskie. Wiadomość potwierdza 
· "Posener Ztg.", która tak pisze: . . 

"Z okoli-czności oficya1nych odw'iedzm ml
.ni~tra oświecenia podczas otwarcia poznańskiej 
akademii miało miejsce zajście, które podajemy 
1ło wiadomości powszechnej. Ody minister 
Studt ze s.woją świtą wchodził ~n gmachu a~a.
demii poło.żonego· przy ulicy f'ryd'erykowsklel, 
Witano tych panów dźwiękami narodowo-pol
skich chorałów. Przez caly czas bytności mini
stra w akademii wygrywano narodbwo-polskie 
·pieśni. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale. jest 
istotnie faktem. . Omach w którym chwilowo . ~ ' . 
mtesci się akaderrua jest własnością pewneJ pa-
llli. Przy ubikacya;h sekretarzach akademii. i 
·rektora mieszka dw6ch Polaków, p·rzedstawl
cieli wielkiego towarzystwa ubezpieczenia, któ
~rzy mają kontrakt dzierżawny jeszcze na prze
JCiąg dwóch lat. Prócz tego, w saterenach mie
:szka kilka rodzin }lQlski.ch. W chwili, fd!J dr. 

Studt wchodzi! do akademii, zagrali ci Polacy \ · 
S\VDim mieszkaniu ua skrzypcach i fortepiani e 
narodow·o·-polski dwral. Minister oslnpial, na 
chwilę przystanąt i slncha! muzyki. To s~n10 l1-

czynila jego świta. Obai Polacy wygry\\ ali da
lej polskie chorały przy ot\vartych lrZ\\ iach i 
oknach. Mi·nister dr. Stadt zna doskonale na ro
dowo-polskie choraŁy ' ·. 

Co wart katolicyzm centrow'ców. 
,.Gazeta Toru(Jska'' pisze: ,,Nasi czytelnicy 

nie zap<;mną tak laty, u, że organ katol ikó\\ · nie
mieckich, popierany przez nicktórych dygnita
rzy kościelnych, gdański .,\Vespr. Volksblai:t'', 
przed ściślejszymi wyborami do parlamentu 
przedstawia! niemcom katolik{)m w okręgu 
chełmińsk()-wąbrzesko-toruńskim jako obowią
zek niedopuszczenia, aby zwycięży! kandydat 
polski , a tern samem \\ zywat ich nicdwuzna
cznie, aby poparli przeciwnego kandydata, pana 
Orassmanna, który jest nietylko protestantem, 
lecz także wolnomularzem i do tego jednym z 
przy\vódców wolnomularstwa, bo należy do za
r7.ądu tomńskie.i ln7y '"' n!nl)nPJhr~;;kir, ; 

Wybitni katolicy n~iemieccy podpisali 
wspóluie z różnymi pastorami i rabinami' ode
zwę ogólną, polecającel pana Grassmanna, a nad
to polecali teg·o Wi{)lnomularza w osobnych ode
Z\vach, wydanych z własnej chęci i gorliwości. 
Ag'itO"\\"ali za panem Orassmannem także nie
którzy duchowni· narodowości niemiecldcj, a 
największą gorliwością odznaczali si~ pewni 
członkowie zarządu towarzyst\\ a katolików 
niemieckich w Toruniu. 

I teraz, przy wyborze w ałmanów. bardzo 
pob-ożni katolicy niemieccy odda\vali głosy swo·
je żydom i notarycznym wolnomularzom, a tem 
samem walczyli ja·wnie przeciw katolikom Po
lakom w interesie przeciwników kościoła kato
lickiego i papiestwa. 

z Chojnickiego donoszą nam. że tam kato
licy niemieccy ró-wnież w. znacznej części gło
sowali na walman6v; protestanckich i że nic
któriv walmani katoiicko-niemjeccy zamierzają 
g·łoso~vać na kandydatów protestanckich, z któ
rych jeden jest pan Grassmann z Torunia. 

Powtórzy się \\ ięc \Vido\visko. że katolicy 
niemieccy pomagać będą wolnomularzo ,vi do 
zwycięstwa nad katolikiem dla tego, że ten ka-
tolik jest Polakiern. . , . . 

'?' .. 11 i· ·:~~ n~' \\ , .. ~1 ;<~:{. ~y;l~~ J· G k ~~:c i ri: u \\' 11 l~' l l!Jc -

ckicl~-· ~i~-·d~i~~i~~Y si~ bynajmniej podobn·ym ob
jawoJ;1, ale dziwimy si ę, że tacy katolicy mogą 
przy pewnych okazyach być cac~ani Ja·lw ~ato
licy przedniej jakości i że wo}n{) 1m sp~chac ka
tolik6w Polakórw w kościele na stanowisko kDP
c.iuszków. Kto czytai encykliki papieskie prze
ciw wolnomularstwu, kło patrzy na "alkę Sm
licy świętej i Biskupów pr~e~iw . '' oln?mrular
st·WU \Ve \Vloszech, Francyt 1 fhszpann. temu 
u nas niejedno pojąć tmd'no, trudno nicraz nie 
wzruszać ramionami''. 

Telegramy l) 
B er t i n. W procesie hr. Kwilecldcil, po

stanowiono wezwać nowych świadków. 
f r a n k f u r t n. M. W górach W ester ald 

spadłY wielkie śnieg~. w a r m b a d w Airyce. Niemcy okrążyli 
obóz zbuntowanych botentotów i wzięli ich do 

niewoli. 

Adres: .,., \Viarul'> Polski'\ Hoc: hum. 

R y b n i l<. Centrowcy nie chcieli zawrzeć 
lwmpromisu z PolakamL Polacy wstr-zymują 
się od głosowania. Tym sposobem 3 centrowcy 
przepadną, a zwyciężą konserwatyści. 

Stefan Batory. 
Po ucieczce Iienryka ·odpra\\ il się znowu 

s c lm kom\ okat.:yiny i sejm elekcyjny , przez pry
masa zwołany. Starało się o koronę polską 
d\\óch a r1.:yksiążąt austryackich Ernest i 
fcrdy11and; .fan III król szwedzki, SZ\\ agier Zy
gmunta Augusta i Stefan Batory, książQ siedmio
grodzki. Prymas i Lit\\ ini chcieli samego cesa
rza .Max.ymiliana, z poominięciem arcyksiążąt -
i jego też prymas ·obwo!al - ale Ja n Zamoyski 
podał myśl, aieby obrać królową Annę Jagieł~· 
Jonkę i dać jej za męża Stefana Batorego. Cała 
szlachta na to się zgodziła, hy1a więc podwójna 
elekcya. O mato nie przyszło do wojny. Szczę
ściem że cesarz się nie spieszył, uprzedził go za
proszony przez Biskupów i szlachtę Stefan, któ
ry przybył w kwietniu 1576 r. Spod'obat siQ za
l dz='t'>:olakvm ~.., 1 y~ersb~.;j pu~taWy i ~zczt;r~go, 
serdecznego obejścia. Dnia l maja poślubi.!: An
nę J agiellonlcę, poczem nastąpiła koronacya · 
obojga królestwa. Bardzo t·o ujęło Litwinów', że 
się z niemłodą już Jagiellonką ożenil, więcej mu 
się nie sprzeciwiali, lecz złożyli przysięgę w·ier ... 
n ości. 

Stefan Batory by l jednym z nah\ iększych 
króló\v polskidt: jako dobry chrzcścianin dbat 
przedewszystkiem o spra·wę Bożą, a jako wielki 
woiownik odniósl świetne zwycięst\\ a. Poznat 
on ·się zaraz na Zamoyskim, na jego geniuszu i 
cnocie - i odt::1d u\vażal go za swe60 głównego 
doradzcQ i przyjaciela; na sejmie koronacyj
nym zrobił go podkanclerzym, co tak uradowało 
szlachtę. że osobne królowi złożyła za to podzię
k·owanie. 

Wkrótce potem dano znać królowi, że Mo
skale srodze plądrują po Inflanciech. Król wy
s!a~ tam zaraz oddzialy polskie i litewskie, a 
zwo-ławszy sejm radzil nad w1ojną. Zgodzili się 
Polacy na podatek, a król zaprO'wadzit zmiany 
w uzbrojeniu, aby nie było tak kosztowne i cię
żkie, iż niejeden dla tego nie mógt wybrać się na 
wojnę - a nierównie lżejsze ustanowił. Urzą
dzono także piechotę z wtościan, która była ko
niecznie potrzebną przy dobywaniu zamków. 

:,_: ;. ~::·~ ; L ·~J Y k;· ~l :o 000 \Yoiska koronnego, 
litewskiego i \V ęgrów; wyruszyli na Polock, 
wzięty przez Moskali jeszcze za Zygmunta Al!.
gusta. Oblegali go 10 dni. Kiedy raz siedział 
król w namiocie przy \vieczcrzy z kilku panami, 
a byr tam i ks. Skarga - \\padła kula rzucona 
z miasta, \\prast na półmisek, na stole stojący. 
Wszyscy się zdumieli, a król zapytal ks. Skargi: 
.,Ojcze \tVielełmy, powiedzcie, co to ma zna
czyć?" Ks. Skarga pomyślar\,vszy chwilkę odpo
wiedział: ,,Miłościwy króla, to zna~.;zy, że nas 
Moskale zapraszają na jutro do zamkll na wie
czerzę··. Król na to.: .,Jeśli Bóg da, jak mówicie ~ 
ojcze, to \Vam zbuduje klasztor w Połocku, ja
kiegościc jeszcze n.igdy nie mieli.:" Stało się 
rzeczywiście iak wyproroko\\·ał ks. Skarga -
nazajutrz przed wiecz.oren1 zdobył król Polock 
i dotrzymał obietnicy- osadzil Jezuitów· w Po
focku, którzy tam byli bardzo potrzebni. \Vró
cil król potem na zimę do Polski. 

Z wiosną na drugą wyruszyi wyprawę 
przeciw Moskalom. Tu już hetmanił Jan Za-



moyski, nieda:wno i kanclerzem przez króla mia
n<n\'any; wojska by lo 50 000, a piechoty 2 J 000. 
Ojciec św. przystał królO\\ i szyszak i miecz po
Ś\vięcony. Król z hetmanem rozdzieli/ sit; i 
dvviema drogami dążyli, a spotkali się jednego 
dnia pod Wielkiemi Lukami, które były jeszcze 
za W. Księcia Aleksandra Lit\\"ie za·brane. Po 
6-ci11 dniach oblężenia miasto zostało zdobyte. 
Potem znowu król wrócił na zimę do Polski. że
by się do trzeciej uzbrajać wyprawy. 

Jakoż z \Vi·osną wyruszyt król z hetmanem 
Zamoyskim, na czele jeszcze większych sil l 

obiegli Psków, tak obronny, że mial' 70 baszt na 
około. Tymczasem Iwan wszelkimi sposobami 
stara t się o pokój, zaczęły się więc układy, a 
ponieważ zima· była tak sroga, że wojsko nasze 
jwż \\ ytrzymać d.użej przy ablężeniu nie mogto 
- został zawarty rozejm na lat 10. Moskale od
dali nam Inflanty, PoJock, \Vieliż, a car upoko
rzony zrzec się musial nieprawnego tytulu .. hos
podara wszech Rusi". fnnych zdobyczy zrzekł 
się król Stefan do czasu. 

Wkrótce potem, \V nowy dowód szacunkn i 
przypjaźni dla Jana· Zamoyskiego, dał mu król 
za żonę bratankę swoją Gryzeldę Batorć)\v nę. 
Tej laski królewskiej poczGli mu· zazdrościć Zbo
ro\\'scy tak dalece, że siG już zmawiali mittdzy 
sobą ua zgubę i króla i Zamoyskiego. SaH:Ł!
el, chociaż byt "vygnany, nic sobie z tego wyro
ku nie rnbił, lecz jeździł po kraju, pomimo że gd 
przestrzegano, iż musi· zginąć, jeśli będzie 
schwYtany. Jakoż tak się staJo: z rozkazu het
mana schwytany, za wyrokiem królewskim zo
stał ścięty \Y Krakowie na dziedzi!Jcu zamko
wym. Przed śmiercią podobnn się na\\'rÓ(il. bo 
byf kalwinem -- i w skrusze wyzn8wa!, że za
służył na taką karę. Ale samowolna ..;zia ... ilta, 
która niechętna była królowi1, że jej bczprawta 
po\\ ·ścią·ga, \vszczęla hałasy na sejmie o to 
ścięcie S muela, chociai przed 10 laty, kiedy byi 
jedt1ej tylko zhrodni winnym, dDmagala. ~iG nr. 
niego kary śmierci i wyrok Henryka t.nvażata 
za niesprawiedliwy. Król jednak ws3ystko w 
powagą swoją uśmierzył. 

Król potem pojechał do Gro-dna. żeby silt 
zbroić na nową wojnę z Moskwą, ho właśni~ u
mad Iwan Groźny i powstaty tam Z<HPicslki. 
Umówi? się \V tym celu z Ojcem św. Sy~:tnsem 
V i mieli się później z krucyatą na Tur'~YG ~~hn')
cić, kiedy nagle jak grom rozeszła się \Vieśc, że 
król Stefan umarł w Grodniu po d\\ udtllO\H'i 
chorobie, r. 1586 . 

. Wszyscy powiadają, że gdyby Stefat. Ba
tory byt dłużej panował - nie by(aby Polsk::t 

. upadła; nie dzi,,., że Ojciec św. dowiedzi~~\YSZY 
:si·ę o .iego śmierci, z wielkiej boleści zapłakał. 

Z Górnego Ślązka. 
Przeciw ariykułowi ks. p11ob. Skowro.flskie

go, w sprawie wyborów, zamieszczonego także 
\V piśmie naszem, występuje centrowa gazeta 

Oppelner Nachrichtcn", nazY\\"ając ten list, 
:' nieslychanem ,,-mieszaniem się do wyboró\V 
\~r rwszem okręgu" (opolskim). "Ponie·wai ten 
list \vydrnkowaliśmy w kilkuset odbitkach, pi,szc 
"Gazeta Opolska", przeto nasz przeciwni1k nazy
\\o'a go pismem ul~otnem i strasznie gniewa się 
na słowa prawdy, które w tym liście są ,vypo
,,.- icd'ziane, nie .zbijając bynajmniej rzeczo\VO d·o
bitnych i trzeźwych wy\vodów ks. Skowron
skie~ ·. 

J .tko odpowied% na ob-elgi w .,O pp. Nach-
richtc;J ·' ?::m:esz:;>;onc otrzymała "Gazeta 0-
polsl-: . ·· od ks. pro·b. Skowrońskiego następjują-
c c 

Oświadczenie! 
Mói list do ,,Gazety Opolskjej" nie byt 

przeznaczonym na pismo ulotne (Piugblatt), lecz 
na artykut. \V przetłomaczonej odezwie samo
zwa11ców· centrowych nmszą te słowa. tj. wro
giego państwu 1 i wierze katolickiej" stać w cu
dzoslo\\ ach jal·o objaśniający dodatek autora. 
Na\\ iasy widocz11ic przez nicdopauzenie zecera 
opuszczono. 

z artykułu .,Einc- uncrhórte Einmischung in 
die vVah1bC\\· c~ttng" ,,Opp. Nacl1r." przekony

. ,vam się z prawdzi\V({, niekłamaną przyjemno
ścią, że cięgi wymierzone za swa\vDlną odeZ'\\'~ 
byly dotkL\\ e.· Na proroc'\.\·a fatszy\\"'Cgo pro-

. roka Qdpo\\ iadać U\.\ ażaibym za ubliżenie me m
mu hunorowi. . Wiadomą jest rzeczą~ że każde
go Polaka, niecentrowca. J>iętnują na Ślązku jako 
socyałnego 'demokratę wroga wiar-y·, zdrajcę 
stanu, łotra, obłudnika - w ob\\·odzie przemy
sio\.\ ym zaś ~ haharal arcykocendra itd. 

WIARUS POLSKJ. 

Bfoto tych brndnych \\"YZ\\ ·isk nas zbryzgać 
nie zdola - kala tylko usta tych. którzy takiemi 
stowarni siQ posługują. Z rzeczo,vym przeci
\Vnikiem \\ datbym się w dysłmsyę - z uliczni
kiem nie. Je żeli autor artykulu ,,O pp. Nachr." 
mieni, żem się nicspra\\·iedliwic wmięszat w 
sprawy \\'yborcze w Opolskiem, to się myli. 
Nasz ruch narodowy zastal przez Dl}o!ską ade
Z\\ 'ę niemiecką \\" haniebny spDsób spotwarzony, 
a każdemu oszczercy należy się winna odpo
wiedź. Albo czyż samozwa11cy opolscy myślą, 
żeśmy na to, tylko założyli polskie To\\·arzy
stwa. aby się potem na lawę poiożyć i dać się 
od każdego zawadyaki centrowego chłostać? 
Nie, pankowie, my chcemy stać na straży skar
bów nat·odowych i religijnych naszego ludu i 
będziemy sie wszystkimi wyboranti na całym 
Górn. Ślązku żywo zajmowali, bo nie możemy 
tego znieść, abyście naszym ludem polskim jak 
wiechciem J)Otruiatali. 

Dość tej buty! Dość te i wzgardy! niech lud 
odwdzięcza się za to spiesznem wstępowaniem 
do Towarzystwa ludowego. Zg/oszeuia chętnie 
przyjmuję. 

l(s. Skowroński, 
pr·oboszcz w Ligacie pod Białą 

(Eilguth-ZU!z). 
Dnia 11 listopada 03. 

u 

Osądź polski Indu, 
- czytamy w ,,Gazecie Opolskiej" - jaką mia
rą się mierzy niemiecko-katolickie gazety - a 
polsko-katolickie gazety, niemieckich centro-
wych księży - a f}Olskich ludowych 
księży! Oto stuchaj! \V roku 1896 ksi pro-
fesDr Schroeder na \\·szcchnicy \\.Waszyngtonie 
,,- Ameryce stanO\\·czo opad si~ dążnościom ir
landzkich księży biskupG-\\-i swemu Keanowi· i 
arcybiskupowi Irelandowi, ponie\vaż oni w 
szkolach pragnęli rodakom jego niemicekim na
rzucić angielską !1lD\\ ·ę tj. ich wynarodo\\"ić. 

Ojciec Ś\\ - . Leon XIII zganił biskupa l\eana 
i odebrał mu urząd reinora wszechnicy. 

Niemieckie gazety centrowe wychwalały 
ks. pmfesnra Schroedera pod niebiosa (dzielny 
ten obro(Jca swych rcd.akó\v niedawno zmarł, 
s la \\~a jego pamięci) - i stusznie, boć i przed 
księżmi i biskupem trzeba mężni·e bronić swej 
narodO\\ ·ości. \V ostry sposób krytykO\\·aly zaś 
hiskupa Keana i arcybiskupa lrelanda. któremu 
nav."'et groziły sąden1 Pal1skin1. I znO\\"U słu
sznie, boć nawet i bisku•pO\\"i nie wo.Jno wyda
\\·ać przepisóv.- i rozpO!"Zc\dzefl krzywdzących 
narodo\Ye skarby swych \\·iernych. 

vV roku 190 l og·tosit ks. dr. Liss z l(umian 
\\' Pr. Zachodnich w .,Gazecie Toruóskicj" swo
ją ro7.mDwę z zmadych jnż biskupem Simarem 
z Paderborn, której prawdziwość pod przysięgą 
potwierdzi L Jeden ustęp z t ci rozmo\vy brzmi 
tak: 

I(s. biskup Simar: .. Sic ais ein deutscher 
Mann miissen ja g rade elafil r s-orgen, dass die 
Polen mog-1ichst bald germanisirt \Verden". (To 
znaczy: ksiądz, jako m<\Ż niemiecki powinieneś 
wtaśnie się D to starać, aby PolakÓ.\\" jak naj
prędzej zniemczyć.) 

Na to Ddpowiedziat ks. dr. Liss: ,.Entschul
digen Sic, ich bin Pole! Uebrigens verstehe ich 
nidlt, weshalb ich meine Landsleute germanisi
ren soli und wic ich dass thun soli." (Proszę wy
baczyć, jestem Polakiem! Zresztą nie rozumiem, 
dla czego mam gcnnaniZO\\·ać moich rodaków 
i lak to~ nnm czynić). 

- 1 cóż siG stai o'? Oto te same niemiecko-ka-
tolickie gazety, które ganity biskupa Kcana a ks. 
prof. Schroedera jako b-ohatera wystawiały, 
z wściekłością rzuciły się na polsko-katolickie 
gazety, nazywając je .,radikale. tictzblatter" 
(radykalnemi pismami poclbnrzającemi), zró\Y- · 
nały ks. Lissa z błotem, a namiętnie broniły 
biskupa Simara. Dlac:zega? Do niemied:o-ka
tolickie gazety zdaj~l siG myśleć, że księdzu nie
mieckiemu \\·olno bronić swych rodaków nawet 
przeci\\- biskup0\\·1. ale Polak. choćby go ze skó
ry odzierano. ma ciclmtko siedzieć i nie śmie 
się na\vet nżal·ić \\ gaze·~ic, bo zaraz okrzyczą 
polską gazetę. jako .Jietzblatt", który ,,-ystępu
jc przeciw księżom i nawet biskupowi. 

Ks. Siegesmu n d z J eiO\\ y \\'. zjadliwy spo
sób zaczepiał w ,.Oppelncr Nachrichten·' ks . 
prob. Sauera. nieustannie kpił sobie z niego, za
rzucił mu na\\·et polityczn~l obłudę. Czyż stało 
się oś k . Siegesmundo·wi? Nie. on stoi na czele 
tych księży, któr7y "a!czą przeciw p. majorowi 
Szmułi. Czyż ·~Oppclncr Nachrichten" sraty się 

"Hetzblattem", który zwalczać trzeba? Nie 
"Oppelner Nachrichten" umieszczają księż~. mo 
nawet sam ks. Sauer S'\\"'je odezwy. Wsza( ·ci 
niemieckiej gazecie musi być wolno zaczepia: ~J]l 
bezkarnie księży, a zwłaszcza, jeżeli ksiądz, ia( r 
ks. Sauer, dostal się w podejrzenie, że jest p je 
lakiem. To jest zupełnie w porządku. ·ec 

Sam zaczepiając księży w "Opelner Nach · 1l 
richten" żąda r6wnDcześnie ks. Siegesmund rdl 
duchowieńsr\va, aby zwalczało "Gazetę Opoi :i 
ską" jako "tletzblatt" przedw niemieckości tYC 

duchowie{Jstwu. Dla czego? Bo "Gazeta Opoi. ·no 
ska" j'est polską. Skąd ta d\\'ajaka miara? lną 

W środo\\ ym numerze "O pp. N ach r." napi.Jial 
sal niezawodnie. ten sam sprawiedliwy ks. Si .. ·i a1 
gesmund jadD\\rity artykuł, w którym przep0• i/u. 
\\1-iada. ks. Skowro(1skien1u upadek ani-ołów ać 
nieba, odszczepierJstwo, nazywa go duchowny c 
agitatorem i politycznym podpalaczem (w cha ,,. 
tach po ~,.rsiach), - tak brzmią księdza Sieges. oni 
munda slow-a -·- gore pożar przez Skowro·11skie.'der 
go '\VZniedony, niech gasi, kto n1:o·że !)" Z prze. sąd 
proszenietn pożar w po\viecie opolskim ies ręż 
wzniecm1y przez ks. Siegesmunda, gdyby ni bY 
jego nieustanna heca, byłby spokój w powiecie lsf 
a tak jestto tylko początek poża.ru, zaś ci, którzl tror 
do jego wzniecenia dopor.nogli, jeszcze prz) l'Ć. 
niejednych \vyborach tego ża;ować będą, b ato 
choćby Vogt tym razem zwycięży l, to jeszcze aj 
lud polski na za\\rszc nie przegrat Zresztą 'liecn rze 
ks.. Siegesmtmd na gaszenie pożaru sprowadzj.aet 
jak najprędzej stawne na calym Ś\Viecie sikawkr 
z Laurahuty. 

Znieważając tak księdza, ma ks. Sieg. to 
czolo~ równocześnie w tym samym arrykule 
powolać się na następujący ustęp z lisrn paster. 
skiego Najprz. ks. Ka.rdynala: .. Dzie1·1 La dni ~m 
posąd.zają (gazety) i spotwarzają waszych ka
płanów. dzieli za dniem ich obsypują klamt:wem 
oskar:ieniami i najniegodziwszcmi obd~am!, U· 

siłują, wyszpiegować nietylko ich u,:zynki (tu 
przypDmiuam księdzu Siegesrmmdo\\; iego ro
stępo\vanie względem konfra•tra ks. R' !), ·lk 11a· 

wet ich sposób myślenia (tu przypominam k~ię· 
dzu Sieg. jego postępowanie względem konfratra 
ks. Sa u era!!) i sądzą o sługach świę~e~o ko· 
ściola waszego z bezczelnością i zuch\Vatoścłą Z 
(tu przypominam ks. Sicg. jego podpis iJO.cf ~;at
zwą, zuchwale zaczepiającą księży z Tm\'a· ~\( 
rzystw Polskich i jego artyknf przcci\\· ks. Sko- ·lc 
\Yrońskiemu w ,,Oppelo. Na ch r."!!), która icn 
zamiary nadto jasno zdradza." /lOr 

Czy ks. Sieg. odpisując te sło\va z listu pa·!ure 
stcrskiego, nic zarumienił się? Serve ncąuam, ex 1m 
ore Tuo indico Tel Czyż "Oppelner Nachr." dru· 
kując ten ustęp i zaczepiając l\sięży nieustannie, O\\ 

nie zauważyły, że drukują na siebie wyrok po- )01 

tępienia? Ale może się pocieszały tą myślą, że ·a 
niemieckim gazetom ·wszystko jest wolno. a że er 
list pastersld zDstal tyl'ko przeciw gazetom pol· ~a 
skim ogłoszony. P.olscy księża zaś nie nałeżą 
do slug świętego kościoła, o nich można bez·I90 
karnie, "z bezczelnością sądzić", bo onł są z pod ak 
prawa· wyjęci - vogelfrei! rz 

Sądź dalej ludu polski·! Polski komitet \\'Y· )' 

borczy na Ślązk wydał w tych dniach odezw ze 
do \VYborcÓ\\-, pod którą są także podpisani księ·mia 
ża Pendzialek i SkowroiJski, "Neis. Ztg.". kato· op 
licka centrowa gazeta, podała nazwiska tyd 
księży, drukiem rozsta\vionyrn, a odezwę na·'' , 
zwala drukiem Hustym ,,ein Akt grosspolnischeflt\\ 
łiinterlist, ais ein Betrug den man dem Centruni 
in Schlesicn gespiel t ha t''. to znaczy: dziełem 
wielkopol~kie;:;o postępu. oszuka·ństwem wzglę· 11 

dem Centrum. A co jeszcze gorzej, zarzuca rz1 

"Neis. Ztg." - słuchai lttdu - księżom o:\·ytnl 
wprost obludnc bluźnicrsh\ o dla tego, ze,~ IYc 
S\\·ej odezwie ośmielili się wyrazić swą ufnos~ Zb r 
że Bóg pobłogosławi pracę ludu przy obrortle 
swych praw. , · ra 

Patrz llldtt. tak katolicko-niemiecka gaz;t: d\1 

obch-odzi się z l<siGżmi polskimi. nazywa .'c vs 
podstępnymi osznstami i obłudnymi _bi~źnter; ·s 
cami! A czy już kicdykohv iek slyszaJes, zebY 
ambony zabraniano katolikom czytać takie g~· kc 
zety niemit:ckie? Cóż by się stało z gazetą po,· 11·i1 

· ze· ska-katolicką, gdyby ona tak bezwstydnte ·e 'td 
żyta księży centro\\'ych? Gromy syp~ły.bY ~rnia 
na taką gazetę i jej czytelników, Qdmow1o1:o. 
redaktorom ślubu i sakrarncntó"- śś. A _czrz .~; i, 
co 'stanie za to "Nciss. Ztg. ··? Nie, to mem1ec. \\ 
gazeta. a spot\\·arza tylko polskich kapłanóW~~- ur 
są - voge~fr~i! Księ~za proboszcza, którY sk ila 
tykowaJ o-s\\·Jadczenre za centrum, odsądz od 
,.(Jazcta Katolicka" organ . duchowicr1stwa. n· 
C7.ci i \\'ialT. n la czego? Bo kto nie jest ce na, 



· , em ten już przez to samo, jak odez\\'-a 
te "'c ' l k. h · d · · d · ·a. rnoz\raóc?w ~po s 1: t:vier Zt,.,..popiera ... ą~-

' ."'· ,rrogie W terze 1 panst\\ u, Jtst bezbozm-
sza~s~-r . ~ .· ~ 1 e ... 1 i zdraJcą OJczyzny .... 
P!h.f1 patr?~. ludu polski ,taka sprawiedliwość pa
'p.at . na Górnym Slązku. Dotąd uczyleś się .z 

11e · · t · d' t· • h hó · chizmu, ze JCS ste ·m g o\vnyc g rzec ·w. 
~ telug germanizatorów jest ich ośm, a ósmy 

acu l . , . d l k d rdynalny grzec 1 Jest: przyznac się ~ po s o~ 

l ·i bronić się. Kto ten grzech popelm- trac1 
Po. k · ht · · 1'1 .s·~· rvchmi!Clst ?as ę - moznyc ego swJata. a( 
1,;] ) • • ' h ' t . k d ol. rno jest osm głown.yc. cno ---: a osmą . ~ar y~ 
p !na cnotą jest: byc memccm 1 germanrzowac 
a· alaków. }(to to czyni, ma łaskę m<Yżnych tego 
"~'· .1·ata Uderza·ią w· polsko-katol'ickie gazety i vt•·· l ' · .., 
ep~.siJują .ie ubić, bo .~a Górnym Slązk.u ~a pano-
w ać pDkói - poko.1 cr~.entarza. Jezel! lud yol
ny 'i o•puści swoje połsk1e gazety,. spra\~-a nrem
cha ·.11· bę-dzie. wygraną. .Lud pol.slo \\rkrotce '-'·y
ges. onie polsktego -d~ cha 1 .n~stąpt ·grobow~ P?kOJ: 
kie.tderza.ią w po~s~Lc~ kstęzy, spotwarzaJ~ tch J 

rz .sądzają od czc1 1 wiary, aby odstraszyć mnych 
ie~tsrężY od. przył.ącz~n~a się do ruchu polskie~o 
ni 0y moglt powiedztec: Patrz. ludu, po strome 

ecie tskiei nie masz księż~ - ~.vszys~y stoją po 
órz tronie centroweL a gdzie om, tam 1 .tY. mus_Is~ 
przyyć. Kto nie jest centrowcem - n1_e Jesc JttZ 

b atolikiem! Nie daj się ludu obatamuctć. Trz.y
zcu aj się twyc~ polskie~ gazet. .. ~i e zwa~aj na 
iecn rześla{].owanla dla tweJ palskosct 1 stuchaJ rady 
adz[oety ludu \Vincenteg.o Pola: 
wki Synu ziemian i rycerzy! . 

Niech twe serce mocno wierzy, 
Je źli pójść masz za lepszemi 
vV te podania ptOlski·ej zjemi. 
Bo nie jedno serce zmrazi, 
Ach, i więcej sercu grozi: 

'U· 

Zicść o<i swoich -- niż od Ś\\ · rata, 
Niż śmierć nawet z ręki kata. 
Mc-cn·O uwierz w wierne rady, 

• H1! RG na gady i na zdrady 
PO· Shlpać będziesz musi'ał nogą, 

Octy się puścisz IYOlską drogą. ·Ks. 0 ... ' 113· 

~ię-~==~~============:::::! 
atra Ziemie polskie. 
i~~; Z Prus Zachodnich. Warmii i Mazurł 
· d~· Stężyca. W dniu 16 bm. otrzyma.! ks. Leo
\Va· Id Pikarski, administrator probostwa \.\<" ,Stę~ 
ko- 2rcy, instytucyę kanoniczną na to probostwo. 
icn Pelptn. W niedzielę zeszłą przystąpi1D tu 

roraz pienvszy do Sto-łu Paf1skiego 64 ucznióvv 
pa· iute.iszcgo zakladu naukow·ego Collegiurn Maria-
' ex num. 
ru· Gda1isłl. Nieszczęśdc \\·ydarzyto się na pa

nie! rowcu ,.Julie", leżącym· na kotwicy w Nowym 
po· orcie. Belka przymocowana do mąsztu slużą-
żeca do pomocy przy wyładowaniu towarów, u

, że erzyla w glo\vę robotnika Schillera i zabiła go 
pol· na mieisc11. 
leżą Skarszewy. Miasto nasze obchodzić będzie 
ez·l905 r. 600 rocznicę uzyskania praw miejskich. 

pod Jako wieś ~stniały Skarszewy iHż przedtem 
rzynajmniej 300 lat. Z 1)0\Vodu tej rocznicy 

vy·l·yctaje nauczyciel reJigji \Vaszy!1ski z Wrze-
w~ 7.cza, który tu dawniej by{ 'A~"ikarym. historyą 
się·tniasta a rada miejska uchwaliła ua druk 200 nu. 
ato· ()pomóżki. 
ycn Pruszcz. Ks. prob. J~eyman obchodził 
na·tl\· d11iu 17 listopada, 25-letnią rocznicę kapła6-
ber\twa. 

~·~~ Z Wiei. Ks. ·poznańskiego. 
gle· . W Szamotułach osiedlił się adwokat Lt.t-
uca \\ 1k Wyrzyko\\"Ski. Jest tam więc obecmc 
·yntt rzech adwokatów. 

w l<ościan. Z tutejszego z.al<:ladu dla obłąka
ścj1Ych uciekł w tych dniach chory na umyśle 

. rtie Zbrodniarz Kempa. 
Łobżenica. Postrzelony na poiD\Vaniu przez 

eta,~:·at.~ swego w1aścicicl dóbr · Prigann wrócit z 
ló ~dlHt<:i z Berlina zupdnie odem.nia~y. . sn:.uwy 

ier· ~s tego pana i brata jego wzbudza tutaJ po·-
yt ' ·sze~hne wspókzucie. . . . 
ga· '· ~rotoszyn. C\v·a!tov\·na burza na-\l."Jedzlta 
al· Kollee K.rotoszyna. Pi·orun uderzył w Dobro-

~el· ~~~ w dom dzierża \\·T~ Rosso\~"a, ~je \:yrządził 
1 sK dnak szkody. Natomiast spahJa s1ę oa uderz e-
rb)' Ola· Pioruna stodoła ze zbożem. . 
sie ftli· Odołanów. Pię-ćsetletnią mcznicę założenia 

~ka as.ta Odolanovva obchodzono u rzędo\vo w 
ó ll\\ Y!\ ty Przy takich okolicznościach sposób. na~ 

, . ura]nl·e . . k. rJ· mernice 1. 

z~~ Ze Ślązka czyli Starej Połski. 
en· 41 ~O~~. \V środę wiecz.arem p.oniós~ tutaj 
. ag 1 ą sn1ietć podróżniący pewnej bcrfił1skiei fi-

W I AR U S P O L S K l. 

rmy, niejaki Pritz Prctzcl. PrzLchodząc uL .. ą. 
pad.t nagle przed hotelem Grundmanna na złemię 
i zmarł na miejscu rażony paraliżem. Przy 
zmarłym znaleziono 25 500 mr. w papierach 
wartościo\vych i w gotÓ\\ ce. 

I<atowice. Tutejszy "Oberschłes. Tagebl." 
podaje zabawny i charakterystyczny epizod z 
pobytu ministra kolei żelazny~h Buddego \V Ka
towicach, za pra\\ dzi\\·oś~ zdarze.n~a wpra\\·dzie 
\v·spomniane pismo nie rę.::zy. Minister Budde 
z·w~edzając tutejsze zaklady ko!ejo\Ye, szczegóf
nie uwagę swą Z\\·róci.l na mieszkania służbowe 
dla robotnikó\\- i urzędników pełniących nocną 
służbę. Znalazlszy \\ szystko w zorowym po
rz.ąd.ku, minister nie omieszkał te.i wyrazić S'\ve
ger zupe.tnego zadowolenia. Gdy jednakże już 
wychoClzit, Z3!U\\·ażyl rzekomo płakat, na któ
rym byto napisane: .. Dieser Raum darf heute 
und morgen nicht vcntnreinigt werde.n !'' - co 
znaczy po polsku: .,dziś i jutro nie \\·olno miej
sca tego zanieczyszczać!'' \Vobec tego mial mi
nister naJpierw. zrobić bardz.o zdziwioną minę, 
w kotku jednakże serclecznie się rozśmia:L -
Jeżeliby powyższe zajście miato być prawdzi
\\ ·em, to nie bardzo pochlebnie świadczyloby to 
o sta·w·nym porządku \\. lHllSkich zakładach pa.J1-
s t\.\ ·owych. 

Szarlej. Podczas tegorocznych spisÓ\\- lu
dności naliczono t11 taj 9.276 rnieszkal'lCÓ\~-. i to 
8950 katolików, 245 C\\ angielikÓ\\. . i S l iydó\V. 

Wiadomości ze świata. 

Laar. \ r niedzielę odbędzi~ się tn wiec. \\ 
którym także Polki będą mog1y brać udział. 
Godzi się spodziewać, iż tak J~odacy jak i Ro
daczki z całej okolicy licznie na \\ iec przybęd4. 

Nl.eiderich. I(obotnik Jan Korner zabił no
żem swą żonę. K. jest pijakiem. Został are
sztowany. 

Baczność Polacy w B ruchu! 
Ga:reta niemi~ka wzywa tych wyborców 

niemieckich, którzy w poniedziałek i czwartek 
nie oddali głosu przy wyborach do dozoru ko
ścielnego, aby w sobotę głosowali w Hochlar
mark w lokalu Rodera (dawniej Borgelt) w cza
sie od 9 do t l i od 3 do 5 po poł. 

Rodaków, ldórzy jeszcze nie głosowali, 
wzywa słę, aby tal' samo uczynni. Trzeba za
brać kwit podatkowy. 

Rodacy! Sp2łnijcie wszyscy wasz obowią
zek, aby my Połacy byli górą. Dalejże więc je
szc.ze w ostatniej chwiłi na wybory do Hocłdar
mark. Niech każdy się przekona, czy sąsiedzi 
spe-łr.im swój obowiązek Opieszałych trz.eba 
zachedć. 

Rodaczki! Tu chodzi o to, aby Polacy zwy
ciężyli, bo wtedy prędzej Potacy w Bruchu o
trzymają kazania p<Olskie przed potudniem ł wy
starczaiącą opiekę duchowną. R.odaczki! 0-
p,łesz.ałych choć miotłą wypędide na wybor~! 

Nazwts~ą Potaków, którzy na wybory me 
pójdą sp,lsz.ę sobie, abym wiedział kto tch~rzem, 
a kto gorliwym Polakiem. Snuaty. z Airyki. Załoga niemiecka w Usibis. \V .• ~.·--~,...=--·=---·;z; 

./\fryce z.a-~h·odnicj \\r y~ ciGta przez zbunto\v·any .. ch ___ .._oł , ..-..--~~~·~r:~~'t .. 

murzynó\\'! Donoszą z KaptO'Y\'l1U: Załoga nie- Ostałnie wiadorności. 
rniecka w Usibis zosta~a oto:::zona przez murzy- B er 1 i n. Dzień zwołania parlamentu dotąd 
n<hv i wyTno.rdo\nLna. f~ów·nocześnie nadcllo- nieznany. Wiadomo tytko. iż zbierze się w pier-

·ctzą wieści hiobO\\'e z różnych stron kraju o w-y- wszych dniach grudn:ia. 
mordowaniu podrużuit.tcych kupców niemi e- o e v 0 n p 0 r t. Łódź rybacł{a. którą naje-
ck ich, którzy ba:\vili za interesami w okolicach chał torpedowiec falkon przybyła do portu. RY-
odleglejszyc~1. Murzyni ~aopatrz~ni są W' bro.fl bakom nic się nie stało. 
i cununicy.~ 1 rozporządz~Ją obecme 600 k.a.rabt- B~ r 1 1 n. Przyszły se!m zajmie się tez 
na:ni. Bl:zszych szczegotów telegram me po~ l zmtaną prawa górniczego. 
daJe. • . . . . B u d a p e s z t. W ministerstwie s.praw 

z Austry1: ~r. Ko:rber \hv cz~rakJSZeJ shwcJ wewnętrznych wykryto wiefkje przeniew~er ... 
mowie wyrazll Się o retorn~ahc \~'OJ.sdov.~c na stwo. 
\Nęgrzcch: ,.Co do ostatmc Dswm czen wę- ,.'l ., .. ---;-··•· ::=:!::i:::! 
gierskiego pr.ezydenta gabinetu w sprawie \\!Oj- ~::!!'!~~~~~~~~~=~~~~~=~~ 
skowej, rz4d austryacki sumiennie zbadał wszei- Towarzystwo św. ·wo~ciecha w Hochlarmarłf 

· · · cłonasi upr;:ejrnic swym czlonkom, iż w niedzielę dnia 
kie rnożHwe następstwa tych oświadczen 1 m~ 22 listop::Jda o gouz. 4 po poi. odbęd~:ic się roczne wal-
czego uic dostrzegł. co by się sprzeciwiało u- f1e zebranre. Po-rz:1dck zchr~n1ia: 1) Zag-aienic. 2~ 
staw·om ugodowym i naruszało jed'noś.(: wspó!- Wpis nowvch cz.tnnhn\'. .~) Sprawozdanie z rncwe-
nei armii monarchii " . go doclwc.lu To.w. 4) Ohór nowego ZClrZąlill J'::l rok 

· • JtO\YJ'', Uprasza. się wszystkich cztonków o hlk nai-
vV sprawie założenia uniwersytetu czeskie· jicznie.is ;;:y udzior i zarazem sic oznajmia. iż czlonko-

go na Mora\\· ach wyrazi t . się prezydent gab-ine- wie, którzy z swych 3 mies. sldaclck slc nle ulscili, 
tu dyplomatycznie. Spodzievvam się, że. za: rząd nie mai<:! pr8.w<:. do gfosowani~1. mogą jcdnn kowoż za-
oświaty· wkrótce uko11czy swe studya przed- pJacić przed. zebraniem. Czlollków zarządu i rc-'rvizo-

ró\v ko.sy się uprasza, ahy siq stnwi1i o !lod~:. ~;.;.3 po \\·stępne, aby także w Austryi powstaly odpo- Potluclniu. z a r z a d.,;._ 
woiednio \.vyposażone szkoly \\-yższe, w dostate-
czne.i ilości i odpowiednio do potrzeb wszyst
kich narodo\vości. 

Berlin. Cesarz niemiecki znów ntebawem 
zwiedzi Hano\\·e r, aby \\·ziąć udzia-1 w setnej ro,... 
cznicy trzech tamtejszych regimentów. 

Petersburg. Carowa rosyjska Zfllniemog!a 
nie \VZięła więc udzialu w pogrzebie S\v.ei nagie 
zmarłej siostry księżniczki heskiej. 

Londyn. \V \Vindsorze odbyta się uczta na 
cześć królewskiej pary włoskiej. Na·turalnie, że 
\vyglaszano mowy, zape\U1iajq,ce o przyjaźni 
obu paltstw. · 

Tientsin~ Straże chitiskie przy bramach 
mtlrtl ze strony MC!ndiuryi, zostć~łY zastąpio-ne 
przez. straże posyjskie. 

Towarzystwo v:i1nn .• ,Sokół" w Manen 
ozPB.imia svvym druhom. iż zebn111ic odbędzie się w 
riedziclę '22 bm. o ~rodz . 4 1

;.;, na sali p. Limberga. 
Szan. druhów się mile uprasza. aby licwie się sta
\\·iii. -- Ooście 111ile widziani. Czotem. \Vydziaf. 

. l(oto śpiewu .,Gwiazda Jedności" w Osterfeld 
donosi S'.-vnn członkom, i:~ w niedzielę 22 listopada 
o g-(i)dz. 3 po pol. odbędzie się lckcya śpiewu. zt:l.raz p o 
lekcyi 'Walne 7.tr.romadzenie, w sprawie gwiazoki itd. 
O liczny udziaf uprasza Z a rząd. · 

Towarzystwo św. Wawrzyć1ca w l(astrooie 
donosi wszvstkim cztonkom, iż w niedzielę 22 listo
pnda po pr)l. o godz. 4 ~~~ sal i zwyktych posiedzefi 
odbędzie się micsiQczPe zrbranie. Beda obrady o 
świeceniu g\\'iazclki. ohór sali i inne ważne sprawy. 
1.~. tem o lic7.11Y 11dzi<lt ttpr<'S7<J sie. - 0.o~C'ie mile wi-
dziani. Z <t r z ~ d. 

Waszyngton. Stany Zjednoczone zawarły Koło śpiewu .. Sobies!d" w Herteh 
ittż z Panamą kontrakt, dotyczący budowy k.a• urządza wleczorek familijny z tańcem na sali p. Thil. 
~ Poczakk o godz . S, na który się uprzejmie z~1prasza. 
nału panamskiego. z a r r a d . 

Z różnych stron. 
·w Dełlwig i f3aukau odbęd[t siG w przysz!~l 

n -iedzielę \\icce w spra\\·ach robotni~zych. ~\VO
Jane przez .. Zjednoczenie". Rodakow moz.emy 
tylko zachęci-Ć, aby li~znie .na \\·iece przybyli, ~o 
tylko ciemny czlo\nck nte dba o po1e.pszente 
S\vego bytu materyalncgo. . 

Elberiełd. z,naca się u\\·agę. na . pterwszy 
\Yiec polski. jaki się \\ przysztą nJecl.z.telę odbę
dzie w Elberfeldzie. Ponie\\·a~ na \\·:ecu ama
\ViJlUlC !}ędą \\·ażn e spra\\ y, ktore ~azde.go ~o
laka intereSO\.\"aĆ winny. przeto ud_zla·l Rodako\\ 
z · Elbcrfeldu niet.rlko. lecz ~ ta.kze z. Ban~n. 
Rernscheid, Lem1 ~p, Diissel, 1 ·~~hngen t .~a~~J. o: 
kolicy bardzo po.z~dany. \\ Ie~_, odb.ędzH: s t: \\ 
sali p. Berle, narożnik ul. No.rdstr. 1 Ca rnapstr. 

Towan:s,:stwo św. Antoliiego w Ober-Styrum 
. oz1w.mia s,,··ym członkom. iż przys7fe zebranie odbę·· 

dzie się w nkdzielę dnia 22 listopadp o godr. 4 po po1. 
Uprasza się wszystkich cztonków. ah:, się stawili 11~ 
zebranie, gdyż przv.idą bardzo ważne spraw.r po ..i 
ohraJy. Goście mile \vidziani. .Z a r z :J. d. 

Koto śoiewu "Lira" w Herne· 
donosi sza11. cztonkom. iż zebranie miesięczne odbę
dzie si~ w uiedzielę duia 22 listopada o godz. 3 po pol. 
n". s::\li p. Kreja przy ulicy .. von der rieidt", · na które 
się ja.k naJusilniej zaprasza. ( ioście mile wiclila ni. 

Z a rząd.:__ 
I(oto śpiewu "Fiolek" w Bruchu. 

Próha śpie\\11 w niedzi~l 22 listopad<:l o godz. 2 
po po.l. 0:a próhe zaprasza się ws;;;~'stkich olonkó\'1-
rn·lmYch i niecz\·nnrch. pollicważ po prńhic :piewu 
•.> ' > ~ię \~c 'r, ,1(, ,'t•tO,:rr~\;iS~I· lio POI\ tc)p nin oJebra
·•i·• i z:' t':tll.'i1t cio mnC:·wicpi·J ''ie, jr !:i pt)Jpis r.m 
p:·7' · ~ć ;)!),[ t b raz:,•. O lic? He i Pltnl\ u:1ln~ prz ·by i~ 
pro.i Z':ti·ząc'. 



Nabożeńsfwo polskie. 
(Przedruk dozwolowy.) 

Bochum. 
\V kościele klasztornym o godz. 11 po Mszy św. 

-ndbywa się co niedzieię i Ś\vięto kazanie polskie jest 
także śpiew polski. • 

L inden. 
Dnia 22 listopada będzie w Linden sposobno~ć do 

soowiedzi św. 
Giinnigieeld. 

Dnia 22 listopada będzie w Gilnnigfeld sposob
ność do spowiedzi św. 

Eickeł. 
Dnia 29 listopada będzie w .Eickel sposobność do 

spowiedzi św. 
EsseH. 

\V 11iedziclę 22 bm. o Rodz. 6 wieczorem będzie 
nabożeństwo polskie z kazaniem w kościele św. Ger
trudy. Sposobność -do spowiedzi św. je t od soboty 
po południu i w niedzielę rano. 

Asseln i Aplerbeck. 
Sposobność do spowiedzi ś\\·. będzie od 1 S 

listopada do 25 listopada. 
-·---------------------·-------------

T('"'IYr.~--·.:::i\YC ~·,r:. Jó;re•a \1: A!tere~se!1 
donosi swym u .. tu;~~-v.: i -.;, ST_\·s~ki!;l Rod<lkum. iż v,' 
niedzielę dnia 22 liswpada no pot o ~ocJz. 4 mamy na
bożeństwo polskie w kościele Serca J eznsowego. a 
po nabożeiistwie odbędzie się zebranie w lokalu Z\\'\.'
ldych posiedzefl, na które się uprasza wszystkich 
czlollków, aby siG jak najliczniej zebrali, ponieważ 
mamy bardzo ważne spraw:r do zalatwienia, to ,iest 
dotyczące się nasze:j g-wiazdki. - Zarząd uprasza się 
o godzinie 3 przed nabożef1stwem na zebranie. - O 
liczny udzial w naboźe11stwie i zebraniu uprasza się. 

\\.'. Kusza, prze\Y. 

Tcwarzvst'f'>'O św. Wacława w Linden 
donosi wym nfonko:11, i~: przyszłe posiedzenie od
będzie się \Y i'i('i.!_ziclę. dnia 22 listopada o godz. J 1 
.przed poludnic,;; zarm~ po sumie. ponieważ po pol. 
będzie o godz. 4 polskie nabożeństwo. Spowiedź 
św. będzie już. w s0hotę od po.Judnia. O jak nc.jlicz
niejszy u :ział w posiedzeniu i naboieóstwie uprasza 

Z ar z ą d. 

·owarzystwo ginm. ,.Sok'ó!" v• Kastropie. 
Donosimy szan. clrnhci"P., iż obch6d nrrszej 2··giej 

rocznicy odbędzie się dopiero na począt:·m srycznia 
1904, a nie 22 listopada 1903. jak przedtem uchwalo
:rtem zostało. 

Zarazem donosimy szan. druhom. iż ,,,. niedzielę 
dnia 22 listopada r. b. o g-odz. 2 po poL odbędzie się 
w lokalu posiedzeń p. Saurnanna zebraliic. na które 
uprzejmie zaprasza Wydzial. 

CZESC PRZEMYSŁOWI! 
Szanownym czlonkom Tow. Przemvslowców w 

Bruckhausen-.Marxloh donosimy, iż w przyszlą nie
dzielę tj. 22 listopada o godz. 5 po poJ. odbĘdzie się 
nadzwyczajne zebranie w lokalu zwykłych posiedzeii. 
Komplet czlonków koniecznie pożądany. Zarząd. 

B~-~·~~rno~~ ! 
Szanownym Rodakom donoszę, iż osiedli

łem się w Oberhausen przy ulicy Stelnstr. 18 
jako 

balwierz i fryzyer, 
z zakladem dentystycznym. Wprawiam zęby, 
plombuje oraz wyrywam zęby bez bólu. Proszc; 
-o łaskaw·e poparcie mego przedsiębiorstwa. 

W. Kaube. 

Dob•·ze zapro·wadzona 

fabrylira, pa:pier•l~()W 
poszukuje do sprzedaży wyrobów swych za wysoką 
prowizyę, u klienteli dobrze znanych 

agentów okręgowvch 
lub generałne~o agenta na całą Westfalią i Nadrenią. 

Reflektanci winni wykazać się dobremi referen
cyami i rezultatem z dotychczasowej dzialalności. 
Oferty uprasza się nadeslać do Ekspedycyi "Wiarusa 
Polskie<;!'n" p. lit. 4. Z. 2442. 

Szano 1.11ym 1<~-dah.o:u v: Herne j olwHcy pole
cam mój 

-$- skład łowaró~ królkich * 
wełnianych i bielizny. 

Pro~zę sznnov;nych Rodaków o laska-..·e popar
cie. 

\V A L E N T Y R Z E P A, 
Iicrne. ul. \VilhelmO\vska nr. 18. 

B a c z Pość Kater n b er~! 
Cz~cmkom Tow. Ś\\. St<misiawa K. " Kateruberg 

don?si sie, iż posiedzenie odb~clzie się w 11iedzielę dnia 
~2 listopada o godz. 4 po poł. Z a r z ą d. 

Towarz~·stwo św. I.udwika w Disteln-Scherłebeck 
U\\ iadamia szan. cz.tonkó\\, iż zebranic dnia 22 listo
pada o<lbedzie się zaraz po wielkim nabożeństwie z 
po :>.·odu, iż sala o godz. 4~ ~ bę<ii~ie zajęta. O liczn:~' 
udział prosi Z a r z ą d. 

Koło śpiewu .. Harmonia" ., R.otthausen 
CO!IOSi szano"\vnym człon!;(•tn, iż w nie(lzielę 22 o g. 
~-22 odbędzie się lekq·a śpie\\ u. Po śpiewie miesięcz-
ne zebranie. O !icznr udział prosi Zarząd. 

Kalo śpiewu .,Zgoda" w Witten 
donosi swym czJonkom. iż lekcye będą się nadal od
h)'\\'ały jak dotrchczas. tj. co \Vtorek o godz. 8 wie
czorem. Uprasza się sz. członkó\\, a;i:eby jak najlicz
nieJ się zbierali. Lekcyi udziela nadal ten sam dyry-
gent. Cześć polskiej pieśni! Z a r z ą d. 

Wiec polski w Laar 
odbędzie się w niedzielę, do.i~ 22 listopada o godz. 4 
po ociudniu \V sali p .Wittenkempcra, ul. Kaiserstr. 
r·o~·zade~c obrad: t) S;Jrav,:a C.'Jieki dl~.cłwwnej w pa- . 
rafii Laar. :2) Sprawa \Yychow«nia dzieci. 3) Ró~~ne 
sprawy dvtyczące Pclaków na ohcz:v inie. O Hczny 
udział Rodaków i Rodaczek z laar. Meiderich, Stok
kum, Beeck i całej okolicy aprasza się. 

Wiec ·w Elberfeldzie 
odbędzie się w niedzielę dni? ?2 listopada o godz. 05 
po poL na sali p. Berle, nrrożnik ~ord i Cc.rnap Str. 
PoHicważ będ4 \Yażne sprawy. dotyczące Polal~ów 
na obczyźnie, omawiane. przeto każdy Rodak z El
nerfeldu i okolicy stawić sic powinien. Dotycz.}r to ~ 
także Rem.::cheicl. Lennep. Diissel i Solingen. 
-·---- ·------------·- ··--· · ----~-- ----·----···· ... ------·--... 

Wiec !!!~ze! z~!o~~~~;będzie się l 
w liiedzielę 22po poindnin u godz. 4-tei na sali p. ł 
J(ewelillg przy kościele. \Vzywa się mężów zaufania ~ 
z Baukau. tlcrne, liorsthausen i Brucł1u na wspólną ' 

ko~~~~re_n.~~: ___ _:~Z.i~~~~~:~~~-_:~-~~~~~~~~ołs~~~· ~ 
Wiec dla Dell wig i oliolicv . f 

\\'iec .,Zjednoczenia zawodowego" odbędzie się J 
\Y niedzielę 22 bm. o godz. 110 w lokalu p. liesse, f 
Prosperstr. Spodziewać się należy, ze druhowie na- l. 
leżący do "Zjednoczenia" licznie się stawią a ci. któ- 1 
rzy jeszcze nie należą, mają okazyę do zapisania się 
na czlonl<Ó\Y. 

.,Zjednoczenie zawodowe polskie''. 
---------------------

Apolinary Wojczyński 
kt·a--.ie<l polski 

1 

w (~elsenkirchen, ul. Verein~<;:t1• ·" • nr 
----- ·· - poleca swój . ' 

warsztat krawiecki 
w którym wykoo~'wa ubrania, paletoty i spodnie ~ 
ra:. • vą za dobre leżenie, po cenacl1 tanich. ~ 
a.łlład, _mater·yj na uhrnoia. ' 

8. 0.) .,o !'i~ are~·o ! ~ •)!; ().i do ~ 

Paczność Połacy! 
Szanownym Rodakom w .. Schwerin'', Rauxel i 

okolicy polecam mój 

G t~e~Jtł5;Bt~e· {i~ 

l ~ Resfauracya · "Reichshof" 

l f8 w Kastropie, interes golarski. 
po.lączony z skJadem cygar i papierosów. 

Polecarn także papier do pisania, wiązarki, po
win~.zowania, karty na nowy rok i t. d. 

Rodacy! popierajcie S\Vych Rodaków! 
Antoni Musiał, 

Schwerin-Rauxel, Bismarckstr. 19. 

8 PI'Z.Y ulicy Wtttenerstr. nr 28. 
«.;~ poleca się uprzejmie łaskawym względom. 
~ --0--
fł ::'-Viarus Polski~· jest w tej restauracyi wyłożony. 

eaaeeeef!u••-

I-{iepenkerl 
czerwony 1/'+ funt 20 feny~ów, 
niebieski " " 25 :' 
czarny " " 30 :1 

brnnatny " " 35 ., 
srebrny " " 40 )' 
złoty " " 50 " 

~ajlepsza i najtańsza tabaka 
do palenia 

Oldenkott'a w Rees. 
zastępca w Bochum 

Ksicąan1 ·io ci 
n WiarNs; P(lMdtf 

Bochu/m. 

Najtańsze h 
iródło nahveia lfli d 

kicn in8tr"unaenf' P 
muzycz.n,d• i "'

1 

Lederes&Kreinb ~ 
JfarkneukireheP 



l 
Dodatek dó ,,Wi r1 a ·e..-o'' _.1~ • 

w ksieg·arni "Wiaro._ a • 
-l 

• 

·l 
K s i ą· ż ki d o n a b o żeń s t w a.·· 

· · . . . a) Wi~Hde łno;iąźki :. . 
I(si~dza biskupa Dunina · 

książka do nabożeństwa. \Vydanie dla mężczyzn i 
niewiast osobno. Oprawa skórzana z okuciem i zam
łciem, zloty . brze~. cena 5,00 rnr. z przes. 5,50 mr. 
Oprawa \.V skórkę zloty brzeg .).00 mr. z przes. 
3,30 mr. · 

w·ianek Maryj 
Oprawa 5. Skóra, wyciski, zloty brzeg i okucie 

. cena 3,00 z przes. 3,30 mr., oprawa 7 skóra wyciski, 

.oktadka prasowana, brze~ z.tocony. zameczek, cena 
3,00 mr. z przes. 3,30 mr. Oprawa 9 z ih1it'acyą kości, 
zameczek, kolor bialy lub kolorowy, cena . 3,20 z 
przes. 3,50 mr. Oprawa 10. Skóra mięk!}a, gustowne 

1 wyciski, brzeg zlocony. okrągle narożniki, cena 4,20 
mr. z przes. 4,50 mr. Oprawa 12. Skóra, gladka, gu
stowne wyciski, oktadka skośno zcięta, brzeg zloty, 
zameczek, cena 5.00 z przez 5,30 mr. 

jezus, Niarya, .lózei. 
Oprawa 11. Skóra szagryuowo podwątowana, 

wyciski. brzeg złoty, cena 4,30 mr. z przes. 4,60 rnr. 
Pobożny katolik. 

Oprawa 12a. Skóra eleg. hrze~i ścięte, na
rożnik, ozdoby piękne, zameczek, cena 6,00 z przes. 
6,30 mr. 

b) S redniej wielkości książki. 

Książka misyjna 
2,20 mr. z przes. 2,40 fen., 

Boże bądź miłościw. 
Opr. 5. ~ kóra szagrynowa. grzbiet i brzeg zlo

cone. Okladka skośno ścięta. pochewka. Ceną 2,00 
z przes. 2.20 mr. 

Opr. 7. Skórka szagrynowa, z ,\·yciskami. Ty
tul i brzeg zlocoNe, okucie i zameczek, pochewka. 
Cena 2.50 z przes. 2,70 mr. 

Opr. 7a. Skórka szagrynowa. giętka, nie praso~ 
wane. tytuf, krzyżyk i brzeg z~ocone, pochewka. Ce
na 2,10 z przes. 2,30 mr. 

Opr. 10. Skórka, mi~kka, podwatowana, brzeg 
zlocony, Cena 2.20 z przes. 2,40 mr. 

Opr. 11. Skórka podwatowana. miękka, ciemne 
i zlote wyciski w najrozmaitszych wzorach, brzeg 
złocony, zameczek. pochewka. Cena 2,60 z przes. 
2,80 mr. 

Opr. 14. kórka szas;rynowa, brzeg złocony. 
Cena 5,00 z przes. 5.20 mr. 

Opr. 15. Skórka kozlm-~·a, hrzcg zlocony. za1pe~ 
• czek. Cena 5,70 z przes. 5,90 mr. 

Opr. 18a. Okladka gladka, skośno ścięta. skórka 
szagrynowa, brzeg ztocony, pięknie wykładana. Cena 
7,00 z przes. 7.2D mr. 

Zdrowaś Marya. 
Opr. 5. Piękna skórka, zameczek, 2,50 mr, z 

Ptzes. 2,70 m r. Opr. 1 O. Skóra miękką brzeg zloco
ny, cena 3,40 z przes. 3,60 mr. mr. 

AniOł Stróż. 
Opr. 5, skórka, zameczek, cena 2,50 z przes. 2,70 

mr. Opr. 12. czarna skóra, zameczek, śliczne wy-
ciski,· cena 4,20 z przes. 4,40 mr. 

Módlmy się. 
Oprawa 5. Plótno. wyciski, tytuł i brzeg zlo

cony, pochewka. Cena 1,00 z przes. 1,10, mr. 
Opr. 9. :-:·r,r:· r~ ~7~-<JTPn\\ ~. I'TC'is1\i. tdnT i 

brzeg zlocollY. d,u-.:le i zauit:czd, lUtl..r<.tL Ccn...t 1,7U 
8~ z Przes. 1,80-mr. 
J!i:. Opr. 14. Skórka szagrynowa. giętka nie praso-

Wana, tytul i brzeg zloty. Cena 1,50 z przes. 1,60 m. 
Poboźne modły. 

Opr. 5. Okladka plócienna. wyciski i brzeg zlo-
1 tone. Cena 90 fen. z przes. 1,00 mr. 

~Pr. 9. Skórka szagrynowa, wyciski zlocone, 
okucie i zameczek. Cena 1,60 z przes. 1,70 nu. 
. Opr. 10. Skórka szagrynowa, miękka, zlote wy

CISki. Cena 1,60 z przes. l ,70 m r. 
Opr. 11. Skórka miękka, złote wyciski, zame

czek, futeral. Cena 2,00 z przes. 2,10 mr. 
h Opr. 14. Skórka giętka, nie prasowana, tytul i 
rzeg zlQcony. Cena 1,40 z przes. 1,50 mr. 

tiJI d . Opr. 16. Okladka gladka, skośno ścięta, z praw
t' 

0 
ZIWeJ skórki kozi owej, brzeg złocony. Cena 4,00 z 

1 
rzes. 4,20 mr. 

b Opr. 17b. Okladka gładka, skórka kozlowa, 
~~eg zlocony, piękne wyklady. Cena 6,00 zprzes. 

m r. 

14. skóra ~lad!,a. pod\vatll\\'ana. uhrądc narożniki, 
zameczek, ce11a .-3.:?0 l przes. 3,.30 mr. 

Chwała Bo14u. 
Opr. 4a skórn, ol<r:u~.la giętka. brz ~;; g z!u ty, cena 

1,80 mr. z przes. 2,00 mr. Opr. 16, sk6ra gład l\a, pod
watowana, okrąg)e naroż niki, brze~.?: ztocorn: w trzech 
agatowych kolorach. cena 4,10 mr. z prze-s. 4,3U mr. 
Opr. 17. piękna sl"''> rka z z.:mc:czkicm, cena .3.9U mr., 
z przes. 4,10 mr. Upr. 21. slH)ra ~ladka miękka, brzeg 
zloty, cena 3,70 z przes. J,9Ll mr. 

Do Boga. 
Opr. 3 w pł ót no, cena 50 ien. z prze . s- icn. 

. Panie wysłuchai. 
Opr. 4. Skóra, \VJ e t ski. brzeg zJCJcony, c e !la 1,20 

mr., z przes. 1,30 mr. Opr. 4a, skóra. okładka !o;iętka, 
cena 1.40 m r. z przcs. 1,~:;0 m r. Opr. 11, skóra podwa
towana, gustowne wyciski. brzeg zlot). ctna 2,00 z 
przcs. 2,1U mr. 

Westcl.nienie do Boga. 
Opr. .t. Skórka szagryi!OWa. g-iętka brztg i tytul 

zlo~,;ony, pc~cłlewka. Cena I. !lJ z przes. 1.20 rnr. 
Opr. 5. Okładka skó rkowa, harc.!zo pi c;knie pra~ 

sowana, brzeg i t~ tul zfuc(mc, pcJchewka. Cena 1.40 
z prze . 1,50 mr. 

Opr. 7. Skórkil sz a~! rym1 wa. wato vana, ~usto
\Yne \\)-:b ki, brzeg i t~ tur zrocone, za m cztk, po
chewka. Ct:na l.LO z p rze~ . 1.7'0 mr. 

P~nic zmiłuj sie. 
Oprawa \V ptótno 50 fen., z przes. 55 ien. 

Jezus przyjnciel dziatek. 
· Oprawa w płótno 50 fen .• z przes. z przes. 55 fen. 

Skarb duszy. 
Opr. 11. Skóra podwato\,ana, 2,40 mr. z przes. 

2,50 mr. Opr. 14, skóra ?;!adka, gustowne wyciski, 
okrydto. naHJżnik, ccnB 3.00 z przes. 3,10 mr. Opr. 
15, skóra gładka, pod\\·atowaua, naroźniki Of.(rągle, 
cena 3,70 z przes. 3.80 rnr. Opr. 16. skóra ~ladka, 
podwatowana gustowne wyciski, w agatowych kolo~ 
rach, okrągłe narożniki, ~cm-t 3,70 mr. z przes. 3,80 
mr. Opr. 21, skóra gladka, miękka, niepod klejona, 
gustowne wyciski. brzeg złocony. cena 2,90 mr. 2 
przes. 3.00 mr. 

d) Książki, druhowane wielkiemi. tłu· 

stemi HH~rami. 
Serdeczne modły. 

Opr. 5, skóra szagrynowa, wyciski, okucie, cena 
2,80 mr. z przes 3,00 mr. 

Głos duszy. 
Opr. 4. skóra szagr~:nowa. brzeg zloty, cena 1.70 

mr. z przes. 1,90 mr. 
Boże hądź miłościw. 

Opr. 2. Skórka sza)!rynowa, p:iętka nie praso
" ana, tytul i hrzt:g zlocony. Cena 3.00 z przes. 3.20 m. 

Opr. 3. Skóra szagrynowa, grzbiet i okładka 
pięknie prasowane, zlote \ •yciski i okucie i zamLczek. 
Cena 3,50 z przes. 3,70 mr. 

Nabywać można w księgarni "\Viarusa Połskle· 
~oi.4 w Boch~m. 

Adres: .,Wiarus Połskl", Bocbum. 

g;Ho zlqconymi wyciskami. z iuteratc!Jl 14 nu., z 
przes. 14.50 mr. 

Wykhid Leł· c~·j i Ewanl!iełij, ksi<;>dza Goifiniego, 
na wszystkie nie,lziele i ś ięta :v. raz z wynikającą 
ztąd nnuką wiary i ob:vcz, jów i gruntownem wyja
śnieniem roku kościelnego. Wielka ksiega o 976 stro
nach. z \\'iclu piękncwi obrazkami. w mocnej oprawie, 
polecamY po 5 nu., z przes. s.~o mr. • 

Zycie sw. Aiojze:.;:o rv pięk11ej op1awie 3 nu., z 
przes. 3,50 mr. 

Ben-ftur, piękna po 'f./Jesc, ·egz. hrosz. 3 :nr., 
\\' opr. 5 mr.. z przcs. 50 fen. \Vięce!. 

Chala wuja Tornasza hrosz. 4 mr., w pięknej opr • 
G mr., z prz s. -o fen. więcej . 

O naśladowaniu Jezu a Chrystusa. Cena l mr ., 
z przcs. 1,'30 mr. 

O naśladowaniu Jezusa Chrystusa. \Vydanie 'vie
ksze. Cena ·z m r., z przes. 2.30 nu. 

Żrwot Pana Jezusa. Oprawa w pt)lskórck 1.60 
mr ., z prze s. 1.90 m r. 

Katolicki rok kościel n~·. czyli objaśnienie świąt, 
obrzędów i ceremonij Iw ~cielnych. Cena 70 fen., z 
prze yćl(ą O ien. 

Wykład modlitwy Paftskiej. 
przes. l nu. 

Cena sn fen .. . z 

. Od ko1eblii do ~robu. Czytanie miesiGczne dla 
matek chrześciaiiskich. Cena 40 fen., z przes. 4.'1 fen. 

2ycle i objawlenie świętobl. Anny Katarzynr 
Brnmcrich brosz. 2 mr., z przcs. 2,30 mr. · . 

Królo~ ·a niebios. Le:t.cndy o Matce Boskiej brosz. 
1 mr., z przes. 1.10 mr. 

J(rótki wykład nauki o doskonałości brosz. 60 
ien., z przes. 70 ien. · · 

Zasady wycho' ania chrześcij. brosz. 4.5 fen., z 
przes. 50 ie.1. , • , 

Pobożn_r sposób odmawiania 15 tajemnic Różań
ca św. brosz. 2.5 ien .. z przcs. 30 en. 

15 Taiernnic Różańca świętego ,d.ta "' wszystkicb. 
stanów: dla panie!l, mlodzic11ców/ mężatek i rnęż ... 
czyzn po 15 fen .. z przes. 20 fen. · 

Droga )(nyżowa, św. Leonarda .. 25 fen., z przes .. 
30 fen. 

Nabożeństwo do 14 św. Przyczyńców 25 fen., 1. · 
przes. 30 fen. · 

Módlcie się bez ustanku 25 fen.. z przes. 30 fen. 
· Książeczka o ·dobrej śmierci 25 fen .. z przes. 30 i. 

Od piorunów i gwałtownej nicpogody zachował~ 
nas Panie, 25 fen., z przes. 30 fen. 

Książeczka bierzmowania 10 fen., z przcs. 15 fen. 
Adres: ,. Wiarus Połskiu~ Bochurn. 

ffi~ J fua 
· ~ywot pierwaeydl rod z.i- l .tY"·ot i . R zlmier•.& :} 

C{IW naszych A- " aw. LuuwiJta . . • f 
da.ma i E~·y 1 n ~ L · V :l t;,V/ , l.<C~' l • . . • 0 

tywot św. Agaty . . . . 5 ,., św . Mscie.ia. Ap. · ~ 
,., lw. Agniee~ki • . b l " ~w. l\Isłgorzaty o 
"' aw. AlekS:tucira . 5 SW. Marc'ns b. . lO 
;, św. Alekseg · . • b &w .• tarty . . . . e, 
" św. Anny. . . . . 5 l n Noj t:iw. Maryi P. 10 
.., aw. Andrzeja Ap. 5 l n św. :~a.r~i :Magd. lC 
" bł. Andrzeja Bob. 20 n ś . Melanii Rz. . !> 
., św. Al1asw.zegop. CI l O św. Mich· eArch. ~ 

Dz. l ełt.:l t •el.:!c' re] • gJ• J•li fiJ• " 8w. AnaetazyiRz. 3 " śv.:. fikoła.j a. b .• l C 
· ..). f~ J ~ 't ~ • · ~~ c. św. AHtoniegozP. H) r. sw. Onufrego .. .!C 

. Żywot) bole~na męka Jezusa Chr.ystusa przez " aw. Antmliny · · 3 " ~w. Patrycyusza.. 20 
Ketta r,:Yll(; r:; .. ! , .. dł · ' .... •,,. c: ,.., ... \',' i>, :v .; ,L• 'iJ!'~.\\ JJ. i ... · . . A ..... "1"'";; · !.'! ł· · Pawła Apos. 10 
18,50 rUf .. Z brzegiem zlotym 20,00 mr., Z przesylką ~ IIIW AugUti LVUQ. .i U ,, !IW . f'elagii · . . . C 
50 fen. więcej. " św. Barbar; · lO ,, ~w. Piotr~ Apost. J.C 

ŻyWoty świętych pańskich z 270 ilustracyami i św. Bernar~a 10 ~~ sw. Ro?alii . . . . !' 
8 kolorowymi obrazkami. Format wielki. Egzem- ,., SW. Błażf'jr.. . a ., r,;v. S t.f.Ll1i r<ło:wa b. lC 

Plarz oprawnv_ w plótno angielskie z fu te ralem. C e- " św · Ct><'.ylii · · 10 " i.w . ....... :•.an.Is!s •\ a K. l C 
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BABA. 
Napis.af Maryau (:lawaiewicz. 

Jesz ·zem nigdy u takiej pani nie stużyta ~ -
mówila o niej każda kucharka. a przez zad~n i ę
tc zęby dodawala: 

. - Cholera!... haruj dzieit i noc, a nie dngo
dzJsz; wydziwia ci od rana do nocy ... psu by się 
~o sprzykrzyło, a nie dopiero czfowiekcnvi. O, 
:t-ak to terkocze ... tyr, tyl'. ryr ! ... a jakże., będ.ę ci 
jeszcze fwtyrowala za te IJieniądzę. Niedocze
kanie!. .. 

Stróż Jacenty za żadne skarby nie chciał 
·wo-dy nosić dla· tej ,.utrapkmcl baby z drugiego 
piętra". a sąsiedzi co tydzict'1 p~dziti ze skargą 
do "rzqdceg.oH na panią kasycrowę, która ich U·· 

szczuplala \\ . p-rawach kontraktern zawarowa
:Jtych. 

Ani razu pranie kneralne nie odbyło się 
bez awantury o leiucz od strychu, a o śmiecie na 
schodach codziennie by\\ ~Jy mniejsze lub wię
ksze utarczki 7. cudzemi shJż~tccmi. 

W calej kamienicy naJgló\\'niejs:zą lokator
ką była• pani kasye!'O\\"a, której o-bawiano Srę jak 
egnia, nniikano jak zmo·ry, a którą obmawiano 
' e wszystkich kuchniach, od sutereny do pod
daszu. 

Porządki w domu były jej najw·.iększem u
trapieniem, ale i największą przyjemnoścrą. Co 
sobota przewracano w mieszkaniu wszystko do 
góry noganti, myto, trzepano, obku-rzano, przc
stawiaoo z Jedneg-o kąta w drugi. Od świtu ha
łasu i hormideru było więcej niż w bóżnicy. 

Pan Ignacy wypędzany bywał n dwie gc
dziny wcześniej z domu, dzieci w lecie eks·pe
dyowano do ogródka, w zimie i w razie niepo
gody siedziały zamknięte w alkierzyku, a sama 
panj z froterem i służącą mviiały siG, jak mucha 
w ukropie, dogadując swoim zwycz~jem i na
:rzeka!ąc na ntedolęstwo sł11żby. 

Niecl Bóg broni, aby się kiedy znalazła nit
ka pajęczyny pod sufite-m; pani· Ignaco\Ya była· 
by się po 111urze wdrap.ala, aby ją zenva6, a po
tem przez tydzień wypowiadała biednej Anus1: 

- Za co ja ci płacę i icść daję!... Czego 
. ama wlasnerrd rękami nic zrobię. to nie zrobio
IJe. Pa}ęczyna po wszystldch kątach, Dd sufitu 
do podłogi nie-obm-iatana. U Żydów mają czy
ściejsze s.lugi, niż u mnie... O pierwszego 111{)

żesz poszukać sobie ta-kich pa(tstwa. c<'J lubią w 
śmieciach siedzieć po uszy, ale ja niechlujstwa 
nie znoszę l... Jeszcze czego!... cicho być, nie 
,s)dpowiadać, kiedy pani mówi do ciebie. 

. Vidok móla na wi$snę mógł do rozpaczy 
·dopro\\· adzić panią kasycro\\ Q. Dżumy nie by
łaby s i ę tak przelękta. jak tego skrzydlatego dro
biazgu na meblach. Na drugi dzief1 zastcsO\\·y
\van-o natychmiast wszystkie środki zagłady: 
smolakami, naftą i tPociczkami czuć było przez 
dwa tygo'<1nie całe mieszkanie. Pani lgnaco~va 
syp'iać nie mogła; zrywa la się nocą. w koszul~ z 
lóżka i ze świecą chodziła po sa1omku na zwia
dy, czy nie da się ułowić jakiego szkodni~a, fru
'\\'ającego nad kanapką utrechtem krytą 1 dwu
nastoma item krzesłami. 

Pan ]gnacy należał do "pantoflów", p~·zydc
ptanych od samego ślubu; przed żoną m1ał ~c
spek t nie d{) opisania. Zawojowała go zupdme; 
'.vszystko, co Justysia zrobiła, było na~l~ps~e, 
co po\;.,·iedziała - święte. Drugiej taki~J PH~
'knej, dobrej, mądrej i gospodarnej żony me by~o 
1w Ś\v·k-cie. Przed ludźmi uda,Nat. że ma S\\.OJę 
\YO!ę : że jest panem w domu, ale na. cztery 
oczy . magnifiką p.Qkornial, _i al~ s~udent 1 . da\~ ~t 
sobie 1 1 rawić p-:~tcr noste:. n~e .sm~ąc słowa \\:Y-

bąkn< : ·. na s·\v•oie uspraw.lcdltwreme. . . 
\\ szystko się na mm ostateczn.J~ krup1lo. 

Dymiły p-iece w zimie - oH był wtmen, bo z 
gospodarzem się nie ułożył o. rep~rac~e; ?r~.c~ 
skrobały coś dzieci - jego \nna, ze Ol co w sk~e .~ 
powagi nie używał należycie i \vszystko na .!C! 

głO\\'ic zosta\\ iat Odpo\vicdziała szorstko slu
~a - pan Ignacy dostał burę, czego pozwa~a na 
to aby sobie kucharka gębę rozpuszczała', P·~
d;no \\ ysuszoną pieczeń - znosH krzyż_ panski: 

• - \Vszystko przez ciebie! .... le?ys. P~?sto 
z bima przychodzi t na obiad, . me Je.?hbys;Y 
przypalonej podeszwy, zat_:liast polę~'\ncy. 0

1
-

bie to wsz-ysrko jedno, bos ty pcwme po trzec 1 

śniadaliiach l . 
Posądza1a go nainiesłuszniej. Zkądby nnal 

na śntadanie, kiedy co pien.Yszego musiał j ej oc\.
da\\"a..: całę pensyą i liczyć się z każdego gm
sza. Prz}·z,, yczaita go obywać się bez pie nię-
dzy. . . 

- łio, ho, - mówiła do niego - - ;.a c l ę 
znam ... za ka\\ alerskich czasó\Y byJe~ bibosz, 
grosz się grosza u ciebie nie trzymai· teraz 

SKI)ttczylo s~ę twoje panowanie. PO\\·iedz t\\'aim 
przyiacłoł'om. żeby mi się na oczy nie p.ol<•zy .. 
xaii, bo ich miotłą za drZ\\ i v:-yproszt;. 

Kiedy wpad'{a w pasyą, nie przebierała w 
\\'yrazach, rękoma machata1 jak v.·1atrak, łokcie, 
jej p.odskakh\.ra!y \\ górę, na palcach stawała: 
mieszcza11ska natura przeb·ijała z t1 ief z pod to~ 
warzyskiego połoru. 

U'"' ażata się za \veredyczkę, uprawnioną, 
do rnówienra prawdy każdemu; '\\.·szystko chera
la najlepiej umieć i rozumieć. \ve \Vszystko mu .. 
słal·a się \\ ·trącić; znajomości mia-la bez liku, 
kt6re zawiązywaJa sama z ·kim-bądź przy lada 
oka7,yi. Chorowaty dzieci u kraw·ca w podwó~ 
rzu, nicproszema, nie\\ 'Ołana, poszla dd'wieclzi.eć 
się, czem ich leczą. 

- Daite pani pokó.i z proszkam.i - peroro~ 
wała zapiakanej kra \\ 'CO\Vcj przy łóżku - z.a~ 
klajstrujesz biectacrwom żołądki i cherlać będą 
potem; pół t'oku Ja pani radzę, doktora wyrzu
cić za drzwt proszki za okno, bębnom dać ślazu 
na poty ..• ma pan~ śfaz ? ... t.o ja pant zaraz przy~ 
śtę z góry i będ~ie do jutra dobr;z;e. MHłe paai 
sluchaj: ja S\Voich troJe \Vycho\nliam i nie z ta~ · 
ki-ej chorob-y \\·yprowadzHam. 

Dzied wyzdro·\daly po proszkach, ale pani 
Ignacowa przy każdej sposobności potem pr~~
taczała je. jako przykład s,,~ojej własnej kuracyL 

- A co, dzieciakr zdro\ve. jak cielaki!... mó
·wilam. żeby mnie tylko słuchać. 

Cudzemi interesami zahnowała si-G 1-1amiet~ 
.a.ie. Czy co sprawić, czy sprzedać komu. czy 
swatać, CZJ' rozwodzić. czy cho'\vać, czy chrzcić. 
- pani lgnacowa do ·wszystkiego była gotowa. 
Nie c~u!a tego, iż się ludziom· sama narzucała 
swą osobą i ns~ugą, a utyskt\vala: 

- \Vszyscy do mnie. jak \V dym... Każde- ~ 
mu zrób, każdemu poradź. \YSzystkim pnmagai, 
a mnie zlamaną szpilką nikt s.ię nie przysłuży. 
Nieszczęślłwa natura taka. że nikomu nie potFa-
fię odmówić. . 

Pan Ignacy patrzał na żonę z podziwem, z 
uw.iefbicni~m. Kiedy zaczęta mówić, a tru.d~o 
jej było miłczeć długo - stuc'hai z nabozen· 
stwem. oczy mu się śmiały, gto~wą pot.r~ąsat, 
ręce z.acierat, całą ~zyegn.omią \\ t~oro;vaf Je.l _sl'?': 
w~m i nie mógł slę powstrzymac, ~o-~ "sw~e.l 
baby·' nie schwycić wpół. ni'c P?dmesc w go.rę 
i nie ucał.a-wać głośno, smaczme, z entuzyaz- · 
mem. Najczęściej za taką niestosowną przerwę 
w połowie piorunującej tyrady dosta\:'at pu~ch- . 
ną rączką żony P? ka.rku, ale !o. ~Dr :11c z_razało 
do ponownych ob3awo:v cznlosct l zac~\vytu,. 

- Niema, }ak mo!a baba! - powtarzat z 
takiem przejęciem się. ztaką s~c~_era prostotą 
. . . że trzeba było zazdro.scic rnu tego 
1 w1a1 ą, J • k kobio.tą 
s.zczęścia, jakie UCZUWal \V zw:ąz ·u z r • r.• ; 

którą \\·szyscy nazywali n.ie_znc~n:ą, krzykh\\ą l 

utrapioną, z piekła rodem !CJtnOSC I':\· . . . 
Kochal ją i przez pryzma! ~1.Jtoścl Wid~Ial 

. . ę inną niż by la dla reszty S\Vlata. Zda\\· at_o 
ZOil się iż, ws"'zvscy tak samo wielbić ją i ~odzt- .. 
mu ~ 1 -: • • • rai jeJ słu
wiać byli powmm. Jak Dn ',Tyrzd,_,yzn~~rłó powje-

ść we wszvstklem. nr no J • • • 

~:~; aby pani justyna mial a gust dobry; uble-
r~;~c,srę, jak koczkodan, jaskrawo, krzy_cząco~ 
. . dług modv swojego w-ynalazku, ale ~an Ig ''e t • . . , , gorę. 
nacy zapewniał z ręką W~J·~teslO.ną ;v . . . . . 

_ Już to, jak moja bao111a ~!ę '" ysz;a~lr~Je~ 
to niech się najpierwsza el eg~ntka schO\\ a' W! 
gląda jakby z żurnala wycięta. Dyabel w.l~, 
zkąd ta kobieta ma tyle gust~ L. A te. ~yszystloe 
jej toalety, to mnie grDsza me ,koszt~!c_... . . 

On poczciwiec nigdy dosyc nadZI\\ Le stę me 
, g t zkąd siG brały te je i kapelusze nowe, o

:~~ci~. sukienki dla dzieci: zkąd .\\ ~ do~m. ~rz·yi · 
byw·aly rozmaite porządkł, grac!~J, ~to?lazgl {, 
pod tym względ·em mrał słusznosc pi zechwalac 
praktyczność "s,vcj baby". . . . 

__ Sp-ekulant-kobieta - mowil, prZYfl:HUz_<l-
jąc jedno oko i pogwizdując znacząco - f~u, fm. 
f. ' z jednego zrobi trzy. Sprzedata mo.re sta-
m · · · · ~ k 1 • k d ·e to re buty i zrobila sobie nowy 01n1erzy .. z . - , 

wy. Zatożylbym się. że potem . sprze~a kołm~
rzyk. jak '' yjdzi e z mody i Juhs1 kupt rę~a\Vl
czki. Do tego trzeba mieć osobny spryt t gło-
wę. a ona ma! . . . 

Koledzy pana Ignacego utrzymywa!t. ze tle 1 

razy zabałamuci się gdize dłużej w towarz:~
st\' ~i e, to wracając do domu. na scl10~ach zdeJ
muje już buty i c[chute.t1ko wsuwa SI~, n_a . pa!~ 
cach do S\\ ego pokoju, aby nie obudz1c sp1ące.1 
matżonki... . . 

To nicpra\\ da; ona nigdy nie spala. ~d~ _leJ 
lgnaś \\ racal za.", ieru zeny, choćby o sw1c1e! , 
za · ta\\ ał jt.1 na uo.gach. z gotowemi wyrzu~mi 
na nstach. z migre ną, z oczyma zapłakanerm. z 
głową obwiazat1ą , albo dla ~mia.nY z tw.arzą 
Gorgon•r, z piorunnjq~em we1rzemem. ubraną, 

iak d(') w·yiścia, w kapeluszu, w okryciu, z fłara.. s 
sib w ręku i ze slowami: 0 
• . - ,~~~oje szcAzę~cie, żeś .'w·rócil, miatam W la. 
s~re poJSc szukac c1ę po m1eście. Ty SUlniieni~ 
me masz n.ademną. ani nad sgbą. Pre·cz!... zda •. 
leka. nie zbli~j ~i~ d? mnie... Jutro się wy,p~ r. 
·\v:adzam od crebJe, me chcę żyć z czto.wiekietn, 
którym pogardzać muszę. I! 

- ~~.eż Justysiu!... ależ duszko·. p()sluchai, l} 
l)r0.SZę Ci Z .... 

, ~ Nie, nic nie słucham; idź p.recz, jesteś pł. c 
JanY znowu. z 

- Kiedy, jak mi Boga trzeba przy skćJtafłia 
ni~ piłem. ' 

- Klamiesz!.. nie piłeś? ... chuchnij! ·z 
. I pan Ig-nacy przybity, zg-nębiony, mu~al 1 

podelawać się tei mafżeńskiei k.Oł)troli, w kttQrej '' 
powonrcni e .va.ni J usty.ny wyrokowało~ czy ntąż 1:r 
\v:aca od ~I~bs~ka, czy od szklanki herbaty 'W 
k?tku kolezensk1em. Mala to staoowilo t6zn'icę ? 
V. dalszych konsekwencyach matżeńsklej bttr;0y · 
~t?ra bud~ila ze snu wszystkkh sąsiadt'n,v z~ 
sctan~. Nr~ ~.dbylo się w końcu bez octu, bez Z1 

k~>O?h .trzezw:~~ych, bez .bieg~niny do apte.~ i / ... 
k1 a~anJ~a kartor h w talarki, kteremi s.pazn,uiąca 
pam Justyna obkładała sobie rozpalone skrtlnie 
do rana. 
~ Dalibóg. ja nie jestem wart takiej PflCzci.!' 

wej baby! ~ P9Wtarzal sobie na drugi dzień ~n 
lgnac~, bl~dy, niewyspan_Y, zmęczony cafonocną 
krętamn~ I wzruszen1am1. ~ Dyabłr mnie sku. 
sili grać wczoraj tezo wista tak dlugoL. Ńie 
w·ola.tem ja spać s pokoinie? 

Na szczęście, dyabłi nie często kusili pana
1 
.. 

kasyera, chociaż jedyną jege namiętnością, po. on 
zostatą z czasów· kawalerskick, byty karty. f? 
·p . t • . ł d l . . . . wo 
.rzy~u;ga., ze re 1 o ręo w1ęce1 n1e \Veźmie ~~·bo 

mc m~ ~omogło. same mu \~tazity. Zap?mi~~ o de 
ostatmeJ a·wanturze, zap-ommat o Justysi, czek~·' , 
jącej ze śwjec. ą na schodach, siada l do st<Jlłka i!1! wygrywal - no\vą awanturę w domu. 3

,, 

Z b b . . I ~Z - ""o aczysz, ze aczysz, wspomnrsz moJe k 
słowa ~m6wiia ttm żona- ty się doigrasz cze. ~~J · 
g(). n ~ :n 

W zi.ą godzinę wypo\viedziała ;' doigral się.l 10 ~· 
Skusiło go Z n{) WU raz fatalnie; sprób~wal ~~:. 

szczęścia \V~ hazard, namówili gD przyjaciele,
6 

.1z 
których tak instynktownie fliecierpiata pani lg·du~e 
nacowa, wciągnięto go \V t<:rwarzystwo szule· .2.1 

rów z pr-ofesyi, siadł wiecwrem do kart, a wstalf~ 1. 12 . . . . K . ł "o' o S\VIc!e. arta mu me sz.ta, przegrywał C{)raz 
\Vięccj, chcia1 się odbić i brnął co.raz bardziej, n.l!l 
jakby za karę, że byt niepostuszny babie. Zgra·:~:on 
ny do nitki, oszołomiony, nieprzytomny, zrozpa· ~ - ,f 
czo.ny, powlókt się do domu, chyłkiem., pod ścia· ~LI 
nami kamie11 i c, jak z1oczyrka. Dobrze, już dnia·, 11 1 

J·o, gdy staną t u progu mieszkania, byłby si~ nom 
chętnie przez dziurkę od klucza przemknął, bo 
jak zgrzytu , łańcuchów piekielnych bal si~ \\O 

skrzypnięcia S\\·oich drzwi. 11 ar 
Nic skrzypnęły jakoś na szczęście i wszedl 

na palcach, -ośmielony ciszą w pokojach, - za . .l.br 
mJ-ast ŻQny, jak zwykle, wyszła do niego zaspa··n1l s 
na i wystraszona s-lużąca, od której stę dowie·Krze 
dzia1. że pani {Jd dwóch g·odzin niema w d{}ll11 ~an 
- poszła go sz:uka6. . 

- Aus kapelusznik! jrrtJ \ 
Te dwa wyrazy tragikornkznie wyrwa/. ill y, 

mu się z ust na wiadomość o ryzykow.nym kr 
ku Ilani Justyny. Miat ochotę przeżegnać sie :nyc 
odmówić litanią za konających za konającyc 

- ze strachu. 
W godzinę później, z zamkniętej sy.pial~ 

pailstwa, dochodzity odgłosy dziwnego dyalogu '\\la 
zdawato się, że syczący boa rozmawia z be.tz~ ~a d 
cym barankiem. J "ł ZOw i 
~ Nie klam, nie ukrywaj t otrze!... graleś na ł 
- Bóg świadkiem duszy mojej... dokc 
- Zaraz powiedz prawdę - znów gralei ( 

ileś przegrał... dziesięć? ... dwadzieścia?... iWł llli , 11 
dzi'eścia pięć? rzu, 

- Ach, J ustyciu, żeby choć sto... ,.t\\{) 
- Sto? ... sto?... a \\ ~ 
- Więcej, niestety L.. Pury 
- · D\\·ieście ? ... żeby się Pan Bóg skar na k 

człowieku! l ''n r~ 
- 2eby d\\ ieście t nliló• 
- Jezu Nazareński!... więcd niż d'wieście albo, 

mo;żc trzysta? ... trzysta?... 0 ~lłiE 
- Trzysta piętnaście - i to nie tn<Jich. Piec ;: 
- Trzysta pięćdzi'Csiąt!!! 

1 
l 

Ni-e, tylko trzysta piętnaście - ~opra;l '' ar2 
skwapH\\ ie g?os delikwenta - JustusiU, tY 
trzysta piętnaście. , k 

Co dalej się dziato z~ .drzwi~mi t,nalżel1~~ 
go trybunału, o tern lepleJ zamtlczec na ~ b ~zko 
faktem je, t, że drugiego dnia pan IgnacY nte · .·twe 
po raz pien1. s :r,}' w brurze od lat pię!nastu.ze znal, 
pietliądze przegrane znalazły się \\t duz~·tll, c łycJ 



11gilaresie pani Justyny, 0: kt6reg.a tst~ 
z ~Jara .. ~rmd ~-,d rnałżnne'k na\v'et nie \Vieclz.iał. 

'IlU O •t . . 

ba" składała w nim oszezędzone co .tńle· 
m ~la. ,.Ba ·ze na czarną godzinę, w tajenutlcy 
.t~enil ~ gros 
... zda. ed mężem. . , . . • · 
w~ \1feisce uszczupł?ReJ_ got?\~" kl za!&U or}gł~ 
iekrBnl l . skrypt następuJącej tresc1 z wtastro.1·ę-

-··~ Jl} pf'ld'"isem pana Jgnacego: 
1nn "-' p . • 

;luchaj · ż nie mojej w·inien jestem rs .. trzysta IJ.Iet-
, .:· ~tóre haniebnie przegralent w kar~y tn~r

)teś p~. o~_ei ostatni raz W· życin} pokrzy\vdza5ąc bte .. 
j oie dzieci. Dług ten święty obowiązuj~ 

C).:latJia, ' mkrvwać erowcz.~1ą gra.tyiikac}~ą. iaką ~li 
.~c;,1 w biurze. zrz~kając Slę. zup~łme 
:;!kich preteusyi do motch d_o~h~d{~\V ~· g~ .. 

mu~al G, ()statni hm1C\\·ot b-ędę, Jezeh słowa rue .. ~.·~;e. 
kttęrej l:rzymam". 

~Y ftłąż Pan Ignacy mial łzy \\" 0c'Zach... g.~y ten 
'~.~Y .. w , podpisy\<Wd. ale w duszy pow1e:dzrał s.o
"bZJUC( r~ p 

?u~, ·_ Dalibóg, moja babanta rozum- i ?YłłJ:Y 
tlW za , ,,~u m::afował po swojemu, gdyby stę me 
~ut bez zna 
pte.,. i :L .. ~~~I!!!I!!I!I!!!!!~~~~~=a!!m=!!!!!!S 

r;~~:, 0~~~~~io~r?~~~~}I~iaku l0CZCI· l' . 
• . na.panł .en ~n · 

Htocną Walery .Prz.ybu.rowiłd. 
e sku. 
.. Ńie (Ciąg dalszy.) 

1ec Ull:Siono. ms a w~ę 
skończyła i do króh można już pójść. 

- \Vięc idziemy do króla? - spytał Stasz
ka Młady. 

- Dobrze! dobrze! 
, ~ost~piła. parę kroków, zatrzymała się, za

\v·rocrła 1 pobJegta do Sam-bor~. 
- Sambotze, - rzekła - f)rzyrze-czc.ie mi, 

że nie odjedziecie przed moim 1)0\\TOtem od kró
la. 

Sambor popatrzył na ni~t smmno i odpo\'\"ie
dzjaJ: 

- Dobrze. będę cię czekał. 
Staszka nalegał by się spieszy1a i Mlada z 

bijącym sercem ruszyła za S\'\'Ym prze\vodni
kieiTL Przeszli prawie ca~y ob6z, śród mnóstwa 
ludzj, którzy cieka\·de przypatrywali 5Ję opalo
nej, brudnej nieco dziewczynie. w odzie.ży po
st..arpanej i zniszczoneJ. Nami·ot króle\vski mJe
śdf się na 1ekkiem wzgórzu. na. drugim kofJcu o
bozn i przed nim zatknięt4 była w ziemi~ \del
ka, czen.vona chorągiew z .ortem, kWn' głośno 
w·iatr miotał. Nam:·ot byf otwarty i u jego wej
ś-cia stał mąż nizkieg.o wzrostu. ale krępy i sil· 
ny. Na g.fowie mial w-y·soki kołpak bobrowy z 
c.zaplem piórem spiętem spinką, z błyszczącego 
drogiego kamicnra i złota. Ubrany byt w dht· 
gą opotkzę. \\ ydrami podbitą, z pod któ-rej wy
gl-ądały żółte trzewiki, z nosami mocno zakrzy
wionymi. Srał i maJemi. si\vemi, bystremi nie
zmiernie i dzikiemi nieco oczkami patrzał przed 
s.iebie i ręką mląt krótką kędzierza\vą nieco bro
dę. Długie włosy spadały mu na ramiona. 

. Mgła powcali rozdzieraJa się p,ocl \\:p.lyw·em Obok niego stał shvy. jak go~ąb m4lż! wy-
l panaloiJca, które wychylilo s.we złeciste. oblicze sokieg,o wzrostu, surowego oblicza. z hełmem 
ą, po. poza czarnych szczyt6w cfrz.ew puszczy. Nad żelaznym na gfo,~·ie. ustrojonym H sz.czytt~ w 
k~rty.tliorem ptynęly w;e mgle klucze ż&rawi i sokół pa~vi ogon, · zr.abiony z różnobarwnych pacror-
~Ie -~·boló\\' ko~ysał się na skrzydlack upatrują: ków. ubrany także w futrzaną opmiczę r 1?Zrm~-
1.u~t()lcbyczy. Tu na środ·ku jeziora nie sły.ch.ać by- wiat z nizkim, rnatym, snchyrn staruszktem w 
c~~: świegotu ptactwa i. cisza wielka na niem Je... purpurowej tuttannie i z małą, czerwoną czape-
oh'ka 

1 
ala, '~' iatr tylko przynosi.l tnelancllolijny SZłun czką na głowic. 

. uszczy. Po,\.v,oli mgła znikła, s1o~ke oztocHo . Staszko spostrzegłszy tych mężów. rzekł 
: moJe pokołne zwieróadlo wody, przejrzało. się w do M lady: 
;z cze-~iem, i Mlada ujrzała niedalekim już brzeg, na - Ten we środku. to- król Mieszko, a ten 

' ., · d d · k 1· L · 'l•/ he'mie. wnjewoda I(rzes~aw. a ten. to arcybi-al_ • 1oryrn unos11 sa~ ym D ogms ICZilYC1l 1 gwar " 1 . • 

,~ęi. r~.eni·e. k.oni ro~legaJo s_ię_ ,szer~ko. Wkró~c~ · skup \Vilibalch1s. Poktof1 irn się, gdy stamesz 
b

6
. 1

3 
!blizono s1ę tak,. ze rozruzmc mozna było ludzt, blizko. 

aczee,. · b. ł · · · , s~ ·b Jakoż 2_·dy stanęli przed· kró.lem. Staszk_o . l uuze. ·1a e nam1-oty, ogrusJca. 1UZ a prowa- ... , k 
ill fuzila mnóstwo koni i ~oHa je w \V:Odzie.. Spo.- zdjął ko:tpak z glowy i poktonii się do no~ ro
szu1ej!trzeżono· z brzegu łodzi·e i dworzanin stanąl na le\vskich. To samo uczynHa Mład.a. Kroł pa~ 
~sa 110jej i zdjąwszy ko~pak z gl-owy, potrząsał trzał na nią StlrDwo i spytał glDse~n grubym 1 c·maz . ~ N . d k 1' k.,. d . 1 
d .. L!ll ~,,. esoto. a ten wt· c · tcz.na uilotr zo SI nym: 

r zteJ, d b · h l d · b h k' C t b·a•DG"'o·\:\·a? Zgra·:;:oma a z romyc n z1,. u ranyc w s or.za- -- o o za 1 1 e. i · • 

pa ·1r pancerze, niektórzy w hełmy żdazne, w któ.- _ Mi.łości\vy panie, - odrzekł Staszko --
;o:cia: 'Ych sł·or1ce się przeg~ąda.Jo., ze~ral_a słę n~ brze- . jest to dzie\\·ka, któr~ znalazłem na przeci\\'nyrn 

dllia· gu1 PI'7.ypatry\.va}a SH~ clcka\v·Je Io.dkotrt 1 oso-· brzegJt, \vystany dla dO\\· iedzenia się, t.: o tam za 
;Y si~ bom na nich si·ę znajdującym-. og1de palą. . . 

1 • __ A cóż? zbóje tam są. czy moze Jaka osa-ąl, bo Nak~~niec przybilo. do brzeg-u~ na .~dory 
ał si~id11orzan111 wyskoczył 1 \\:itał się ze sw·ymi to.- . da pogat'1ska? - zapytał żywo króL . 

r _ Nl.f', miłościwy panie, jeno tę dz.Ie\YkG 11arzyszami. - -
vszedl - \Vitaj StaszkLJ, - rzekl do niego jeden ze znalazłem i starego jednego męża. Dziewka po-
- za.7.brojnych - Jużeśmy myśleli, żeś przepadł, uto- wiada. że do Poznania szła z poselstwem do 
~aspaJPJl s i ę, afbo cię zbóje zamordO'\·\-"ah, i \X/O-j~woda \\ 'as. król11. 
l.owie-Kt·zeshnv chciał już \\ · ysl'ać drużynę, by cH~ szu- - Do mnie? - za wołał Jvlieszko i ostrym 
d6mukano. ruchem zwnkiwszy się do M łady, zapytał: -

~ Chwała Bog11, zdrów jestem i caly, cho_ć Co rnasz za poselst\\ o? co ty za jedna? skąd 

ł
niG podrapano nieco. ale to z 'Własnej mojej wt- jesteś? · 

rwa Jy, - odrzekł wesoło Staszek. - Czeszka jestem. 
_ Czcszl\a! - zadziw i l się król i wpatrzył 'l kr Poczcm, obracając się do jed11ego. z obe~ 

; sie 2nych, zapytał: w nia ciekawje - może ty... . 
ącyc~ _ Czy już kró{ v.:stał? Przen,·a~ 11agle i spostrz.e.g:łszy, że hcz~y 

- Wstał i mszy świętej słucha z królo\vą. tłum dv, orzan przys.!ttchje. się tej rQzmow·Ie, 
•pial~ - No. to czekać musimy - odez,vał się do obrócił się do Krzesłav,· a i rzek t: 
tlogu \\lady, która wtaśnie wyszła z łodzi i patrza.h1 - \Vojcwodo, każ im odstąp1ć precz! 
1e,tZq~~na d\vorzan i na cale to gwarne i ru-chfiwe obo- A gdy wojewod-a nakazy\va! d\Y·orzanom. 

1 
•· .zowjsko. Sambor tvlko nic ruszy1 się. ale st1t bv si~ cdtbt:li, kr(:l pyt::~ l: 
' J 1 d 1 · _ l\;1oz·.e- masz poselstW{) od mego oica i ·ales na łodzi, wsparty .na wiośle i ponure spogrą a. m · 

dokola. brata, króla Bolesta\\·a? 
va1e~ Obóz rozłożony był pod olbrzymimi dęba- - Nie. k d· b 
iWł llłi, na snchem, śliczną murawą po.rosJy-1n wzg~- - Ano tak. - zauważy! król - s ą ze Y 

rzu, tuż nad samem jeziorem. Ludzr byto rnno- . zno'\vtt Bolesław mial biatogłO\VY :v pose1s~wr~ 
~t\W) i na oko M lada naliczy la ich okolo d\vustu. wysyłać? Co· [Y za i e dna? skąd S ię ltt \\ 'Ztąłas 
a \\ szys-:y uzbrojeni \Ve \Vlócznie, miecze. to·- w tej pHszczy? . .. 

0 
.. 

Por.r, Juki. w pancerze skórzane, takież tarcze, - - Odvm jechała na woza(h z krolo\~ 4 q-

kar3 ~ Q których pomalo\\ ane były różne ·znaki i pot- brówką, n;ą panią, napadli nas zbóje i mm c por-. 

l \rory, P_ rzcważ. nie jednak orty. Koni też było wali i zawte!di daleko \\ puszczę. , , . 'l 
. mnóstwo i kilka ·wielkich namiotów, uszytych - A! to ty? ... pa trzaiże! - ~'.a\\ 01al KI 0 -

ścJe albo z płótna, albo ze skór zwięrzęcych. Liczne Jakie ty się Z·O\\'icsz? 
0~nie się palily i na nich gotowano stra·wę, lub - Mlada. k \ chodźż-e do królO\\"CL 
Pteczono rnięshvo. - A tak, ta r • • '"\!lO ... 

Dworzaninat przezwanego Staszkiem, . to- rada cię zobaczy. MI d 
ra'' \\arzysze I}Oczęli wyp-ytywać, coto za dztew- . -Miłościwy królu. - przerwala 1 a a-
tYl~ (Z~na z nim przyjechała i co to. za jedeR, ten ja mam do was poselstw·o. 

Jztki rnru!<, co tam stoi -oto na łodzi? - Pos-elstv-.ro? od kogD? ~ 
- To J·est. .. nie poselstwo ... ale ma~n dac - Czy .la wrem, - odpo'l.vietdaJ na to Sta- . ~~· Dla nich to ucteldam 

zko. - Dzie\\rczyna Czeszka jest i z po·sei- wam ważne '\nadomosJ,.;.L · r 
stwern pono iedzie do króla. Ich dwoje tylko z rąk \VaJigóry, z. brodziłam całą puszczę 1 sz. :mt 
znalazkm na· tamtym brzcgtt. O zbójcadt ani do Poznania. d . . adajl 
. lyckać. _ vViadomościt> jakietto! ga aJ ze, g . 

j ~"' 

miejscu, przest<:powal z nogi na noge szarpał o
pończę i wolał: 

- l(rzeslawie, chodźcieno tu. chodźcie! 
Młada tymczasem opo\\·iedziala wszystko 

oo wiedziała a poselstwo Ottona. o zamjarach 
Wigmana, o gotującej słę wojnie, o tem, że 
Niemer \\ kmieciach, os~adlych za wielką pu
szczą, znaleźli sprzymierzetków, i tak zakoi1-
cz:r?a: 

iVlilośct\\',r królu. spieszylam ile sH star
cz:rlo, bo wojna t<> błizka. Otton już jest mie
d.zy S\\"Ymi i łada dzień zapewne \\·padnie z hor
dą WifiOHÓ\\' , 

Wieść przyniesiona przez Mladę, zrobłła 
silne wrażenic na królu i I(rzeslawie. Arcy
biskup tytko milczał. bo jako Wloch nie rozu
mial polskiej mo\vy. Krzesław zaś mówH: 

-- No, nie napadną oni zaraz. Znam ia ich. 
nie ruszą się p~en\·ej jak po żniw·ach, jak Z\Yierz 
się \\ puszczy rozmnoży, jagody i orzechy <k'ii
rzeią, miody po pasiekach będą go-towe i buczy
na o~ o.c urodzi. \V cześniej się nie ruszą. ałe 
i tak czasu nie \\'iele m-amy, trzeba coś radzić. 

Mieszko zakręcit się niespQkołnie i rzekl: 
- Chodźmy do królowej. 
Skinqt na l\11adę i poszli do sąsie'dnieg>& 

\\·iolkiego namiont, gdzie otocz{)na kilku stu.źe
bnemi, siedziała na ławie, czen,·onem suknem 
kryte i. królO\\. a Dąbrówka. Niemloda już była; 
w·ie:lkie, czarne, ogniste oczy miała i \Vłosy 
d·tugie i rozpuszczone, których niczeru nie po
krywała. jak dziewka, co gorszyło bardzo ów
czesnych Polakóv.'. Ubrana była także w fu
trzam1 opotkzę i suknię dlugą, modrej barwy. 

Ody spostrzeg.ta ctziew·czyn~, wpatrzyła się 
\v nią piłnie i klasmtwszy w ręce, zawo%a.ta gło
śno: 

~ M lada! M lada! ty t n? więc żyjesz? ską
deś 3ię \\·zięla? lvilada przypad.ła do nóg królo
wej, a ta pogiaska.ta ją po gfowic i poczęła się 
dopytyvvać, skąd się wzięła, co się z nią działo, 
jakim sposobem znalazła się teraz w obozie kró~ 
tewskim, w głuchej puszczy? Nim Mlada zdoła
ła odpovviedzieć na te pytania, juz król poc6lął 
mó·wić żyw· o i prędko· o margrafie Wigman.ie, @ 

vVitinach, o \\'Ojn·ie i pogaf1stwie, chcącem '\VY

tępić świeżo zaszczepi()ną nową vviarę. Króle
wa aż pon,, ała się z siedzenia, usłyszawszy lę 
'''"i adomości i załamała ręc.e) mówiąc; 

- Mieszku. co l:Zynić, co czynić? Kim sie
obrouimy, kim stawimy czofo żelaznym niemie
ckim rycerzom? Twoja drużyna ledwie .kilkuset 
zbrojllych wynosi, a niemców jest jako piasku 
~- morzu i z llirni jeszcze idą Wiłini i pogaJi
stw·o, straszne poga11stw'~o! A, mój Boże, mój BG
że! trzeba zaraz do Poznania wrócić, wici r>G
zesłać, ognie pozapalać, gród w iy\vności i broń 
opatrzyć. 

- Ba! - oz\de się ua to wojewoda l(r;2e
sta\\ ~ - do 'Poznania nie sztuka \Vrócić. Będrzie
my tam jutro na octwiecerz, ale cóż nam to po
rnoże? \V co uzbroimy gróu i kto go bronić bę
dzie? I nie w Poznaniu nam trzeba r.,.o.Jo sta
\>Vić nieprzyjacieJ.o\vi, bo gdyby on doszed1 aż do 
P.o.znania, to wszyscy kmiecie, \vrszyscy woje
wodo\\·ie, co teraz są pozornie chrześcianami, a 
w duszy pragną POv\lOt1l dawnej, poga(lskiej 
v\ 'iary, pol'ączą się znirn. Nam, krółu, trzeba 
iść ,,, puszczę, aż ku ziemi Wilinów i tam się 
oprzeć naiazdo\\'i. 

- Iść, dobrze, ale z kim?- spytal króL -
Zależc-liśm;y \\ ' pokoJu i wszystko trzeba dopie
ro przyg:otowywać. 

- Ja też myśl~, - zatmażyi 1\.r.zesJaw, -
że trzeba posłać gof1ca do Pragi, do króla Bote
slavva, by nam przys.lal na pomoc S\vych woja
ków. Jeno ten goniec nu.tsi iść zaraz, tu z obo
zu, bo do Pragi dalego, a czasu \Viele nie ma. 

\Vszystk im si~ ta rada bardzo pode bala. 
Dc.1bró\'l .. ka wolała: 

- Tak, tak, dobrze mówi Krzesła\\· . M.ói 
brat, król Bolesła\1 · , jest potężny i ma mnóstwo 
dzieln:rch \\ ojakó\\. Niechby nam prz}·słal 
choć paruset swych leźdców w żelaznych zbro
ja~h. to jużbym się i \Vigmana i wszystkich \Vi
linów i \\"Szystkich pogan uie bata. 

Poczęto zaraz rozmyślać, komuby powie
rzyć to ważne poselst\\"O, kto zna tę puszczę i 
jej rainiki i drogi. Napróżna Krzesław tarł czo
ło, nikogo \.\ ymyśleć nie mógł. 

- Z Poznania - mów~ l - to lat\\ o wysłać. 
choćbv ~~elish\\ · a. ale st1d z tej ogromnej pu
Si.-:z\· ? ... . \ c. t ~~ ·: kcd:l ..:"a::-u, dcbrc i d\\ a dn;. 
Pri: e·.i. d\\'a d:li. można k::twał drDgi zrcbić. Po-
5łać :n r;żna ~~aszka. ma dobrą g lo\\ ę, ale kto g~ 
przez puszczę przepro-.;adzi? 



Miada, która stojąc skromnic na tlboczu 
i)Jrzysluchi\vaJa się całej tej rozmowie, nagle, 
zarumieniona ~ilnic, Wj"stąpiła naprzód, pokloni-
1a się· do kolan królo.wi i rzek fa: · 

- . Milościwy królu i ty pani moja. Jest tu , 
taki człowiek, co zna puszczę doskonale, co ją 
zbrodził wszerz i \\ zdiuż, i który zaraz stąd 
nwże wyntszyć i doprO\\ adzić posł2, do zi<);:ci 
Pragi. . · 

~t(J.ą,ze;t jest ten człowiek? Któż to taki? 
- pocut{ się król dopytywać. 

,.-' iW ·1 Baczność R,o.da:y z ;::rop~'';:we~ynu i~ 
. ~oże_ niektórym Rodakom nie jest jeszcze 11 Paletoty 

.z podszewką wełrdaną. lub jedwabna 
. · fhrk(•a elegancko y<;ykonane · · 

·~J..Pt~~i·łłJ~' 11lł2l~.t·y •• , 
P" 33, 36, 40 do 48 mr~~· · 

Gotowe 'tlhll·n«'lia. i JU:tletoty o o o o 
o o o o o o o o l~ o k a :G (t e .i c e ~t; i e;. 

l 
mo, ze stę nasz znany rodak Bernard Zmud, 

:krawiec polsld, osiadł . '." Kastropi e, przy ulicvl 
który \\'ykonuie pod ~nvarancyą ubrania; Pal 
spodnie, wołoszki i wszelkie inne roboty, które ,e 
dzą \\: zakres kra,viectwa. \Vięc my niżej Pod~ 
pol~camy na~zego. rodaka Juawca Z~.\ldZińskie 

·mo1-na mu kazdą robotę, ktora wchodzi w zafirc~ 
'vrc _ ~\Ya z zaufaniem powierzyć. ' 

\Vtedy 1Wllada ·orzekła, że ten człowiek sie
dzi· tarr!' przy brzegu na łodz! i zwie się Sambor. 
:że je'st'·p:6ganinem. ale zape\vne, i?J;: mu król ka
że, póldzh~ wszędzie, że to jest czlo\viek 'dobry 
j uczci\VY, ··i 'Z puszczą obyty, jak z wiasną cha

Więc ~odacy popieraicie kr~wca Zmudzi!'1 s~ 
on zaslug:uJe na to, bo wykormJe robotę dobrą 

Ubr·t~niu d a ddł'ł:i, o~nhtw~· spodnie g-waranc~vą,. A gdy cłtodzilo o sprawę naszej r 
i ialdet:h z "'Fet•ła pol.fh~i'.e~ IHh "'III!. e wości. to nie żalowal cz~su ni atlasu, bo .iest dot 
w"'ZY"~tkieh ~i~·Uua~ei&'l':h. . · Polakiem, tak w <1otmu jak poza domem. Jest 

· 'I:'Młr 6 · D · o tem przekonani, bo każdy z nas by,l po ubranif 

tą 

· Któl us{ysza\\'szy to, nat:,.·chmiast · kazal 
w.o.tać 9amho!·a. Przyprowadzono go do na
mi\Otu, z.dziwioneg·o i przestraszonego ni'eco. 
Przysżedt, p{)kł:onH się królowi de kola.n i sta~ 
·lląl \\-.,,\1ifi~ry~'1 nliC, spog!ąd3jąć niesp0kojriie i . 

l 
il.la. i: romm, o00b[lm. każde aziecko po polskn przemawialo. \Vięc l<oc 

. l~:.manr. nnjlept'ze i najtnit~ze, źródło ?.nkul)na ha.slem· n2szem .,S\vój do sweg:o!" 
WJI}..~~u.ttny~h lep~1yc.•h ~bi."aJ'i mHdi'&ch M. Sickierski, Walenty Tymkowski, Ig-nacv 

· - ::-==:=: podług "'~fbi';.' ~--:;:::__ .Mich~i.r I)ereżyi1skł, Józei Pisarek. Antoni --
Karol Strzelczyk. 

·~-~·_. __ ~~~~~~·,~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

nieufM~ tl8kó'EL · · · 
' · .. Król zwródł się do niego i spytał: 
· - Ty kmieć? 
- Kmieć. 

· - t\~k~1z ci daję) byś szedł stąd zaraz jako 
przew>Cidi1ilt posła naszego do Pragi, do Czech, 
do króJ a· ·Bolesta-..va. 

Wybór, dobroć ·1 
i ceny 

bez konłntretu~yi l 

84 g>~a~~1;t~ i . 
wtłdek 

Sambo l' ·wytrzeszczy{ malef1kie · ocz:r · i· 
·. d!'!'I'WOUi)1Ch de-<efO· 

·.rz·ekł: · 
- Ja nie wiem gdzie .Pr'aga nigdy: tam nie : ·, ·wych · i czy~tych. 

byfem. '»6·g a t u n k ów 
· -'--A \Vroda\v, wiesz gdzie jest? /. ·., wr. hornsch 

- Vv.tocła\\? a to ,,·iem ... tam het za pu- · • . . nalewek; 
sz-czą. - · 

- No '; to pójdziesz do \Vr-oda\viar do na·- nale·w~ .. l pomarań-
szego wojew;ody i on ci wskaże drogę do Pra- krysahz. i .,~zową, 
gi:· Dostaniesz konia·, szaty nowe i bmń ~ L: p·ój- . . . t suwkową. 
d'zi'esz zaraz i poprowadzisz po s ta na.s!l.G'gO'.: M· : ImponlUJ~~y~ jarzębinową, 

Sambor stal nie pojmując tego \\ s-z~:stkie- w~ na. aze i . ·wiśniową 
nnny: . ' go, al nakaz był \vyraźny i M.lada pa-trwJ'a .. nań ~" 

oczyma pełnemi prośby. l _ nale\v.ki. nastÓjki~ 
- Woia.wasza, panie- rzekł \Yh:;ol\Cu- · zo"o,.,anu ~ 

· pójdę ·gqzie każecie. ·, ., . . . ' jedyny orygi- 'wiśniową, 
- Sp.iesz :jeno, czasu ni·e trać! - droda.t WIQ- : nalny pomysł, porzeczkm,vą, 

. świadczący o śliwkową 
jeWIOda:-KrzesHrw. rzetelności . d ' 

- Aiam gotóv,y, choćby zaraz. , . _;wyrobu~ · ,Jago ową. 

Jako,ż .. w·kr.ótce potem, Samb-or ze Staszkiem nalew_ki, !nal~wajkę, 
\.vyruszYiiRo.ntio· 'i zbrojno w poselst\Vie,' a obóz .. lmaTmo•vą, 
króilewskf 'Ż':t'inięto i puszcz.ono· się z pQ\.\rrote;m bez clarkową, 
do PoząaH 'ia·.i . , dereniową, 

__ ~,(~i:;_~~L> ~- o~~~-~~IJ:;~E:~~ą, 
.. ·," z i• różnych slronll Jub stare ~:~~~~~~~~ą~ 

W Alstad1eu i Dtimpten po raz pier'W'St.y 'kH- . . . r~liwkową, 
ka ·socyalistów wybranych zostat:o · dd'. rady : podlog , porzeczkową, 

·'·' ,· z·araso'w·. \podolską,, gminnej. · · ( , t' . pomarancz. 
Gełsenkił"cheu. Dziecko. rodziny Vosschen · 

polec~t 
zbliży lo .§ię zbytnio do pieca . . sukienki s,ię z?ięty 
i-biedact);V;O strasznie zost;:tło . IJ9parwne. B. 'Kasprowicz 
· W Berlinie zrobi·ono z domu karneg.o moa- , 

hit i z koszar ulanów osobny obwód wyborczy, Gniezno, 
w którym razem mieszkają 7 wyborcÓiw wybie- Hamb \lfg, ?;~y~Hn. 
-rających"·6 walmanów. · 

Ig·naey Jankowski, Wanne 
ula Apothekerstr. nr. Ga. · 

Przy moim wielkim obrocić jestem zado\vo lony małym zyslfiern. 
Aby jeszcze większyob1·ót osięgmtć pówziąłem jeszcze 

"' ·iłl ,. .. t~en" . ·pOZIIIZSC~ 
aby każdy mókł towary spo:i;y ·~vzę umnie zakupy••vac. Mam nadzieję) 
że będę jeszcze raz tyle o~biorc6w mógł obsłużyć. jak do tJ'chczas. 

. Polecam szanownej publicznosci we vVanne i okolicy mój 

wielki wybór materyj łokciow~'ch 
jako to: nuitflr,. e na czarne suknie od na,itańszych do najdroższych cen 
H..óżne ·u•ł.ltew,-e w najno-..vszych gatunkacl1. 

'Wielki wybór fartuchów dla niewiast i dla. dzieci,· koszule damskie, 
męzkie i dla dzieci, .oraz pońł'lzoeb." i szkarp et.& i. Dalej polecam 
wielki wybór tu~ftkÓD i k~ron.PH<. na pościele powłoki i wsypy i 
wiele innych towarów, które niewymieniłern, sprzedaję po cenie łJardzo 
~~iskhj, a townr dobry. . 

Rzetelna i tylko . polska usługa! 

..Towary., 
q-..,.. 

·uszko d z o· n e · p r z·e z p o ż a r 
około lO 000 metrów 

towarów. bawełnianych 
z pewnej wielkiej fab~t .ykt które na 1·ogacb p1•ze1. 
pożar zostały cokol,~iek us ,.kodzone~ przy_jdłł od 
d:t. · 1.1!1 po nieznanych llotąd tanich cenach na sprze· 
daż. · 

NI. :ł..,romm, Rochu n~. 
· Oioten. Król szwedzki obecnym byi przy 

()twarciu kolei żelaznej sięgającej do najwięcej 
na pólnoc wysuniętej okolicy z Gellivary' do 
fiordu Ofnten. Tor ten kosztowal 35 milion. ma.
rek - ą. ma wielkie znaczenie. dla Szw·ecyi· i 
Na.twegii,· , gdyż ot\vie.ra k0munika:cyę, a za nią 
przewóz w;e. wnętrzu Szwecyi, dortychczas mało 
dostępnem~ 'nagromadzonych skarbów podziem
nych, ?C1;~,1~ra,i<łcych ogromne poklady rudy ze
iaz.nej. C~.; L1<~1Cj L;munikac~'i nie mc·żna' by
l-o z i1ich mieć ?,adnej korzyści. Wiemy, że że-

Drukarnia "Wiarusa Polskiego" 
n~··;,·'· 

lazo szwedzkie z Upsali przywożone w głąb 
Europy, jest najlepszem w świecie. Kole] ta mo
że wplynąĆ, na. przyszlo·ść. na obniżenie cen że-
laza. .( . 

Berł!ii1~· ·romi~dzy polskimi robotnikami za
tnrdnidnyh:i'i '.V cukrowni Alt-Rauft (w sąsi~e
dztv:ic· Berlina) a parobkami tamtejszeg·o domi
nium panowały od niedawna swary; szczególnie 
jednego ·z "polskich robotników upatrzyli sobie 
. niem.ieccy .,parobcy i czatowali na niego., gdyż z 
innymi towarzyszami wracał \vieczorem ze wsi, 
gdzie załatWiHli zakupy; niemcy uzbrojeni w 
s(:k2te kije·, n?.pad'Ji na Polakó'\v, zbili ich, przy
czem· ów upatrzony przez nich wróg odebrał 
kilka tak silriych uderzefl w glowę, że jeszcze tej 
samej nocy ttmarl, pozost3Jwiając bez wszelkich 
środków. żonę i dwoje drobnych dzieci. Jak się 
później pDkazaio, zabity nie był wcale owym 

·\vrogŁ:em, którego zakarbowali sobie niemcy. -
1Tak postępują ,.dobroduszne" niemieckie mi
trh<:. p.~,! TITll'l!"r ~Yr:"IT';ittkr! 

• • --

M aJthe~erstr ~ 17. w ·o ... ~.h ·-·~~n41 Malthesał"str~ 17, 

gustownie, prędko i tanio == 
wszelkie prace drukarskie 

mianowicie 

ostawy, programy,' karty wst~J•n, kau·ty legitymacyjne i 
karty do kwitollrania składek anie~dęc~J:nyeb~ koJ•erty f pa .. 
pier z · nazwą tO'Vł'&rzystwa lub "' naz'łviskie•u osoby pry .. 
watne.j, zaprosze11ia weselneĄ karty 1u•h~c!a.jąee i wizytowe, 

płaka.ty, prospekty i t .... d., i t. d. ---.•• ._.. . ...,.___ 

U w a g n,. Przy wszelkich ~amówieniach prosimy podać ~~awsze 

dokładny adres, aby przesyłka nie opótnił.a aię. 

Adresować należy: ,,,Wiarus P.olski", Bochum. 

---·-··-- .. ------·----------------------------------
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·ł3dlienne pisn1o ~'id.owe dla Polak6w ta ob$zyźnie, poś\vlęcotte spr·a"~Gri::t n~rodowym, politycznym i zarobko"vym. 
-·---------------------------------------------------------------------------~ «llli~~fł uch:tłli.i!ci~ t: WY~.t.~k!~rti ii~l ~oh~i~lllt':SIYCZ 

'M ,g;l1łi,:JtłltJiM r~Ut!Urnnra w. t.z: .. Nuk~ łC~tttUQk1,;."! ty~ 
łi~D'l~ibt~ I$'0~1.:CUYM Ji., ~' ,,OloJ ff.Ó03~k~~ ~ bi!!łll'dw 

.i.~v~~. en~ p~nm!:itm Hł<łrackitm p, t •• Zwi~rthuUo". 
i?§f!riiil~!il·lllb ~WI!\fłlhl~ ii!.l P~C:ł:Chi l fJ. lit'I~,O~'":H;~ W:fllOłi 
ł ~~- ~ fo~ .• i r nd.rwJunl~m do domt 1 ~!!t, ~~ h:u~ 
.. J.W\$rvl' PuhakJu t:lltdnny fes\ 't}' c~młik'; rt~lllłtitw:ofm 

ll'ztd 1UHtkitm •• t P~)h\~ich 11 nr. l~Ji. · 

lódl słę l pracuj ł 

ZiK !l'lu:raty placi sie za miejsce rządka drobnego druk; 
HJ ~(rn . , a za o~~:loszenia zamieszczone przed inseratami 
·t (lfen. Kto czesto oKlasza, otrzyma odpowiedni opust 
c:c~ti n.bat. Za tlemaczenie z obcych języków na polN 
i!lit! nic sie nie placi. _:_ Listy do redakcyi, Drukarni 
~ ~(t~h;garni należy oplacić i podać w nich dokladny 
Młrie:S piszące~o. Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
k~rupond.entów bez ich upoważnienia nie wska?:u je się. 

li.('r:lalwya, Drnkt&rnia i Ksif,igarnia snajdu.je si~ł pn"~y u hey M.altł.tet:ler:~trasse m. 1.7 na dole. -- Adres: ~"\7\'Tiaru~ Polski", Bochum .. -- III' 

~hHlzlee polsey ł Uczcie dziee~ 1"e 
;~·O(!'ne. czytać i pis~u~. po r.·olsku ~ Nie 
;· p.":: Pt:t1ak1em. kto :notomstwu ~\.~e!{ijo 

, .. -:t'> !!'T•f'T'.'/: 'r.;lę pozwoli\ 

% wypadków dnia. 
Czy będą biskupi polscy w Ameryce? 

15 biskupów amerykalJskic.l1 \Vraz z kardy
nałem Gibbonsem oświadczyło się za przyzna
niem Polakom \V dyecezyach przeważnie pol
skich, biskupów ich narodowości. Większość 
biskupów amerykańskich OŚ\>.:iadczyia się prze
ciw. Kongregacya Propagandy \V. R.zymie zaj-
1nuje się -obecnie tą sprawą i zape'wne przydzieli 
każdej dyecezyi częściow1o pols~5:ie1 jeneralnego 
wikaryusza z tytułem i prawami biskupów. 

Nowe przezwisko pruskie. 
Wieś Cielęta w powiecie 'brodnickim o-trzy

maJa nazwę urzędową "Zeland". 

Przeciążenie nauczycieli. 
'V odolanowskim powiecie panują bardz;0 

smutne stósunki szkólne. W Raczycach uczy 
d:wóch nauczycieli w 4 klasach 250 dzieci, w 
Uciechowie · 2 nauczycieli 250 dzieci, w Garkac h 
mamy od dość dawna w 5 klasach 3 nauczycieli. 
W Granówcu było miejsce katolickiego nauczy
ciela przez rok caŁy niezajęte. Drugie miejsce 
w Swiecy i Tarchalach nie zajęte, w Św·iecy na 
180 dzieci jest jeden nauczyciel, tak samo w Tar
chałach na 150 dzieci. 

Można sobie wyobrazić m~kę nauczyciela 
z 180 dziećmi przy dzisiejszym przewrotnYln 
sposobie nauczania, mającym na celu germaniza
cyę dzieci polskich. Nie dowodzi to także, że 
rząd dba o swych polskich poddanych. 

Lepieł późno - jak nigdy! 
Z powodu wyborów w okręgu pszczyńsko

rybnickim gdzie centrowcy połączyli się z. kon
serwatyst~mi i woleli stracić jeden mandat, niż 
~go dać katolikowi Polakowi, dodaje "Kuryer 
Poznaf1ski": ,Dobrze, że jednak wreszcie za
graliśmy w otwarte karty z centrowcami! śląz
kimi."- A my dodajemy: Dobrze, że wreszcie 
i "I(uryer Pozn." się przekona!, iż. centro'\Voom 
o sprawę katolicką mniej chQdzi i że niemczy
zna stoi u nich na pierwszcm miejscu. Kto cen
trowcó\\ ~ila <.i:obu,e, kw uu~ULY nimi żył i 
Praco;wal ten wie że są oni wszędzie równi -

' ' . h czy na Ślązku czy W' Prusach Zachodmc , na 
Warmii lub w 'westfalii. Dobrze więc, że choć 
.teraz otworzą się oczy wszystkim wygodnym 
·]ub krótkowidzącym którzy sądzili, że w cen
tTum lub przez' centrum możemY coś. z~ska~. 
Mamy nadzieję odtąd więcej nigdy t mgdz1e 
nie będzie się l~du polskiego naganiało, aby od
dawał głosy na centrowców. 

Telegramy. 
S t u t t gar t. Podczas wielkiego pożaru, 

iaki tu szalał, zginęły trzy osoby w płomieniach. 
W i n d s o r. Na odjezdnem, była włoska 

llara króJe,wska przedmłotem gorących awac~i· 
M a dr y t. Przy CaecedUli zderzyły stę 

Jl()ciągi. 2 osoby zabite, 17 ciężko ranne. 
B a r c e, l o n a. Studenci urządzHi tu gło

śne demonstracye. Policya musiała przywrócić 
JlQrządek. 

N o wy jor k. Na San Domingo wre 'val
ka. Marynarze francuscy wysiedli na ląd. 

Władysław IV a za. 
Po śmierci Z rgnmnta III Polacy nie' myśleli 

o \Vyborze żadnego innego kandydata. tylko 0 

najstraszym syn i e zmadego król a - \Vładysfa
wi,e, którego tak kochali, że biada temu, }<toby 
się był z innym odez·wal. Sejmy jednak odbyły 
się jak zawsze i d·opicro kiedy inż byto p6ł go
dziny do zamknięcia sdmu elekcyjnego - jedno
gtośnie obwołali królem \V ladysła\Ya, na Z\\ an e
go IV-tym. 

Zaraz po koronac_ ·i \.\"Yrtrsz:)·ł król \tVlady
slaw na wojnę przeciwko Mosk\\'ie, alhowicm 
W. Ks. Moskiewski korzystając. z bezkrólewia 
wystał 100 000 wojsl\a na oblężenie Smole!1ska. 
Broni'Ii się mi~eszkańcy przez caJą zimę - z wio
sną król wyruszyJ z 15 000 rycerstwa, a nade
szlo i 15 000 l(ozakó\v. Kiedy król przyszedl 
pod Smoleńsk i ujrzał oblegające wojsko - opa
sał je także i trzymal w oblężeniu, póki się nie 
poddali. Pozwolil im król wyjść ze spuszczoną 
broni(\, a bogate łup~' wojepne po nich d.ostalv 
się naszym. 

Jeszcze król z tej \Vrojny nie wróci!, kiedy 
się wszczęłar no\va od południa. Abazy basza 
wysłał na Ruś Tatarów. 

By! on Rusinem. nazywał się hvaszko, w 
dziecit'ist\vie ponvanJ-r w jassyr, wychował się 
w muzułmaóskiej wierze. Tatarzy ogromne za
brah lupy i mnogo jei1ców, ale pognał zar nimi 
hetman I(oni·ecpolski, aż pod Sa~owy Róg na 
Mol\lawii - i wsz.ystko im odebrat Tego same
go roku wpad.t Abazy basza na Ruś z. 55 000 
Turk6w; hetman miał tylko 11 000 rycerstwa, 
ale ich Odpad zwycięzko z pod KamieJ1ca, tak 
że Abazy ze wstydem wracać musiat Wysła
li potem Polacy Stanisława Trzebińskiego do 
Stambul·u. żeby się upomniał u Sułtana o zer
wanie pokoju. Sultan hardo odpow·i,ed·zial żą
dając, żeby Polska islam przyjęła i haracz pła
ciła. Na to odrzekł Trzebil1ski: .,W takim razi e. 
lepsza: wojna". Gotował się już sułtan do wojny 
ale poslysza\vszy o zwycięztwach Polski nad 
Moskwą - prosił o pokój. 

SławaJ tych zwycięztw rozeszła ię po Eu
ropie. to też kiedy przybyło właśnie poselstwo 
po·l skie krńl8 \VJadyshnnł dn Rzvmn - z za
pah:m b,r1v \\i tan e. N~t cze1e onego był Jerzy 
Ossnli{Jski , kanclerz W. K. Ojciec :w. bardzo ł a·
skawie go przyj~ł. Ossoli!'1ski odbył wjazd do 
Rzymu tak w·spaniały, jakiego· Wł·osi jeszcze nie 
widzjeli; niektóre koni e mialy złote po dkowy, 
umyślnie słabo przybite, żeby odpadały - a 
ubiory 'POSłów Iśniały się od zlata· i drogich ~a
mieni. Szczególnie iednak podobal o się \V lo
chom pobożność posła i piękną \\'ymowa. 

W1'adyslaw czynił starania o odzyskanie 
korony szwedzkiej i gotów byt wie ść wojnę, 
lecz nie poparty przez PolakÓ\\' odnowi! r. 1635 
w Sztumdorfie rozejm na lat 26, mocą którego 
trzymane przez Sz\vedów \ V czasie rozejmu 
Prusy, w-ró-ciły się Polsce. 

Król Władysław ożenił się z Ce cylią Renatą , 
arcyksiężniczką austryacką , dobrą, i pelną cnót. 
Dał im Pan Bóg syna, który zo.sta i ochrzcony 
imieniem ·ojoowskiem: \Vladyslaw Zygmunt.By
lo to' dziecko anielskie i nad wiek swój mądre, to 
też i król i Polacy kochali je niezmiernie. W 

kilka lat. potem umarła Cecylia I<enata, a \Vta
dyslaw ożeni~ się p6ź.niej z Maryą Ludwiką 
Gonza~ą. Rs. francuską: była ona z tej sam.cj ro
dziny, co św. Alojzy Q{)nzaga. 

Tymczasem za panowania tego króla Ko
zacy nietylko inż bez pozwolenia luóla najeż
dżali kraje tureckie, aJe skoro im te.go zakazy
wano, poczęli z Tatarami zma \\'iać się przeciw
ko Polsce. To przekonało króla, że lepiej będzia 
z Kozakami obrócić się na Turków i TataróW' 
- toż samo myślał i hetman Koniecpolski. Lecz 
ponieważ wiedzieli, że szlachta. na wojnę zacze
pną się nie zgodzi, postanowili wszystko w ta
jemnicy przygotować i uderzyć. \Vlaśnie na 
ślub króla z Maryą Lndwiką przybyli posłowie 
- legat papieski i pose! wenecki, obaj z tą pro
śbq, aby króla na WIQjnę ·z Turcyą nam(}wić, .a
biecując wszelką pomoc. Król z, radością na to 
przystal i \\ zięli się wra.z z hetmanem do zbie
rania· wojska· i broni; Kozaczy otrzymali rozkaz, 
żeby przygotowafi czajki na morze, a królowa 
posagiem swoim przyszla w pomo.c szlachcie. 

Nagle cios spada - umiera hetman. Jednak 
to króla nie zachwiało i kiedy już wszystko by
l·o gotowe zwołal seim, żeby otrzymać pazwG
Jenie na '\Vojnę. Niestety - sejm. żadną miarą 
na wojnę .nie przysta<wai; daremnie król przema
wiał do sumienia Polaków, prosił, blaga! - nic 
nie pomog!o . . Żąd'ali, żeby król zaciągi (to jest 
\Vojsko zaciągni,ęte, ~najemne) rozpuścił. Wlady
sław wspomniał na syna, którego kochał nie
zmiernie i pragnąl mu zapewnić koronę, \\ h;c 
ustąpi!. Nie p'()dobalo się to zapewne, Bo~u , że 
sprawę chrześcia,J1stwa i Polski dla syna po
święcił. Bądź co bądź było: male.óki W Jady
sław Zugmunt umarf. Zbolały ojciec wyznal, że 
gdyby mu Bóg syna wcześniej zab . al - za ni..:
by od swego zamiaru nie był o'dstąpit Większą 
jeszcze karę spuścił Bóg na Polaków, którzy ni;; 
pamiętali, że byto ich zadaniem' walczyć za wia·
rę. Ataman Kozaków &hdan ChmielnickE 
zbuntował się o to , że od lat kilku żołdu l(oza
kom nie wypJacono, zmówił się z Tatarami i 
najechał Ruś. .Hetman w. kor. Mikolai Poto:ld 
\Vyruszyl przeciw niemu z wojskiem, a najprzód 
postał syna swego, tulodziutkiego Stefana z kil
koma tysiącami. Ten spotkał się z Chmielnic
kim pod Zóltemi Wod'ami nad Dniep ;·em, ~dzl e 
Polacy mężnie walcząć wszyscy pra\Yi;; zgin~li 
:ub p~·sz!i \\. riC\\'Oi ~. Stefan. \\" no ('WO!i także z. 
ran u marł. Hetman dowiedziawszy się o tem 

, nieszczęściu. na gwa1t słal do króla o pom.uc, 
lecz zamiast tego doszla go wieść, że król już 
nie żyje: w drodze z LihJvy do Polski umarł -
po ~.:hrze.ściałlskn. Lament byt \\ ·i elki w naro
dzie po ukochanym królu. v..; tym samym ty
godniu Pot<Kki z hetmanem polnym Kalinow
skim, ponieśli klęskę pod Korsuniem ł z resztą 
wojska poszli w niewolę. Tyle więc naraz po
s tradara Polska: króla, hetmanów i' wojsko. 
Stało się to r. 1648. 

Walka z urzędami s ul nu cy\\ ił n ego. 
\Viadomo , ż.e niektórzy urzę.dnicy stanu cy

w ilnego bardzo często próbują niemczy:. ·m iona 
polskie. \V sprav. ie takiej dlugą przepra·wę mial 
p.an Antoni Janicki ze Zdunów, lecz sprawę 
przeprowadzić pomyślnie dla siebie. Podajemy 
poniże j w Uomaczeniu dla pouczenia inn). \..h 
ostatni wyrok i uzasadnienie tego. 



. \Vyrak. 
3 . .E. R. 117/03. 

W sprawie zażale.nia . Janickieg-o \\ yrok 
izby feryjnej królewskiego sądu zien1iallsk iego 
.w Ostrowie z d. 26 sierpnia . uzupetnia się. jak 
11astępu~·e: 

Nakazuje sfę urzędnikowi stanu cywilnego 
w Zdunach w dokumen.cie narodzin · num., 
32/1903 d{)dać do niemieckiej pisowni 1m1enia 
polską w . nawiasach pisaną w taki . sposób: 
"Wtadyslawa". Kosztów sądowy-ch się nie p.o
licza. 

Uzasadnienie. 
Urzędnik stann w Zdunach wpisał imię cór- . 

ki mistrza . ceglarskiego, Antoniego Janickiego, . 
podanej przez tegoż dD zapisu w następnej for
mie: "Wladisława" i nie chda.t \Vp~sać imienia 
\ V' J)Olskiem brzmieniu "\Vładysława". - Sąd 
okręgowy w Krotoszynie, do którego się Z\v'J·ócil 
Janicki z wnLoskiem o poprawienie dokumentu 
naro-dzin przez dopisek "Władyslawa", ()drzucil 
wniosek wyrokiem z d. 4 czerwca · r. 1903. po
nie\vąż niedopatrzył się niepopmwności \V niyśl 
§ 68 ustawy cywilnej. · 

Izba . feryjna sądu ziemialiskiego w Ostro~ · 
wie, do której się Janicki udal z zażaleniem, ia
\Vyrokowa~a uchwalą, z d. 26 sierpnia 1903 r. w 
i:ym sensie: 

"Odrnowa urzędnika stanu w Zdunach zapi
sania do dokumentu narodzin nr. 32/1903 imk
·nia dzieckat z tak naz\vanem ) '· z kreską, jest 
iflleuzasadnioną, nakazuje się urzędnikowi stanu, 
aby doda{ d:o niemieckiej formy ,,vVladislawa" 
w na·wiasach formę .,\Vładislawa''. 

Wtedy Janicki wniósł do obecnie wymku.
ją~,.;eg-o sądu o u-zupełnienie wyr{)ku w ty11ł sen
sie, aby w· wyżej wymienianem imieniu zamie- · 
niono "i" na "y·', ponieważ żąda! en w urzędzie 
stanu tej 1o-rmy zapi'su -- t. j. vVładysława. Do 
\ vni'o.sku tego należało się ' przychyhć, jako się 
też staJo. · 

vV \Vyroku z. dnia 26 sierpnia 1903 roku \V'Y
wiedzi-ono, że rejestry stanu, ja:k,o talde, mają 
.być prowadzone po niemiecku, jednakże naka
::z e.m z dnia 12 listopada 1876 dla vV. I(s. Pozna!'l
·skiego (w oryginale Provi·nz Posen) pozwnlono 
imi<Ona ·osób polskiej narod:o\v;ości, których pi
-sownia różni się od niem.iel:kiei, doda wać ,,- na-
·,viasa:ch w polskiem brzmieniu do zapisu \V 

)brzmieniu ni'emieckiem, tak że, ponieważ Janicki 
jest Polakiem, urzędnik stanu pow-inien byl za
stosować się do wniosku .O zapisanie imienia w 
polskiej fonnie. A ponie\v·aż, jak SLldow,nie 
stw1ierdz·ono, polska forma· imienia, ó ldóre· tu 

f . ·" -, ·~ 

LELUM PO.LELUM. 
Opowiadanie hi::3toryczne z X vvieku 

n.aph;ał 

Walery Pr~yboroWI·Id. 

. (Ciall dals2v.l 
Tak mówii z uniesien :i em Staszka, a Sam-

bor p-okłoniwszy się Mieszkowi do kolan. pra
wil: 

- - Król Bolko. pan godny, niech mu Bóg da 
zdrowie, zmartwił się sr-odze \\·aszem l}ieszczę
ściem. miłościwy panie. i przysyłając wam .d\va 
pulki swej jazdy, przysyla zarazem przez nas 
swe J) ozdrowienie .. - A oto są jego pisma. 

-- To mówt'-lC, sięgnąt Sambor do torebki, 
którą :tiiat na piersiach i dobył z niej zwitek pel'
.gamiJw wy . ki:ńry wręc7ył królow·i. ten zaś za
raz r: ~ <: lai po ksi·ędza Benedykta, by mu o<.tcz.y
tal pi-smo. bo sam Mieszko czytać nie umiał. 

Radość teraz była wielka na d\vorze i w ca
lym grodzie. Arcybiskup . \Villibaldus w nowD 
\\nzniesionej katedrze, której wieże nie byly je
szcze uknrkzone, odprawił uroczyste dziękczyn
rle nabożei1stwo, a w grodzie , czyniono prz.ygo
tO\\·ania na przyjęcie posifków czeskich. Bito 
woły, cielęta, barany i Ś\l" inie, pieczono chleb i 
piwo toczono. żeby ugościć Czechów. l( ról cho
dzi-l wesoly i wolał szarpiąc \ve.dług Z\\·yczaiu 
swą brodę: 

- Nicz ego nie żato\\ al:. wszystko oddam, 
bo to moJ zbawcy. 

Na dzi edzil1cu zamkowym pieczono wię(; 
\ Vio(y i gotow<lilb · strawę. Dla koni Z\'lożono o
wies· i siano i ruch był ()gromny i król gadał: 

-- No. kiedy mam dwa pułki w' żelazo obra
,nei jaQ;dy czeski-ej, drwię sobre z Wigrnana: i \Vi
linów i pogan. Dam ia im taką krwawą pam.ią
tkę, · że przycichną na długo· i b~dą wiedzieli co 
to znaczy nowa \Viata i król polski. 

W I A l( U S P O t: S l( l. 

chodzi .. cdmienną jest od niemieckiej i to niet},..l~ prowadzeniu ta'kich praw; .. które mogą przynosić' zeba 
ko z powodu ,J" kresko\\·anego lecz także z po- korzyści matcryalne i moralne ludow'i polskie. ies 
wodu ,,y .. - czyli "\Vładyslawa", jest zatem inu. Połityka pczy nas dalej, iak bronić swei ~ 1ed 
ocZY\\: isrą omyłką, jeżeli \\' pcprzednim wyro- skóry u siebie \V domu a więc w• świątyniach !JszY 
ku żądano tylko zmiany "1" a nie żądano zmia- naszy-ch, do których zakrada się powoli niern. 1,~ich 
ny .f· na ,,y''. czyzna, w sejmikach powiato\vych i gminącb. :a pa 

Ponie\vaż dalej na podstawie wniosku do PoHtyka zaznajam~ia nas ze sprawami socyalne. ażeb 
prezesa rejencyi z dnia 9 n1arca 1903 i wyroku mi, to znaczy, ze wszelkierui prawami i potrze. eśni 
sądu okręgowego ze strony Janickiego żądano bami, które mają -na celu poprawę doli klas niż. 

, 2. góry piso,tv:ni ,.Władysława'', wydałv się na- szych1 to jest ludzi zależnych zarobkowo. tld sz 
kazanem, uzupełnić \1-tyrok z dnia 26 sierpnia v,·laśdcieli i posiedzideli \-Vszelkiego rodzaiu. zbii 
1903 roku tak, .iak się stal.o. Sprawa kosztu o- Każdy człowiek chcąc w obecnym czasie wybić ~sk 
piera ·Się na § 7 pr. o. I(. G. s.ię na "\vierz:ch i nie być jedynie zwykŁym pa. 11icz 

Ostrów, d. 23 października 1903. cho~kiem innych, musi czytać gazety, mus-i szu. aro\\ 
Ki·óL sąd ziemiaflski izba cywilna III. . kać w~edz_y, która_ się Jl~zyw':- P?Iit~ką. I<to (, 

pod. Rohde, Starczewski:, Hartwig. wyrabta S1ę \.V polityce, wyrabia Się' rownocze- :owa 
śnie w kulturze. Kto zaś wyrabie się w polityce oucz 

Tak brzmi \.Yyrok. Pan Janicki ·ctonósi · · na gazetach polskich, ten wyrabie się \V kultu. ~ 
"\Viełkopolanino\\ · i", że urzędnik stanu paczYnil rze polskiej'. Wszystko bowiem,_ czego nas uczą arz:S 
już zmiahy \\r p-isow·ni odpowied11ie do wyroku. · nasze po-lskie gazety i co rrry spełniamy, spełnia. :~ie 
Pan Janicki mia.f nie malo zachodu, zanim po- my w tej myśli' i z tern mocnem przekonamem, m 
sta:wH na swojertL lecz za to też ma zadowolenie że tem samem praculemy d'la dobra sprawy pol. tKie 
że spełnił obowiązek rodzicielski i obyw:atelski. skiej. Pozaktadaliśmy rozmaite banki, ażeby- tano 
Zapobiegl bowiem zgermanizowaniu 1m1enia śmy mogli . w nich nie tylko składać nas·ze osz- rzcd 
dziecka. Nic:ch inni· ojco\vie wezmą sobie przy-- czędności, a1e pomagali naszym polskim współ-
klad z p. Janickiego. bradom ''' potr~ebie, by- rolnik polski. przemy. Jł 

O zadaniu ,.Dumilw ·polskich" 
na Górnym Slązku 

pisze ,,Głos Siązki" cD· następuje: 

·nom Polski ma nam Polakom zastąpjć sa-lę 
· publkżne którym nam na całym Górnym, Ślązkti 
odmawiają oberzyści. aźeby uniknąć nieprzyje- · 
mnOści -ze strony wladz policyjnych. Dom Pol-

. ski ma być ogniskiem życia polskiego. Mają się 

. bowiem w nim odbywać ·wiece i zebrania publi- • 
czne. Ma być schroniskiem dla wszelkich To-
warzystw polskich. które są przy obecnych sto
snrkach pozbawione elucha nad gto·wą. Ma być· 
jednem sło\'. ·em tym zbiornikiem, z którego ka
żdy Poiak z okolicy. bliższej czY dalszej, ma 
czerpać 'zdrój życia p-olskiego i myśli polskiej. 
Dom Polski ma bpć \vłasnością ogółu polskiego, 

. ma być Ś\:~.c iątynią kultury polskiej. 

Czytanie polskich gazet politycznych nie 
wystarczy jeszcze. Gazery pouczają nas, w jaki 
sposób mamy broJ~ić naszych ' skarbów, byŚrny 
nte zatonęli w protestantyźmie i niemczyzme. 
Każą nam -one wypełniać obDwiązki przy wszel
kich wyborach, ażeby wybrani przez nas poslo
\Vie bronili nas w sejmie i '"- parlamencie ·w 
m'yśii i d-uchu polskim, ażeby pomagali w prze-

sJowfet polski, nie potrzebowal szukać · pienię- in 
dzy w niemieckich bankach, i nie potrzebował j a 
kryć się ze swą polską narodo\\nośdą. Zakfa. ty 
damy konsumy, ażebyście w nich ·mogli zakupy. zy, 
\Ya:ć towary, i nie potrzeb-owali wspomagać ta- unk 
ki~h kupców, którzy nasze pieniądze przyjmuią 
chętnie, ale nas na każdym kroku prześladują, 
przedewszystkiem zaś poniew~ierają nasz polski 
język. To jest w'ynikiem pracy naszej Qkoło z 
r-oZ\V'O]u naszej sprawy narociowei, to jest zna-
kjem ilaszei kultury polskiej. · · 

·po 
Nie każdy jednak czyta polskie gazety. Ilu ~at 

to jest pomiędzy nami ciemnych, którzy nie mo~ ują 
gą zrozum·ieć doniosłości pisanego słowa. Otóż Wie 
na to ma być Dom Polski, ażeby w każdej waż- ·iel 

· niejszej sprawie urządzić wiece, bo na takie wie
ce przychodzą i tacy, którzy gazet nie czytają . 
:Niejednemu \Vskutek m•owy, jaką ustyszy na 
w·iecu, rozświetli się naraz w glowie. Czego nie ie 

· dokażą · najrozmaitsze zachęty. tego dokona nie
raz jedna jedyna mowa \..viecowa. Czego nieraz .S( 
'nie powie gazeta, to powie mowa, wygłoszom 
na \\·iecu. Nikt nam zaś urządzania tych wie- ]ue 
có\\-. zabronić nie może, bo będziemy we wta- ~ ·s 
snym .domu. 

Samo czytanie gazet polskich nas jednak n~e 
zbawi, jak powiedzieliśmy powyżej. Nam po-

Sambo1· tymczasem o,:ryszukal Mlady i dzi- torowych, niiecz u boku dlugi i topór za pasem. ~\o 
. w~~ rozpowia:dał ciekawej dzic,vczynie o jej oj- Na to ·nadział delią czerwoną, rysiami podbi~ą. e• 

czystej ztote j Pradze. Jechał, dumny, wielki, a z pod heJmu ś\\liecLlY 11· 
_ TO mi gród, to mi miasto! _ wołał Sam- mu duże, surowe, czarne ·oczy i długa broda, tu tó\ 

bor _ jak żyJę, nic podobnego nie widziałem. . i owdzie srebrząca się nitkami siwizny. U nóg, ur 
Szliśmy ze Staszkiem długo, bardzo d-tugo i także żelazem okrytych, zakończonych ostr~rn O\l 

zbrodziliśmy puszczę, przepra\viwszy się prz.ei zakrzywionym nieco kolcem, błyszczały Wiei, ' 
dz i esięć rzek i przez dziesięć gór, co l.eży _ mię- kie, rycerskie ostrogi. Koń nakryty byl na za-
się do \'v·iełkiej puszczy wśród gór, co leży mię- dzie siatką czenvoiią, zlotemi nitkami przera- ,2 
dzy Ślązkicm a Czechami. Aż mię mrowie . · bianą, i lud polski dziwił się takiemu bogactwu '
przeszło kiedym obaczyi te góry, jak pną się i takiemu przepychowi, jabego nigdy na\.vet u rz 
pod niebo a chmury na nich leżą nikiej czapki. S\\"ego króla nie widział. 
Aż przyszliśmy do P.ragi, d·o zamku królewskie- Za \\iiQjewodą Spkymirem w którego pole· ~"a 
go, co · się Z\de \Vyszehrad, niby po naszemu tow-ariei zbroi i hetmie przeglądal·n się złociste n 
wysoki gród. Mury ci takie, jak kościót ten oto, slot1ce zachodu, niesiono chorągiew wielką, pót 
co go król sta\via teraz\\" Poznaniu, a dachy ce- . czerwoną i pól żóHą, na _której czarno wyryt~ 0 
g?ą kryre, a zlociste krzyże. a \\·ielkie Ś\Yietlice i , byt jakiś ·potwór skrzydlaty. Wiatr zachodnr ·11i 
kamienne w nich posad:zki. za głowę ci się bra- mi•ota.ł· tą chorągw·ią z g.tuchym trzaskiem. 
{em pą.t rzq_c na w. \\ 'ojak<)\\' moc \.vszędzie i · Teraz dopiero szty dlugie sz;eregi jazdy cze· ~ 
król wielki, a dobry. Darmvał mnie i Staszka- skiej, 'vszyscy w · zbrojach, w· helmach czarn~cb, it 

\d po koniu pięknym, choć ciężkim nieco, po tunikach na t<O 1nodrych, i tarczach na lewem r 
zbr·oi· i hełmie l mieczu i tarczy. A na tarczy ramreniu. \:Vszyscy mieli miecze u boku, to-porY c 

· kazal \\ ·ymalowa'2 te znaki, co je. tam zowią her- · za pasem i \Vłócznie długie , błyszczące pod e 
s:lo-rke niby rozpalone żelaz-o. Posuwali się w;ol~ 1. barrii. Dziwy! dziwy powiadam ci Mlada. co to 

za na ród, ten naróa czeski. nó, stępa: a z pod nóg tylu koni wzbija{ się wY~ ·ą 
soki tuman 'ku rZLr brudn ego·. Konie p.arskalY ló 
weso!o., fletnie i piszczałki graly, zbroje chrze· 1 
szczaly 1· od cale} tej jazdy szhi wrzawa stlu· 1 

miona i g{ucha. , 

- Tak! tak! Samborze - l11Ó\viła uŚ-mie
chając się z dumcl l\1\lada - \\·ielki to naród, nie 
tak jak tu u \Yas \\' Poisce. co jeno puszcze ma 
i chatj-' drewniane i d:rmne. 

-- H.a! ale n nas ty1u niemców niema oo u 
\\as. Tam \\' Pradzi-e gdzie jeno stąpnąć, to nie- \ 
rniec. aż obrzydzenie człowieka bierze. · 

Pod vdeczór nadciągnęli jezdcy czescy. Co 
żyto wysypało się z Poznania, żeby im si~. przy
patrzeć. Szli d!ugim szeregiem z fletami i tr.isx" . 
czaikami, nap·e.?niając ciszę \vieczorne-go dnia Ie.-· ·· 

. tniego \).Tzawą .rozgłośną. Na czele .ich posnwał · ~ 
się na wielkim koniu, okrytym zbroją, w,ojcwa- · 
da Spicyrnir. Miat na $Obie błyszczącą zhroję 
że laz1n1. hełm z pi6ropnszem, z padarkó-w ko- · 

Przejechawszy cale miasto, złożone z cb~t ~r 
drewnianych, strzechą krytych, za:trzyrrrall Slę t 
przed groderii'· kró1e\vskirn. Tu na krużganku. ~ 
do którego szł'<) się po schodach kami·ennyclt, na ~o 
d\'>"óch lawach z poręczami i oparciem, czer~ z 

·nem suknem krytych, nad któremi z tylu vro1e· iji 

·,v'oda Zbig'niew dzierżył wielką chorągieW pur· , 
purową, siedział król Mieszko, \\~ kolpaku sob<r 
łowym · z czapłern piórem·, \V tunice. kanrtaz~P,: 
\.V'eJ, przepa:sarrei rzemiennym pasem i n·abijanel , 
suto dro~imi kaml-eniamil ~"t 

(Ciąg dalszy nastąpi.) __ . •l 



' ;jt' eba cze~oś j ?sz:cze więce_j. Dla du~ha potr~e-
• "·eszcze mneJ sLrawy. Nremcy matą rozmaite 

e ··' • " G i , " . ei Liedertatle • ., h e~a~gk~rha]TI?' ' czemu ~ ~Y \\l r 

~h szych D oma c . _o .s 1c ~1e m~rm' .m1ec po_ 
n. ~~~ h Towarzystw sp1e.wack1ch, azeby dusza na
h ~,c polska · mogla się radowa·ć śpiewem polskim, 
· r:zebyśmY. mogli . pDznać bogactwo . naszych 

śni po·lsloch. 
e. MaJą Niemcy ,,Turnfereiny". dla cz.ego i 
)d sz ,.Sokól" nie ma. na sali Domu Pclskiego 
.u. zb ijać się ~n. lot~. Dla czego ~vi~c i naszą 
1ić ~~ka m~odz1ez mema! hartowac c1ała przez 
a- \l'iczenia. ażeby ,,w. zdrowem ciele byt pó.źniej 
~- MoWY duch". lVlają Nierncy "Ge\·~lerbeferei- . 

( , czemJI ,i .my nie mamy za~dadać. pnłsk~ch 
• 10warzyszen przemyslo~ych, azeb!' Się na mch 
e ~uczać · przez \vyklady 1 pogadanki. 
. Maią . Ni-emcy rozmaite spółki rolnicze, To
ą arzystwa .rolnicze,.· czemu i my tego wszy·
• :bego .. mieć ·nie możemy, gdy będz!emy mieli 
1, rnY Polskie. Będziemy mieli przedewsz~--
1- IKiem:.ognisko, w1 l<.:tórem będziemy mogli za
~ 1311.0wta6 się nad organizacyami zaw-odo\Yemi, 
• rzcdewszystkiem nad· organizacyą dla t,obmpi-

. naszych po.Jskich. 
1. ll)by ·te wywody, będące wytłomaczeniern 
. inaitych niedostatkó\·v, istniejących na połą 

j a i rozwoj.u to.\varzystwa naszych, zachęci
. tych, których to w pienvszym rzędzie doty-
• zy, d·o po\vzięcia wreszde inicyaty\vy \V Jde-
• unku urządzenta Domów· ludowych. 

'ą ~~~~~~====~=~== 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zaehodnieh, Warmii i Mazur. 
Radomno~ vVe wtorek ubiegty poś\vięcił z 

po\\ · ażnienia Najprzevv. ks. Biskupa ks. prob. 
u ~atke węgielny kamień pnd nowy kośdói, bu
~ u j ący się na·· cześć Najsl. Serca Jezuso\vego. 
ż Wiemych na tę uroczystość zebralo się bardzo 

·iele. 
Pelp\in. vV cz.wartek wrócił ks. dr. Liss do 

umiana. Oper.acya, o ile możliwe, uda.fa slę 
jest nadzieja, że chore kolano z czasem zupd
ie wyzdro o:"yieje. 

Gardeja. Gminę Dosoczyn przechrzvono na 
.S~hoemltal''. Brzmi to kulturniej. 

·Gfotowo. We· wtorek wieczorem o 10 WY
- ]uchl ogiet'1 u charupnika vVermter. SpaU,i się 
- ;,,sz czętni.e budynek mieszkalny. Ludzre zdohii 

laledwie życie ocalić. Ogień pra-\vclopodobnie 
hi podo lożm~y. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 

WIARUS POt:Sll. 

. znaczenia. Może kto zech-::e ła .. ka \\ ·ie zagadkę 
tę roz\\"i'łzać, bo nie przypuszczam. ażebr tutaj 
szykana, nieś"riadomoś~ lub zla wota główną 
rolę odgry,,-ać miaiy. 

Sroda. Równouprawn ienie w szkole. Szko
ła w Mlodzikowie \\ po\viecie średzkim jest e
wangielicka, chociaż dzieci e\\'angielickie t\\·o
rzą tylko sz.óstą część ogółu dze.:i szkółnych a 
reszta Sil dzieci katolickic i polskie. 

Ze Slązka czyli Starej Polski • 
Kędzierzyn. Smierć wskmek \\·łasnej nie-

, ostrożrlDśd poniósł ślusarz Oalgot1 z tutejszych 
warsztató\\' kolejowych, Oa.lgor1 był zatrudnio
ny cłnvHowo w przystani koz ielskiej, skąd ko
leją \\·Tacal w ostatni<.t środę po po-łudniu do KG
dzie.rzyna. Nreosrróżny \\ yskoczy/ z wagonu i 
t.ostał przejechany i zabitv. 

· , Gi.lwice. Na kopalni .~Konkordyi·' \\. J\1\ikul-
czycach wpadlo dwGje ludzi do 50 me trów· głę
bokiego szybu. Crska(z Bakczyk zabit się na 
mrejscn, górnik Sikora tak SiG pokaleczyL że 
bezprzytomnego od\\ iezi{)no do lazaretu. 
. . Radzlonków. Rendan '( gm.lny sprz.ellie\\·ie
rzyJ pod'obno oko-lo 6n 00'0 mare·k, o które o1uadl 
7 kas stojących pod k .go zarządem. Przez cŻte
ry lata podobno kasy nie re\\idowano. Gmina 
ma już 150 tys. marek dlugu. rniata kłopot i stra
ty . przy \\·ybudowaniu domu dla gminy. a kraz 
jq, spotka!o takie niesz\,;zęśc i e .. 

Z innyc.~h dzielnie Połski. 
W Radomiu \\. KróL Polskiem zmarl we 

\Vieku 105 lat Adam Rugiel, hyly żotnierz w-ojsk 
połskich. Urodził się w rokn 1798 -.v Siewier.?.u 
\v" gub. kiel.eckiej; \\ bi r\vie pod Grocłw\vem w 
r. 1830 straci! palce Lt nóg; od r·oku 1835 do roku 
1844 służy t \"\ o}s.ko\vo na Kaukazie: zakot'1czył 
życie \\- przytu{ku dla starców. 

\Varszawa. \Vido\vn i4 smntnego \\'ypa:dktl 
był w ubtegJ.ą niedzielę kościół na Srnichowie 

' koło Pragi. 33-lernia dziewczyna Anna 1\'\raZÓ\\·
na . . odszed:J'szy od konfesyonalu, dosta,!a nagie 
szatu. Głośno zaczęta biadać na swoje grzechy, 
krzyczeć i bić glo\vą o kamienną podłogę. Z 
nahviększym tr·udem udat·o się kościelnemu przy 
pomocy dwóch stójkO\\ ych wyprowadzić nic-

. szczęśHwą z koś.c i ola i odstawić na stacyę ra
. tnnkową. gdzie musiano jej zaraz wdziać kaf
tan bezpieczet'lstwa gdyż gryzta i drapała. każ
dego, kto się do niej zbliży!. Nieszczęśliv~i 'l od
sta\.Yiono następnie do szpitala dla umys!o\'. 'O 
_chorych. 

WiadomoścJ ze świafa. Mnsi,n.a. Oryginalne polowani-e. \N okolicy 
· ~\os i ny odbyto si·ę polowanie z nag1nką. \V któ- . Z Niem.iec. Przy wyborach do sejmu za-
• cm, .!ak donoszą do ,.Pos. Ztg.'', uczestniczy{o sziy w drugrm okręgu wyborczym Berlina tak 

12 myśl.i\\rych, 11 nag~niaczy i 3 - muzykan- burzii\ve zajśda. że policya zmuszona by/a po-
lów. Zast rzelono wszystkiego jednG sarn e, 2 łożyć im ramę. Już o godz.lnie 7 i .Pó-1 rano io-
uropatwy, 3 zające i 3 króliki. ,.Królem" po- ka1 wyborczy szczelnie byl zapelnionym. Ko-
owania by{ .P .. .lVL l<. z Poznania, który zastrzelH misarz wyborczy napróżno wzy\vaJ, ażeby ci, 

_ :a rnę i zająca. · którzy wyborcami nie s't. lokal opuścili. Pomię-
Inowroc.ław. Proces o nadużycie · ambony dzy wyborcami a tymi. którzy do glosowania 

rzeci\v rzą:dzcy parafii w Szadtowicach1 ks. prawa nie mieli przyszlo do bijat:v·ki i poiicyą 
lroboszczo\vi Palnchowskiemu, toczy! .. się trzeba było sprowadzić. Za ukazaniem się poli-
~rzed izbą karną w Inowroclawiu. Ks. pro-. cyantó\V taka znO\\:t~ powsrała \\·rzawa, że do-

szcz, Paluchowski po 4-g·oD.zinnych rozpra- piero wkroczenie posła do parlamentu Zubeila, 
\·ach uwolnionym został od \viny i kary. Pro- rÓ\\'nież \vyborcy, zdo.!ala jakikoh.\--iek spokói 

t urat,or 1vniós.L o 3 miesiące więzienia. przywrócić, i po.licya oddalić się mogła. 
Pleszew. Zagadki pocztowe. List wrzu- \V czwartym okręgu \\·yborczym tak szczel-

r :o~y w. dnju 14 bm. do wag·oml pocztowego na nłe obsadzili socyaliści lokal \1 yborczy, że dla 
11li l Chojnice-Olsztynek, noszący adres: ,,Herr \Vyborców samych już nie stalo. Przy stole 
· &;ndle.w1cz in Pleszevv'ie Pruv~ Posen", nad- · \Vyborczyrn taki był hatas, ż e s1owa nie mo,żna 

, ~edł 15 ·bm. do Pleszewa., zkąd powędrmval. do by lo rcuzumieć. I t.uraj rrz.eba by lo sprO\\ atlz i ć 
lUra Uomaczei1 w Poznaniu. \Vyraz ,,Sp.'" · po!icyę. 
rzeUomaczono na "urde.utsch" ,,Co:', zaś miej- \V okręgu wybo rczym Teltow-Breskow 
cowość ,,i1n Pleszewie" uubekannt. Pomimo pod Berlinem sccyaliści da tego stopnia prze
~g? · Po 5 dniach doszed1 rąk .adresata .. P.rzec!- . szkadzali przy wyborach. że pierwsze gloso\\-a-
nre, karta poczto'\\'a z Tuchow W' Gallcyi, ma- ni-e ukotkzono dopier-o o 9 wieczorem. a \\ ybo-

~~c~ ~aikowity adres polski: ,,Fabryka ~rtyku- . ry przeciągnęły się do godziny 5 rano. 

kr"·awą rewolucyą. T( to zna historyę vV ęgier, 
ten się nie będzie dzi\Yli owemu zja\\isku. Cały 
srosunek \V ęgie r do Austryi jest nieprzerwanym 
łai1cuchem ciągłych rewolucyi zb-rojnych i par
lamentarnych, \\·yrnierzonych przeci\\-ko łiabs-

. burgorn. Znawcy historyi \Vęgier utrzymują na
\Yet, że między ·przygotowaniami do rewolucyi, 
padjętej przez Rakoczego, między latami, któ
re poprzedziły powstanie w roku 1848 i między 
obecnym nastrojem nmystó\\" na Węgrzech, pa
nuje niestychane podobieflstwo. - vV 1678 roku 
za panowania cesarza Leopolda I. w komitatach 
węgierskich, już należących ponownie do Habs
burgów, hrabia Eromeryk Tokoly WY\Votal po
\vsranie. Sułtan popierał owo po·wstanie i w 
1683 roku \Vysłat Kara Mustafę pod Wiedeń . 
Gdyby nie Sobieski, Tokoly tryumfowałby na 
całeJ linii. \V roku 1686 wojska cesarskie zdo
byly Budę, a \V rok potem 1687 roku sejm wę
gierski w Preszburgu trznat dziedziczność ko
rony węgierskiej w domu Habsburgów. Na mo
cy pokoju \V Karlowicach ( l690), Turcya oddała 
Habsburgom cale \Vęgry z wyjątki·em· Banatu i 
Siedrniogrodn. Tok()! uciekt do Turcyi, gdzie 
un:1ad 1705 roktL Ale zamiast Tokalego zerv,~ał 
się do \\-alki t~akoczy i pruwadzi1 Węgrów 
przedwko Habsburgom aż do 1711 roku poczeńl 
i o.n musiał uciekać do Turcyi. Karol VI, wi
dz~tc. iż Węgry nie sprzyjahl zbytnio dynastyi 
Habsburgów, postarał się - z pomocą przeku
pienia całego szeregu postów, by sejm Presz
burski zatwierdzit tak Z\V. sankcyą pragmaty
czną, która koronę \vęgierSk<.i zapewniła rów
nież i żeftskim potomkom dynastyi Habsburgów. 
Rządy Maryi Teresy upłynęty spokojnie, gdyż 
O\\-a rn4dra monarchini umiała . zjednać sobie 
Madziarów. Epoka jej panowania wzmocniła 
stan ekonomiczny i kulturalny \V ęgier. Nieste
ty przyszedł na tron cesarz Józef II, któremu się 
zachciało zniemczyć \Vęgry. Z uporem krótko
widzącego dok.trynera powpr·owadzał mnóstwo 
reform, nie tylko nielegalnych według ustaw' wę
gierskich, lecz \\ "ręcz uiemożli wy ch do przcp·ro
wadzenia. Te reformy wywołały na Węgrzech 
\\·zburzenie niesłychane, istną zapowiedź rewo
lucyi. Józef II ,,. 1790 roku musiał cofnąć swoje 
reiorrny i przywrócić w całości samorzl.ld ko
mitatów·. Cesarz f'ranciszek I po wojnach na
poleor'Iskich. ufajćlC sweJ potQdze, przestal 
wbre\\" prawu zwoływać sejmy węgierskie i bez 
lichwał sejmo\Yych pobierał rekruta tudzież po
datki. Skutkiem tego powstal zatarg, \Yrzcnie.. 
na vV ęgrzech rosło tak szybko i tak potężnie, 
że ... c:sarz mnsial zejść z drogi dla dynastyi nie
bezpiecznej 1 \\' ~815 rolil1 Z'F'Q~~9 ~~1i1i. Z:araz· 
na tym ·seimie opozycya wystąpl.ła z ·?-ąclflnia,mi 
narodowellli, dornaga się usunięcia łaciny z u
rzędów, umieszczania \V pulkach węgierskich" 
oficerów \yęgicrskich, zaprowadzenia we woj
sl<u węgle-rskięm leomendy WQgierskie.i. l jak 
teraz rta czele ruchu natodowego kroc"y Woj
ciech hrabia Appollyi, tak 'nhvczas staJ Sterarr 
hr. Szechenyi, umysł glębszy i tęższy, 1i i ż Ap· 
ponyi, t\\·órca życia nO\\-oczesncgo ekonomicz
nego na vVęgrzech. Opór Austryi przeciwko żą
daniom vVęgier doprowadził do katastrofy 1848 
roku. 

Z Anglii. Ambasador wloski wziął uuziaJ w 
naradach. jakie toczyły się w \Vindsorze pomię
dzy włoskim ministrem spraw zagranicznych a 
ministrem angielskim Lansdownem. Pomiędzy 
obu rządami przyszłD do zupełnego porozumie
nia ,,.e \\·szystkich punktach, dotyczących po
lityki Z?granicznej. 

Z Austryi. ,,Extrablart'· J)Odaje, że na au
dyencyi dr. Korbet poda się d·o dymisyi. Jest 
on przekonanym. że cesarz dymisyi nie przyj
mie. Dzienniki czeskie podają, że cesarz jest bar-

. d7o niezadowolonym, iż niemcy sprzeciw iają się. 
za ;ożen i u uni\\ ersytetu czeskiego na Mora\\-ach. 

Ostałnie wiado1ności. 
\\ Odpusto·wych Wielm. S. Bend1ev~ncza V{ Z Rosyl. Socyaluo-re ·\"Olucyjna party3. H)Z

~.szewi~. Ks. Pcznańskiem", c1osz.1a bez. wszy,.. . \~tinęJa w vstatnich rygodn iach g o rączko\\"ą dzia
t, 1.e.go na. miejsce przeznaczenia \V· 2 dniach. blność w Petersbu rgu i rozpo\\-szechniła zna
, aJerny wobec zagadnienia który z tych 3 p. ' czną dość proklamacyj. Zaoslrzony nadzór po-
itrzęctników poczto\V!ych je~ t domyślniejszym: iicyjny nad przybywającymi do Petersburga 
~~Y w Pleszewie, który nie może spamiętać, co obcokrajow-cami i go-rlivYe śledzenie {)Sób nieza
Ko nacz~ \;·-yraz "i Sp.", chociaż codziennie oko- metdo\\·an}.rch w połk:yi wykazało, że. przybyli , 
z lO; lłstow z biura Uoma-czeń odbiera. czy u- zagraniczni agitatorzy, za któr:rml poUcya je
. ięUh~k. "-'1 P'Oznaniu, który chociaż jako tłomacz szcze śledzi. CM kilku nocy połicya zjawia ię 
~ \VI~, co iest "in PłeszewieH. lecz na tos szczę- w rozmaitych mieszkan i·ach porwatl!ych celem 

i\\ ar s y fi a. \Vło-słc4i para królewska prze
j.eżdżaj.ąc prz.ez Marsylię, zatrzymała się na kil
ka 2odzln. 

P e t er s b u r g. Stan zdrowia carowej, o 
którym p-ewiadano, iż jest groźny, nie daje po
wodu do obaw • 

la WlysY,ta list w1 świat, lub ostatecznie. czy stwierdzenia czy wszyscy rn leszka!'1cy S<:\ zamel
tni~zta gr.ani.c;z:ha pn1s-ka, któ-ra.. wątp+ę , cz~r .,rozu ... .. dowani. ~ Dość znaczna ilość politycznje podei-
• ,\V ~o Pols~u. ale kartę, noszącą miejscowość : t"Z-anych osób ~ostała areszto·waną. 
'tk· . leszew1e. 'Księstwo Pozna(1skie", bet \vszy... ·z Węgier. Obecna obstrukcya parłamentar-

re:gc \Vysyła i ta docłmdzi na. .miejsce pa;e- na na \Vę"l'rzedt nie je.:t niczem innet-n. jak bez-

B e r l i n. Proces hr. l( wi1a::laicb przedłu
żony zostanie znacznie przez to, że postanowio
tłO przesłuchać nowych świadków z \tVarszawy, 

· ·którzy dotąd jednak nie przybyU • 
K 9; o n i 3. Podczas Qstatniej burzy, obal~ 

~· icher '9· kominów gazowni miejs1\'iej! jeden 
mężczyzna zostal okaleczon~. 



i! różnvch slroniD 
Bochum. \V sobotę wieczorem mieliśmy tn 

grzmot. 
Erle·. Vv składzie kupca Sc,hanffa \\·ybuchi 

poiar, który jednctk niebawem przyttumion o. 
Szkody obliczają mimo to na kilka set marek. 

Recklinghausen. W o bwodzi e tu tej szym 
·w ybrani do sejmu p. August Brust z Altenessen 
i d r. Ostro p. 

Dortmund. \V fabryce "Uni<:m" zostali 3 
m botnicy niebezpiecznile poparzeni. Odstawia·

. no ich do domu ch-orych. Prawdopodobnie stra-
cą zwrok. . 

Dortmund. Mularz Alhveius znalazł śmierć 
pod gruzami sufitu stare.go domu, który rozwa·-

lano·. 
Essen. Na koleiach tuteiszych uczuwać się 

daje wielki brak wagonów tO\\'arowych. Cie
ka\ve! Przecież kolej g rubo zarabia, to \~'hm a 
kazać pobudo·wać no we wagony. 

Hoerde. Zat rudn iony przy budO\\-ie e.\vang. 
domu chorycli ci eśla puści t to porek. TeT~żc 
padl ·ostrzem na głowę niżej pracującego mu-la

rza, przecinając ją na dwie potowy. 
Wrocław. \V górach Olbrzymich i w do li

nie: jelenio górskiej spadło o.ct \v czora i ogromnie 
w iele śniegu. Ruch pnbliczny w wielu miei-
cach d,o,znat znacznej przeszkody. Pociągi ko

le}O\Ve spóźniły się. vViele drntów te legraficz
nych jest zerwanych. Takie w hrabst\"vie klodz
kiem spadło \dele śniegu. 

Magdeburg . Tu i \ V okolicy pada~ śnieg w 
nocy. 

\V ejmar. \Ve.imarski synod luterski przy-
j ął wniosek, wzy'\v ający luterską \\- ładzę ko::
ścielną. aby v: płyn ęia na rząd , iżby przez odpo
wiednią usta\\- ę w obcokrajow cach zapobiegał 
n apły\\IOWi ŻY\Y ioł ów cudzoziemczych. Ten 
wniosek zwraca się glównie przeci\\- Polakom. 

Werona. JViaiżeństwo milionerki z drożni
kiem. Niezwykły ślub za\varty został \\. ostatnich 
dniach \l.'e \Neronie, :ojczyźnie idealne.\ miłości, 
tj . we Vv loszech. Oto panna Col0 , córka nieda
wno zmarłego przemyslo\v-ca, po siadająca pięk
ny bo 2 miliof1owy posag, zakochała się w bra
cie' S\vej służące!, 25 letnim d rożniku Perettim i 
zaślubiła go, ku \v ielkiemu zmartwieniu swoich 
licznych wielbicieli, którym biedny rohotnik za
garnął milionowe wi~ano. 

Rozmaitości$ 
Sposób na rewolucyonistów. Z powlodu 

ostrożności policyjnych, jakoe za·rządzono \V Pa
ryżu, w czasie pobytu Wiktora,-Emanuela, opo
wiada "Gaulois" zdarzenie z czasów Napoleona 
III. W czasie jego wycieczki do Nonnandiyii, 
dow:ied'zial' się prefekt departamentu J anvier de 
Ja Motte, że rewolucyoniści rrm1ą zami.ar wypra
wić niemilą cesarzowi ma:ni.festacyę. Nie namy
ślając się dŁugo, zaprosił do siebie sześciu prz--e 
wódcó'\V i . rzekł im: 

- Wasze plany znam , jeżeli je wykonacie, 
będziecie aresztuwani, oddanil pod sąd i skazani 
co najmniej po sześć miesięcy. \Viem także, że 
j eżeli zaniechacie demo-nstracyi, ściągniecie na 
siebie wzgardę i zarzut tchórzostwa, ze strony 
waszych przyjaciół. Otóż chcę wmn z.robić do
brze. Cesarz przyjeżd'ża jutro i zaba\Vi trzy 
di. Na ten czas z waszą ugodą zamknę was. w 
bardzo :rnilem zresztą więzieniu, skutkiem czego 
uwolnię was ~od następstw, zarówno demonstra
cyi, jak i jej zaniechani·a. Przyjmujecie propozy
cyę? 

- Przyhnujemy:, odpowiedzieli rew~olucyo-
niści, istotnie za·dowoleni z. takieg;o obrotu rze
czy. 

Cesarz i c'esarzDwa byli przy)m\01\\rani bar-
dz o se rdecznie. Re\HJlucyoniści ucichli prze
~ traszeni a·reszto \\·aniem sw·ych przewódc6w. 

Po i c h od j eźdz ie, Janvier de lex Motte, oso
L : ~cie u\vo łnil wi ęźn i ów, którzy w tym_ czasie 
taK: \\"esnJ.,o żyli, że uznaniu swemu dali wyraz 
w okrzyku: 

- Niech żyje nasz. prefekt t 
- Oh! Tylko bez przesady, drodzy przy-

jadele - rzekł ironicznie Janvier. 
Spotrzebowan!e tytoniu. Z zestawionej w roku 

bieżącym statystyki dowiadujemy się o interesujących 
szczeg.ólach co do spotrzebowania tytoniu w rozmai
tych krajach. I tak, najwyższą konsumcyę WYkazu
je statystyka w Niderlandach, gdzie wypada 3.400 
gramów rocznie na glowę. Po łiolandyi idą Stany 
Zjednoczone z 2.010 rgamów. Dalej Belgia konsumu- . 
ie 1.532 gramów, Niemcy 1.432, następnie Australia z 
1.400 gram., Austrya z 1.350, Norwegia z 1.152, Dania 
z 1.125, Kanada z 1.050 gramów. francya zajmuje 
c!f" '"i ::~ t: r rri r.:- !c:ce 7 967 gram. rocr.nie na gfowę, 

Szwecya z 9-J.O, Rosya z 910 ~ram., Anglia figuruje w 
tabeli statystyczm!i z 6SO gram., \\!!ochy z 635, a 
łi.iszpania z 550 g-ram. Papierosów najwięcej spalają 
Vv l osi i Hiszpanie. 

Nt~t. gttt11dzic~ń 
zapisać można 

,,Wiarusa Połskiego" 
na każdej poczcie. Prenumerata W~'nosi t~ lko 

a z oQ.noszeniem do domu 14 ten. więcęj. 
.Rodaków prosimy. aby starali się o pozyskanie 

•. VVierusowi Polskiem~" licznych abonentów na gru
dzień. 

Dobrze zapl"Ol\'adzona 

poszukuje do sprzedaży wy robów S\Vych za wysoką 
pro,vizyę, u klienteli dobrze znanych 

agentów · okręgowvch 
lub generalnego agenta na całą \V estiałią i Nadrenią. 

Reflektanci winni wyka zać się dob remi reieren
cyami i rezultatem z dotychczaso\vej dzialalriości. 
Oferty uprasza się nadestać do :Ekspedycyi "\Viarusa 
Polskiego·' p. lit. A. Z. 2442. 

Szanownym Rodakom w Herne i okolicy pole
cam mój 

~ skład towarów królkich -ł<i-

cie. 

wełnian:vch i bielizny. 
Proszę szał1ownych Rodaków o Kaskawe popar-

\V A L E N T Y R Z E P A, 
Herne, ul. Wilhełmowska nr. 18. 

Górnicy i robotni·cy fabryczni 
zarobią wysoką prowizyę 11rzez prźyjęcie ajecyi zabezpie
CEenia od ognia, oraz innych zabezpieczeń. - Oferty mo
żna nadsyłać p. lit. d. ł.i- do Ekspedycyi "vViur. Pol.'· 

Poszuku,je od zaraz 

chłopca w naukę. 
Henryk Ii.ohler, 

mistrz szewski 
Wanne, Hoi';:;trasse nr. 39 b. 

Panna 
w starszym vif"lna posiadująca 4000 1nr. 
majątku pragnie wyjść za Iną:.i, za urzędnika także w 
starszym '>\lieku z cokolwiek majątkiem. Zgłoszenia przyj
muje A, G.UorneUusstr. 53 I Etg. Oiiss• Ido" f, 

BACZNOSC! 
Wielce szanownym naszym Odbiorcom i nam 

szczerze życzliwej Publiczności donosimy, iż od l 
października 19'13 p :·zyj t~ li f;mv jednego najdoskonal
szego piwowara na piwo gi.·odziskie. Możemy wię<; 
teraz piwo nasze jako najlepsze ze wszystkich piw 
grodziskich polecić. 

Pro-simy przekonać się o tem, sprowadzając 
choćby 1}0 jednej beczce na próbę. 

N O W Y BROWAR O Rp D Z l S l( l 

Ry os.ięg~~ć. o~~ót wielki 
sprzed~Ję t~meJ mz. meJedne fabl'ykL 

Wszystkie moJe zegarki są starannie obci 
ł na minutę ureg;ulowane. Za każdy zegarek~ 
lat piśmienną gwarancyę. Obawy nie ma żad a 
to coby się podobać nie mialo, przyjmuję z ne;, 
l zwracam pieniądze. Trzeba się koniecznie 
uć, a kto nie kupi, toć trudno, ten sam sobie 
limówienia i podziękowania codziennie na 
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Olbrsy'r.a.i w · :sr 'b6tf 
·czysto srebrne najpiękniejsze zegarki z · 

~oską. z z· zloconemi brzegami i z najlepsze' 
n:1a werkami na 10 kamieniach po 12, 14, 16. 11 

marek. 
Najwspanialszy z Matką Boską zegarek, 

litery, i najozdobniejszymi zloconymi brzegami 
Uri w srebrze i z najlepszym na 10 kamieni 
rna werkiem tylko 26 mr. Zegarka tego z pewn 
tikt jeszcze nie widzial. 

Zegarek niklowy cyl. kluczykowy 5,40 i 8m 
Zegarek posrebrzany kluczykowy 5,90 rnr. 
Zegarek posrebrzany najlepszy na 6 kamien 

kluczykowy 7,75 mr. 
Zegarek czysto srebrny cyl. na 6 kamieni KI 

lab · remon. z 2 zloconemi brzegami prima wen 
mr. - Ten sam na 10 kamieniach po 12 marrk. 

l..ańcuszki po 25, 30, 50, 85 fen., lepsze niKI. 
po l, 1,25, 1,50, 1,75 mr. 

Cen:uiki bogate na 500 ilustrat) 
u zegarki, łańcuszki, biżuterye, także skrzypce, 
ty, klarnety, harmoniki, oraz noże, brzytwy, por 
!ttki i różne okolicznościowe podarki wysylam 
tdemu darmo i franko. 

M. D A N E CK l , Miejska Górka.~ 
(Gorchen Bez. Posen.) 

P ostbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dern .Kaiserlicn 

P.ostamrt ein :Exemplar der Zeitung "Wia 
PoJski'' aus Bochum (Zei.tungspreisliste 128) 
den Mona~ Dezember 1903 und zah!e an Ac 
nement und Bestellgeld 64 Pfg. 

~l 
"'td 
d a o 
~li!~ 
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Obige 64 Pfg. erhaHen zu haben , beschei 

. . . . , d ....... . 1903 . 

______ E~_Jl._ m. __ b. _ H. _ Graetz _i: P .. 
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Baczność Rodacy na obczvźnie, 

a szczególnie z okolicy Kasłropskiej! 
rny się przekonali o rzetelności pana Nol17ickiego, . 

w towarach łokciowych 
iż są dobre i nie drogie, ponieważ długie czasy kupowaliśmy w kramach ży
dowskich w Kastropie na rynku i na naróżniku, przy kościele katolickim, a 
towar lichszy i o o lub 4 fenygi droższy na metrze. 

Dla tej rzetelności odzywamy się do was wszystkich Rodaków w okolicy 
Kastropskie_j, abyśmy jak wierni Polacy chodzili po towary do swego, a 
przekonawszy się, że będziemy wszyscy rzetelnie obsłużeni. Szan. Rodaków 
upra~za sję, o poparcie swego Rodaka pana N o wieki ego, któremu ogie1ł l\' 

składzie znaczne szkody wyi•zątlził. O dobrych towarach są przeko~ 
nanc małżeństwa : 
Mazurkiewicz, Grześkowiak, krawcowa Dobrasz, 

Hejnowicz, Mielcarz itd. 
Dla oszczędności kesztu nie \vymienia się naszych wszystkich przyjacieli 

a odbiorców pana 

Nowickiego w Kastropie, 
przy ul. Kolejowej, Bahnbofstr. przy ul. Kolejowej, Babnhofstr 

l 11 



odzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie, poświęcone spra"·om narodo"rym, po lit' cznym i zarobkowym. 

Wychod~i codzi~~?ie z wyjątkiem dni poświątecznych 
z dodatkwm rehgtmym p. t.: "Nauka Katolicka~· z tyl godnikiem spo.recznym p. t. ,.Glos górników i hutni

i kóW", oraz pisemkiem literackiern p. t. "Zwierciadle''. 
Przedplata kwartalna na .poczcie i u listowych wynosi 
1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

•• pod znakiem "t polnisch'' nr. 128. 

Za inseraty pJaci się za miejsce rządka drobnego druku 
15 ien., a za ogłoszenia zamieszczone przed inseratami 
4 Ofen. Kto często oglasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tlomaczenie z obcych języków na pol
ski nic się nie płaci. - Listy do redakcyi, Drukarni 
i Księgarni należy oplacić i podać w nich dokladny 
adres piszącego. Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ich upoważnienia nie wskazuje się. 

Nr. 27!~ Bochum (Westfalia), środa 25-go listopada 1903. Bok 13 
Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajduje siti przy u1icy dnltheserstras'::le nr. 17. - Adres: .• \Via n s Pol-:.ki·:. Bochnm. 
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Rodziee polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
jest Połakiem, kto potomstwu swemu 

10 
zniemczyć się pozwoli! 

Z \~ypadków dnia. 
m "Dzieml1ik Poznaitski" a -- wybory do sejmu na 

Górnym Ś!ązłm. 
e~ "Dzien. Pozn.'~ pisze: ,.Czarnym punktem 

tegorocznych \vyborów naszych jest O. ~lązk. 
Nie d1a tego, iżbyśmy tam ponieśli stratę, lecz 

iKI dlatego, że najzupetniej chybiły nad·zieje. 
Pokatzalo się, że ,,Katolik" lepiej zna pole 

t) swegol działania, jak mt·odfsi ludzie dobrej \voli, 
ale malej rozwagj i ci co z daleka w ten, czy in
ny sposób popierali ich działalność. 

Jeżeli \V \\'ybora·ch do parlamentu przepro
wad,ziliśmry na O. Slązku jednego tylko kandyda
ia, to w wyborach do sejmu, ()kazała się zupełna 
niemoc nasza. Nie tylko· nie przeprowadzili·śmy 
ani jednego kandydata narodow·eg·o, ale praw
dopodobnie straciliśmy takich przyjaciół, jak 

!icn Szmula i Le to cha? (Red ... Wiar. Pols.'') a nadto 
~ straciliśmy symrpatye (? Red. "W. P. ") centrum, 
1 co się za'Pe\vne odbije bardzo niekorzystnie w 

p.rawodawstwie i wzroście potęgi hakatyznlu. 
Znów· się raz jeszcze pokaz:alo, że jesteśmy 

lichymi JYOlitykami, że lubimy się przechwalać, 
więcej sobie obiecywać, jak spełnić możem·y. 

Teraz oczywiście. kiedy rzeczy tak daleko 
zaszły, trz.eba przejąć odpowiedzialność solidar
nie i bez obrazy niczyj,ej ponosić konsekwencye 
z taktem i ci~rpli~;vością. Ostrzegaliśmy nieje
dnokrotnie, ale nie potępialiśmy i tera~. nie potę-ei . 
PJamy nikogo tylko krytycznie ganimy poryw-
czość niew·czesną i zarozumia1>0ść niczeru nieu
zasadnioną.'' 

Ciekawem, że "Dzien. Pozn. '' dziś jeszcze 
pOsądza centrum >O: jakieś sympatye ku Fola
kom. Czy jeszcze nie ma dosyć przykładów na 
®wód, że centrowcy, to najniebezpieczniejsi 
"prz.yjaciele" Polaków? Czy wybory na Slqz
ku nie pouczyły go, że u centrowców obrachu
nek PQlityczny partyi oraz zaskarbienie łask 
rządu i poklasku hakatystów rzecz główna. 

My, w przeciwiefist\:;ie do "Dzien. Pozn.'' 
POtwiadamy że lepiej stać się nie mo~to, jak się 
stał'o. Ter~z i najbard.ziej m;odtnvo nsposobie
:ni.Polacy przyznać bęJą wusicli, ż~ na centruw
ców liczyć nie można, lecz tylko na siebie sa
myoh. 

Wyjść to też tylko może na pożytek narodo
\Vy mmon<nvej ludności polsiej Górnego Slązka. 
Masońska "Rhein.-Westf. Ztg." po stronie 

.,dajczkatolików" a przeciw Połakom. 
Z okazyi wyborów do dozoru kościelne~o 

W Bruchu wzywa wymiertione pismo wszystkie 
Po niemiecku usposobi,o.ne kola katolickie \V Bru-
thu do walki przeciw Polakom.. . 

Takich patronów nie zazdrościmy "d'alCZ
katolikom,". ZupeŁnie im z tern do twarzy. 

"GeJsenkirchener Ztg." przeciw ks. Skowroń-
ski.emu. · 

' Pismo, powyżej w-ymien11one gniewa się na 
! ks. Skowrońskiego. że napisal, iż- stronnictwo 

!
l Po.lski~ stoi na: stra~y narodowych i re.ligij~ych 

~karhow ludu1 i wszystkiem-i wyborarm zaJmo
/ ~ać się będzie, gdyż nie można śde.rpieć, aby 

centrowcy z ludem p-olskim, jak z wiechciem się 
obchodzili;. 

Przecież· t.o szczera prawda, cóż więc ,,Gel
senkirchenerka" tak się szarpie? 
Maska obłudy zdarta z oblicza centrowców. 

\Viad'omo, co t-o wszystko pisały tutejsze 
gazety centr.crwe prze ci \V Rolakom na obczyź
nie, że przy wyborach dD parlamentu gl',o'So\\ ali 
na \Vlasnego kandydata. Gdy · jednak teraz cen
trowcy w obwodzie pszczy(Jsko-rybnickim za
miast z Polakami. połączyli się z kDnsen\ aty
stami, teraz ani ,.Tremonia", ani inne tntejsze 
gazety centrowe nie skarciły swych tamtejszych 
"1andsrnanów'·. 

Telegramy~ 
L i 11 e. Kongres departamentu du Nm·d i 

Pas de Calais uchwalił ut-worzenie związlm, ma
jącego na celu pop,'ieranie prywatnych szkół. 

K o p e n h a g a. Barka norweska .,Capel
la" zatonęła. Załoga, składająca się z 15 osób 
znałazła śmierć w morzu. 

B e r l i n. Przestuchy św;iadków w proce
sie hr. ł(wiłeckich wreszcie ulwńczonc. Nastą
piłY przemowienia prokuratora i obrońcó\v. 
Kiedy wyrok zapadnie nie wiadomo. 

Polacy na obczyźnie. 
12 konnych żandarmów i lO połicyantów. 

Z .Marten piszą nam: 

Szanl()wny Panie Redaktorze! 
Zapewne Panu dzi\vn.o, iż zaba\va ,,Sokol'a" 

odwoJaną została. Stal o się to dla tego: 
Ogłosiliśmy ją we .,\Viarnsie Połskim:·. Za 

sprawą kryminalnego komisarza uznano, iż my 
na O\Vą zabawę zapraszamy całą Nadrenię i 
Westfalię. O zgrozo! To nie id~ie. pnmyślał 
ten pan. za.raz d:at też znać dlo Dorstfeld na p<J-
1icyę, która nam kartę (Spiels.chein) odebrała i 
zaraz1em nadesiała .,ukaz", iż nam nie .w;olno 
zabawy odlbyć. To jeszcze nie wystarczyło, bo 
w ni:ed'zielę po obiedzie przybyło 12 konnych 
żandarmó'\v i 10 policyantów do Ma,rten. aby 
niemieckiego Michalka· ratować. Ale o dzi·wo! 
Tu jak szukają, tak szukają domniemanych .,ko
synierów!", a tu wszędzie spokoin-ie, chyba, że tu 
i owdzie otwierann okna i im sit;> przyratry"'an() 
on\ Ląc z zaięczego strca prusaku w. Nie szczę
dzili też rozsądniejsi niemcy szyderczych stów, 
mówiąc, iż poJicya nic .,lepszego" zrobić nie 
mogla, a Połacy mogą być dumni. że ich polkya 
się tak boi. 

Baukau. \Viec .. Ziednoczenia·' w B.aukan· 
odbył się w najlepszym pvrządku. Prze\\ cdni
czył druh Szafra!lski z Ba:ukau. O kasach cho-
rych referował druh Brzeskot z Bottropu. Prze·-

. mawiali prócz tego druho.wie Sibilski i Stolp·t> z 
Bochum ora-z Maik z Baukau. \V miejsce ustę ·
pującego męża zaufania druha Czaprackiego 
wstąpił druh Pa :vet Magicłka. mieszkający przy 
ul. łieinrichstr. 5. 

Brucb. Przy wyborach do dozoru kościel
nego zwyciężyli niemcy, którzy otrz~ymali1 970 
glos.ów. Kandydaci Polaków dostaJ i 606 gł·n
sów. 

Zaszły znów różne nieprawidłowości, które 

by!yby powD{}cm wystarczaiącyTn d<)l n·nie\\naż

nicnia \\ ybor6\v, lecz o tem późnie~. 
~miały. 

Polacy mają prawo do języka poiskiego w ko
ściele. 

\V "Kolnische Volkszeitung" czytamy: 

,,Dep·utacya Polaków berliJ1skich przedło
żyła zastQpcy bawiąceg.o obecnie w Meranie de
legata bisknpieg'O, ks. dziekan,o•wi Franko.wi, pro-
śbę dotyczącą \\ iększego uwzględnienia języka 
polskiego przy obrz~tdkach kościelnych. Ks. 
dziekan Frank przyrzekł. jak gazety donoszą, 
że pr<ośba Polak6\v berlii1skich będzi~' U'\VZględ
ni'Olli::l o ile to leży w zakresie możn10ści. Spra
wą tą zajmą się \\ ięc <Jdnośne insta.ncye kośdel
ne, i nic byśmy nie mieli w niej do nadmienienia 
gdyby się nie odezwaiy dwie gazety, które u-· 
znają, iż S<t ]JO\\ ołane do wypo" ied.zenia sądu 
autorytetywnego. Są to oczywi'ś..:ie pisma kom
petentne w spra\va.ch kościelno-katcJiickich -
,,Beri. Tgbl." i "I(eichsbote·'. 

,.Ber l. Tagcbl." w numerze 585 rozporządził 
breve mamt, że w Berlinie naboże(Jstwa polskie 
~•t .,\'.cale niepotrzebne, albo co najwyżej w bar
dzo SZCZ!l'plym zakresie". Naturaln1e "Beri. 
Tagebl.'' zna najzupełniej wszystkie pod uwagą 
wchodzące stósunki i potrz.eby religijne katoli
kÓ\\' berli(Jskich. Inaczej nie wydawałby tu są
du z pospiechem ucznia balbierskiego. Naszym! 
czytelnjkom zwracamy jednakże uwagę na to, 
że w kościo-lacli św. Piusa i św. Pawlw już od 
lat kilku {Hlby~wa się w każdą niedzielę kazanie 
p()lskie. Polacy więc twierdzą w obec tego, że 
jesz·cze we wielu innych parafiach mieszka zna
czna liczba katolików polskich, i żądaią, ahy ich 
także U\\·zględ1niono przez. wyglaszanie kazań 
P'Ołskich i używanie języka polskiego przy 
chrztach, śluba~h i t. d. "Ojcowie kościo;a" z 
.,Tageblatt" zaś, których glębokie uczucia re
ligijne są znane ogółowi, uznali. it. żądanie to 
jest nieo<.lpowiednie. 

,.Reichsb:ote" zawyrokował, że Polacy ber
lillscy rozumieją kazania polskie, a zatem' żąda
nia ich są diO'\Vodem ,.agitacyi niemcom wro
giej". To się objawia już w uv. adze, wypowie
dzianej w trakcie petycyi, iż żądają tego samego 
uwzględnienia, co niemcy w PoZJlańskilem, "tak, 
jakby PoJska była paflstwem am odzielnem", 
dod·a.ie od siebi·e .. Reichsbote". 

To nie tak lat\\ O, pisze "Kdh1. Volksz.tg. ", 
\N tych kiHm słowach tak wiele gl'upstw wypo
\Yi~dzieć. Ale jak się ma ta sprawa rzeczywiś
cie? ~aj pierw przyznano, jż większa część Po._ 
laków berlif1skich rozumie dostatecznie mowę 
niemiecką, aby w życiu pry\\ratnem i zawodo
wem d'ać sobie iako tako radę. Ody 80 do 90 
tysięcy Pola.ków mieszka wśród dwumilionowej 
ludności niemieckiej, to już z łatwością może się 
nm1czyć po niemiecku. 

jest jednak wietka różnic.a między życiem 
codziennem a. sprawami reUgijnemi, tam, gdzie 
chodzi o stosunek duszy ludzkiej do Boga.. Gdy 
.kazanie ma przenJknąć do głębi słuchacza nie 
,,,ystarczy, aby je powierzchQwnie zrozumlał. 

!vtogło by to nawet doprowa<izić d>O blęd6\v 
ciężkich, gdyby np. ważny punkt falsz.y;wie zro
zumiano. Przypuśćmy, że niemiec, umierący 
·nieoo po francusku, uda się do Francyi. z kel
nerami, służbą koJejową, z kupcami i· t. d. mógt
by i ę jako tako porozumieć, ale. kazania francu-



·Skiego nie zrozumi~.,; tak, a·by wedle udzielo~y.::h 
·w niell\ rad i \\ skazówck mó~~l S\\ ·ok ży .;1c 11'

irząd-zić. J eż~!i \\"ię~ Pola~y berii1\s..::y pr;sia~~l
ją do tyla znajcmoś~ języka nicmk~ki·e.go, żt: .:m 
to \\t·ystarczy w żyd u codzie n nem, to nie \\ :>:·n .1\ :.t 
.ztąd bynajmuicj, że kazania polskie są im mep:c
trzebnc. "Reichshote" uznał by też Uf-SZe r::o:
w·ody w z u pełności. gdyby dtcdziło o pastory
zacyę ni·etnców ,.na kres.ach wschGdnich''. Lecz 
tam mają niemcy wedle zdania . .f~dchsbote'' 
praw•o panów, a k·o ściół po\\inien ich \\' każ~'ym 
razie u w'Zględniać; Polacy berlifts-:y na tormas t, 
srawiai<.te te same ż~dania, urZ~\dzają ,.agitacyę 
[ Jiemcom \n·c-gą". 

Dla czegcż \\ ięc nie \\ ołno i.m tego samego 
,żądać. c·o nien1com na .. kresach ws·..:ho.Unk:.ł~?·' 
Ponieważ "Polska nie jest pa(!stwem samcd~l~l
!ncrn'" . powiaiCla ,.Rekhsbote'". A \\ ·i ęc \\" kcsc1~
le iest także język państwowy? Zwracamy P1

-

sm-u rem u u wagę na to, iż w kośdele katołlck;m 
mowa nicmiec~-<.:a nie ma większego prawa od 
mowy polskiej. U rzędO\\ ym językiem ~wście!
~lY'lll j-est Jacina, lecz w stosutlku do \\ 1-e.rnych 
jest miar·odawcz~1 mowa ludności param. 

Nic ma takiej reguły w l·wśc.i elc katolickim, 
aby parafianie przema\\ iali \\ iczyku swego dtt
dtO\\ nc<Yo. lecz. wprost przeciwnie. 

\V Bc;·linie znajduje się dostateczna i!Gść ka
p{anów mówiących po polskl1. _lecz gdyby. s i~ 
~\. ykazato. że tak nie jcS[, musranob}: PO\\·;ęk
szyć liczbę kapłanów biegtych w .IXllsktem. f~k 
Polacy jak niemcy mai<.t prawo do u~ywanw 
:.tno.wy ro-d-zinnej w kościele. Protestanet _wskl_l ·
tek ismiejącego kościo-la pat'tstwowego mtes.za!ą 
ustawicznie zwyczaje i zasady kościelne z pan-
s tw'owyrni. 

Pat'!stwo jest upra\\·nione do tego, aby za-
prowadzić język pa[JSt\\.0\\·y. lecz kościół ?rzc.
maw !a tam, gdzie łacina nic \\ ystarcza, w Ję~Y· 
J<u ojczystym do każdej ludności jakiegokoh\ 1ek 
-szc.zre·pu i j4 ·zyka. Cllcdzi m o stare. prawo '~s~y
stldch narodów, uświęcone przez p1erwsze S"\\'1~
to Zesłanie Dncha Ś\\ ., a język pai!Sh\'0\\'Y m~ 
.,, ch-odzi wcale w rachubę. . . 

Pozostanie to rze..::zą odnośnej in_stancyt ~o-
śc i elnei. aby stwierdzić, o ile żądama Polak;-w 
bcrlit'rskich poz\volą siG spełnić, lecz_ tak z gory 

··i zasadniczo o-dmówić im wszystkiego z t~rn 
ltladmicnie.niem, że urzqdzają .. agitacyę antym~
·111ieck:1'' jest z.ctolne tylko p~smo \\ r?~z.aJtt 

[? · ~r ·bote·'. Organa protestancko-kosc1e.lne .". ,e1~..- ts p . h b 
·Same ,nie rządzą się podług r_ec~pty ,. ,:te_ ~ o-
te'·. zaprowadz8jąc \\' \Ve~traln ,, nabozc.ns:'\'a 
polskie. Lecz to Zi1ÓW "oo _mn~g~ . Gdyb:' _Jed
nak Polacy katoliccy zoboJ~tmeh dla kosooła: 
postępującego wedle rady hakatystyczn~J 

Reichsbote", to jnż dziś wiemy, ktoby sobtl.! 
~'ęce zacierał z radości: l~?żnaby ,w:.~d~ roz
począć d?;ieto .,e,vangehzacyl PolakO\\ , co do-
tąd się nie uda\vato. . . 

Tyle W' sprawie· zasadmcze! w;obec a~ltyka-
tolickiiCh nauk ,.Reichsbote". Mat~ryalme de
cydują tu biskupi, a nam nie pr~ystm w p~szc;~
.gótnych wypa<l.kach de_cyd'O\Vac, c.~ Y pe\\ n e Z4-
dania maią być spetrnone tub odrzucone. W 

LELUM POLELUM. 
,. t e z Xwieku Opowi<tl.lanie 1118 .oryczn .. 

n:~.pisał 

w alery Pr~ybo.rowsłd. 

(Cial2: da\szv-' 
c ·. ok niego w d<tugiej, modrej sukni: spi-ętej 

bogatym pasem. z. gto\\'ą S~\ ym zwyczaJ:rn g~
tą, sienziała· Królowa Dąbr?w~a. Otacza~I ob?_!
ga królest\.\"0 woje\\~odow1e. 1 _kasztelant, . 01.a~ 
mnóst\ ,0 księży i dz1ewek stuzebnych, rmędz_) 
.któremi widać bylo i ztotowską Mlad~ .. Słot.l
ce zachodząc za bory i tasy, za duż:- n~cskon
cz.onct jeszc-ze basztę zamku, słało OSLa~nte, .. z .~o
cis.t~ promienie na ten obraz barwny. lHChl_l\\ Y: 
rozmaity. K.ról Mieszko miał post_ac 1}0\:\..~az.ną t 
surową, matem i oczkami ciągle tu 1. owdZl'e spn
glądat i niekiedy mota·t ręką kęd~rerzaw~:. sre
brzystą br·odą. - Wiatr 00 _ch\Y~lę rOZ\\ oar z 
trzaskiem chorągiew, szeleśc1ał mą mocn~-· lub 
też ~OZ\\·alał by zwisała przed tmnem ~rotew~ 
skim, wielkim purpurowym. fałdem. C1sza \: 
tern otDc:zeniu cakm była w1elka, tyl_k<: s~ychac 
było fletnie i tętent k011i jazd'~ cz.e~kleJ. 

Nalmniec wojewoda Sptc.ymn· na cz.cle 
swych zastępów· wkroczył na dziedziniec z.am· 
kowy. Zewnątrz muru zatrzymała się cala ~ra
w,ie jazda, a z wojewodą wjechało tylko ktlku 

każdym razie zastrzegamy się przeciwko fal
szy\\ d zasadzie, aby " \\ ewnętrznych st<Jsun
ka-.:h kcści.c la panować miai "język państwo. 
wy ... 

Dużo słusznych uwag mieści powyższy ar
tykuł katołicko-n{emieckiego organu z Kolonii. 
,.Koh1. Vołksztg. '' widocznie jednak nie wie, że 
p-odobńe żądania stawiają nieraz księża niemiec. 
cy w stronach tutejszych. Dosyć, że np. przy
pominamy, iż ks. dziekan l(eveloh z l(astropu 
pubUcznie na wiecu żądał od Połaków, ażeb~ , 
od swych dzieci uczył~ się po niemiecku, iżby 
mogli korzysfać z l{azar1 niemieckich itd. A 
księży, którzy podobnie myślą, jest rt\e mało. 

Cóż więc pDmoże nam artykuł ,,Koln. Volks
Ztg." skierowany przeciw gazetom łuterskjm? 
Nic zg'Ola, a jednak się nazywa, że ,.l(oln. Vołks. 
ztg." kieruje się w obec nas sprawiedliwością. 

Niech pismo to podda ostrej a zasłużonej · 
krytyce ntekatolickie postępowanie niektórych 
księży niemitx!kich na obczyźnie, ni-ech im po. 
wie prawdę, niech płynie, aby "agitatorzy w 
sutaJmie na rzecz socyałizmu'" zaprzestali wre
szcie swej haniebnej roboty, dając ludowi poJ. 
skiemu, co mu się słusznie w kościele należy, a 
i my uwierzymy, że ,,l(oln.Volksztg." nSe połity
łwje tylko, lecz myśli szcz~rz,e. Nie o to bo. 
wiem chodzi, co pisze "Reichsbote", lecz o to, 
jak w obec Polaków postępują księża niemieccy. 

Co "Kolnische Volkszeitung" na to? 

Jan Kazimierz Waza. 
Po zbyt w-czesnej śmierci vVładys:awa IV, 

który tylko lat 16 pano\\'ał - Polacy nie wie
dzieli co robić, czy JIO\\ ego króla obicrąć, czy 
na Y\"Ojnę się goto,, ·ać. Ale kiedy doszly \\· ieści 

że Kozacy ci'tgnął \\. głąb Polski - trzeba byl~ 
zbroić się. .Hetmani byli \\. niewoli. więc wy
brano zastępców, którzy się. nazywali regimen
tarzami. Glów·nym byt sę.dztwy książę Dominik 
Za.sta \\·ski, a mniejsze regimentarstwo closta.IJ: 
ml·odziutJ\:i, Aleksander Koni·ecpolski, syn hetma
na Stanisla'\\ a i uczony MikoJaj Ost!'oróg. To 
też kiedy siG o takich wodzach do\viedzieli Ko
zacy, naz\~: ali ich: peryna, detyna i latyna. Ze
bra to się rycerstwa 34 000 huczno i strojno, że
by "chlop.stwu", to jest Kozakom - za~mponot
wać; samych ciurÓ\\. bylo 200 000. a wozów, 
skarbami na.fadowanych kilkadziesiąt tysięcy. 
Stancli pod Konstantyno\'v cm a Kozacy \\. Pila
\\Ta-ch. Tymczasem, kiedy Kozakom przy
szli w pomoc Tatarzy, tamci przywitali ich 
strzelaniem z armat; nasi n i e\dedząc co to zna
czy, stracili ducha i w nocy pouciekali - wo
dz·O\\'ic naprz.ć{l a za nimi wojsko. Z rana Ko
zacy c-ezom S\\ oim ,~, · ierzyć nie chcieli. nie wi- · 
dząc nikogo prócz tad'O\\ anych \\ "•ozów, które też 
nie omieszkali zabrać. Caly ten wypadek, któ
ry Pan Bóg dopuścił na nasze upokorzenie -
został naZ.\\·any ,,hal1bą Pila\\·iecką". 

Naturalnie. że KQzacy z Tatarami posuwali 
się dalej i zaszli aż pod L WÓ\\ ; postano\Y'ili więc 
Polacy jak na,iprędzej obrać króla, któryby ich 
c·broniL Ale sejmy były burzliwe, bo jedni na 

przedn i:cjszych, bo pod\v orzec był nicwielki i 
dość ciasny. 

Spicymir spi::l konia i w szczupkach cięż- . 
kich i dość niezgrabnych dopadł przez krużga
nek, na których króleSt\\ o siedzieli. Tu po·kło-
uit się pięknie i po rycersku królO\\"i i królowej, 
pocz.em zsiadł z konia, którego cugle oddat do 
trzymania bogato ubranemu giermkmvi. które
go tunika miata skrzydlatego potwora \'. ·yszyte
go na piersiach. To uczyniwszy, szcdt Spicy- . 
mir luo:kiem cciężkim p-b wschodach na krużga
nek, a za nim dążyło d\\~óch czy trzech ze star
szyzny czeskiej. Szli ch rzęszcz.ąc zbr.oją, 
dZ\\'·oniąc mieczami i ostrogami, szeleszcząc 
pióropuszami z paciorkÓ\\. \Vszystkich ·oczy na 
nich byty skierO\\·ane, na ich stroje bogate. tar
cze, wielkie miecze, he~my wspaniale i bły
szczące. 

Gdy przybyli na krużganek tuż przed tron · 
krółewski, Spicymir przykląkt na jedno kołano 
i ucałDwat rękę króla i królo\\·ej. 

\V tedy \\ ystąpiJ naprzód jeden z księży o
taczających tron i poczqł mówić: 

- Witaj nam \\'Oiewodo Spilcym!rze, witaj
cie nam \vojownicy czescy. Zdradliwy nieprzy
jaciel napadl nasze dziedziny i grozi nam mie
czem i wytępieniem świętej wiary Pana Nasze
go Jezusa Chrystusa. Dla tego \\·()bec takiego 
niebezpiecze·!'tstwa wez-waliśmy zgrn:ink z. wa-

drugich składali winę baliby Pila\\"ieckiej. ~ 
sejmie cłckc~'jnym z pomiędzy braci króle" skłc~ 
obra~·O . n~:tsta~sze~o. - Jana ~azimierza. 
Cl~mtelnrck1. ktory JUZ obleg l Zamosć, do,1 ie. 
dzta\\~szy się o tern, ~v~st.ał do ,króla poselstwQ, 
blagaJące przebaczeBra 1 ze gotmVl na wszystkie 
jego ro_zk~zy. _Jan ~azirnierz napis_ał_ do niego 
!ask~\\~le l1s1 z z~damem, aby opusctł Polskę i 
1 .wrocrl na Ukramę. Bohdan ze czci.ą ucałował 
ptsmo kró-Iew·skie i tejże godzi-ny rozkazał zwi. 
nąć o-b-óz i wróci~' na Ukrainę. 

\Vkrótce po koronacyi 11a prośby Połaków 
ożenił się Jan Kazimierz z wdowt.t po bracie 
Maryą Lud\vlką- za dyspensą papiezką. ' ic 

Jan KazW"nicrz zaraz po wstąpienłu na tron :a 
m~sia~ ~ Kozakami wojo\\·ać, bo Chmielnicki nie !:z 
mogł JUZ l(nzaczyzy do zgody nakłonić i posta~ 
wit \varunki niemożliwe do przyjęcia. Król tedy 
zwo:lal pospolite ruszenie, a~e zanim s=.ę ono ze
brało, ks. Jcremi \Viś.niowecki z 11,000 rycer. t 

st\\·a stanąl \\" Zbarażu oczekując wToga. Jakoż js 
nkazaio się 300,000 Kozaków i hordy. Takiej d 
lrcz_bic. o~arli _się jednak nasi z cudowną pomocą i.d 
Bo_zą 1 mez."rO'\\'nanem męstwem; przez 6 tyg{)- tpir 
dm oblężcni \\·ytrzymali 20 sztnumów i nie pod~ , 
dałi się. \V pośród rycerstwa byli już dwaj .· 
mlodzi Sobiescy - Marek i Jan. Król zbliżał s 
się z pospolitem.ruszeniem. którego było ledwie 'li 

20 .000 i ci zostali obskoczeni pod Zboro-wem da 
prz.ez nierównie liczniejszeg·o nieprzyjaciela. 011 

Caly dzieli tr\\·ala bitwa, noc ją przerwała _ 61 

król przed obrazem Najś\\'iętszej Panny krzy- k 
żem leż,tc noc catą - blagal o ratunek, Zesłał ·st 
go Pan Bóg, bo Tatarzy z ochotą przystali na ól, 
ugodę i zmusili do niej Kozaków. Nie trwała :a 
jednak długo, bn Kozacy ż~dali nd króla przywi- !11J 

lejów dla scł1yzmy, a król tego zrobić nie mógł ~~ 
- W{)jna więc by-ia konie-czną. ·ar 

Przekonali się Polacy, że ile ra.zy przewinią 
Bóg zsyła na ni:ch chłóstę: Kozaków - to 

tc.ż na sejmie bardzo zgodnie radzi1i a na wojnę 
g.otowali się po Bożemu i zebrato się 100,000 
wojska. Kiedy się Ojciec św. dowiedział {) W{)j

nie ze schyzmatykami, przysłał kró1owi sztan- en 

dar poświęcony, a cafemu wojsku blogosławiećt- o 
stwo swoje. Stanęli nasi pod Beresteczkiem na 1te1 

\Vołyniu. Bylo w r. 165 l. Kozaków i Tataró\l h 
liczono 300,000; bitwa trwała 3 dni, król narażał ~lz 
się na pierwszy ogie(!, skortczyła się też zupel- l 
nym Z\vycięstwcm dnia 30 czerwca. Ale Polacy ~: 
jak z.wykle, zadewoleni ze Z\\ · ycięst\Ya o nic się .dlll 

już nie trDszczyli i nic ścigali Kozaków, tak jak rjjjJ 
król chciał, żeby ich do reszty p{)konać. t· 

Na nastGpnym sejmie Polacy jed-en na drn· t.c 
giego winę składali, aż nareszcie zen,·ał sejm je- ~.n 
den z posłćn\ · , \vołając libcmm veto-- uie poz\ra d 
lam. i uciekł - nazywał s:c Sicirtski. PolacY rs 
zamiast na to nie Z\Yażać, nic śmieli dalej radzić, s 
skoro się jeden z nich sprzeci\\· ił i głęboko za. ~ej 
smuceni - rozeszli siG. \Vkrótce potem I(ozacy :z} 
po:ddali się Mos·kwie r. 165-l. 1

" 

No'\ve też na nas spuścił Pan Bóg klęski za ··;e 
te grzechy. Karol Gusta\\ król SZ\\~edzki, nie e 
kontent że Jan Kazimierz, podobnie jak jego oi· 
ciec, Zygmunt III i jak brat jego Władysław '"1 

--- ~ 
runkami przymierza, naszego ojca i brata, króla 

1 

Bolesła\va, o t}()moc, B::1dź nam pozdrowion, ze
1 

\\OiC\Yodo Spkymirze. co nam tę pomoc nie· ~7.S 
siesz. l 

Wtedy wojewcrda doby t z jed\\·abnego (z1 

\\~oreczka pergaminowy Z\\·itek, u którego na 1z 
\\'OSim wydśnięte misia.ly ogromne pieczęcie i !la: 
\\'ręczy l go M icszkowi mówiąc: 0 

- Oto jest pismo mego pana i króla Bole- ~> 
stawa. 'k t 

Król odebrał pismo i oddal je temu same·lla 
mu księdzu. który mial przed chwilą mowę dol ~ic 
Spicymira. Potem już. uroczyste postuchanie ę 
siG skończyło i rozpoczGia się poga\\·ęctka i cie· ?tn 
ka\\·c dopytywanie się D11bró\\ ki. c·o tam słY· 1 
chać na d\\'orze wyszell rctdzkim. 'róJ 

Przez ten czas jazda czeska rozlożyła się ·~ · 
\\ ' mieście obozem i zabrała się do jedzenia, któ· sz. 
re obficie prz~ nią stawiono i wczasu, którY P. 

m1ał być krótki. bo zapowiedziano. że wyrusza 1 
na nieprzyjaciela zaraz jutro rano. ra]i 

\Vkrótce noc zakry1a S\vym płaszczem cal~~~ 
Paznai1 i ludność znużona tylu niezwykłemj 1 ,a 0 

ciekawemi widowiskami ciężko zasnęła, by tPU· z: 
dzić się ze świtaniem do no\\"Ych trosk i no'wvych .M 
w~~. ~ 

~ (Ciąg dalszy nastąpi.) . ~-·' l~;~; 
,j' 



!rtlllui~ si~. l~rółem ~Z~\·ed·zkim. wydal mu 
·.:i kilkanas·-:Je tys. \\ OJJGi \\ :r~!ai do \\'~el-
'1~ 6-- d . l L. ·Jskr r. l ,1;:,, a n:g1e ty c na It\\ 'ę, g-dzie już 
k bvli j\l{)skate. Zebra/D się vospołirego ru

J··ia 3o.ooo pod do\\ ództewem Krzysztofa o. 
\;ski ego ~ ak ~i zamaist b ronić oJczyzny, 
lali się wszyscy ~Z\\·edom. ~a ~i'twie też ,.a
zrobi! hetman Janusz l-(adznnU: \\·krocz.yt 
~ b\.:Z przeszkody Ka roi Oust:l\\' do Polsk; i 
1 WarsZa\~ ę a Jana Kazindcrz.:l \\ ·szvscy 
"·ie opuścili. Cofnął s=ę \Yi~..: d.o KrakO\\ a. 
rY takie był zagrożo-ny. T~un ~\\ar:;a Lud
:a zachęcała wszystkkh do obrcnr ojczy-zny 
;dnotY S\\·nje na ten cel ocld~lla. z ro-z.k1zu 

on j.a Ś\\ · . dt~c~wwie1'1st\n> odda\i·al? zb~·te..:znc 
nie -zynia koscielne na potrzeby '0. OJny. Bisku
ta- senatf,rO\\ .. ie uhlagali króla. ~icby z kró{O\\ <l 
dy Jonil s : ę r!a ~lązk, p~ki się n3.r6d 1:ie cparu!~-

Dlttgo s1ę temu oplerai Ja11 Kazimierz. ll'l

it:c \v yjechał. a Srefan Czarniecki z 6.000 
iska podjąl się obrony Krako,,·a. Z \\ iclkim 

·iej atrn \\ ytrzyn~~{ _obl~ienic ~a ty miesią~. a 
cą .Jr d tu że b ro-n 1c s1ę me by1o p-odobic{!St\\ a. 
Q- n imlov.:ał. to jest z \\·.ajskiem ustąpi~ z K.r3kc
d- '· orrzyn1awszy od króla snvectzkiego prz.r

.vaj , ·zenie, że nie hędzie rabował kościdó\\ i 
żal aszrorów. KarolOnstaw wszedł do K.nkO\\a: 
:vie r:m:go dnia, ktedy ogląda.\ pomniki 111iasta, Z1-

em dal także zwiedzi.ć grcby król e\\ ski.; - - o
la. ,·\radzal go. kan-onik Szymon StarO\\ ol:-ki. 
_ '1! szwedzki ]ako luter, nie zdi<d JJa\\·et czapl\i 
Y- kościele. Kiedy przyszli do grobC\\ ·.::a \V1a-
!al ·sla\ra tokietka, o-dezwał się kanonik: w lc.ly 
na ól, który wygnany ztrmw, trzy razy na tron 

ala racal. Na to Karol Gustaw: ale wasz JanKa~ 
:;Jicrz już nie \\Tóci. ,,Bóg cudowny a szczę
Jt jesr zmienne·· odpO\\ iedzial z gndnoś~hl'· 
·1ro\rdski. To poruszyto snn1icnic najeźdźcy, 
zaraz zdjął czapkę i Z\viększ~m za.::how:.1l 

. uszanowaniem. 
J11ż tedy cała Polska byla w n~ktt ,,·rog;<':.\\, 

00 Polacy musieli s1uchać srana, sk-oro nic 
{)j- ~icli być posłuszni swojcnm dobrcmll królcnvi. 
n- :n tyran prześladować zaczął nasz<t wiarę, ko
ń- :oly odzierać. zabijać księży. Ot\H>rzyly siG 
na 1tenczas oczy Polakom. poznali że to za grz.c
\r ~-y Bóg ich tak skarał i pragnęli wrócić do Ja na 
·at '~zimicrza, a naprawić złe. 
el,- Zeslal im też Pan Bóg -cudO\Ym\ pomoc, gdy 
cy ·.JC ~zwedó\, . pod wodzem Miillcrem obległo 
się 'dillą Oón~. Ksiądz Augustyn Kordecki. przeor 
ak .J\inó\\' , postanowiJ wytrzymać wszystko a 

. poddać się - z silną w·iarą. że Matka Boska 
ru- ;' dOZ\\'Oii \\·ziąć S\\·ojcj stolicy \\. Polscc. 
je- Lnronila się tam szlachta z okolicy z rodzinami, 
ra ;lo \\ i ęc do 400 zdolnych do broni. Była to 
cy l:srka, ale nic nie m-oglD zachwiać przeora_ 
ić, · sam dzieJ\ Niepokalanego poczęcia NajświGt-
~ ~ej Maryi Panny Sz-wedzi straszny szturm 

cy :zrpuścili - nie przerwano jednak nabożc(l-
:\l'a, a pro~esya szla naokolo kości ola, choć im 

za ";e ś\\·istaty nad głowami. Nic się też nikcnnt 
nie e stal o, a przez cały czas oblężenia, co tr\\'alo 
oi- Tgo<Ini, kule sZ.\\"edzkie odbijały się od murÓ\\. 
aw :1.1 racały nao SZ\\·edów. Niejeden widział. jak 

1jśw. Panna płaszczem swoim z \\- ysokości 
óla Ianiala Jasną Górę. \V dzie11 Bożego Naro
on, 7lllia straszliwszy jeszcze sztu nn przypuszczo
ie- u- ale najcięższe działo sz,vedzkie zostalo 

~z trzaskane od własnej kuli. Naza·jutrz Pola
go Y na uczczenie św. Szczepana poczęli strzelać. 

a rze raziło to Szwedów że oblężeni muszą mieć n . • 
i 120 Prochu i odst~pili od oblężenia. Radość 

i·la niezmierna' na Jasnej Górze. a '' szyscy 
Ie· ogc:!a\\·ili. ks. Kordeckiego. . .. 

, K'łedy Slę po calej Polsce rozeszła wtesc. 
Kto cudownie pod opie-ką Matki Boskiej obro-

e· la · do.· ·' SJę Jasna Oóra, duch wstąpił \Ve wszy-
. Kith; ci co pozostali krMowi wierni goto•\\·aJi 

.1e :ę do \V·ojny. Hetmani w kilka dni po OS\\ obol:· ~eniu siG Często-chowy za\\'iązali konkderacyę 
}· · _Tyszowcach, w obl'onie '' iary i Qjczyzny. 
. 'ol ze Ślązka pis.a1, że \Vkrótce powróci, byleby 

s~ę ~ zbierali pod rozkazy hetmanów - to też 
o- .zYscy zaczęli odstęp{)lwać 5;zw·eda, a wTaca..:: 
rY · Prawego króla. 
za~ ~areszcie przyjechał Jan Kazimierz. a ż~ 

Irak?'\' i vVarszawa by~y w ręku \\ roga - u
l~' 1al SJę do L WO\\·a gdzie od Polakó\\' z \\·ielk<.i 
· ad • · ' . . 1 t osc1ą byt witany. \Vszyscy Polacy czul1, ze 

u· z~ grzechy oddał ich Bóg w ręce \\·roga -
ch Matka Boska cudo\.vnie ich ocaliła, pragnęli 

1
1ęc ukoronować Ją Kró~ową Polską. Nun-

J i~sz. Pąpiezki przy\\liózt z. Rzymu ko!'ony od 
. ca s w. i przystąpił do tej ślicznej uroczysto
•1 \\' katedrze 1\vowskiei. Król \\ ' imieni11 ca-

łe.go namdtl \\TZill\\ a? \\ iny z2 knt ·~hą -
7.\.leg-ólnie ucisk \\·fo\Jan i uroczystym ślubem 

P'f'Z)'I7:-ekal popra\\ ę. Odbyło · i~; to d11ia l-go 
k\' i t:tTI :.(l. r. lf)O: ) . 

K!edy się Karol Ou .. ta\\' dowiedz iał o te.m, 
<:o się \\' Pols~e d z kk, bu by/ w Prusit.:.::h, któ
r~ z.a.i~l -- \\'yprawil się raz drugi. żeby ten ni
by bunt uśmierzyć. -\Ie eraz już inny du(:h był 
\V rrarcdzie: 1\btka 0::1]Ś\\ i~tsza przygotowała 
PoJscc \vybm\ cę w c;; ceran ie Czamit:ckim 1 któ- · 
ry byt nah\ yższrm \\ od.zt:nl. Na \\ szystkie 
strony uganiali si~ Pdacy za nieprzyja-.:ide.m: 
tu hdma.tl l(t:\\ era Poro-.:ki, tam Jerzy Lubomir
ski z góralami. gdz ieindziej Pawd Sapiecha lub 
\Vinccnty O~tsie\\ ski. to narcsz..:ic dzielny Krz.r
sztd 2cgora, i·tóry także ani na cłl\\ iluę broni 
nie z!ożyl. Naj la\'\·niejsza bit\\ a Czarnied\i~..-go 
hyla pod Kozienicami i \\ark<.\. a pod Trz~m~
szncrn t:oclobno ani kden ~Z\\· cd żywccm nie u
~7.cdl. Późn\·j kn':! .~ i~ ~przymierzył z ihni~l i 
ta wydara \\ ojilG Karolm\ i Ousta\\ ·0\\ i. CD go 
tembardziej zmusiło do ust<.wicnia z Pclski. 
N~ł pGmo...: Danii '' yslal król Czarnicckieg"o z 
6,000 ryc e rst\\ a. Tam 011 cud()\\ ' \\·alccZllO-ś~ i 
dck3ZY\\·a l: odnc~t: morsk~l z calem wojskiem 
\\·pław· przep-lyn~d. za kot11ierz br01·1 zatkm\ ''
szy. żchy ni~ zarnokla. potem t\\ ierclzG jedn::t 
bez dział zdoby./. Karol Gustaw zmę..:zony ' 
\\ oin<-t prosil o pck{; j. Zestal tenże za\\ arry w 
Oli\\ ic. ,,. kbszwrzc pcu Oda(1skie111 r. 16f)ll. 
T n' a la '' ię-c \\ oj na '17.\\ cdzk:t b t 5. 

Leciwi~ i~ w '' Gjna skot"1..:zyla. \\padło 
!00.000 Aleskali na Lin'. t:. a 40,000 na Ukra i ll~. 
Na Litwic Pa\\ d Sapieella 111iat 9,000 \\ ojska, a 
Czarniecki \\ róci! z Danii z 6.000. Przecież I3-i')~ 
pohłcgosta wit i ra szczu p b siia odniosła zwy
ciGSt\\'0. Pobili najpr71·h.l \\ roga p.od Lad10\\ l
cami. a potem Czarnic..:ki \\ · pła\\ przepty11ął rze
k<; D rucz i kiedy jeszcze \\c da ściekała im z 
odzieży, uderzyli na nicprzyjaciela i \\ ygn~lli 
1\\oskali z Lit\\ y. Na Ukrainie hetman Stanisl·.l\\ 
Re\\ era Potocki 111iat .ZO.UOU. a kiedy Jerzy Lu
bcmlirski pokonał KozakÓ\\, którzy Moskalom 
szli na penw-e obkgli Polacy Moskali rod 
CtldllO\\·crn i zmusili do poddania się. \Vtedy 
też i Koza~y \nó..:ili do pcslusze(tst\\ a Polsce. 

Pols~y ''od Z O\\ i e {lclpra \\·ili potem ''jazd 
tryum.falny do \\'ar .. Zrt\\ y - chon.1~ i zdoby
tycli przez sa ego Czarnieckiego było 1 l 5 i tc
flli na !HOCCSYG Bożego Ciała ustano drogę Pa
tlu Jezusowi. 

Niedlttgo potc111 \\ yprawit sit; król !la Ukrai
llt; razen1 z Czarnieckim, żeby pomaga.,; Koza
kcni przcci\\. IY1oskwic. ho hetman koza...:ki Pa
" c/ Tetcra rrzyn1al :z~zc rzc z Polsk~l- Tam 
odEosili Polacy zwyc i ęst\\ a. ale Czarniecki o
trzyma! ralłę pod Sra\\ iszczami śmiertelną i 
musiano go od\\ icść do L\\ O\\ a. \V drodze jed
nak tak mu się po~or . zylo. że mu icli \\śród 
\\ ielkiej śniegowej zamieci. stanąć w chacie jed~ 
nei. we \\'Si Sokol'ówce. Tam sędzi\,·y bohater, 
opatrzony śś. Sakramentami, życia doknnat. 
vVinicn on by! znaczenie swoje nie \\Zgl~d c m 
ludzkim. ale zasługom. to też ma w i al: ,.Ani z 
soli, ani z roli. ale z tego co mnie boli uroskrn·'. 
Kiedy rozeszla się po kraju '' iadomość o śmi~r
ci \\ ybawcy Ojczyzny - \\ iclka była żaloba i 
boleść. 

Z Moskwą za'' a rto \\ ndruszo"·ic r. l N)7 
rozejm na lat 13. kt(lrym odst ;.wiono jej na 2 lat:t 
całą Zadnieprską Ukrai-nę z Kijowem, tudzież 
Smolef1sk. Siewierz, Czernichów. ale odebra~ 
nic dopilnowano. Mo. k\\ a zrzekła siG Inflant. 
\Vitebska, PoJrcka. 

Za tego panO\\·a11ia niestety coraz gorzej 
dziato się \\" Polsce -- nic dotrzymali Bogu Po
lacy ślubÓ'\\ złożonych, \\ niczeru nie było po 
prawy. Patrzat król na to z boleścii.\ i nie m(J.tJt 
temu zaradzić - na jednym sejmie, \\ 'J'TTlawia
i<-lC Polakom i ~h \\ in.r i błędy, odcZ\\ al i~ prc
roczo, że jeśii nie na tąpi poprawa - trzej roz
biorą Polsk<;. co się " l 00 !ar p.Dtern całko wid~ 
spełniło. Zeby zapobicdz zgubnym skutkcm 
bczkró.łewra, chciał król za życia wyznaczy~ po 
sobie następcę, bGdąc bezdzietnym. \V tym cl:
lu króiO\\·a N\arya Lud \\·ika, która kocha ta Poł
skę. była dobroczynna i szlachetna. pragnę/a, 
żeby po Janie Kazimierzu 11ast~wit syn księda 
francuskiego Kondeu za, ksi~\żę d'EnghicJI. któ
ryby się ażenil z jej io · trz.enicą Anną. Lecz 
.krzy Lubomirski, hetman polny i marszatek \\". 
k .. \\·icle zas.tużony " \\ 'Cjnach, staną/ po tronie 
cesat·za, za kandydatem niemieckim. Kiedy siG 

. w-ojsko o nie\Y}'płacan i e żołdu zbuntowało, on 
je przeciągnął na • w o; :.t tronę. Odebra~ mu 
król hu law~ i laskę. Za12zt;la .ię \\ cjna dnm o -

wa·, króra zakn\ a\\'ila Pol kę \\ bhwach: p d 
C ze~ wcho\\ ą i pO<i Mą n\ amL b-o Lubomirski 
obraż ~ · nie umiał pośwkdć ·i~.:bie dla dobra 
o.jczyzny. Na t.lpiła zgoda. ale po wielu niL
:z(:zęś-:bch. Pam i~me re je t \\" historyi pod na
Z\\ ą .. Rok szu Lubomirskiego." 

\V czasie tego zamieszania ośmielili sit.; nie
przyjaciele, Tatarzy wpadli na Ru ~ z częśdą 
1\ozakÓ\\.-, którzy poddali się Turcyi. Po śmierci 
hetmana wziąt na siebie obronę kraju marszalek 
J :m Sobieski. hetmanem polnym mianowany. 
Ot~'-orzyt \\·szystkie S\\·oje spichrze dla wojska, 
ludno.ś~ pozarnykat \\ grodach, bo ich Tatarzy 
zJobywa<2 nie umieli. a sarn \\. .000 rycerstwa 
wy ~zedt prze ~ i\\· 100.000. Jak prze\\"idziat, tak 
si " stało: zamki się obroniły, jego samego oble
o;;ali Tatarzy \\ Podhajcach darenUlie i nareszcie 
- pmsili o pokój. Przystal na to Sobieski. on i 
zaś obiecali jeszcze pomagać Polsce i \\oTó~iłi do 
ł\rymtt. 

Pien\ sza o by/a za ~nga !){)hatera uaszego, 
·c też kiedy \\ rócil do \Yarszawy, rado'nie 
przyjmcwany otrzyma! od króla wielk•t bu
ła\\ ę koremq. 

Nie żyta .iuż \\icdy Marya Ludwika, a król 
O\\ do\\ ia.!y, przygnębiony nieszczęściami oj
...:.7yzny -- postanO\\·il ztożyć koronę i mimo bfa
gal·l narodu dcpdni l tego aktu r. 166~. z \\"iel
kiem \\zruszeniem żegnany przez PolakÓ\\. po
zccrn \\. kilka mi e · ięcy \\ ·yjeehal do francyi. Oj
-:ie~ ś1.v. n:J:dał mu rytu! .,króla prawowiernego~' 
- któ-ry i następcom jego przyslużał. 

Wiadomości ze świata. 
Z Prus. Osrateczny rezultat wyboren\" w 

..::atych Prusach jest nast~Pllh\cr: \Vybra.no 148 
kon ~e rwatystów 54 tZ\\ ' . woln okonserwatystów, 
97 cemrC\\·ców, 79 liberałów, 23 \\ olnomyśnych, 

PD t~PO\\ ·có\\", 13 Polaków. 2 Durkzykó\\", 2 
\\'eltCJ,,·, 2 Z\\ i~lZkO\\ców agramych. 2 antyse
mitó \' i 6 nk należących do żacl11ego • tronni
~t\\ a. 

Kn-nse 1'\\ atyści zdobyli ó mandatów. stracili 
6. \\ .ołnokon en,·aty\\·ni zdobyli -L stracil i 5, 
~encro\\ ~Y zdohyli 2. stracili 4 ... , . tem l w 
pszczyi·Isko-rybnickim; liberałowie zdobyli • 
ti'acili 3. wo!nomyśhJi zdobyli 2, stracili 7. po

~ rępO\\ cy stracili l mandaty, a nie zdobyli żad
nego. Polacy zatrzymali da\\ ·ną ilość manda
tÓ\\ ; antysemici zdobyli l i t Z\\. dzicy liberało
i O\\ ie 2 . 

Z Turcy i. ~u tran nic posiada sit: z gniewu, 
że pomimo \\ szeJkich środk()\\ ostrożnoś~i zna
ny ki erO\\ nik ruchu rnacedor'lskiego Borys Sa
rafth\- zdotat umknąć z Macedonii do Rulgaryi. 
Suitan ka7al za to \\ ladzorn tnreckim \\' Mace
dr,nii \\ yra:zić surową naganę u rzędow~\. 

Z Rosyi. Rz~ld rosyjski nałożył nO\\ y po
datek na cudzoziemców. Każdy cudzoziemiec, 
który \\ yjeżdża z l~osyi za granicG, musi zapła
ci~ k\\ 'Otę S rubli na dochó.ct czenvonego 1 rzyża. 

Z różnych stron. 
Gerthe. \\. kopalni "Lothringen" zarwały 

się \\- klkie bry!y WGgla, tak iż l l górnik<'>\\" i 1 
sztygar zostali zupełnie odcięci. Po diugiej pra
cy, zdołano '' szystkich u\\·olnić z przykrego po
ł ożenia. Niebezpiecznego okaleczenia nikt z 
nich nie poniósł. 

Gelsenkirchen liczy obecnie 13 tys ię~y 4 
mieszkatkÓ\\. między tyrni 72.97.i męskiego a 
65.07.3 żd1skiego rodzaju. Katołlków naUczono 
&'3,7.3-G, a\\ eugielików 66.650, żydów t, 116. 

1'\arten. Onegdaj zakradł się jakiś ztodziej 
do sypialni. zajmowanej przez. 3 mężczyzn i o
krad1' ich. Skradł pa!etot, d\\ a n brania, zegarek 
nr. 67190. z.loty la!'tcznszek, srebrny sckDl i 1ań
cuszek z. orzełkiem i sokolikiem, na którym wy
ryte gtoski S. J. Datąd złodzieja nie \\"ykryto. 
O trzega się roclakÓ\-\·, aby owych przedmiotów 
nikt nie kupO\\·al, 11ale-ży ra~zej d()nieść połicyi, 
gdyby ktoś chciał O\\ e przedmioty sprzeda\\ ać_. 

Dortmund. \V kopalni ,,Preus en I" wy
buch-t pożar. Górnicy uszli cało. 

Disteln. vV nied'zielę 22 bm. 4 osoby, nieste
ty Połacy, napadli swych Rodakó\v Ja!'1czaka i 
\Vichłacza i poranili ich niebezpieczni~. laii
czak Już umarl. Zabójców are zrowano. 

Jakie to smutne, iż Polacy w taki sposób 
pb mi<\ imi~ r.nlskie. ~iczawodnic gorzałka w 
!Jarzt: z ciemnotą tu \\inne . 

Paryż. Okradz:·ono tu k{) \.: i ół św. Józefa 



Ziemie pols~ic. 
Z Prus Zachodnich. Warmii l Mazur. 

Toruń. W czwartek okola godz. 10 wieczo
rem po\vstal ,,. niewytłomaczony dotąd sposób 
ogie!'1 \\ stodole \X.. laśdcicla p. Tropke'go na l\1o
krem. Zajęta si-ę najprzód sieczkarnia. P!om ie
nie wkrótce pochwyciły nagromadzone w sw
dole zapasy zboża i nieba\\ em cała stodola sta
ła w ogniu. Z sąsiednich chle\\·6w zdołano 
wczas \\· yprowadzić bydlo i konie. Chle·w:r też 
mal·o od ognia u-cierpiały, ho straże pożarne ta
raly siG je \v-szelkiemi silam,i utrzymać.. Stodola 
spalila się doszczętnie. Pan Tt~oyke poniósf o
koło 8000 mr. straty, bo stodoła była tylko na 
2000 mr. zabezpieczona. 

Chełmno. '0/e wtorek wieczorem utopii si~ 
\\' C Wiśle przy Chełmnie rybak Olkic'\Yicz ze 
synem. Jak donosz4. uderzyła łódź, w kt6rej 
się znajdowali, o tratwę. wskutek czego obaj 
'\Ypadli we wodę. Pra'\\-dopodobnie dostali s i ę 
pod drze\\ o , ~~ dy~: tnq) :'J\\ . doti.].d ni e znakz ion'J. 

Pelplin. V\1 dniu 17 bm. zmarł \\ jednej z 
klinik berlińskich śp. ks. Emil Neumann. prob. 
w Rogo·źn.ie, w dekanacie lasi!lskim. ~ ieho 
sz.czyk uro-dził się w Krajance. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Poznań. Malarz-artysta p. Kazimierz Krzy

żano\\ ski pisze D S\vem ,,·:rdaleniu z Prus co na
stępuje: 

.. l) zabrano mnie zeszlej soboty na pulicy~ 
i odchrano mi \\ "Szelkic papiery legitymacyjne, 

2) \\ · zięto ze mnie rysotpis, jak do listu gol'I
czego, 

3) '' ręczon>O mi przepis drogi przymuso\,·ej 
jak z!oczy1lcy, 

4) kazano mi podpisać papie.r, w którym 
zaznaczon•o, że jeżeli w ogóle raz jeszcze po
wró-cę do paóstwa niemieckiego. (nic tylko d>O 
Prus) spotka mnie kara' więzienna.' ' 

G iezno. "Lech" pisze: . 
"Do naszej redakcyi' nadesiano następujące 

pismo oryginalne, które tu bez. \\ szelkich komen- · 
tarzy zamieszczamy: 

Curia Archiepi'scopalis 
Gnesnensis et Posnaniensis. 

Posen, den 21. Ocwber 1903. 
r"" . , An den Erzbischof von Onesen und Po·sen 

łierrn Dr. von Stablewski 
Erzbischofliche Gnaden ,..,... .. 

No. 9028103. A. h i e r. 

Da es ftir jeden gutglaubigen Christen Bed·Urinis 
sein muss hin und wieder im Jahre eine Predigt 
in seiner Mnttersprache zu horen, ersuche ich 
Eure .Erzbischofliche Gnaden ganz, ergebenst an
zuordnen, dass fi.ir dic deutschen Katholiken der 
in der Nachweisnng aufgefi.ihrten Parcehien we
nigstens vierteliahrlich einmal und ausscrdem1 an 
.den hohen Festtagen je ein Oottesdienst in dent
scher Sprache abgchalten werde. 

p. p. 
Der Ober-Prasident. 

(podp.) von Waldow. · ·.l 
··"' 

Wielebnemu JKs. ProboszczC'wi udzielam 
odpis powyższego ustępu z pisma Naczelnego 
Prezesa z dnia 21 paździ lernrka rb. · z uprzejmeni 
wezwaniem, aby sprawdził przyto·czDne liczby 
polskiej . . . . . i niemieckiej . . . . . lu-dności, 
i aby się oświadczył ile kazań niemiecich tnvaża 
za pożądane. - Odnośnego sprR\Viozdania ocze
kiwać b~dę w ciągu czterech tygodni. 

Poznań. dnia 16 listopada 1903. 
A r•..:ybiskll p Onieźnier1ski t Poznali ki 

w z. X. Biskup Liko\vski. 
Wielebny JI(s. Proboszcz 

N. N. \Y N. 
lii•storycz.ny dokument ten jest hektografo

' 'a.ny i rozesłany do duchowieństwa naszej ar
-c!1idyecczyi." 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Roździeń. \V \dorek '"łamali się złodzi1eje 

do oberżysty Danzigera na Withelminie i zabra
Ji. z żelaznej szafy do pieniędzy malą skrzynkę 
w której znaJdGwalo się przeszło, 4000 mr. Jak 
się zdaje. kradzież ta była już od dłuższego cza-

u przygotowaną. gdyż oo kilku· dni zauważono, 
. że zamek u szafy nie jest w porządku. S la<! zło
dziei wskazuje do Janowa1 jednakże dotąd nie 
zd'o.łam) ich jeszcze wykryć. 

Mikulczyce. Nadzwycza•j nieszczęśliwy wy
padek zdarzył się w śrocę w nocy na tute}szej 
nowej kopalni. Robotnik Frandszek Ba1ksik 
'\\~padł do 130 m. gtęhokiego szybu, uderzając na 
racnjącego tamże roobtnika Figurę. Baksik 

poniósł śmierć na mte!scu, a Figura odniósł tak 
·ciężkie obrażenia, że od\viez.iooo go do lazaretu 
i1 nie ma nadziei utrzymania go przy życiu. 

Katowice. Z d11iem l- bm. otwartą została 
za taraniem grona dzielnych Polek .,Czytelnia 
dla kobier· \\-e własnym lokalu przy uL Ratu
~ ZO\\-ej nr. 5, I. Czytelnia otwartą będzie co-

. d'Z:iennie od 2- 7 po p0ł11dniu, a \\ · tym czasie 
w·stęp \\-Q!ny jest dla każd'ego w celu czytania 
w·yłożonych \v "Czyte lni·' c.zasn pism. 

Z innych dzielnic P.olski. 
Łódź, miasto fa b rycz n e \Y po bliżu Często

chow:r. \.\·:rsta wila pomnik O. Ko rdeckiemn. 
· p-olfliedzialek, dnia 16 bm. kościół Ś'\Y. 

Krzyża byl wcześnie przed 10, nabity publicz
nością wszystkich fer z wielką prze\\ agą robo
tnikó\Y fabrycznych. C róp pomnika O. Augu-
tyna Kordeckiego przybra negc z i elenią i l<wia ... 

tam i dnży \\ ieniec z . napisem na \\ "Stęgach .. \V 
300. rocznic~ lla pamiątk G urodzin O. Augustyna 
Kordeckiego. 

O gJ dz. 10 i pói k . kanGnik Szmidt " - asy
stencyj ks. \\ ' yżykG\\ ski eg{) i Siedleckiego \YY

szed! z uro.czystą mszą ·o \\·-ielkiego ołtarza. 

Podniosle kazanie w szty ln Skargi vryg~osił z 
ambony ks. Amoni Szan d1,o ro\Yski. \V czasie 
naboże(Jst\Ya Ddśpie" al ch 1'1r pe lski kościDla św. 
Krzyża mszę Moniuszki . p. Dwo rzaczek pieśi1 
.. 0 Maryo". a chóry TDwarzystwa .Muzycznego 
.Ave J'viarya· ·. 

1 astępnie odb:r ł ię akt od {{mięcia i DO·
święcenia p{llllJJika. J· a ~r C>} pobożny-ch byl p:~

niosły. n pomnika _wty dtugi czas zebrane tłu
my. 

Osłalnie wiadom.ości. 
wyg! osi f ostrą mo,v ępl gJ ?m~ .. kd l ag i dcl1pbź.go\\·dt 

B u d a p e s z t. Byty minister skarbu Banny 
wydo~.u o~trą mowę przechv sojuszowi \Vęsrier z 
Austryą. Ządat zupelnego untezaieżnienia się od 
Wiednia. 

N o w ~' J o r k. ·w kopalni .,ConnellsYllłe" ' 
stanie Fensylwania nastąrpEł silny wybuch gazów, 
15 ~órników znałazło śmierć a 4 zostało okaleczo
nych. 

B o n n. Pcdczas uczty, kurator państwowy uni
wersytetu tutejszego oś \' iadczył się za szkołami sy
murtarmemi a przeciw ~ ·yznantowym. 

E 

O D R E D A I( C Y l. 
Panu A. C. w Bauka1t. \V lno to Panu uczynić. 

~ 

OD EKSPEDYCYł. 
Do Dor{mundtt. Prosimy nap i ać wyra źnie. cze

go Pa n sobie życzy. P rosi P an o odpo'\viedź na po
cz tę- pod nr. la. 

Wiec polski w Ewing 
odbędzie się w niedzielę dlnia 2.9 listopada o godz. 4 
po p<J,ł. w sali \'. de\,·:; ł< ic dt. zarn 1~ rzy kościele ka-
toHcłdm. • 

Na porządku obrad: t) Sprawa opieki; 2) Spra
\Va wychowania. dzieci; 3} Rótne sprawy, dotyczące 
Połaków na obczyźnie. 

O liczny udział Rodaków z :Ewing i całej okO>łicy 
uprasza si'ę. ..Związek P'olaków". 

~~~~~~~~~~~~~~~*~ 
Szanawnem Przyj.aciełc·m na dnie imienin 11 li

stopada Marcinowi Naskrętowi, 25 listopada Katarzy. 
nie Naskrętowej, .30 listopad a Andrzejowi Pasterna
kowi we \\' anne w dniu ich godnych imienin naj
szczersze życzen ia wszelkiej pomy 'Ino· ci zasyla i po 
nie wysławiony, proszę Zf!:adnąć kto. 

~~~~~~~~~~~w~~m~~ 
~~~~~~~~~~~~~*~~ 

Kochanej Brat \Yc j 
Katarzynie Urbaniak 

za ylam w dniu 25 listopaJa jaknajserdeczniejsze ży
czenia. Przy dzisiejszym dn iu · radości, który twem 
imieniem slynie, życzę, niechaj w obfitości sto lat ży-
ia T\v ego plynie. Jak te ptaszki i rybki we wodzie, 

tak żyj kochana Brato\vo w rado'ci i swobcdzie. Zy
czę ci także tego wszystki e ·o, co tylko życzeniem 
erca Twojego. Pragnę, aby si ę moje spelnily życze

nia. i żebyś osięgła k oronę zbawienia. Tam przed 
Shvórcy naszego tronem zażywać chwaly że swojem 
patronką. Teraz po trzykroć wykrzykuję: Kochana 
Bratowa niech żyje! Tego Ci życzy A. U. 
~~~~~~~~~~*~~~~~~ 

~~~~m~~~~~~~~~~~~ 
Towarzystwo św. Antonie~o w Freisenbruchu 

zasyla szanownemu czlonkowi 
Janowi Nowackiemu, 

o raz jego narzeczonej 
pa1mie Franciszce Idkowiak 

z Wieszczynia p. Sremem, w dziezl ślubu 22 listo
pada najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i 
blogoslawieństwa św. Mloda para niech żyje. aż się 
echo z Preisenbruchu aż do Zbrudzewa odbije. 

Z ar z ą d. 

~~~~~~~~~~~m~~~~~ 
------·-----------------------·--------

Hi&U${~~$H~m~ 
Koło śpiewu Cecylia 

składa szano.wnemu czlonkowi 
panu Szczepanowi Nitschkiemu, 

oraz jego uarzeczonei 
pannie Maryannie l(ocur 

,,. dniu ich ślubu .iak najserdeczniejsze życzenia 
cześć mfo:dej pary wzuosi Kolo śpiewu · 
okrzyk: N"iech żyje! Z ar z 

~iłH~H$fiH~~E~Hi~~~~~~~H~ 
Szanowne.i Pani akuszerce 

Katarzynie Sobolewskiej 
za ylam~- ,,. dzie1l. godn~·ch imienin 25 list<1p, 
decznic.L ze ~~yczenia. - \V biegu dni na z~ · ch 
dzieti S\>:obody. - \V każdym coś serce za 
d raźni; - .Ten tylko miły, ten dzień jest p . 
Co się poś\vięca przyjaźni. - Ręką życzli\\'ą 
splecione, - · PrZ}'im choć ·przez ozdób i sztuczn 
boty; - Gałąski trwale, niczem nie zmit llion; 
Jak nasze serca twe cnoty. - We wszrstkich · 
nach uprze.ima i szczera, - Swiadczysz 
choć my'lisz otwarcie; - Każdy w Twem 
ścinuość odbiera, - Nędzny pociechy i wsp 
.Już się ua ziemi naszej laur nie rodzi, - p 
losy dni Ś\\ietnych osnowę; - - Niechaj p 
uwielhiać się godzi, - Szczęście i cnoty 
Okropne klęski i stratę niezmierną. - ~a 
każdy nosi czole; - Cóż nam zostaje? jak p 
\\-ierną, -- Powszechną slodzić riied olę? -
życz:rmy i po trzykroć wykrzykujemy: Ka 
Sobolewska .niech żyje! niech żyje! niech żyje! 
echo po ca l em Oladbeck odbije. M. N. 

Ba,czrttlść 
. Ju ż rok piętnasty jak wyrauiam oplatki na ~~· 

zdkę dla towarzystw polskich na obczyź nie. Nie 
one la kierow ane, jak je agenty po domach 
i pówiadaią. że są z Krakowa od Oiców .lezUl 
~Prowadzają takowe z niemieckich fab ry k. 
wJasnego wyrobu polecam Towarzystwom po 3 
za 100. O liczne i wczesne zamówienie uprasza 

Hipo!it Sibilski, 
B O C H U M, Dorstener Str. nr. 29 

w blizkości dworca Prasident. 

Baczność! - Baukau! 
Dom z wjazdem. stajnią. i lokalerr, do skll 

du. jest przy ulicy Oststr. w Baukau przy ba na 
dzo niskiej \Vplacie do sprzedania. 7 g!aszać 
żna się w Baukau, przy ul. Oststr. ilr. 2 (w 

Baczność Rodacy w Bruch 
Dla lwrzystnego zakupna. mogę teraz 

sprzedawać jak niektóre wielkie· sklady i 
jest więc teraz każdemu dana spos,obnoś~. 
~w ego Rodaka dobrze i tanio obsłużony . 

Polecam: 
"'iełki wybór rozmaitych ciepłych 

dla dzieci .iuż za 6{) fen. i wyźej nawet połskie 
sze mam na składzie. 

Wielki wybór cieplo-futrowanych pantofli 
niewiast w kolorowej lub czarnej skórze, już za 
mr. aż do 4,50 mr. 

Wielki wybór sukiennych trzewików 
dla niewiast z dobrą wysoką obsadą z skóry t 

już za 4,00 mr. i wyżej. 
Wielki wybór dla mężczyzn wszelkiego 

obuwia sznurow. trzewiki jako też kamasze, 
na przegubiu, zatem dla każdego pasowne 
trwale już za 5,25 mr. do 12,00 mr. 

Wielki wybór trzewików i butów z 
do kopalni tylko w lepszym towarze i wyrobie 
wadzam. 

Mam także polskie buty na skladzie. kt~r~ . 
którzy Rodacy tutaj już noszą i z ich dob r ci Je l,; 
żdemu polecają.. Polecam także mój warsztat w ki 
rym wykonu}e rozmaitą robotę podlug miarY 
gwarancyą . Reperacye robie na życzenie zara~.~~ 
łówki dla niewiast juz za 1,20 mr. i wyżej, korki"'' 
.Męzkie zolówki już za 1,70-1,90 mr. korki 60 fen. 

Oprócz tych tanich cen które podaję, . 
ka;i,dy odbiorca piękny kalendarz ścienny , Jako 
darek na gwizdkę. . 

Zatem polecam się szan. Rodakom lasl<aweJ 
mięci, gdy będą obuwie potrzebowali, gdyż tyll\O 
telnie obsluguje k 

Ludwik Kubiaczy , 
m i s t r z s z e w s k i, . k'rn 

M ary a ń ska u l i c a przy kościele kpto_hc 1 • 
naprzeciw skladu obrazów P. Szymansklego. 

.,===----' 

Uhlopiec · 
z poczciwej familii, któryby mial chęć uczyć sie d 
brze za kupca, może się zglosić do 

A. Powalowskiego w Bochum, Alleestr. ~ 

Poszukuje od zaraz 

chłopca w .naukę. 
Hen•·yk liiblei·., 

mh>trz roxe" Rki 
Wnnne .. llof::>lrlltS<' m·. 39 1. 

# _ ____ • ____ ,.._...._,-~ 

p 
~ 

Za Jruk, nakła.d ł retlakcyt odpiJwie 11lt!l1tt,Y AntomRBrujeld w lloo.b.um. - NHaadem ct:c!onkamS Wydawn1ctwa ,, W~ P~Jtsldeg<J" w Bt•cl'.rulll. 



Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie, poś"\\·ięcone sprawom narodowym, po lit~ ('Znym i zarobkowym. 

Wychodzi codzi~~~~ie z wyjątkiem dni poś\':iątęcznych 

2 dodatkiem rehgl]nym p. t.: "Nauka J<a~ol!cka.'' z t~
. godnikietn spolecznym p. t. "Glos gormkow 1 hutm

ków", oraz pisemkiem literacki~U: p. !· "Zwierciadło". 
Przedplata kwartalna na poczc1e 1 u !Jstowych wynosi 
1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

" pod znakiem "t polnisch" nr. 128. 

Módl się i pracuj! 

Za inseraty placi się za miejsce rządka drobnego drnku 
15 fen., a za o~Joszenia zamieszczone przed inseratami 
4 Oien. Kto często oglasza. otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tramaczenie z obcych języków na pol
ski nic się nie placi. - Listy do redakcyi, Drukarni 
i Księgarni należy oplacić i podać w nich doklad_ny 
adres piszącego. Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ich upo\vażnienia nie wskazuje się. 

Bochum (Westfalia), czwarł~k 26-go listopada 1903. Bo~ 13 
Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajdują się przy ulicy :Maltheserstrassc nr. 17. - Adres: "\Via rn~ Pol;;;ki ·'. Bochnm. 

: = ,_ 
Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

mówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
JDiemezyć si~ pozwoli 1 

Z wypadków dnia. 
Brak równouprawnienia katolików w szkole. 

W tegorocznym prowincyona1nym zjeź
dzie nauczycieli· w Kratoszynie powredział 
radzca rejencyjny i szkólny p. Richter z Pozna
nia do zebranych: ,,Reiencya to pochwal~, że 
nauczyciele rozrrnai_tego 'Wyznania łączą stę ~v 
parytetycznych To\varzystwach, ·w: których bli
żej się poznawaią i nauczają nawzajem szano
wać." Radz~~ rejencyjny i szkólny p. dr. V\fa
schow zaś powiedział w· imieniu reiencyi byd~~
skiej: .,Lączcie się panowie wszyscy bez ro~
nicy wyznania i na·rodow'Ości." ~pier~!ąc s~ę 
na tych slovvach żąda "Posencr Ze1tung , ~ZJ~or 
symultannych dla d!zieci, aby i one, b~z rozmcy 
wyznania i nar·odowo-ści, nauczyły s,H~. nawz~
iem szcv.no)\vać i kochać. Aby pokaJ.zac, Z? ~zkoł 
symultannych w Księstwie PiQznańskle~ •Jes~cze 
jest malo podaje ,,P.osener Ze1tung z 

· ostatniej u;z·ędowej statystyki szkólnej i to z 
roku 1901, poniższ.e liczby. By lo w tym; ~oku 
1088 szkól ewangelicki>ch, 1rtających ogolem 
2014 klas 1470 naucz.ycieli, 89654 dzieci; 1086 
szkól kat~Hckich. mających ogólem 3508 klas. 
2165 na\nc.zycieli, 204463 dzieci; 55 szkót żyd~"'v.
skich, mających ogólem 72 klas, 68 nauc~yc1eh, 
1706 dzied; 169 szkól symultannych, maJącyc~ 
~ólem 938 *las. 737 nauczyci·eli, 50905 dz1ect 
Z po'\vyższej statystyki dowiadujemy się, że dla 
89654 dzjeci jest 1088 szkól ewangeli'ckich, pod
czas gdy dla· 204463 dzieci ka-tolickich jest tylko 
1083 szkół dla; 89654 dzieci jest 2014 klas ewan-

. geliC'kich ~ ct:Ia. 204463 dzieci katoli'ckich jest ty!
, ko 3508 klas; podobny jest stosunek liczby n.au

czycieli w1 szkolach ewangelickich i katolickich. 
Co się tyczy ·szkól symultannych, to z~aną jest 
·rzeczą że liczba ustawionych przy mch nau
czycieli katolickich i ewangelickich nie od~
Wiada zwykle stosunkowi liczby dlz.ieci kato.lrc
kich do ewang·eli·ckich, i t·n na szkodę tych pier
wszych. 

J~p-on:ia grozi R.{;-syi. 

Dzienniki japońskie don!Oszą. : flQta japoń
ska, składająca się z 12 .okrętów wojennych w~y
llłYnęła z portu Oasebo na peln.e morze w. ~~e
runku niewiadomym. Jak·o zaporwiedź mb_bil~za
cyi armii japońskiej notuje telegram pO'wrot zot
nierzy i oficerów japońskich z. Tientsinu. do krar
iu. 

~ozwój partyj poli.ty~znych w Prusach w ostat
·nich latach 30. 

1873 1879 1882 1886 1889 1893 1898 1903 
17 19 18 15 16 17 13 13 

l ltonserwahści 30 104 116 129 124 147 144 14° 
l Wolno kon~er- 3 5A o~8 65 66 62 58 53 

ę d0' watysci· 3 '* 
Centrnm 8S 96 98 101 99 95 100 97 
Narodowo-l1'- 7 90 7.:. 79 

169 101 66 67 8 a :...--- berałowie 
P?st.ępowcy 72 35 38 
łitemiecko wol-

n.omyiHni 
l.folnomysln. 
laedn oez.enie 

43 29 26 2S 

9 

__ g =--· 

Telegramy. 
B er l i n. Parlament zbierze się 3 grudnia, 
Paryż. Podczas pobytu pary włoskiej we 

francyi zamierzano wykonać zamach. Położo. 
no na tór kolejowy wielkie kamienie, aby pociąg 
się wykoleił. 

L o n dyn. Podcza8 polowania krótowe 
angielska i W·toska Ateksandra j. tletena we 
wielkiem znajdowahr się niebezpieczeństwie. 
Kula ze strzelby kró1a włoskiegn Emanuela vrze
szła koło ich głów. 

Polacy 11a obczyźnie. 

Oszczerstwa centrowców 
przetl sądetu. 

W nr. 144 ,,\\ iarusa Polskiego'' clni•a 27 
czerwca 1903 r. zamieściliśmy następujący arty~ 
kuł: 
Podłe kłamstwa centrowei ,,\VestHiliscłte Volks· 

zedtung" w Bocbum. 
W nr. 143 pisze organ ce~ntro\\~Y ,. \\ cstW

lische Y.olkszeitung .. między innemi dbsfownie 
tak: 

,,Nicht nmsvnst hat der sozial-demokrati
sche I(a:ndidat Iine seit \Vochen seinen· mit 
Lachsschnittchen gcwtirzten \M c in (zu 2 Mk. 
die· Flasche) bei Btirger (Kapelle) zu Bochurn 
gemeinschaftlich mit Breiski getrunken. Das~ 
dabei nebst anderen interresanten .__ach en 
lferr Brejs.ki auch soziald1emokratische \;vah!
geschaftet mi1 łierrn Hue besproc.hen und ab
gemacht hat, wird wohl. wenn sie ehrli'ch sein 
wollen, von keinem der bei1d1en Jierren bcstrit
ten werden. " 

Znaczy to po polsku ': 
· Nie darmo kandydat socyalistyczny Hue od 

tygodnia spijał swe wino (po 2 marki butelka) ., 
przyprawione chlebem obłożonym łososiem n 
Biirgera (Kapelle) w Bochum wspólnie z Brei~ 
skim. że .. przytern prócz innych ciekawych rze~ 
czy pan Bre~ski także sącyalno-demokratyczne 
sprawy wyborcze z panem Hue omamiał 1i za~ 
łatwiał, żaden z owych dwóch panów, chc-ąc 
być uczciwym, pewnie nie zaprzeczy." 

Tak '-'ryraźnre twierdzi pismo katolicko-nic
mile-c.Y:i c. c,·-r,r-1 r:::·:~: l.'..!"l :r:J::1 .. \\' cs~:f8 ~;<- ,::b. 

Volksz.eitung·· z Hochum. 
Wobec tego stwierdzamy, że "\VestHU.i

sche V olkszeitung" 
najhaniebniej kłamie. 

Pan Breiski nigdy jeszcze z panem Hue 
nie rozmawiał. Pan Brejsld nie był też an~ 
raz w re"stauracyi Biirgera (l(apełle), a nawet 
o istnieniu jej dopiero teraz się dowiedziat 

Wobec· tego upada samo przez się twier"' 
dzenie, że p. Brejski omawiaJ z p. liue wyb-or
cze sprawy s.ocyalistycznc. Aby zaś nie byty 
mozliwe żadne wykręty, zaznaczamy jeszcze, 
że 

ani z p. Hue ani z żadnym innym socyalistą, 
ani bezpośrednio ani pośrednio, ani p. Brejski~ 
ani "Główny komitet wyborczy polski•' się nie 
układał. 

Co tu sądzić O• centrow!Cach, to czytelnicy 
nasi sam~ sobie dQpl()rwiedzą. 

Nadmieniamy też, że sprawy tej płazem nie 
puścimy centrowemu organowJ, lecz. sprawę od-

damy sądowi, aby świat się dowiedział, jal\ą to 
podłą bronią walczą centrowcy. A pfe! 

Powtórzyliśmy pO\\ yższy artykuł, aby czy
telnrcy nasi przypomnieli sobie 0' co chodzi. 

Pomimo naszego stano'\\' cze~o zaprzeczenia 
centrowa "\Vcstfillische Volkszeitung" z. Bo ... 
clm'rn w n r. 145, pO\Ytórzyła s w e poprzednie 
t\\ ierclzenie, że p. A. Breiski z. p. Huc-'m zapijał. 
win<J i układaJ si-ę w sprawie wybor'ó\v. 

P. [3rejski wytoczył skargę p. l(nappc'mu, 
redaktorowi centrowej ,. Westf. Volksz.tg." 

Dziś ,,. środ~ 25 listopada przed P'Ołudniem 
S<.ld ła\' niczy w Bodmm spra\\ ·ę t~ rozpatrywaL 

P. Knappe chciaf udo\\'Qdni6, co1 pisał. Mi ~ li 
to pc}Ś\\ iackzyć \\ taściciel rest. .,Kapelle" o-raz 
poseł so~.:yalistyczny do parlamemu p. Hu c. któ ... 
ryc h p. K.uappe P'Odał jako świadk('l\V. 

P. Bi.irgcr właściciel wi'ni:arni "Zur Kapelle'" 
zezna! pud przysięgą, że p. A. Brejskie~o . 
nigdy w swym· lokalu nie widział, że jest 
prostym wymysłem, jakoby p. Hrejski z p. 
Iiue·m \\- lokalu jego przcstavv aL 

P. łiuc zaś zeznal pod przysięgą co nastę
puje: ,.Aż do dzisiejszego dnia p. B rejskiego rnie 
znatem osobiście ani z nim nie mówiłem. Z p., 
B rejskim ani w restauracyi "Zur l(apelle", ani 
gdz~e .indziej w sprawie wyborów się nie ukta ... 
dałem. An.i ja (tj. Hue), ani nikt z partyi socya
łistyczncj nie układał się w sprawie wyborów 
do parlamentu ani bezpośrednio, ani pośrednio; 
ani z p. B rejskim Jub inną osobą od "\Viarusa 
Polskiego", ani też z żadnym członkiem wybor
czego komitetu polskiego, w ogóle z żadnym 
przywódcą Polaków". 

Po tern zeznaniu. p. l(nappc \\ idzial, że 

sprawa dla niego stracona. Na wni'osck sądu 
przysz!o do na•stępującej n gody: 

P. Knappe P'Onosi kosztaJ proces Draz na 
swój koszt zamieści w. 9 ga'zetach odwołanie 
treści mniej więcej następU'jącej: 

"Twierdzenie "Westialische Vołkszeitung", 
które zamieśdłem z powodu fałszywej informa
cyi, a o którem się przekonałem, że jest zupełnie 
nieprawdziwe, a w którem to twierdzeniu zarzu
cano p. Breisldemu, jakoby z p. Hue'm w restau., 
racyi' "Zur Kapełle", zapijał wino i omawiał 
sprawy wyborcze, cofam z wyrazem ubolewa
nia". 

Takie o~hvołanie musi p. Knappe zamieścić 
w następujących gazetach: ,,Wiarusie Polskim", 
..Pr7:\'. -.:d"1 i!,;-: ~ n::. cbc1yźnic", .,Westfa.li'sche. 
Vo.lkszeitung ·', "Tremoni'i'', "Oelsenkirchener 
Ztg.", ,.Oberhanserrer Volkszeitung", ,,l(olnische 
Volkszeitung'", ,.Rhein.-Westf. Ztg." z Essen. 
.. Rhein.-\Vestf.Tageblatt" z Bnchum, ,,Volks
blatt'· z Bochum. 

P. Knappe narzekaL że ogtoszenie w tylu 
gazetach będzie go· d'użo koszta\\ aJo, sędzia tak
że przemawiał za tern, aby w mniejszej liczhie 
gazet OO'"~o~anie zamieszczonto, p. Breiski jednak 
zaznaczyl, że gazety te porwtórzyly pot\.~rz 
rzuconą przez. p. K.nappe·go, albo przynaimlłliei 
o tem \\ 1Spomniały, chodzi '' ięc o to, aby ich 
czytelnicy prawdy się d'uwie·d:7ieli, zatem od 
swego źądania odstąpić nie może. P. l(na.ppe 
chcąc nie chcąc zgodzić się musiaL 

Wyszła więc prawda na wierzch. Wyka
zało się, jaką to bronht waJczą centrowcy prze
ciw p. B rejsldemu i "Wiarusowł PolsJóemu" 
oraz całemu ludowi polskiemu na obczyźnie. 

Zoba'Czymy, czy organa p. Lensinga. ,.Prz.e
wodlnik na obczyźnie" i "Tremonia", które owe 



kła:mst\va po\\"tarzały, oraz. inne gazety niemie
cki.c na ryle s : ę zdobędą uc.zdwnśd; ii teraz po
twarz. rZLtccną na Pdaków na D.bczy7-.nic: ccfr.ą 
i przeproszą za \Vyrz4dzoną krZY\Ydę. ·zoba- · 
czymy .... 

P. Knapp·e - nie wiemy~ czy zdradz.aiąc 
taJenmkę redakcyjną czy · też z wolą i ·wiedzą 
owej' osoby - powtenział na sądzie .. że posiadal 
swe fat'sz.ywe infonnacye o.d niejakiegoś · Krah
mera, kupca z Bochum. No, niech jen1u · podzię-
kuje za l-os, jaki go spotkał-. · 

w każdym razie przed sądem wykazało si~ . 
że centrowcy ·i najhauiebnieiszęj chwytają się 
broni w wałce p-rzeciw Polakom na obczyźnie1 
wykazało się też, że wszetkie twierdzenia ·gazet 
centrowych zarzucających Połakom zmowę z 
S{)Cyalistami w sprawie wyborów do parlamen
tu, to prosty wymysł vartyi, łdóra rzekomo wał
czy za praw.dę, wolność i prawo! · 

Proces dzisiejszy jest widkłem zadosyć.:. 
uczy nieniem dla Polaków na e·bczyźnie, a poU- · 
czkiem dla centrowców! 

Policya pruska i filar dajczkatołickiego obozti- · 
jedną łyżką '}edzą! 

Polacy i Bismarcku zamierzali \\. dniu 15 
bm. urządzić zaba \\"ę. o czem dcmłcśli policyi. 
\V dwa dnł przed! zabawą nades{a.ta poiicya pis
nw, w którem donosi, lż poz\v oten.ia na urządze
nie zabaw-y nie daje. 

Ciekawy zbieg okol iczności, iż gdy jeden z 
RD·daków, z pew11ym fila1'em da}czkatolickiego 
obozu o Żarniarze urządzenia zabav\·y rozrna-. 
vviał, tenże fHar po:wiedziat iż Połacy tai1ca u
rządzić nie będą mogli, boć zresztą ch-cąc tań
czyć, mogą iść do ,.KrygerfereiinÓ\v", albo do 

1 ,Turnferein6w". \Vysz~o więc szydło z mie
dra ... 

Agitator w sutannie na rzecz socyałizmu. 

Z K.aternbergu piszą nam: "Stosunek ' nas 
Po.laków w ł(atcrnbergu do naszych \\·spólwy
zn-awców niemieckich dotąd bynajmniej r1ie· ·znaj-

LELUM POLELUM. 
.O p o w i a d a u i a h i s t o ryc z n e z; X w i e ku 

no. pisał 

"''alery Przyborowakl. 

t • ~ • • ' . i. .. ~ (Ciąsz: da1s~:v.} 

X!V. 
Wyprawa na niemców. 

TegD sarnego dnl·a. późnym iuż wiecZ!oreril, 
król przez komo.rn i~ka swego, wezwał do siebie 
Sambora. 

- Jutro - mówił Mieszko. ~ jak świt. po 
mszy świętej, wyrusz.arny 11a Niemców. Bę~ 
czresz mi ·s1użył z.a przewodnika w puszczy. 

- Dobrze, mitoś.ciwy pa.nie. 
- Bądźże \.\ · ięc gotów. P{)dobno gdzieś 

tam daleko w puszczy, ku Odrze, jest nieda\vuo 
'\VZnies~ona gontyna z bałwanem Lelum~P'0.le
łum, którego wzięli i uwięźli, jak J)O\viada!ą~ ze 
starci gni.eżdzieltsk.iej świąmicy. Pra·wdali ~o? 

- Pra.wda, panie. 
- Wieszże , gdzie jest ta gorttyna? 
- Wiem. 
- Daleko to· s tą d ? 
- Pięć- dni ciężkiej drDgi przez wiełkie lasy 

i wic i. .:e boty. 
- Tam się vVi g·man, \Vilini i pogan-ie ze~. 

brali. oł 
.N~ów iito któl cicho, z pewną obawą, o:gią,~ 

dając się dokoła, w koflcu wstał' i. dioda~: 
- ldźże się teraz \Vywe.zasuj, Sa·mborzel a 

)tttr() jak świt staw ·s ię na d\V!orcu, g.oto,wy do 
<l'togi. Obo'k mego boku !ttchać będziesz. 

Jakoż nazajutrz., ledwie szary poranek oblał 
S\vem srnutncm Ś\v'iatłem z.amek i katedrę po
zna{Jską i biedne chatki mieszkai1có'" . wielki 
ru-ch \V mieście zapanował. Ja;z.da czeska do~ 
s ia'Clala k·oni i szykowała się na gościńcu, WIO·ja.
cy królewscy g·orzej uzbrojeni, ale pełnr ufności, 
·w S\~ych skórzanych pancerzach z takienriż taf
.czami, łucznicy, procarze, wszystko to przebi'C
·g :-1 re m iast·o , na woływato się, sta·wa(o w szere
gu. No\\'!0 zbudowana katedra, · rozwarte .miała 
1moścież \'łrota i· ca~a zalana byta świattem. 
Sam~ arcybiskup · vVilibałdus, otoczony liczr1em 
duchowi'et'1stwem, począ.t u z.f.ocis.tego. -ołtarza 
!Odprawiać mszę świętą, której ·sluchal król, 
krzyżem leżąc, .królowa. \\'Oje\Y'O:dqwie i Spicy
rnir, cz.eski ddwódca. 

·duje słę na drodze do .poprawy. Podczas gdy 
dawnkj byty one zoośne, dziś tak są naprężone, 
że {YOtrzeba tylko czło\v'ieka., któryby zamiast 
\vszystko milczeniem z bY\\ ·ać wystąp-ił również 

· z taką · zaciętO'ścią, z jaką występuje przeciw 
· Połakom a z·w·taszcza przech~" To'\\·arzystwu · 
św .. Stal1is.tawa Kostki tutejszy ksiądz proboszcz 

· Berndorf, a do niesłychanych rozmiarów wZ'ro
slaby . .:. l( s. proboszcz. inko 'O SD ba ducho\.vna a 
zatem wpływowa, winien się \s.~znieść . wyżej 
ponad zapatrywania poszczególnych panyj . po-· 

·litycznych. dla których, to zapatrywali fanatycz.- · 
· nie centr0'\\·ych nie .zdolen jest trzei\v'()· ·oceniać · 

s\\iych przech\tników, których partya do której' 
on należy, sama sohie swern nieiortunnem po- · 

' stępo-waniem \'tboec · Polakó·w wytworzyła. W · 
kośc-iele z. ambony słyszeć można z .. ust je-gO> bu. 
dujące kazania ·o milości wzajemnej, lecz zaraz 

· po wyjściu z kośdo~a słyszy się wręcz coś prze
·· ci\\-nego z tych :sarnych ust, jak np.: ja \VaS tt

. ważam jako nieistniejącyd1 dla nas, wy wcale 
· ni~ istniejecie~ dla was nigdy nahożei1St\va .nie 
odpra·wię: Tak odp'Owiedzłal ksiądz proboszcz 
B~ przewodniczącemu naszego to,varz-y-stwa, 
który · z okazyi obchodu rocznicy Tow. św. Sta
nisława Kostki zapytał się ks. proboszcza. czy 
przyrzeczone przez ks. kapelana Nachtsheirna 
kaza•nie Z'ostani-e w·ygioszone. Przyrzeczenie 

· zostało dane j~1ż przed trzema tygodniami i to na 
pew·no. a tu \V dzie1'1 ten :PD nabożel1stwie· przed 
południe:rn pozostali Polp.cy \,. kościele i nada~ . 
remnie wyczekiwali· . kazania, aż w końcu ze 

· smutkiem i iale.m w S.crcu poszli do domu. Otói 
tak postępuje ksiądz . prob-oszcz B. w Katęrnher-: 

· gu, . Ksiądz: . kapelan N. przyobiecuje kazanie i 
uczyniłby to chętnem sen.:ern, a ksiądz pro
boszcz mu wprost zal).azuje wyg!osić kazanie 
dla Pola-ków, których u \>·aża za nieistnieiących. 

Czy to ·nie wystawia świaded\\-a wielkiego 7a-
' cietrzewlenia u księdza proboszcza B.? Czio
wi'ck z zimną rozwag<.l \\ ·ytęża rozum., pragn :1 ~· 

tam znaJeść choć szczyptę rozsądku w ter-n 
'twierdzenju, ale na daremno. 

A teraz postępowanie ks. kap .. NaclttMłern~a. 16ri 
Sympatycz~a ta os<?ba:. wzbudza szacunek swe:ltł rob 
postępowarHem. Nte Jest on wrogo US.PDSObll\.. okl 
ny dta Pohikm\~", przecfwnie, czuć z Jego sló"' .t d 

· przychylność dla nas i gdyby w mocy- jego te. 
. żalo, riie byłby · nas spotka-ł -' gorzki zawód, iaki 
nas spatkal w dniu 15 listopada. Ach, iak o.d. 

. mienne .są moje uczucia dta ks. Nachtsheima ~ 
dla ·ks . . ·proboszcza !.. ; · 

Dnia 20 ·bm. odbył się pogrzeb .pewnego ooł. 
skiegO cfzi.ecka~ 1\1.adlihvy odprawił nad grobe~~t óli 
·ks. Nachtsheim po polsku. O mitem \VTażeniu ak 
ja~ie .z~d o.d?}e.śli ucze~tni<::Y ~rzeb_u, ~ie mo~ larnl 
g h m.n s~ę d:osc nao:pO\\iladac! · N re pOJmule nasz N 

kochany ks. kapelan Nachtsheim, jaką ·radość dl1 

tern sprawi.f l.lczestnikom, ·pogrzebu. Takiiłll &1\ 

postępow·aniem zdobywa się serca Połaków o~ 0d: 
razu~ · to też \vdzięczność czuli w sercu nie kła. t1 

. maną. o, to takich kap.fanów daj nam Boże \Vię. aw 
cei! · 1)e l 

·Mmm. 1u 
(Takie rzeczy dzieją słę na .obczyźnie. Ty. tór 

tul powyższego artykułu objaśnia, co .,\Via:rus ę z 
Poiski"' sądzi o postępowaniu ks . . proboszcza z rz3 
l(aternbergu .. Re~ł.).· · aa1 

• ę 

Wiec llOiski w Laar. żs: 
Wie.c w Laar dnia 22 listopada b. r. u rządU>. ~o{ 

n:y w sprawie opieki duchO\Ynej w Laar otwo- [} 
rzyl o godz. 5 po pot p. vV; S<Jsiilski .z Laar po. rai 
ch~walen.iem P. Boga i zaś-piewaniem pieśni "I(to 1. 

się '\\' opiekę". Przewodniczył wiecowi p. Mi- m 
cha;{ Depa z Laa r, który po\.\'Ołat do pióra 1>~ SŁ zia 

. l(ubi.aka i Fr. No'\.\taka, .a na la!Wników p. Toma. o r 
sza Chlasta z Laar i p. Ign. Ivlik(:J'lajczyka z Mei- Id 
deritch . . Pierwszy . zabra~ głos p. Sosiński i :no 
przed'stawil opłakane stosunki co się tyczy opie. e\1 

ki duchuwnej. \V tej samej sprawie zabierali ·~ 
głos pp. fr. No·wak z Laar i Ad•am Ooidyan z lie 
Beeck, którzy ubo-lewali, iż w parafii ·w Laar na od 
15 set dusz polsko-kat{)ltckich n~e mamy ani jed- 11 
nego księdza mów·jiącego po polsku, choć my tak iCZI 

samo płacimy pooatki kościelne. jak nkm.cy. ~a 
Przed pjędu laty ks. biskup przyrz:ekt,. że w en 

= -· \'nt 
. Poi:em, gdy si·ę n1:sz.a skoflczyła; król i _ Dopóki g.ościniec jest, - mów~ ił - tn bę- ~h 

. wszyscy otaczaf'!CY go dosiedli koni, dosiadr ko:.. ·. dzie jesocze jakotako, ale co te Cz:echy zrobią r 
nia l ~l'r\;ybi.skup j liczne -·duch{)\\·ieil'St'\v'O i \VY- z.e S'\VJemi .ciężkimi końmi i wlócz.nia.n1L· jak się u)li 

jechaii dÓ wojska.. Tu arcybiskup pobłogo.siawil zaszyjemy. \V' bór nieprzejrzany i niezbrodzony? l\ 

\\:·c.jo\V1iików. pokropil święconą w·{)dą, poże·gnał Mimo tych utyskh~-ań Sambora, p:osu\vano mn 

króla i wrócit cl'o miasta. Z królem; pojechat .. się dość · szybko. w poJudnie \Vojsko spoc·zęło ~~ 
. ·wojew.'Oda Zbignic\\', Stas~ko i mnóstwo innych, trochę, a w ieczorem zatrzymano się na p6łanie ·(ic 
oraz kilku księży. · i -rozbito ·obóz. Nazajutrz, po cai'odziennym .Ptl· :ie 

·Król miat na glowie zt·ocisty hełm, zmalel1- chodzie, w którym płoszono tyiko ptact\.V'{}, sar- ą. 
ką n szczytu korom~. podarowany mu przez ce- ny i jelenie. a zrest.tą nie nap.otkano nikogo, 
sarza niemieckiego; lekką na piersi k:o..l.l .zulk~ mzbrto na noc obóz nad brzegiem iezrora. Sam-
druciaml. a na wierzchu tunikę białą, obszytą .bor na todzi S\.voje j, h lórą tu ukrył w szuwarach 
karmazynowym paskiem clokołą. Led\\~ie do- t którą odnalazł na tem samem miejscu, popłynąt z 
s.i·adt konia, zaraz zawoł~d: na sa.rr10tną wyspę ze Staszkiem, zwiedzi( s'Wą 

- A gdzie Sambor? chatę, nafapat ·węgorzy i najp·~~nicjszych sztuk 
Sambor zbliżyi się na ciężkim koniu, pad'a~. · kilka przyniósł król<r"Vi'i w podarunku. 

rowanym mu przez króla Bolesława. Nie Obororuta.no dnść. smutnie., bo nłebard~6. co 11 1 

'wdział na s.iebie całkiem zbroi. jeno białą świtkę J-eść byfo, a Sambor zapowiadal. że do grodu ~. . 
i' kożtiszek. Na gło.wie tylko czern-ial mu hełm·, · 'Bo>Urowego

1 
k~-dy miał stać z.e swem wojskiem 0·1 

· U boku miecz i topór. a przez plecy przewieszn- K.rzeslaw, jeszcze oko·io dwóch dni drogi b:yło. '' 
ny miał tuk dalekonośny i procę skórzaną. Konie puSZJerono na buirtC!: paszę, ale 1ud:złe, do-

_:_ A ty czem!l zbroi nie wd'ziateś. ? pyta~ go stawszy 'trochę o-wsianego chleba, i po kawatku ~ ~ 
- król. . . surowego mięs~ z paru W'otów, które pędzoM s 

- Co mi 'tam po Z.b!'Oi, milościwy panie! ·- . za '\Vojskiem, by ii smutni i gfo-d:ni. ·samhor, wi- ' 
odparł Sambor. - - ""' puszczy w zbroi ciężko. · dz.ąc to, rzek f oo k róla: ,1: 
I ojcowie nasi zawsze tak w·ojowali i dobrze · ,_ Miłościwy Panie, mnie się \vidz.i, że ktO' ·le 

· byłv. Ja nie umiem się ruszać w zbr·oi, a W' pu- głodny, t(} niedaleko zajedzie. Lepiej pono h~- J\1. 

szczy trzeba duż:o s i ę ruszać; dzi;c ostać pt7,e~ jutl'o na:. tem1 mi·eis~u, z~jąć sie ~ 
K rrJI nic na to .n.ie ocl rzeki, ,i 8.kby ,,-· milcze- r;n.tc \\-·ern ryb t pok'~<\\ "amern po. les ie. fZyb w . 

ni u przyznawał slnszność temu twi~erdzeniu i jczior.le jest moc og-romtl1a.. a . zwierza w puszczY ~ 
dat znak do pochodu. I~ozlegty się fletnie i pi- .. '\Vręcej n·iz gwi•aztd na niebie. Nabić więc tego 
szcialki. czeskie, a gdy te l.nnilkly, z polskich <hrto, nasolić i mieć żywność na kitka: dn.i. ho 
wo}ownikó\\n zagrzmiała nowa, 11ieznaua dotąd : inaczeJ w teJ spiekocie i o· głodzie, Czesi nat'lł .ls 
p-1esH: ,.Boga Ro-dzica. dzPewica, Bogiem sła- · p.opad:a3ą, jako tlie:r,w yczajni gtodu. My t·o tam, :z 
'WiDna Marya" -- picM1. klóra ·odtąd \V 4oli i nie- śó-snąwszy brzndty, możemy gt·odować, aJe 7~ 
do li, brz.mjcć miała nad giO\\·artli polskich ryce- Czes1 tego nie pnrraf i ą. . :,: 
rzy i po.lskich \\ ·;o,i{'JI\Vników przez ct·lugie setki Rada się P:Dtfnbata i królowi i ks.ieżcnn f 

la r... Splcymin.P.,.\ri i pastanowi·ono zatrzymać się obO- ą 
\Vśród' cichego Jet11ic.~o poranku. pieśf1 ta ·r.em przez caly d7.iel1 następny dla przygot&w.a~ t1 

po rosie, mi skrzydłach lekie·go wiauu, unosiła nia żywności. 
się daleko, ko~ysa1a s ię \\ ' błękicie, płynęła po Jakoż Iedrvl·ie ,·wit sję z.r>t)bU w. pus~czY--
nurtach vVarty., giu~la \\ .. czarnych gł'ębrach pu~ ożywił ją ś~ierF:iotcru niezliczonego ptactwa,-- . 
szczy, co zaraz za i·zeką rozpoczynała się i dą- a, npg!y opadły z jez~ora ; cały obóz się ros~YI. la· 
gJH)a aż po Odrę i za Odrę jeszcze. Jedni · ~otowali sieci. \\'ięciarzc, wędki1 · inttl t .. i· 

W t ę to puszczę, pTzeszedtszy Wartę, \Vkro- łukamr i oszczep.amt szli w. puszczę na zwierza-~ 
czono zaraz prav.:ie za Poznaniem, posu\vając si~ W ooozie ~tal jeno król, starszyzna i kilkuNli' ·s 
szerokim, ·· piasczystym goscmcem, idącym stu stt~ży. Ntebezpiecze(tstwa zresztą . zadnt" 
wzdhiż rzeki. tym samym, którym przez. jakiś gc· nie byto, bo p.o{owa wojowników znajdo\\·1~la Ie 

·cz~s szedł Sambor i .M.lada. Droga: by,la dobra się. t~:ż · na brzegu ~eziora: ?reszt~ żadne~·~rta.' r 
i dzie(ł gorąc:yf. Czesi się pocili \ V swych zbro- ku me b-yto, by meprzyJactel znaJdował sh: ":' ~ 
jaclt, a· Sambor s i ę· tylko uśmiec hał. sko. · . · · , .. " 



YMARUS POLSKI. 
... 
la. .,(Jrki'm _czash~ księdza ~ostaniemy. a ksiądz \Vah. Obu podeirzany~h arcSZW\.\"aito w śląz
:ltł -obostcz .przed: wyb~raml. pokazy\vaJ na pjśmie · kieJ \Vsi pogranicznej l(onigsdori. Po przetrząś~ 
o .. ,eklór-Ytn Połak~nn, ~e ~~ę~za ~ta:niemyj .ale · : nięciu kh \v'"'OZa~ w którym nic nie znaleziono, 
i\\' dotych;::zas · me. · Widac t l'Nc me s.fychać., ahy puszczono iCh tymczasem na ,,·olność pod tym 
te. 'tei spraw'ie coś uczyni9no. Następnie prze·- \\'arunkiem, iż z miejsca się nie oddalą. dopóki 
lki aw·iali p. Mikola:jc~yk z Meid-erkh i p .. M. De-. icl1 sąd w Oostyniu nie prze~łucha. 
!d· z Laar \f spra:wte wydunyan.ia dzieci tu ;_ na Ple5zew. Na poGzątku roku za:wiąza1o si~ 

,zyźnre , zwracając się przY!tem du matek, turaj Towarzystwo Czytelni· kobie~ które bar-
cbY dba:ły o S\Ve potornst\vo, wycho,vując Je dz:a. pomyślnie się t'OZ\\-i ja. Biblioteka zaopa .. 

~l, . d6brych Po1aków· i katolikó\V. \V sprawach trzona }e.st w dzieła najznakomitszych powieś· · 
:lit ·ó!nych zabierali glos pp. ·Pr. Wołniak·i -Fr; No.~ dopis.arzy i poetów połskich, prócz tego na se.
'ur ~k z Laa.r ~az:na~.ając.. iż · w cza:sfe· kultur. zon zimov.:y są wyznaczone odczyiy nauko-we. 
ro- arnPh~ szli memcy-Katoltcy .z Polakam1-, a dz.i- · Pierwszy odczyt o ,.sposobie czytania" był wy~ 
.sz ;pJ musZt:k PoJacy więcej się b11onić przed·w głoszony przez ks. prob. NtesioJow·s.kiegn; treść 
·· iernootn"-katołikom, . aniże.li przeciw, iutrO'm. była zajmująca. Następnie jedna z członków 
. &w-~Y .:zachęcali · przyten1l do Zg!ody i · Jedności zadekł&mowała piękny wiersz. Równocześnie 
d cdakó·W, aby między nami było '''ięcej mUeści z To\\tarzystwem Cz:rtclni Ko-biet unviązalo się 

a. raterskiel, a \\>ienczas. nfe zginiemy. Po przed_. Towarzystwo ś\v. \Vince-ntego a Pauto. Głó\\t
ę- awieniu- z.e strony: p.· Sosińskiegą · reootuqyj · nyrn inicyato1"em obudwu to\varzyst\V jest nie-

1sdJskich, które Roda'cy jedno~łośnie przyręH zmord0\1iany i gorliwy o dobro swoich parafian 
astal ,obrany komitet składający się ze 6 osób, ks. prob. Niesio.towski. I~ó\n1ież nałeży się u-

Y· tórY :to kOitnh:et spra\vą opreki ducho\vnei ma znanie obyd\\'Orn pan~om przewudniczącym, któ~ 
us :ę zaj.ąć· i poczynić V·t tej sprawie dalsze kroki. · re pilnie i oclwczn stoią na S\vem stanowisku. 
z rtY . t·ej . sp.osobnośd zabrai głos p. Stasiak z Trzemeszito, 2'0 Es to pada. Dziś u mad tu 
. aai. który zvvrócił' się do Komitetu, ahy tę spra.- wielki niemiecki parryota Tenzer - który mial 

ę ja:'k najenergiczni ej . 'POkietowai, a skoro u \V rynku sklad piwa. Doot~obl l się fortuny na Po:-
. ższei władzy starania: nie pDfh,o-gą, uda·! s1ę lakach. 
noe db najwyżsiei ·wra.ctzy kościelnei. Tak sa- ze. ślązka czyli Starej Polski. 

o- ,a zleoonn ·komitetowi, aby się zajął spraW'-\ 
• ra\:tw·a Różaflca św. :o dial niewiast, któor tu już . Bytom. Rozbrat z centrum. 'A' szystkie pl~ 

~to nvarty J
1
stnieie 1~ok i(s. pnobcsźcz ·prz.Yl;zekt sura górrtoślązkie · ogła.:z.J.t.i~ odezwę zarządu Po!-

~i- rzy .'z:ałóżertiu Różalka Ś\V., iż. skoro będzie \Vf- ski'ego kmnitetu \>tyborcz:ego, wzywającą Poła-
t. zia:l. że I<oda.c:zki się będą trzymać, ,.vpuscl Je. kó\v w. okręgu opnlskim do \:vystąpicnia z. komi-
- a J}ieiak1m czasie do kościoła, lecz t1iestery do-· tetów i insrytucyi '"Tborczych ce.ntro\VY~h po-

·_ l'chczas S\v;okh .. przyrze.czefl nie wvko.11ał. łącze.rti:a się z reszt~ braci, a , nadto \i/ZY\v·ają...:ą 
· · do iutwm·zenia kom.ttetu p·olskiego po:d hasłem 

i 'hoć \v Bi·actwie Różań<Ca św. zna-jduje s~ę 98 KQ·la połskiego. · 
e- ;ewiast, tó ich jednak d!o koś\j,o-ta .i1ie chce \Vp·u..: · 
li ·:~ ,· tylko im każe · \V domu Różaniec odma\viaĆ. ,.Gazeta· Opolska" dndaje od! siebie, i·ż astat-

nie \\'YS-tąpienie niernieckie.go ,.miszmaszu'' prz.e-
z \l'iec odbył się w bardZJn vnx:Ho\vym porządku. ci\v dotychczasowemu pos1o\vi p. Szmuli zrnu~ 
a odacy i Rodaczki wys1uchali: ze zaj(~ciem i z s.za lfl ostatecznie do zen.vania z ceJltrum i do 
· atę~oln:rm~~·-agą wszystkich rnóvv. · Taka \dell<a . podd~nia się pod ac:h\va{y ,,Polsldeg.o komite-tu 
k 1czbaJ f(odakó\v i l(o.claczek się zebrał'0, iż miel- · · \\'-ybm·czego dla ~ląz·ka". 
· ca m1 sali żabrakio, oo jest naiiepszyin do;\vto-. d b 

1 
· h .. Katolik" powtarza te uwagi, a ,,Oórnoś.li!-

em, 1Z \VS:iyscy o czuwają rac .Q'pieki duc o-· zak" pisze od siebie: 
rnej \l.~ języku ojczystym. Pankowie dah:zka~ p b ·· · · k · t· ś ·1 d · ,, rze raJa s1ę nuar -a cterp Iwo et u ,owi 

• nliccy,. którzy to po~v'iadają, że to tylko kilku pv.Jskiemu. Obc.hodzenje się centrowców z lu-
ą urtydeli W·szystko r•ohi i się dbpomlna) mogli dęrn poiski m· jest tego . rodzaju, ze nadał zgodne 
ę ~~·li'\Vi niedti-ełę przyjść, a 'byHby··slę 'J)tzektma.l\, . pOt"tycie z Ilimi stato się niemożli\-\"ern. Teraz 
? iz nie kifku: btrrzycieli, ale \n-;zystek lud' do.po- jak Ślązk po1ski diugi l sze.roki, nashtpiło od gra-

runa 'się· s:tu.sznie ·mu się należących pra·\\< · Na · nitzenie pomiędzy Polakami a centro\YcamL ~·~ 
o necu różdano kilkadziesjąt · elemei1tarzy t)bl- Opołe . . o polski napis. Przed \Vydz·iatem 
e Kich.' \Viec tnvał .Od godz.iny 5 do ~odzińy ·8>'2 obwo.dowym \\: Opola toczyła się przed l\ilku 
• rieczorem. \Viec zako{KZ:O•HO' · pieśnią l~ościel- · 
- 1 ą, . - Uczestnil\. dniatni sprawa kato \Yickiego Banku Lud:o·\Yego 

Z.:'l WY\\ieszenie przed domern, \V którym się 
·Bank znajduje, godla fi rmovvego z polską nazw·ą 
tłuL Andrzeja.''. vV sierpniu br. nakazała tamtej~ 
s.za P:ołicya zarz..ądo\\: i Banku nap·is ten ustlnąć. n ·Z,iemie polsfde. · 

t Z Prus ,Zacltodnich. Warmii . ł .·•Maar: 
k Petl'Hn. P~o \vyjeździe ks~ prob: dr. Lissa 

r zą się \\. tutej·szym domu S\V. Józefa .jesz.cze· 
& llóch R1iod~zych księży: Jan f' i ryn z Bzowa ~ 
u s. Alałzy Laski z Chmielna. Obaj mają sie już 

Pie], dzięki Bogu i staranności Jekarza zakła~ 
. weg.o.; i.ake.1 t'eż Sió.str MUosierdzia. 
· Ks. kapelan Jan. S1~inger przeniesion~vz Tyr~ · 
~ artu do Purdy a ks. kaiJelan Wałter BoTZY'sw .. 
o ·Ski.ust:aJwViri~mw w Tyrgarcie. · 
i· Swi.ecie. Pan \Vichcrt z \Narlubia sprzedał 

\\ oją pos iadł!ość , która przeszło lat 100 w Wi
O' l~trtó,..,,· był'a rodzinie, za 230,000 mt. ·p. Koppe
~ ~~i z Szynycha. Niemieckie gazety ba.td~o u~ 

·e dO\Itaae., że posiadłość ta nJ~ przeszła w ręce 
':J lskfe, pomlln .o, że ·ofiarowano pod>Obno z ·str0 .. 
Y Y Po:lskieJ o \Viele wyższą su~me. 
{) Ptuszoz. \V piątek po p{}!udniu p:och,\:yd

l·na d\-r•crcu w Lipfezu lokomiotywa p.6ci.ągu 
~ dloz:orcę koleJowego Kle.szYJiskieg{), który 

' rze.z .: nioostt~o:żność szed.f za blrzko S.zyn i <>d-· 
e ?.~c_iła g;o na stronę:. Rany na g.fowie, kt&(e otf ... 
. s 1• nie ·zagrażają życiu. · 
t, Z.\Ve:jłlerowskiego. \V Cośdeinie · u{worzo~ 
· ~ZOstanie z. dnkrn 1 grudnj.a rb. agelltur"t p:o ... 
~ ztowa; _· . . , . · 

. . Z WieL Ks. Poznańskiege •. 
~ G:es,t}~·ń:. \V kaiolicki·ej szkole · w···ktasie HI 

· 1 SDlOdo,vał piec z takim hnJde1n i siłą, że c aJ a 
t ~~· xa.sypana była kachlami a w oknach bo
, ~tJe~na ·~ZYoa. została. Na szczę~~ie. \\"ybuch . 
. ~ ąp!J \\ .c-zasle wołnym od naukt. Powodem 
.; SPł~y~ są, liche węgle . nie nadające się na opat 

ie J{awacz. Jako podejrzanych O· z.arnordowa~ 
~ ~ ~bo.ro.w·ego J askulski_eg?· .ar~sztc:w·arHJ st~~e_I--
~Y ia.at~a. ~ · Rychtatu 1 nte:Jakteg:os Poh1a. kto~ 

Vi1Ym; c·4aste w. okolic.y Oostynia. ptzeby • 

, u.za:Sadniając nakaz tem, że umieszczanie na d·o~ 
mach tabUc z nazwą uli::.:y należy tyikn do \Vła

.d~y:- :; Zaaąd Banku nie uległ · jednakże \\'ez•wa
niu ··władzy, natomiast zaJożył pr·otest i s.karg~ 

. do wydziah1 ob\V·odovveg-c, ·wyw·odząc, że umie~ 
· sz:czona na budynku tablica nie ma na celu o
znacz .. enia nae::wy ulicy. lecz ma jedynie po poJ . 
sku mówiącym klientom Banku zvv•ródc uwagr; 
Ha młej.see, \\. którym się znajduje. 

.· Wydział ob\\"odowy nie przychylil si~ do 
p.o.wyższych wywodów i ódrzud.{ skargc: zatzą~ ' 
du Banku. \Vyrok wydano na tłastępujących 
zasadach: 

"Policya \vydając S·\\r:oje rozporządT.enie. nie 
m:ia·ta ohowiązl<u podarlia pra\\"niczych pO\V'O

dów, n.a-tom.iast była uprawnioną do \Vyd'an}a 
rozporządzenia, aby tabih..:ę z I}Olskim napisern 
11sunięto. \Vind'omo jest {)gółnłe. że na 06mym 
S-lązku is.tnieje wielkopolska propaganda, rrta;ią
ca na celu oderv . .:anic od Prus po polsku mówią
cych pcddanych, a środkiem do tego· celu są tak
że polslde. Banki Ludo-v'~{C(!! !) Tablkę z poiski m 
nap1..9:em uważać należy ża derr..-onstracyę w · 
myśl poJsklej p-rcpagandy, zatem pclicya działa 

. jedynie W' interesie publicznego pcrzącl.ku, aaka~ 
zując ow-ą tablicę usum.tć. Bank Lt}dowy ·nie do
znał żad:nego upośledz .. f.mia \V swych pra.wach1 

kcz ma przytern też obnwiązek uv.-z;glę-dniać i 
respektować pr<.n:va pruskie, zresztą mi-eszkaln;y 
Kato.\Yk dostatecznie znają język niemiecki, tak 

· że . tablice z p.olskiemi nazwami ulic są tbytecz
Ae". 

Zarząd Banku Ludowego zam.ierza sprawę 
S\Yą przeprowadzić aż do najwyższej instancyi': 

- == -
\fładomości ze świala. 

Z Cb.in. \Vedlug wiadomości z Tientsi:nu 
30\J ioJ)lre.rzy Ja·poliskich i kilku oficerÓ\\" udało 

się " - podróż pO\\- rmną do swego kraju. Gaze
ta japo1iska ,,Neg.asaki Simpoo .. donosi, że ja
pońska eskadr~ sktadaiąca się z 12 okretćrv.r, u
dała się na morze z portu Jasebo, nie\\~iadomo 

. dokąd. Osobna komisya, przydana namiestni
kowi Aleksejewowi, uko1kzyia swoje obrady. 

z, Ameryki. .Kolumbia gotuje sie do v.tojnY. 
ze Stanami Żjednoczouemi! Generai kolumbii
ski Reyes oświadczył, że Kolumbia walczyć bę
dzie do upa{i'łego o .odzyskanie Panamy i ż.e 
Stany Zjednoczone docŻekają się odmgiego wy
dania \Vojny .bu r.skiej. Prezydent Kolumbii 
M.arroquin udal się . z prośbą do prezydenta Ca
stro o p.ornoc moralną,. oświadczając, że Kohtm
bi.a. gotowa wszystką krew i mienie. poświęcić. 
dla ratowania Panamy. 

Z Rosyi. Z ob<nviązku, publicystyczn.ego, 
nie dając zad'nej wiary \Vieści, kolpOrtO\Vanej Via 
vViedelt. pO\Vtarzamy poniższą wiadowpść, jaką 
zamieszczają gazety wiedeł1skie. Otóż donoszą 

. one, że mata ks. Elżbieta h-eska umarła nłe 
\\'"Skutek zapalenia kiszek - jak doniesiono ur'zę
do·wnic - lecz skutkiem otrucia strychniną. 
Trucizna miała być podsuniętą parze cesarskiej 
mata księżniczka, przetknąwszY .. zatrutą potra
wę, z ma. da natychmiast; carowa spożyła bardzo 
maią dozę i ·jest cieżko chorą. Car nie jadf za ... 
trutej potra,vy. Z powodu zamachu zarządczo
nt1 ro-zległe śledztwo· w· Skienicwicacąh i w Pe ... 
tersburgu. Dalej p-iszą gazety wiedeilskie 1 że 
przypuszczano na razie, .iż kslężnkzka umarła 
\vskutek ~utajonęj szkarlatyny, tymczasem urzę
dowr1ie ogl·oszono, . że zmaorta na tyfus brzuszny. 
Takie jednak orzeczen~e , nie zgadza sie z. obja
wami choróoy, jakie, ·byly vvid·ocz.ne u 
.~księżniczki. Ze chora znajdowala się już W· dru
gim tygodniu tyfusu, a nikt tej choroby nie prze ... 
c.ZU\vat by1oby możli\vem, tego rodzaju bowiem 
by\x.--a tyfus ,,ambulatorius". Jest to jednak ty
fus lekki. który nigdy do nagłej śmierci nie pro .. 
wadzi. l dla te~O· dyagno.za PO· sęl<<;yi. eqd~rta, 
,,tyfus'· \YYttt·agataby wietu · wyjaśnień, aby Jei 
uwięrzyQ można. Z tych to po;wodów zapew1J}e, 
om.z · dla te.go1 że za, \Ve,zw--ani l e karzę -wa.r_~Z'~W_: 
scy nie zd:ążyli przybyć na czas do Skierniewre 
i zastali maJą księżniczkę }uż w ostatnim kona
niu, utrzymuje się w Wiedniu pogłoska, którą 
zapisaliśmy \vytej. · · 

Towarzyst~o św. jacka w Bismarck 
donosi szan. C7..Jonkom, iż w niedzielę, dnia 29 listo
p~da o godZI. l_l Y:l przed poJudniem odbędzie się· mie
stęczne ze.brante na sali p. Lindego. Czlonkowie win
ni się s ta wl6 jak 11ajliczniej. ponieważ mamy bardzo 
ważne S1Hawy do zalatwienia, to jest dotyczące się 
~wiazdkL O liczuy udział w zebraniu uprasza 

· Z ar z ą d. 
,_-....,._,._..__...~ •. 1 ... ~ ... ;;,. .. ~..._,.~~.,.-v-.1--- -... .. ~ 

Wiec: potski w Schonnebtck 
_ .Wi~~ ~,Zje~noczer~ia zawo-dowego" odbędzie się 

v.. me<:Lztelę, .d111a 29 listopada o g-odz. 4 po poludniu 
na sali p. Wtnkelhofer przy ulicy Mittetstr. Jmawia
n.~ będą s~rawy robocze i orgauizacyi zawodorwej. 
Li~zuy udzta.t Ro-9-aków poiądany . 

_ _ ,.Zjednoczeuie zawodowe polskie". 

IHlH~H~f#.~~~~ti~~~~,~jjłTi 
Towarz~'stwo gimn. ,,:Sokót' ( w Wanne 

\V dniu ślubu 26 listopada· zasylamy druho\vi za- ; 
stepqt ska rłmika 

JANOWI MAćl(OWIAKOWI 
oraz jego dozgonneJ towarzyszce życia 

pannie MARYANNIE STACtiOWIAK . 
se~deczne życzenia oraz wykrzykujemy po trzvkroć: 
.Mlod:a para niech żyjet C zolem! W y d z i a l. 

~lttlf~lt~·~·-·ttttl~-~łłt.~~~ 

~~·~ft.i~---~-~-~~~~ 
Towan:ystwo· św. P.iotra i Pawła w Bruckhauseo 

za.s~:fa s\\:er~m szan. cz.lonko\\-i 

PłOTROWJ GACY 
r,ma.'l jego narzt::czonej 

pa~oie I< A T ARZYNif BISZKO\>VSI(lE.J 
w dzieft śłuhu, dnia 26 listopada br. jak naiserdeczniej
~ze .7-yczeni~ z.drt)'Wia., szczęścia i ·wszelkiej pomy
~lrą_osct a w koncu wykrzykujemy: Mloda para niecił 
7,.y~eł niech żyje! .niech żyje! a glos niech się w ro-
dz.mne st.wtHY o-db1łe. , . Z a rząd. . 
~ ~- ~ ~~ ~~ ~~ ~ !i&iL ~t$!~~ i$1 ';Mi . .'~ • 
r~:'r?l.f r~ ·r.~~~~~'r~~!~~~~~~~ 

Kawral~r 
pr~emysłowiec, 25 . lat liczący posiadajacy dobrze 
pr<?s.perujący interes w tutejszej okolicy - oraz killta 
set marek gotówki dla b·raku znajomości szuka 

. J'Jiłłlłi)' 
1fli!e.i po,,,ien;cho;.vnoścj i dohrej rodziny. Panny, 
~-:tor0 P1ilJU c~Jęć wstąpienia \V stan małże1iski i posia
dają cokolwiek majątku. rn~a się z~lo.sić do Ekspe
drcyi ... Wiarusa Po!skiego" pod adr. M. 1(. nr. 2J4:L 
Dyskrecya rze~z honorowa. 



Towarzyst-.t7 0 św. Michała Aren~ "'' Hocbfeld 
tiOlle>Si swym c71onkom, oraz ' szystkim Rodakom i 
Rodaczkom zamieszkaJ:ym w Duisburg-tfochfeld i <"
kolicy, iż w sobotę. dnia 28 listopada przybędzie do 
ftas sp01wiednik polski, i będzie siuchat spowiedzi św. 
w sobotę od 4 godziny i w niedzielę rano, w koście
le Ś"\V. Bonifacego w tlochield. Tow. przystępuje w 
niedzielę rano o godz. 7 wspólnie do Komunii św. W 
niedzielę 29 bm .. po pot o 4 pols!de nabożeóstwo z ka
zaniem. O jak najliczniejszy ud.zial ,,. spowiedzi św. 
w nabożeóstwie i w posiedzeniu Tow. Ś\\·. Michala 
Arch .• które się odbędzie po nabożel1st\vie polskiem. 
Uprasza się Tow. św. \Vojciecha. i Kolo śpiewu .. Bia
ly Orzel" oraz wszystkich Polaków o liczny udzial. 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. Jacka w Bottropie 
\V niedzielę, dnia 29 listopada odbędzie się 

:tf,!;romadzenie ganeralne Towarzystwa św. Jacka o 
s;odz. 4 po pol. n<l sali \Y domu czeladzi (Geselien
haus). O jak najliczniejszy udzial Szan. czlonków 
uprasza się. gdyż przyjdą ważne sprawy towarzy
stwa pod obrady. Liczne~o i punktualnego prz~·by-
cia spodziewa się Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Jana Chrzc. w Altenessen 
donosi czlonkom i Rodakom w Altenessen i okolicy, 
iż w sobott:; 2S Jis.tono.d8 po poL prz~:będzie ksiądz 
polski \\'iel. Oicic;.:: Bazyli z Dortmundu, \\. celu słu
chania spowiedzi ś,v. i zostanie aż do, poniedziatku 
po poludniu. \V niedzielę po pol. o godz. 0 4 jest na
bożeństwo polskie z kazaniem. po nabożeństwie zo
stanie zalożone Bractwo Róża1icowe, na które się 
\vszystkie niewiasty zaprasza na salę posiedzeń. O 
liczny udzial uprasza Z a r z ą d. 

Baczność Rodacv z param Koźmińskiei! 
Muszę się raz jeszcze do was kochaEi Rodacy 

odez,\·ać . gdyż iak wam wiadomo, sprawiliśmy pa
miątkę do nasu:p:o kcści0la to jest chorągiew i 3 szer
py, ale już rok up.tynąt jak my to spra\\rili, a jeszcze 
nie mamy wszystkich kosztów pokrytych, więc w nie
dzielę, dnia 29 ii topada będziemy mieć zebranie w 
Llitf,!;endortmulld \\~ lokalu pana Lorenca, róg: ulic 
Bahnhofstr. i \Vilhelmstr. o ~odz. 12 po \.Vielkiem na
hożei1stwie. Dla teg,o proszę szan. Rodaków, aby się 
jak najliczniej na te zebranie zgromadzili, gdyż mamy 
jeszcze ważne sprawy do omówienia. 

v~·awrzyniec Podlewski, przewodniczący komitetu. 

Towarzystwo św. Marcina w Derne 
donosi czlonkom, iż w niedzielę dnia 29 listopada o 
godz. 3 o pol. odbędzie się roczne walne zebranie i 
zaraz obór zarzą,du. O liczny udzia.t i punktualne 
przybycie uprasza się. Goście mile widziani. 

Z ar z ą d. 
Uwaga. Cztonkowie zarządu winni się stawić o 

~odz. 2 po pot 

\Viec polski w Bruchu 
w sprawie wyborów kościelnych odbędzie się w 
niedzielę 29 listopada o godz. 4 po poł. w sali p. 
J(uchema. Prócz tego inne sprawy bardzo wa
żne będą omawiane. O liczny udział Rodaków i 
Rodaczek uprasza 

fr. janowski. 

Uhlopiec 
z poczciwej familii, któryby mial chęć uczyć się do
brze za kupca, może się zglosić do 

A. Powalowskiego w Bochum, Alleestr. 13. 

Czwartek 

....... Panna ... _. 
w st.ar"zym "'if•kct po!Oiiadująt>a ~000 mr. 
majątku pragnie ,,.,,~·jść za 1nąt, za urz~dnika także ,..,. 
starszym ·wieku 7. cokoh'\iek majątkiem. %głoszenia przyj
muje A. (,t. CJorneaiu~str. ~a I gtg. l»ibiSt ltło f. 

Połską służącą 
poszukuje od l grudr:lia 

l( A S PER 1\i l l( O Ł A .J C Z A 1(, skład piwa, 
Baukau, Bismarckstr. 5 p. lierne. 

.r Ja ;;wia~ ę. 

fabryka r•a)pier<•~ó 
poszukuje do sprzedaży wyrobów swych za 
prowizyę, u klienteli dobrze znanych 

agentów okręgowych 
lub ~eneraln~o agenta na całą Westfalią i N 

Reflektanci winni wykazać się dobremi 
cy<..mi i rezultatem z dotychczasowej ctz· 
Oferty uprasza się nadesiać do Ekspedyq i .. 
Polskie51:o" p. lit. A. Z. 2442. 
Da~ 

Kto od dzisiaj zalmpi odemnie maszynę do sry-
cia, otrzyma 79o taniej. clloćby na odplatę; gotówką, Poszuknje od zaraz 

-.czyli 'V trzech miesiącach 15% taniej. Karta poczto- chłopca w nauk~l 
wa wystarczy a przybędę. "t 

. Z szacunkiem Heni·y]i. Kohler, 
W A L E N T Y N O W A K, mistrz szewski 

Ałtenessent Bruckmannstr. 8y.;:, Wanne ~ Hofatrasse nr. 3U b. 
--------------------------------------

~OFFMANN 

'"łuśt~ieie ~l: Alfons 
& COMa 

Kle(~zewski, 
ni . Bahnhofstr. 53. w Gelsenk~rchen, ul. Bahnhofstr. 53 

sobotę, niedzielę i poniedziałek, 
wielkie zniżen e cen . 

~ n a k o n f e k c y i m ę s k i e j i o b u w i u. ....-; 
Wie11m partya uhr~"P !uęzltich. s~are, brunatne 1

1 
Półb11ty dla mężczyzn bard.zo nocne podeszwy 

niebieskie pręgi od 10, 12, 14, 18, 19,.:>0 do 26 na. 1l' od 3.50 mr. 

l . b 
. k " ł -····:---ch- Domowe trzewi ·d dla niewiast ciepłe, tylko 1 .4o7J;; 

Wieka partya u rnn •nęa u t, vv na;Jnowszy ---: . . . .....__, · -~-.-, _ 
wzorach od 13, 14,50, 16, 20 do 36 IlU. W1elka partya męSńlCk 1 damskwl1 trzevVIk ow pli-

szowych. t:·lko t. '1~j mr. 
vVieh!a partya. ulu·ań t:Ua ebłopC(lW, w naj- Trzewiki do sznurowania i z guzik~-dJ;"Wi'cl;-
nowszych angielskich '"zorach od 1.90, 2.20, 3,00, 5_ 7 lat 2 ,50 mr. 1 

4.20, 6.00, ó.80, 6.50, 7.00, I:J,50, do 1 ~ m. 7- s Jat 2.70 mr.l Na.jlepSZ".i skó1•a 
Wielka partya s~odnt na niedzielę, najnowsze 8- 9 lat 3.00 mr. ~ łt. ońska. 
wzory, także krój łydkowy, od 1,80, 2,00, 2,90 3 :;o 9-12 lat ii,.JO mr. 1 

4,90, 5,50, 6,80. 7,50, 8,50, 9,00, 10, 11,50, Wielka partya trzewików sznurowanych i z guzika-
do 1.8 ln.r. mi dla dzieci od 31-35 tylko 2,60 mr 

Wielka partya pah•tntóur m~sliicb, szare. bru- Ciepłe pantofle dla niewiast. czerwone i czame 
natne, i t. d. od 9, 10. 11150. 12, 131501 14, 16 do od 3,:JO 

~2 mr. Bóty dla mężczyzn, Świecilee z końsklej skóry, 

-------------·------- 'i,- Ul/'. 
Wielka partya łHł)ecotów m\'Skicb, w pręgi, rl'rzewiki "Bockskalf" dla niewiast z guzikami i-dÓ 
najn. wzory I i II rzędnie od 12, 13,50, 15, 16,50, sznurowania 7,50 uw 

lR, 20, 23, do 36 mr.. Buty z długieroi cholewami z okuciem i bez naj: 

--------------------Pałł'tnty din dztt>c·i. we wieldm wyborze, po nov>sza skóra końska 6,90 m,· 
zadziwiająco tanich cenach. Kamasae męzkie i tr~ilii do sznurowania 

4.,40 mr. 
TrzewiH dlaj niewiast ze sprzlłczkami eleganc!lie i ~D~la-r~ob:-o-t-ni:-I,"':'Ó-w~b-ut-y~d-o~k-· o-p-a-:-ln~i-r-o-:-b-ot-a-~czna, z o-
trwałe od 2,25 mr, .kuciem i bez 3,45 mr. 

Trzewiki dla ~niewiast sznurowane z guzikami Trzewiki dla niewiast. do sznurowania i z guzika~ 
skóra końska, ''spilkowaua, pod g\ovar. trwałe 4185 111. 3,- mr. 

8i __&>._ ~ właściciel: 
O DI31DD G.tJ '-.JOmp. Alf. Klecżewsli.i. · ~i.~ 

ul. Bahnbofstr. 53. Gelsenkirchen, ul Bahnhofstr 53 
~ ob"wodu fi milO\-Yego zwracam koszta podróży. 

Piątek Sobota Niedziela 

dni sprzedaży obuwia 4 
------------------------------------------

8 e e· b er a. 
Trzewiki do kopalni 195 
=-------------bez i z gwoździami para mr. 

Trzewiki filcowe dla niawiast wvs. z obs. .t4 25 
(Vechette) i żółtą podszewką (S'aalskin) para ~mr. 

Trzewikt sznurowane 375 
dl a m~żczyzn p:-a_r_a_----c-m-=r. 

TrzewHd zimowe dla niewiast -60-
parn t 

Pa~ntofelk( sukienne------'=-· 125 
z sllórzaną podeszwf\ para mr. 

Laczki d~~o~l~O Z:lpa '> -;turczy para ł sfen. 
Palltotte-sł\órzane - - - ~- · ··----·g 7o 

dla mężczyzn para ' mr. 

Trzewiki sznurowane wysokie 4:75 
________________ a_la_n:ężczy_z_n--=p=--a_r_a __ m_r. 

Bóty z długimi c.hołewami 1 ł 
bardzo trwałe para mr. 

TrzewHti sukienne dla dzieci 55 
z S'iórzaną podesEwą para fen. 

Bóty do pracy Pantofle W}SZY~~~~ej wi•lkości para ~~J~ bardzo mocne para 

-------------------------------------------------d u domowe 2~5 m r. podroży . 1 ~5 
lekkie i hardzo wygodne par& mr skórzane, czarne i czerwone para 

.Pantofle 

.~ Daleko więcej jak 1000 par trzewik.ów z guzikami dla dzieci. ~ 

Serya l. 
Serya 11. 
Serya III. 

Para po 
Para po 
Para po 

Nr. 25-26 

2,50 mr. 
3 00 mr. 
3,25 mr. 

27-30 

3 00 mr. 
3.60 mr. 
4,00 mr. 

3_1_-_3_5 ___ ) 

3,50 mr. f 
\ 

4.25 mr. ~ 
4 75 mr. } 

Gwarancya 
za każdą 

parę. 

Oddział obuwia w domu towarowym Schreiber i Sp6łka Nast w Berne. 
Jedyny i największy interes chrześciański tego rodzaju w miejscu. 
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.• -. s·w.·;ętoj'·ó 'z·afacie 
c~.rn skladka na ubo2'ich studentów katolicko polskich 

w· kasie (zob. nr. 46) 38,44 mr. 
Ze skarbonki Tow: św. \Vaclawa w Liuden (wrę-

czyJ Roch Adamski) 4,11 mr. 
Na chrzicanch u Jana Koliczaka w Sodingen: 

Jan Kończak z żoną l mr., St. Kor1czak z żoną l mr., 
Jan Orpel z żoną l mr., ich dzieci Piotr, Agnieszka i 
,AJidrzej 30 ien., Jan Kaczmarek z żoną l mr., ich dzie
ci W. L W. Weroniką 50 fen., Jan Stanis.lawski l m., 
W. Plackowski z żoną l mr., J. Skibera l mr., W. 
5zymara 50 fen., J. Wladczak 50 fen., M. Klauza 50 f., 
l~r. Gruchot 50 fen., W. Gruchot 50 fen., · (wręczyl J. 
OrpeO ~ 10~0 mr. 

Na chrzcinach u Jana Kropskina w .Rotthausen: 
Przegrany zaklad 2 mr ., za kaleczenie polskiej mowy 
I.;r5 mr.~ - lg· .. Cicliy z żoną l m r., syn Stanisław 10. f. i 
·r.ranciszek 10 ten .• córka Gertruda 10 fen., syn Franci
szek Sosiński 10-. f~n.,- (nadeslal' Jg. Cichy·- porto 
15 fen.) · ·•. · 5,00 mr. 

Na weselu u Fr. Beszterdy w Habiog_hor.st: 
Mloda para 2 mr., W. Pawlak z dziewczyną l m., 

M. Marcil;tkowski z dz~ewczyną l m r., J. .Reszel z 
aziew.czyną 1 mr., W. Kasprza.k z dziewczyną 1 mr·., 
\V. Taczkawski 50 ien .• f'. Pawlak z żoną · 50 fen., St. 
Pawlak z żoną l -mr .• A: Beszterda· z ż-oną 50 fen., 
~nadesłał- .i porto za!}taci1 \V. Pawlak) 8,50 mr, 

Na weselu u P. Sra.jka w łlamme: Mikusiński z 
Powolną 30 fen .• .Mikusiński z Potomską. 40. fen .. M. 
Gr21esiak 30 fen., Teofil Grzesiak z Maryą l(oppą 25 f., 
Jan Grzesiak 25 fen .. Piotr Srajek 50 fen., Antoni 
ł(rysiak 2-5 fen., StanislaW8. Polomska 25 fen .. Antoni 
LeszRiewsk! 5 fen .. Adam Kanigo,\·ski 5 fen., Ludwig 
Rąpłewicz z żona l mr., Jór.cf Moskalik 10 fen., Cna
deslal L. Rąplewkz) 4,00 mr. 
. Na chrzcinach u Jak. Dumina w Hontrop: Jakób 

hm., Jan Sżymański 20 fen., J. Szymaltski 25 fen., 
Durnin 1,50 tnr., Anto11i Kukla l tnr., Tomasz ·wilczko
"'' iak l mr., Józef Lisiak l mr., Michał f:isop z narzc
.~:roną Anną \Vilczkowiak 1,50 mr., \Valenty Eisop 50 
fen., (wręcżyl J. Dumiu) 6,50 nu. 

Na imieninach u Marcin<~ "obola '' eicklu ·: Mar
cin Sobol 50 fen., J. Śliwa 50 fen., \\ '. Napierata z ż011ą 
,::;o fen .• J. Poloh 50 ·fen., f r. Gtuszak 25 fen., S z. Pb
l:lszyk 50. fen., .R. Leśny 50 fen., f r. Sr.ymaf1ski 2S fen .. 
Sz. Kr:upka 7. żoną 1 mr.. T. RataJczak z żoną ;jtJ fen .. 
Fr. Biatas z żoną JO fen., Sz. Szymc.I1ski 50 fen., 
(wręczy[: Jan Sli\\·a) . 6,50 mr. 

. Na srebrnem weselu Lud\dga Jarczyt'Jskicgo w 
. \Vitten: Ludwik Jarczy!'1ski z żoną l m r., Andrzej Jar
czyński l mr., · Michal Jarczyński z żoną 50 fen .. Jó
.z-ef Jarczyński ·f)o· fen .. Stąnislaw Lukowiak z ? .. ona ~ 
mr., J2n Str0żyk z :Gon<t. J. mr., (mr,desfal St. l(nwalkaJ 

(),lO mr. 
Z okaLlyi pO\\ r6tu z· więzienia Stanisława Kun

ca w Bitterfeldzir: St. Kum: za,p1atę, jakq, za pracę 
. ·więzienną otrz~·mal 60 fen., Agnieszka l(unz l mr., 
, St?.siu Kunz 30· feil., Mrozek 50 fen., Sieracld 10 fen., 

M. Królak ~O fen., t'r. Neuman 25 fen., J. Cho_ry(iski 
· 50 fen., J. Majchrzak ·z żoną 50 fen., Tg. Szys7.kowiak 
50 fen., Cwojd7.iński 20 fen., A. Marciniak l mr., Ju
szkowtak 20 fen.. Mastalerz 20 fen .. Pierślewicz 20 

. fen., Konarkowski l mr., \V. Picrschot 20 fen .. Kacz
marek 50 fen., Ontahiewski 20 fen., Karolczak 10 fen., 
Pawlocki tO fen .. St. Stachowiak 25 fen., Bachorz 50 
fen .. R1epka 20. fen., T. Onhn·ś z żoną 40 fen .. f;-. 
Maslanka zo·iei, .. J. \\ .ni.nv 50 fen., Fr. Choryt'Jski 25 
fen., (nadesiat fr. Mrozek) · 10,95 mr. 

Na chcinach u Graciana Brembora w Ewing: 

Gracian Brembor z zona l mr., \\'al. Grześkowiak z 
żoną l mr., Jan Stachowiak z żoną l mr., Pani Maier
ang 1 ·mr., I~nacy Grabinski z żoną 50 fen., Tom. 
'Stachowiak 50 fen .• Józef Stachowiak 50 fen., .Maciej 
3rembor 50 fen., (nad. \V. Grześkowiak) 6,00 mr. 

N<1 ':veselu Piotra K rólaka w \Vetter: Piotr Kró~ 
lal l !onĄ I mr., Jan Bogowski z żoną i córka · h
dw1Slą Z mr., Antoni WoJtczak z córką Plorentyną l 
.tr., Józef \Vojtus z żoną 2 mr., Waw. Barczak z żo
lą 2 mr., \V al. Poprawa 1,50 m r., S7.czep. CielJarski 
)Q fen., Mich. Wasilewski 50 fen., Franciszek Króla)< 
3 mr. i 30 fen. na porto (nad. T. Birowicz) 13,50 mr. 

Na weseh1 u St. \Vaneckiego w Rauxel: M loda 
J-ara 80 fen., M. Siekierski z żoną J mr., A. Skutecki 
~ żoną J mr., fr. Waneckf 20 fen., I. Nowak 50 fen., 
0 • Neć z żoną 50 fen., \V. Stachowski Sb fen., M. Sta
-:;howska 20 fen., ·P. Sży·mczak 25 fen., P. Wosiński 
25 fen,,' J. Dudz.iński 50. fen., A. · Rosiński 30 fen., (n~d. 
M. Siekierski - porto 20 fen.) 5,8{) mr. 

Na srebrne-m weselu u \Vincentego Sobka w Bo-
c~·:lii~J · 4,50 mr. 

Razem: 1.30,20 m r. 
R o z c· h ód·: 

M. \V. w M. stypend1·um 80,00 mr. 
Rozchód: 80,00 m r. 

130,2() mr. 
Pozostaie w kasie: 50.20 m r. 

Bóg zaplać! Sw. Józafacie, módl się za nami! · 

26. 11. 03. pro Ks. L i s s. 

A. Brejski, Bochum, Malthcserstr. 17. 

Za ży~ ych i umarłych dobroczyńców ,.Swięioe 
!óz(łfacia·' odprawianą bywa co miesiąc ·jedna· Msza 
św. 

~; - • .r:. ,#· -: ~ ~ ... '; • : -' .:: -t~- ; 

oooooooooooooo~ooooooooooooooB 

~--· Po::~et 
Ojca świętego . Plusa X 
::w pięknych reprodukcyach 

polecamy: 

~~~~~~~*~~*~ 
.1. 80 cm. długi, 60 em. szer. O mr. 
. II.· 45 cm. d~11gl, 3!) cm. ezer. 3 mr, 
III. ' 35 em. długi, 2."• cm. fłzer. 30 f . 

~~~~~";*:~~~*'-!~ 
NA porto i opakowanie 50 fen. więcf',j. 

Księgarnia 

'Viarusa Pul~ki~go w ~ochum. 

. ', -~!.;- ~ ~-l •• - • - ". ...... -~...::~ ~ : ~ . ...... _."" 

- ,.... .. - -. . 
Nakładom ezcłonhmi Wydawn. "Wiaruąa Pols.ldeg<>". 

__ __ ... " . 

(P Q S L_A .. NIEC.) 
o . ~--·-·---. ---·-.-~--. ~ 

,.Nauka Kaoolicl!;s" wychodll co ~eswar- ·ł 
tek w Boch~ w W estfalłł jako bezpł&- ., 

· tny dodAtek :do ,; Wiarusa Polaldego({. 
Osobno ·"Naukl n:.at.olickiej"' pronv.nu:•ro: 
waó nie mołna. Kto wi~c chce j" otrzy;... 
mad, n1ecb sobie . zs.pls_ ze na . p_o.~ct~ 

1
1 

"Wiarusa PolBkiego~. - -·- ~ 

o o ' 

.0'----------~·------~----~~~~ 
·J ·.,; Wh ~a~ P ó-t ak ł !', -piBinO ' ~~l~.e :. 

~yohod~_ ~zeM fu1. tygodniowo· • 1,Nauk1 
Katollcqt~,. juo be,zpJatny~ dod~tun. · 
l'renu~erat~ ·.na poczcie · wyooli 1.- markt 
60 feriygów k_wartalnie, a z o.dn~em 
d-o domu priez listowego l ·marko· P2 . 
feuygów. - ·· · ; o ...,..;... ______ ...,.._ _ __._ _ __.__ 

~ Dodatek tygo1niowy- do . ,;v~liarusa Polskiego". i ą,Robotnika Polskiego~~. • .: 

Nr. 48. Bochuin, dn~a 26 l ;stoJtada 1903~ RC)k _13. 

Na niedz1t1a 26 ~o ·s"'ją!kach. 
Lekqra. l(zym. XIII. 11 - 14. 

dzia.ło, \\·icuzdcż, ż.eć blisko j~st K.róicstwu Bo
że. Zapra-wd<; JITt)\dc " ·am, że nic przeminie ten 
rouz8j, aż się wszystko ziści. Niebo i zicrnia , 
przeminą, ale sfowa moje nie przeminą . . 

-. 

l{ a z a n i e. 

Bracia! Wiedząc czas, iż Jest godzina, aby
swy jnź ze snu DO" stali; albowiem tcn1z bliżSze i 
jest nasze . zl)awicnic; ~liż _ ki.cd:yśn~~· uwierz) !i: J 
NDc przemmęla. a dztcH _ Się -przyb~rzył; odrzuc f 
myż te-dy uczynki ciemności, a obleczllly się. w ! . 

lbro .ię światł-ości. Jako "-~ dnk llczci·,kie l Eh\ i c S<i dro~i. którem; cafa fudzł<ośc zdą· 
chod~my: _ni: w bie~iad:1c!1 i pij<~lt~t'' a~h: · n~e . ~ ·ża ku "iccZJ){)Ści: przestronna, po\\'iada Z~wi
w l9zat.:h 1 JJH~\\ stydh\\·Qscmch: me "' zwadzie ci l' l, J.;:t6ra "icctzie na :zatrace11ie. · i "·ąska, która 
1 7.azdrości: ale s : ę Dblcczcie " Pana Jezusa ł "iĆdzle do ży\\ ota. Pierwszą, pomimo strasz-
Chrystusa. · nego ~d kotka, idą cafe .Uumy ludzi', -· dmgą, 

Ewangelia. Luk. XXI. 25--..13. . : przykrą. · P<)s·t~tmją · z·watiyrti szeregiem nicłi~zni; 
\V 011 czas mów1f Jezus · uĆznknn · s\~oi'm: .lecz tlziĆ1tii ·żoltlferle. \Vyg-ódn~r'bo.\\~1em ··po

b~oą znaki na slof1~u. i ksiQżycu, 1 g\\·iazdach; . dtó<.l szerui.;<t <.li'o[ą odry·\nt n~y~_l oU ostatec7nc"' 
a łla ZIC!lli l.lCiŚnicuie na.rOGÓ\\' dla zamieszania go jej kotka "- _za.traccnią.; po . w_ą.r.kiej ZaŚ ŚCie~ 
szm1m morskJCgo i nawalności: gdJ~ b~dą Ju··- ' żynie dzielny 'b9.in\\ nik, z··tl\nigą naprzód post~
·d.iie schnąć . od strachu i oczckiw9,nia tych rzc- ' Pll.i<i.c. lat\\ o dostrzega przeszkody, -z't.~cięt..a i 
czy, które będą przychodzić na wszystek Ś\\ · iat; w kol1cu zapcw11ia. sobie bezpieczny po walkach 
albowiem mocy niebieskie wzruszone. bGdą. A · Spoczynek. 
tedy ujrzą Syna czlo,vieczcgo przychodzącego Niestety! k·onicc kdnef i drugiej drogt jak-
"~ obłoku z mocą wielką i z majestatem. A to kolwiek jest pc\nly, itkryty zostaje w trm Ż)»t:itl 
gdy sie. dziać ··pvcznie, poglc1dajcici a podnieście · p.rzed ocz~1na świata. DDpicro gdy .. świat ten 
~lowy \nłsze, boć się przybliża odkupi~nie wa- pi·zemrnie. dzic{J s4du ostatecznego okaże nic· 
szc. I po.wied'ział im podobietistwo: PDłrzyjcic roztropność postGPtJjącydi drogą pr7estronn4, o-
na figę i na ":szystkic drzewa: gdy jnż z siebie raz \\·iclk<l mad rość · idątych ·wązk<l ścicżk<\: 
owoc \\·vouszczają, \decic, żcć już bliskD jest' .Uprzedza.i<\C t<; straszną ch\\ Hę kmka świata i 
lato. Ta~k i \~Y, gdy ujrzycie, iż się to będzie ostatecznego dekretu, Kościół Ś\\ ięty stawia 



nam JeJ obraz przed oczy w dz-isieJszej Ewange
iii sw:. R-Qzważmy głębiej slowa Zbawk~Ia, 
aby zapowiedziane w nich ostateczności przera
ziły zakładających sw·e szczęście na tym świe
cie wygodnisiów, a zarazem oczekuJących spo
ccynku i \Vytchnienła w wieczności pobudziły 
tło gorliwej pracy nad zba-wieniem. 

Wszedmroc Boga nie ma granic. Stwarza
jąc Ś\\'iat, móg.ł Bóg powolać do bytu wszystkie 
tw-ory i zapro\\'adzić \vśród nich ład i porządek 
w jednym momencie, jednym tyłk0 al<tem woli 
swojej. Nie uczynil Jednak tego, lecz w ciągu 
sześciu dni po\vo~ywał Bóg do bytu różne stwo
ł'Z-enia na ziemi f niebie. Ten sam porządek z~ 
chowa Mąd:rość Boża dla większej swojeJ chwa
ły i przy zniszczeniu świata, wtedy, gdy ze
chce to wspaniale dzielo zwinąć jako ,,namjot 
pasterski'•, łub w nicość obródć. 

Stopni{)WO Bóg dokona tej wielkiej ruiny 
wszechświata, rozpoczynając j.ą od. świ-atła. 
Ponieważ przy stw·orzeniu świata światło było 
pie:rw·szem Jego dziełem, prz<!to ono najprzód 
będzie zuiszcrf0nc .,Bóg-Dobroczy(Jca ludzk'(JŚci 

. d ' po·wm a pewien kaznodzieja, rozpoczyna· wiel-
Ide dzieło stworzenia od pow6}/ania d'O bytu 
świai:Ia: Niech się stanie światło 1 stało się 
św·iaUo. i Bóg-Mścidcl dziel-o zn-iszczcnra roz
pocznie podobnież od zniszczenła światło. Bóg 
p-omsty Pan: Bóg pomsty "-D~no poczynał". 

Ten wlaśni:e akt zapowiada nam :Ewangic
Jia św. w slo\nlch: Będą znaki na sło11cu, księ
życu i gwiazd•ach. Jakie .to będą znaki, wyja
śnia nam św. Mateusz: Slcnkc się zaćmi. a księ
;tyc nie da Ś\viatłuści swojej i gw·iazd}' padać 
IJ<;dą. Któ1; tu Hie będzie p()dzhvial wic1kicj Mą
d rości Bożej? 

Slo(Icc, ksh:życ i gwiazdy, najwspanialsze 
dzida Boże i na.h,·ięcej przylJoszące dziś lu
'Jr.iotn pożytku i przyjemności, staną się im kie
dyś z-wiastunami strasznej ruiny \vszechświata, 
sprawiedliw·cj ' p0msty Pana przedwiecznego! 
Zarni.1st dobroczynnych \t.")Jlywów, przyniosą 
im i{roz.ę i przerażen1e. Lecz czy nie jest to 
stusznem i ze\vsz.e~:huriar spraw1e:dłiwcm? 
\Vszakże te Ś\viatla' -\nu1aniajc już dÓsyć przy
r~fosły judzi'Om .dobrodziejst1Y; obdarzyły kh 
światłem· i cieplr.:m Jłrzez c:Ue szeregi lat, na
,,·ofyw-afy ich tjttn· SJlOSobeiil dQ ,~..·dzięczności 
l< u Bogu, przypominały im dobroć i cierpliwość 
Ho~a, oraz swym ogromnem r niezbadaną natu
rą Ś\\"iadczyty i \Vic.łkicj potędze i mądrości 
TWórcy. Czjrż wi~c nie jest to rzeczą godną Bo
żej Mądrości, by one też teraz przypominały 
JudziDm spra\Yi·cdlh\-ą pomstę Boga, by <me 
pierwsze zakryły S\,re oblicze w·obcc gniewu 
NajwyższegQ? Wreszcie któreż twDry mogłyby 
lepiej ten Boźy rozkaz spdnić? \V szakle te do
brDcznne św·iatła wszędzie się wcisną, wszę-
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dzie są pożądanemi. Do nkh wzdychają nie 
tyik.o ludzie wszyscy, lecz i nicrozum-ne zwie
rzęta. Gdy r...atem sło11cc nie da tm światła i 
ciepła, gdy niczwykłe ciemności pokryją ziemię, 
bo księżyc i· g·wia.zdy zgasną, gdy twomm ziem
skim zabraknie najpotrzebnk.iszych warunk6w 
do życia, - wtedy poznaią, że chmura gnie\VU 
Boskiego zaciążyła nad nimi, że bliskim jBst ko
niec ich i tej zi<emi, której oni służyli. 

Następnie cała machina teg-o świata poru
sz.oną zostanie. Bóg uzbroi przeciw człowieko
wi wszystkie inne s:tworzenia. "Użyje Bóg, po
wiada Ś\V. Grzegorz, za narzędzja kary te stw.:' 
rzcnia. których czł()wiek nic umiał inaczej użyć, 
Jak tYfko na obrazę Jego''. Wypowie zatem 
czlaw'iekowi posłuszef1stwo. ziemia, gdy nie wy
da mu zwykłych płodó\\'. Poruszą slę przeciw 
niemu zwierzęta i nie zechcą mu sJużyć, nie u-
znając go nadal swym panem. Ujrzy czfowiek 
w:okołQ· siebie bunt. on, co pt-erwej nad wszyst
ldem kr6lował, d~iŚ zostawi·ony samemu sobit> 
nic będzie mógł pojąć tego, przewrotn. Wobec 
przykrych iebfl() następstw za-drży ze strad1u, 
skruszy sic jeg-o zat·v.-ardziale serce, ugnie s : ę 
jego· ha t: de czolo przed pot~gą W tadcy, czyli po
wszcdmie na ziemi !lciśnienic narodów zapanu
je. 

Tymczasem w całej natwrze nastąpi wielkie 
wstrząśnieni-e: rzeki, jeziora i morza porusrą 
się w SW{)ich łożyskach. wystąpią z granic za
znacz.onych hu pricz Stwórcę, i ze strasznym 
szumem mzleją się po ziemi. I któż tu zdolny 
jest \vyobrazłć sobie straszny stan człowie-ka, 
poz.o-s ta w1ająceg-o wśród zamieszania szumu. 
morskjego i na\l. 'ahwści? Czuje on jak grunt u
suwa mu się z pod nóg, \vidzi' przepaść straszHą 
przed sobą. - a ratunku ni-gdzie nie ·znajduje! 
Stąd f}()\vstatJie Dk ropna trwoga, przerażenie 
bez granic. które sprawią, że ludzie schnąć b~dą 
od strachu i oczekiwania tych rzeczy, które bę
dą przychodzić na wszystek świat. 

Zaistę, i Uziś już krew się ścina w żyłach, 
gdy słę cŻyta prór9ctwa, Ddnosz.:1ce się do o've
go dnia strasznego: Dzieti gniewu. pisze Sorio
niasz. p-rorok. dziet'1 on d·z:iet1 utrapienia i ucisku, 
dzieł1 nicszczęścia i nędzy; dzień ciemności i 
mroku, dziełt chmury i wichm. Oto· Pan W' o
gniu przyjd'zie, jako ~wicher poczwórne jego: od
dawać "- zagniewaniu zapałcZY\1/ość swoją, a 
taianie swe w plomieniu ognia. \V obec tych 
d~iwów ni·e tylko ludzie leci i aniołowie przej
mą się "·iełl\.ą trwogą: mocy niebieskie \t.·zruszo
ne będą. Jak dziatki przerażone, gdy widzą w 
gniewie ojca swego, drżeć oni będą. chociaż 
gniew Naj\vyższego nie przechvko ni:t•l będzie 
wymJerzony. 

nastal, spadł z konia i zabił się. Wielkorządca 
uniesiony gniewem, postanawia zcri1scić się na 
Eucloksyi. Lecz nieiaki filostratus ()d\v()dzi go 
od tego zamiaru, radząc mu, by raczej upokorzył 
się przed Eucloksyą i prosif, by się. n1odliła za 
życie syna. Aurełian usłnchal h~i ··rady, napi
sał list do Eud-oksyi·, w którym prosi o przeba
czenie i o wstawienie się do Boga za ukocha
nym synem. Eudoksya odpo\viedziala mu· w li
ście, który apatrzyla potrójnym· krzyżem, za
miast preczęd, źc nietylko mu przebacza. ale i 
modlić s-ię będzie za swego nieprzyjaciela, 

Pismo to położano na ciele ·zabitego syna, 
które · przechowuje · \V p'ustełni swojej, \\·iado
łal na Aurdiana i cały dom jego tak, jak zwylde 
cuda dzJa~ają: wskrzeszadąc wiarę i naprowa
dzając do życia Ś\viątobliwcgo. - Wielkorządca 
uwierzył w Jezusa Chrystns.a razem z całą ro
dzi11ą i dom-o,vnikanli i urnarf jakD przykładny 
i bogobojny chrześcianin. 

Za ce.sarza. Trajana \vybuchlo prześladow·a
nie cnrześcian; Eud:Oksya słynęła w całym kra
Ju z świętości i cudów, jakie czyniła. I\lowy na
miestnik kraju Wh1cencyusz, kazał jej ściąć gło
wę Wi cichości, aby nic wzbudzić rozruchów. 
Pokuta .iej i wiara d-osiQgta tctaz. naJwyższego 
szczytu i zapewniła jej bogatct nagrodę \V niebie. 

KONI E C. 

"Jestem w piekle!" 
Święty t'ranciszek de Hieronimo, syłnny 

misyonarz Towarzystwa Jezusowego, żyją
cy na poc:z..ątku ośmnaste·go w --ieku, otrzymał 
polecenie kierO\\'aĆ misyami w królcstwre Nea- ' 
polital1skicm. l 

Pe,vnego razu, gdy miat kazanie na jednym 
z publicznych placów Neapola·, usifowafo kilka 
kobiet ztcgo życia, które siQ zebraty w domu 
.iednej z nich, Katarzyny, przerwać mu kazaurc ! 
przez śpiewy, ·krzyki i balasy, i zmusjć go, aby i 
stę ztamtąd' oddalit Lecz kaznodzieja zdawal i 
się nie zważać calkrem ua to bez.wstydne zacho- · 
\\"anie si'ę i mówił najspokojniej dale1. 

W jakiś czas potem, przyszedl w tD samo 
młejsce, by mleć kazanie. \Vidząc d'rz,vt od 
mieszkanie katarzyny za:rnknięte i nie zwykły 
spokóJ w tytn domu, w którym zazwyczaj było 
g-warno i huczno, zapyta l się Swięty: 

- Cóż się stafo z Katarzyną? 
Od'powicdztano mu: 

7 

- Nie "-iesz. to, prz.ewi·elebny Ojcze, że ta 
nieszczęśtiwa umarła wczoraj wieczór, nie mtQ
gqc przemó\vić ani slo\va? 

-- Co s-łyszę! Katarzyna umarła? odrzekł 
Święty - nagle umarła? Otwórz.cie drzwi i 
·wpuście mnie do jej do·mu! 

Otworzono drzwi - ~więty id·zie 'P6 sch~· 
dach i wchodzi z wielkim tłumem ludzi da sali, 
w któtej t1a ziemi~ leżał trup na sukni-c, otDczony 
paląceroi się świecami, według włoskiego Z\\-y

czaju. Przypatrywa~ się jej przez ehwilę z prze .. 
strachem, a następnre przemó-wił uroczyście; 

- Katarzyno, gdzie jesteś 7 
Trup milczat 
Swięty powtórzy t raz jeszcze te sło\va: 
- Katarzyno, powiedz mi, gdzieś jest t~~ 

raz? Rozkazuję ci PO"'iedzieć mi, gdzieś j~·st. 
Natenczas ku niC\\'Yll'J.O\VIIej trw-odze wszy

stkich obecnych, otwo-rzył trup aczy ~ usta 
poruszyty mu siQ kurczowt> i zawo-łal głosem 
przeraźliwym: 

- W piekle! jestem w piekłe! 
Na te słowa uciekli wszyscy, zdjęci okrop

nym strachem, z tego domu. I Sw· ięty wyszedł 
także z nimi powtarzając: 

- W piekle! Ach, Panic, straszli\\'Y se~ 
dzio! \V pickle! Czyścic s-łyszeli? Na wic.ki 
w piekle! 

\V rażenie, jakie cud ten wywarł na lud, było 
tak g~ębokie, że bar-dzo wielu z tych, którzy byli 
św1adkami jego, nic śmiało iśt; do domu, nic wy
spo\vlauawszy się pierwej. 

Rewolocyonlsta. 
W jednym z kantonów (powiatów·) francu

skich Saint-Brieux, pcwten pan, należący do Ra
dy powiatowej w Langueux, a zarazem gorliwy 
zwolennik tak zwanych "Czerw-onych rewoht .. 
cyonistów'~, chciał swoje pola i łasy zlarzować 
- to jest, usunąć wszystko, co:by przyponmiało 
Boga i religią; a to tem wicceL że u sw·okh 
współtowarzyszów nic chciał uchodzić za klery ... 
kainego stronuika. W dobrach jego, które prz-ed 
rokietu dopiero nabył, stał starodawny, drew
niany krzyż, pam-icttka pobożności dawnych 
właścicieli. - Krzyż ten był dla niego cie1·_niem 
w oku. Zaopatrzony w motykę, puszcza si~ 
sarn radca w pole i zabiera siQ tutaj do dzida 
zniszczenia. Oko.pał najprzód ziemię okol.D wy~ 
sokiego krz.yża - a gdy; go ręką chciał podtrzy
mać,· aby się nic za prędko obalił, ciężki obraz 
Matki Boskiej, umieszczony w pośrodku przed 
Zbawicielem, o czcm obrazoburca nłe myśłaf, 
spadł z wysokości na jego twardą czaszkę i roz
trzaskał ją w kawatki, tak. że mózg r-ozprysł słę 
n'a \>..'szystkie strony. Czy to byl przypadek, 
czy wyrok Boski - nie chcę sądzić; ale to wiem 
że Jezus Chrystus, jak mm'i ś·w. Mateusz w 
Rozdziale 21: jest owym kamicnicJn węgielnym. 
na który kto padnie, będzie skntstoH - a na 
kogQby upadł, zetrze go. -



idir11y raczej drngf.l wązką, walczmy z przeci ... 
\Vnościami tego życia, aby na sądzie ostate
cznym. okazał nam się Bóg łaskawym i skiero
Wal do nas st.odki e sworje wezwanie: pójdźcie 
blogosła\v-ieni .Ojca nwjego, posiądźcie kr<'>le
stw-.o, zg-oto\vanc wam od \Vieków. Amen. 

Bodoksya. 
(DokOiiczeJiie). 

- K.tn szczerze zanllierza pokutować za 
g;-rzechy, ten powinien rozważyć świ~tość Bo
ga, a w tasną S\Voją niegodność - sprawiedli
\Vość Bożą i ogrom własnych grzechÓ'w - do
bro.ć Boga i niewdzięczność swoją - nieskofl
czony majestat Boży, a własną nicoś0 i bezboż
noS-ć - pożądłh.w:rść cielesna musi się zmienić 
\V smutek i utrapienie, pycha l miłość \.Vlasna 
w pokorę i zaparcie się siebłe, a zaponUiienie o 
Bogu, a milość i przywiązanie ku Niemu. Tak 
więc pokutnik nie żyje dla siebie, lecz \\ Bogu , 
dla Boga, dla· dl\\-raly i s.lużby Jego; nie według 
woli SW()j-ej, lecz Bożej ~ przez to nawraca się 
i uświęca, a do d1tszy jego sptywa laska Boża. 
t:udoksyo! zacznij czynić pokute i zrzuć z sieb1~ 
strojne te snłnlic, a oblecz się \\ skromność i. 

uczd\vość; usu(I się od świata i ludzi, a ŻYJ w 
samotnDści ~ przez 8 zaś d u i ć w·i~..:z się w po
stadJ, modlitwie, w rozwa:i.anlu gr-zt:chów S\VO

idt ł nieskołkzonej spra\\ ie.dliwości i milos1er~ 
dz f ~ Bożego. 

Endoksya przyjęła tę pokutę z sercem skrn
szonem; a gdy święty German odwiedził ją po 
ośrniu dniach przekonał się1 ie zmieniła się zu
pdnie na duszy i na c-iele - dusza Jej była tak 
Ś\Ył\\tobliwą, a cia~o tak "- y<.:hudzDIW i wynisz
czone, iż nie unógt POZnać w ni·ej dawnej grze
sznej Eudoksyil i nadzi\vić się lasce Bożej i tak 
(•S t r.:j pokucie. Pokntnica zaś w te do niego 
,,r; cmówHaJ s-łowa: 

- - Podziękuj Panu &gu, że mnit nicgo'C1neJ 
ok n z~ tak wielkie miłosierdzie S\\ oj e! Przez 
\\ s-:te. sześć dni ptaka-łam tylko ci~\gle nad \\ ic1-
k-oś~ if1 grzeszów moich i dobrocirt Boga dla 
m11je; a gdy siódmego dnia przejęta żalem i bo
le~kiq leżalam na zie-mi i modlilam s.łc;, otoczyła 

mnie. nagle wielka jasność -- obok mnie stal A· 
11iol. który mnie podniósł z ziemi, tllliósl do nie
ha. połcazal mi zastępy Aniołów, którzy się mną 
ckszyli i życzyli mi szczęścia, że już do nich na
kżę. Zatopiona w tem cudnem widzeniu, njrza
tam przy sobie straszne jakie.ś zwie rzę, które 
\\ yiąc okropnie, skarżyło się Bogu, że znów je
dna dusza będzie mu niesl.usznie \vydarta; lecz 
gl-os nrebiaJiski odpędził czarta te mi slo\VY: iż 
podobało się Bogu obdarzyć łaską swą sknlszo-

, nych grzeszników. Gl'os ten IJ<>Cieszał i ~ape~ 

wniat mnie, o łaskawości i pomocy Bożej. A te
raz, )}roszę cię, bądź duchownym: moim przewo
dnikiem na· drod'ze po'kuty i zbawienia, i po
wiedz mi co mam czynić, aby Bogu podzięko
wać za dobroć Jego niewysłowioną. aby Mu si<; 
przypodQbać i służyć mu wiecznie ( 

.Stuga Boży ciesząc się i podziwiając to mi
łosierdzie Boskie, przyrzekł jej dopomagać - · 
podał jej \\'.Skażówiki d(} walki duchoW11ej i życia 
śwlątoblhveg·o, Dcleslat ją do Biskupa tamteisze
go, aby ią dolcładnie pouczył o zba·wieniu i 
przygotował do przyjęcia chrztu Ś\viętego, i 
r-ozstał się 7 nlą na krótko, widząc, że wzbudził 
w ni·ej szczery żal za grzeczy, chęć czynienia za 
nie pokuty i pożądanie zbawienJa. 

Biskup d'0wiedzia1 si ę już o jej nawróceniu, 
jednakże wątoil, czy ono było szcz.cre, i czy 
dltt~o potnva. Eudo-ksya staje przed nrm \Y sza
cie( pokutnej, pada mu do nóg i zalewając się 
rzewnerui lzami, pposi, by ją przyjął między 

wiernych przez chrzest św. Bisknp przychyla 
s.i ę do gorącej tej prośby, wtelbąc Boga za tcu 
<>-czywisty cud Jego. 

Aby zcr\vać w'Szclkic węzły łączące ią ze 
światem i zatrzeć wszelkie ślady grzechu, od
prawia t:ndoksya liczny zastęp słllg i niewołni
ków, Dbdarza ich lJojuie i napomina do po-kuty 
i hojaJ.ni Boga. 

---· Naśladuticie mrlie-- wu.ta do nkh - gor
szyl~m \-\·as d'awniej grzesznem żydem, a leraz 
pragnę dać wam przykład, jak się .pokutuje za 
grzechy. 

Caly swój m-ajątek oddaJa Btskupowi do 
rozd-ania tniędzy nbogich1 ciało swe rnnrzyła 
głodem i dręczyJa ostrą pokutą; du\.:howi odma~ 
wiaJa wszelkich przyjemności światowych, 
krzepkle go za to. modlitwą; przeb)rwałą jak 
naczęś.ciej w kościele, nie zdejmując z siebie u
strei szaty pokutnej. .Jak thl\\IIid była db 
wszystkich zgorszeniem, tak teraz stała się p~ ę~ 
k11yrn . wzorem cnoty i d()skona.Jości. 

Następnie udała sie na puszczę, gdzie po 
\\i elu pok11sach i walkach, wreszcie dnia. 1 mar
ca 114 roku za wiarę w Chrystus...1 umęczoną 
zosta.ca. 

Oskarżono ją bo'\viem przed wiefkorządzcą 
Aurelianen1, że posiada niezmieme bogastwa, 
który powstaje zdrów i ŻY\\-y. Cnd. ten podzia
rność ta była dla \\i elkorządcy bardzo pożądana; 
wysłał zaraz oddzial wojska, by zabrać owe pie
ni<ldze. Lecz Pan Bóg przysze'd.t jej na pomoc. 
Jedyną jej bronią była modlitwa. Nie-w·i·d:zialna 
moc jakaś trzymaJa żołnierzy zdala od jej celi -
a dziki zwierz, który \\rypadł z lasu, rozszarpa.t 
ich, prócz trzech, którzy uciekli i opowiedzieli 
wielkorządcy o tem, co zaszło. c:;yn Aureliana 
i jed'z1e sam po owe skarby; lecz nim w lccz{lr 
rozgniewany tern, zabiera jeszcze więcej ludzi 

Lecz czyż grzesznicy) którzy cale życie 
stra\vili w zapomnieniu o Bogu, mogą się czegoś 
inneg·o w kotku odeii spodziewać? 

Te przewroty straszne - to skarga spra
wiedliwa, zaniesiona do Pana na slugę nreuży
teczncgo, który rozproszył majętność Jego. Te 
dziw-y natury - to glosy nierozumnych wo
rów, dmnagającej się od Boga sprawiedliwej po
msty na grzesznika, który nie poznał swego 
Stwrócy i W!adcy, tak, jak one Go znąty. Zai
ste, nie bylo nigdy i nie będzie chwi)i tak pelnej 
grozy i ndsku dla grzesznika, jak ta ostateczna! 
Wszystkie two·ry zdają się woiać do Boga, by 
zesła-ł sprawiedliwą karę, by nieg-odne stworze
nie, grzesznika1 zniszcz.yl bez śladu. 

Lecz Bóg mHosierny nie uczyni tego bez s:t
dn. Wszystkie powyższe zJawiska s4 tylko za
p>(nv'iedzią tej strasznej chwili, w której Syn Bo
ży rozpocznie sąd'Zić żywych ł ntnartych. Te
dy ujrzą Syna Człowieczego. 

Zostawi-ony \\.·pośród strasznych zapowiedzi 
gniewu Pa6skiego, podDbnym będzie do owego 
zloczyticY1 oczeku.l4cego sprawiedli\n:go sądu! 
\\'it:. nn dobrze, że dopuścił P.i ę zbrodni, bo h.a
ni-ebnjc zdradził najlepszego Pana swego

1 
\\ ·ie, 

że: zdrada jego ·wykrytą i ja\\ ną jest Sędziemu, 
\Vie z:nem, że na karę śmitrd z~slu.iyl, - oczc
kuje tylko wyroku, który m11 -oznajmi, jaki mu 
I odizaj śnde.rci p.rzezml...:Zun-o !. .. 

Ach 1 jakżeby chiaJ on ttraz przewlec tę 
chwilę ot:zekiwania, choć ciężk<t. do nicskOikzo,.. 
noś-d! Jak on pożąda teraz przeiedna6 zagnie
wanego Króla! Przyjąłby dziś najsurowsze ka
ry, byle ujść gnie\\ n Jego, byle ujść strasznego 
dekretu zatracenia ua wieki! 07-.i.ś jużby popr;zy
siągl, ie cale \\T·ieki wązką będzie k:roczyl ście 
żyn4 . jeśli Bó~ mu prz.chaczy da·wną nieroztro
pność! 

Nieste[y, ws1.ystko zapóino. Nicmasz Już 
środków przeblagania; świątynie w ruinie. ka
plani bezczynni, antychryst szerzy dzieło spu
stosz~nla ... N iemas.z jnż teraz ni w-ązkie.j ni sze
rokiej drogi... jeszcze jedna chwila, a ukaże sie 
Sędzia sprawiedliwy!... 

Czernuż ten straszny obraz, który roztacza 
przed nami Ewangielię św., nie przemaw(ia do 
serc grzeszników? Czemuż ich nie poruszy do 
gtęhi i nie zmusi do poprawy życia? Dla czego 
owo coroczne przypominanie sądu ostatecznego 
krótkie.m tylko i przemiJaJąccm wzruszeniem 
przyjmujemy? \tVszakźL> , gdyby dziś zia wiły się 
tu smttne Z\\ iastuny na niebie, nie byłoby grze
sznika, któryby pod ich grozą nie rozpoczał po
prawy życia! 

Niestety, taka to już właści\\'Ość natury lu
dzkiej, że nie przejmuje się do głębi nieszczę
ściem, które jej zdała zagraża. Zazwyczaj czło
wiek si~ stara usunąć od siebie tylko to, co mu 

z błizka gl',ózl, choćby to nic było wielkiem złen1 
a przeciwnie nie dba o oddalenie nieszczęśc·ia 
lub plagi, które przestrzef1 czasu w·iększa lub 
mnie.jsza odeń dzieli. Ta myśl przytcm, że nie 
sam będzie cicrpia1, lecz wielu z nim razem, do
daje mn pewnej otuchy, słoozr gorzką p-rzy~ 
szlość! · 

Lecz czy istotnie koniec Ś\V'iata jest dalekim 
·od każdego z nas? I czy my będziemy mieli to
warzyszbw niesz·częścia w· tych smutnych oko
licznościach przed końcem świata? 

Niestey, fałszywe to złudzenie, kióre1ni u
wodzą się tylko nieprzezornt! Jakkołwiek bo
wiem konfec c.atego świata jest dalekim, -'to 
Jednak każdy przyznać musi, że koniec świata 
dla każdt>go pojedyfłczego czlowkka Jest bli
zhm. Albowiem kofi-cem świata clła katde-go 
czl.ow1eka jest koniec jeg·o , życia. Ten zaś kO
niec świata w każdej chwili może nastąpić. bo 
śmierć czycha w każdej chwili na cz.fowicka, 
tak, że każdy może o siebie powje9zieć: Ja i 
śmier6 jednym tylko krokiem dzieli-my się. 

Gdy zaś uważniej zastanowin1y się nad koi'I
ccm życia naszego, zanvvażymy 1 że i temu to
'"·arzys.zą znaki wymienione w dzisiejszej 1::
\vagic-Jii św. Albowiem w slraszw.:j dl\\iti korw
nia za~mi się słorke, gdy \\ iara, O\\ o sloil\.:e du
szy , które Je ustawicznie w żydu oświe...:ato i 
jaś.niejszyclt promieni, któr~by wykryty dus.zy 
rozgrze,valo, zostanie przyćmioną, nie rozleje 
przeszkody lla drodze do wiecznośd. l(siężyc 
nie wyda Ś\\iatłości S\.Vojej t. j. wola, zmienna 
jak księżyc, nie otrzymując światła od slorica -
wiary, niezdolną będzie wynurzyć zba\-viennych 
aktó-w milości i nad~iei. Gwiazdy pad'ać będ<!. 
gdy umyS-ł', wyobraźnia, które często md1av.-ym 
pomykiem rozjaśniały mr-ok duszy, jak ~"'iazdy 
różnej wieJkości zanikną! Uciśnienie narodó\\ 
będzie miało miejsce dla konających, gdy będzlt: 
patrzał na straszną bołe.ść, jaka przygniecie jego 
otoczenie: rodziców, d·zieci, krewnych, przyja
ciół. Oni stanowili dlat1 cafe iyde,. mały Ś\\ iat, 
ma-fy naród, - dziś płaczą i boleją wobec stra
ty 1 dla zamieszania szHmH morskiego t. j. z po
wodu ucisków mnierającego oraz oojai.ui o 
przyszłość jego - o wieczność!. .. Zaiste, sama 
chwila rozh\ki jest straszną dla człowieka, -- a 
jakąż się ona mu przedsta\\ i, gdy jej towarzy
szyć będ~l wyżej wspomniane okołiczuości? Cllż 
się z nim stanie, gdy pomyśli o suro\\ ym sądzie, 
który go zaraz po śmierci czeka? 

Wiadomo nam bO\viem z nauki Chrześdar'l
skiej, że po śmierci zaraz następuje są-d szcze .. 
gół,owy. Dekret jaki wówczas Bóg wydaje na 
czło\\ieka jest nieodwołalny, bo, jak po\\ iad::l 
św. Hieronim, "na sądzie ostateczuym Bóg tyl
ko potwierdzi wyr-ok, wyda11y na sądzie szcze
gółowym". Dla tego jak śmierć tak i sąd osta~ 



re.czr_1y . łe:śt _dl_a: każdeg-o bJizkin1· i zaró\vno jak jako .wicher poczwórne Jego-- a laja~nie Jego 
sn.uerć · :ni.Oie :człowieka nięspodz.ianie spótkać. \\ ' plomieniu ognia, bo ogtiiem· Pan rozsądzać bę- · 
Dla tego upoń~hta Joel pro'r"ok, · że . blizkim j-est dzie a mieczem sw-ym wszelkie ciało. . 
dzietY Paltski, ·a Zbawiciel zapowiada, -że · jako · Zatrwaznly tu, jak wielka zachodżi różnka 
bł'yska\viCa, która : się· uka~·uie na wschodzie i ntiędzy ostatniem· przyjściem Syna Bożego na 
rozciąga ~ię aż na zachó-d, t_ąk nągłym i · tak nie- - sąd; a pierwszem, którego dokonaJ w wypdnie-
spodzjanern : będzie przyjście Syna Człowiecze- ni u czasów. Wtedy przyszedł On w postaci 
go. ~ · .· ·. . Dzieciny, chdal wszystkich . podągnąć ku So-

. ~óż wiec ,nateiy ,nam czy ,nić; by · s:ę nchro:-: bi'e, . chciał ·dać \V"szystklm przykład c.ichośd i 
nic s(rą~znego<w:vrokii? Czyż będżiemy w " spo-:- Pl)k.Ory.: Tymc.Zasem · teraz .· przychDdzi jako 
koht :.w:yczekłwac owych g: roipych z.wi:astunów · \Vtadca ·1 Król świata, · mający moc ii wladzę u
ko{tc·a '§wia:ta, -zi1~akó\v na ·: ~}o:ilc:u, gwiazdach i · karać . krhąbrnych poddanych. ·wtedy wyri,ist.
k$iez:yó1? Cóipysthy .. powiedzi:elf o·~xolnikti :, l~tó .~ · czy.{ s·lę, jaJ( mówi ApO:stót narodów, przyjąwszy 
ryby: ~'l~edy chciąJ ~itl:ać ziarno .na.<rqlę, gdy 1n-. J}Ostać : slugi, tak, że trudno _byto \v. nim:. Doga 
ni ! z lii-ę{ z~~C::- z!jierają? - · · ·_ rozezłpć: .'Teraz zaś przychodżi z Majes_ta:tem., 

·: O, .ilie, :bracia drodzy, uprzedźmy tę chwi - ietki ·Jego Bóstwu przyuale±y, tak, że trudno w 
lę :grozy, p{jki żYjemy i przy z_drOWJll ~ostajemy, - Nińt dDstrze'dz czlowieczenst\\'a r -O.jcze nie:bie
sta.raJ.nły się o:dóbre czyny, kt~re· m\m zapewni·ą ski! czemuż tak różną inisyę powierzyleś dziś 
wieczność sz~~ęśiiwą t ,, · . Syiiaczk{)wi Twemu? Któż zdolny :. rozpoznać 

.: W ty~n celu· ·. w.laśnrc -' Zl?it\Viciel o-dk t~ Yl f-lam O o w _tej postaci'? Czy_ż to On Jest o\\'ym Baran-
przyszłośĆ: · ja.łco d(ybry · i Htoś.ci\vy OkiGc . .z;t~ kiem bez zmaży, 6fia'rowai1Ynl za grzechy lu~ 

·w~?Aisu mim gr[;zi~·-~oghisza S\\:f(JJ · spta\\' iedliwy · dzi od początktl. św'iata? Nie, - to raczej Le.w< z. 
za1niur, apy póinki nic ' pyt z·mus~onyin k~~niC: pokolenia ludy, który idzie przeciwko wrog:on1:, 

.: niedobre :dzJecJ! _:, .,Podn:ąsi tuk·. z .. naciągniGt~t by zbierać z ni~h-1upy. Czyż to On jest Tyni 
.. str-za'kt, pow·iada. kden z Ojców l(osci-ofa, i gro- ·. Krc';lem SI?:okojiJYlTl, tago;dnym i c'ichyrn, który 
z i,' aby B-ię : .nk·dobre dżiecię . ·zawczasit mi{}gto był przyobiecany córce ,Syoilskiej? Ach! ni·e, to 
hstr~edz strasZ.neg-o jej óosn!'t o jakże ni ecZll - Książe Sprawiedliwości, zazdrOSliY o swą dt\Va-

.: łe·m musi . być SCfC.e, które sję nie \VZrt~sza tenJi fę, który przy potnm:; y żelaznego berła będzi e 
·· dowodami: Mft:oslerdzia '·· Bo:idco !· Zaiste, ·ciem- k]et.fl\\ al swyn1 ludem! 

· .;JH)-ścL gt}$le " złięty to sef:ce; ktdi·c . woliec p"ro:.. . . hb . tego' On dzisiaJ sieje przcraienie, . dla 
-::tnieni. świft-Ffa : :nieł)ieskiego nie · zwracają SiG · ]ut . te~o- J ego Majestatyc ~ma posta6 groźną s i ę dzi·ś 

Boy;n! A~~t !.-ot<) Ęó~ chce:' kh wyba.\vić r-_ p{)ś .i: ód wydąk winq.wajdmi! ~~ fają się 9ni z przt:d ubli-: 
o-kropnych ,wód ;.-pótoku ;/zsy·tą : im -zba\(ć czą · ar- ·: czJ.: J(go ... ni~ t .itogą ' zriieŚć Jego pcrnego blasJnJ. 
k~ -~ św: l(ośclóf swóh; \Y ktÓ.reJ. hezpie·cL.·ni ;: \yej.rzcnia ... Nie· ni,o-gq p.atrzeć na tę pott;gę, któ-
sci:hronis-ko zndfś:C -ri101;ą, -~ ~ _leci gdy :sami ,'_ili C i· r'a (m straszną karę ztt})O\Viada ... Rad?.iby się u
chcą, wstąpic· d·6 tego do.nin :ocalenia, : za.gtnC1-: l kryć g:dzieś głęboko! St_raszny ryk przerażenia 
musz4! Odtrąc:ilf: ' pomocniczą i·ękę; · _ _; !dech· g i- l

1

. v•:Ynv i e się za dl\\ ilę i ich · piersi: Góry, pJg6rki 
J.lł\ niegodni W' mnia-ch nieszcz((ść i --ka:ż.ni: Id-i- PI~Lykryjeie nas ... 
ci c przekJęcil w ogiet'l wieczny! . . !\ Lecz to tylko- \vystępni tak się dręczą na- · 

Po stras/.rjych zuak_ach :i ~rZC)'l:' J_"?~:H.:lt _,, jakie i \\: ido·~ Syna·. Czl~wietzego l ~prawted·~iwi, wię~·
hęd<l ~-._towarzyszyly .zr~ : sż.c~ttn_lłl;." ~-leJ~~:' :~ uastąp t:· ~· ; n~ .: n~stad?\;cx Chryst~!sa, __ mczcgp s1ę . o.bectue 
sąd osLateczuy. ,,D:pcu !k1.11Slo'-' ·.ZJR\~ 1 (S t'§ >W :oa- ·, ~HJ Ohfl w raJą. Na raz1e H!rzaws7Jy swe,g.o .Mt -
łe_j g.odzinie.': _Tedy. ujrzą S_yna ,, ~ztu,~ietzeg·i); ~- ~tl:-z~ :v: .edmł~nn~j · P'O:st~ci, może ~ię. zdzi \\ i_li . 
przychodząc,.ego z .rrtDcą WJClką 1 IViaJcst..atctn . . ; Jak dZl'eci, , gdy _ 01ca: liJrz-ą w po wazn-eJ ~ sz~~c1e, 
Na ~łos . trą6y Archanioła wszyscy, kłór.zy . ki~ -- ~ która ·im uakazuje osDbliwszy szacnth:; k i ogła
dys iylitla ziemi, opuszczą swe -~roby i zjawi:1 sza Ważti•OSÓ chwili; Lecz wkrótce O~W{)j~l s'c; 
się przed trybunafe'rn NajsprawiecHi\YS.zcg{) S~- ~- z \VSpa_niałą, pe1ną Maje.slatu postacią swego Mi
ch~fego! ·"Tedy uirZ<\": jakkol\v iek Ś\ViaUa nic- ~ s trza i z zachwytem niezwykłego uszczęśli
bi~skie Zgasiqne, tijrzą . Syna Człowieczeg-o! \Vicnia bęclą się weń wpatrywać. Jego moc i 
Bł.ask : Je.g6 krzyża ·rozćieia wokó1. wielką .: ja-__ . p-o t ę_ga~ pocieszy iCh, ~o oua ich upewni, żę Zb.a
sn:O·ść ;· satoo postąć Zhawkiela ; pr-outicnieć . h~ -,: l \vicid . :wyiiagro-dzi ocipo•wiednid kl} ~tr.Hd'};: r 
dzie: Qblkze-Je~o 'jako pcY:tór błyskawic~ ·a ocz y ·. i p nicę , jako ol?ietai. Adr oni: c alei żyde: fęstn'ilf 
Jego fakó Irunpa gorejąca., a ram_io:ncŁ -.:Tezo ~- co i ża tym potęzn _yrn Xról't:m, w Nim, \v Jego niocy 
JX)ni~ _icst aż._d'o nó~ .jako pozór nuect.zi .błysz~~;\·· Jf i pot_ędz_e, ~adzieję szczgścia cał~go p~kla;dali , 
ce s1ę. Przychodzt na sąd, zat~n1.: z ·mocą wtei-"! - : teraz \vręc przY.szcdŁ czas, ahy pos1edh to, 
ką i ·,:'Majes.t~ttemA Takim riam Oo ~rzedstawia' } częgo pragnęli, \vst[!pili" z_ Nim, tła gody .- mebie
Izajasz prorok~~ Otó Pati w ogri:tu prźyjdzi~, ; a .· ski e. 9t_9;· 'jak slod.ko . d·o·· Iiich . rrrzen \t\;Wią o o~.:.. : 

c: nle Zbawiciel: podnieście glowy \Vasze, t. L wi t czne Jato dla dobrych i wieczna · ~im~ dia 
,,nie lękajcie · s i ę mej poięgi: dzfsiaj Jam się u ~ złyc-h". 
zbroił w , moc i sprav.1 iedllwość nie · przeci'wko ~\ · żyd11 bo;wiem dudiownem. podlegają hi- ·· 
wam, lecz przeciwko moim i waszym wmgom! dzic rożnym zrni-anotn · r w:plyw:om·: za iasriem 
Dla was nie odmienię teJ laska\\rości i dobroci, latem łaski Bożej - następuje często poSępna 
jaką okaz.ywa1em, gdyście 'mię- czclli na ziemi! jesie:ft z pok11sami, za Zllmą cierpień - idzie wio-
Radujcie się dz-iś ze mną, gdyż minąl już dla was sna burzłi ·wa. J..,ccz wżyciu wiecznem ni.e ·b<:-
na zawsze czas próby i doświadczenia, przeszly dzie więcej tych przykrych odm~an. S.lońce -· 

· bezpo\vrotnie smutki i udręczenia, przeszJy u- sprawieqliwośd usta\vicz:riie będ.żie świ:edć i o- , 
trapienia ze strony wrogó\v mojeg·o Imienia!" g ri o\\- ać wybranych i b logi ten. stan trwać bę-

ad·y świat się korkzy, powiada św. Grze- dzie \v iecznie! . . . . : . 
górz·, korkzą się z nim razem wasze tortury, ___:;_ · · Czyż taka obietnica, . ·wiecztiy~h · trwaty-ch 

, ni ?:; żałujcie -tego, z cze~11 usta \Vicznie · żyliŚ~ie w dóbr, niepo\V11nna · żachę:Cić nas do ·PO:dięCia na,j
, rozdźwięlw, -~ poeh\vyĆcje żbawienie,. kiór:ć sję · . cięższych ~rndów? Któż bo\\"iem -: nł_e( będżie ·sit 
lu wam zbliża. Ze świ"at się kof1czy, srnacić s i ę : ulJieg-aJ z-a 1narną : odrobiną znl.Ysiowej rÓzko-

. IJęd~i tylktÓ· inilośnicy jego, ci. którzy w nim całe szy·l gdy [)6, krótkim wysilku, po krótkieJ walce~ 
sz~>zę.śde znajdhwali ; a teraz się bofą spnt\\··ie-- może stanąć nad rzeką żydo.dajnego i pokrze-
dli\vego sądu _Bożego. Wy nie tracicie, tracąc: pi.onego p.lynu? - Któż będzie tak lekkomyślnYmr 
to, czemeśde gardzili, owszc·m w]ele korzysta - by dła zapewnienia sobie godziny '\\.'YPQCZynku·' ·· 
de, bo - po sąd.zie nabędziecie to; do czegoście śród letniego zapachu i Ś\vieżości ~- doP:rowoi-
wzdychali !" Podnieście więc głowy wa:sze: nie poś\vięca1 lata i wieki tejże rozkoszy? Zdro-
patrząc na dziwy Boży, przeję~i nadzieją urze .: wy rozum nie chę przypuścić tego, czego; rtie-
czywistnicnia waszych prag-niefl, podnieście o - stety, dowodzi dość często rze'czyw;s~ść. · 
blicz.a ·wasze ku niebu! dziś wstyd i bojaUt pn-- Zastanówmy s i ę, bracia drodzy; dobrz~ nad · 
chyli tylko harde głowy lm ziemi! Przybljżyłn tą sp rzecznością mzumu z czynem! Ocućmy · s~-e · 
s.iQ wasze {;dkupienie. Oto jnż ro-związani je - ·z zaślepienia, jakie nas dotąd otaczalo, ...;..."; w-o·-

. s teście z 1ych strasznych oków Ś\\.' iato\ryc.:lt ~ bec stanowc zego z'apewnienia Zbaw1idela: za~ . 
.l11ż wam t i:(: ni e przeszkod zi używać szczęści :.\ pra\\'dę mó\dę wam, że nie przeminie ten- ro-
I.Jt-Z k-ońca! f-(adujcie s:ę prze' to i wese lcie, be- dzaL az wszystko się Z-iści. Dostateczny mial-a 
wiem zapł:t w wasza obfita jest \\'' ni ebiesiech! dowód Jer-ozol~ima, jak slowa Bożę są prawdzi-

K.tóż 11 i c PDzazdro ści wybranym ·duszom we: nic przemrnęły jeszcze . pokolenia, które 'pa- ·· 
tego spokoit t i szczęśda, które na Wi·eki . będzie trza~y na n krzyżowanie Zba\viCiela. ; gdy ··S-tra;;, 
ich udzialen1? A czyż trudno j.e !}OZYskać każde - · szna l}OI1lsta BCYL:a $padla na ·:uie za bOgobójstwo:! 
mu'? Czyż nie dla· każdeg,o te11 skarb jest d-ostę- 'Nie będzie też wygład.Ż{)ny z: ob'ticza zdemi r<1- .. -

. pny '? "Zalewam się Jza.inj, pisze -św. Chryzostom dzaj ludzki, aż' się spdnią zttaki majc\ce poprze • . '. 
gdy widzę. j~k lat\wJ wypada]ą ludzie z naj w-yż - dzić koniec św-iata. I nie tylkb dzisiejsze POOro~ .· . 
szej chwaty, jedynie (tła: tegD., że ni:e chcą . p.o- . :ctwo wypełni sii'( co do i·oty, ale . wszystkie Słó-:. · · 
nieść tJiOchę _ trudów!" Tak·, ca-le th.Liny d-obr-o- wa, które kiedykołwiek p.o:wiedzial był-- Zba'\\·1 -
\\N!Inie pozbawi_aią się teg·o . szczęścia, uchylają( ciel o przysztości ~ bo niebo i ' Ziemia pq;e~ni- .. 
~ię od pracy nieodww'nej dD jego osiągnięcia! ną, zapewnia Zbawidel, ale - sło-wa moje nie pÓ:c- . 

Lecz szczęście zbyt odlegle nie. wielką nie -· tnliną! · · . · · · ' : . ·. • · ·_. -
sie czlD\viekowi . pociech~ w straprcnht. . J~deJJ . "Cóż z pośr6d :rze~z.y \vid'ż'talnych trwa dtu..; ·: 
1womyk, jeden zwiastun .blizldego; światła dzien - żej w nieba; ·C!o której z niew·idzialn)'lch od sto:.. 
negD więcej podnosi dl!clta, , nlż· Cbfe.cane ni<: - · \val~pyta Sw. Or~egerz. Qtóż po sądzie osta· ·. 
zwykle Ś\viatło \V Jalekiej prz.yszł·ości. Dla tego . tecznym prz.eci\\ nie będzie· : skończą się niebio- · 
i Zbawiciel swym wybrar1com rzuca takiei po·- sa, przeminął i pójdą w nit~pam.ięć, '"'- a' to, co · 
ciechy promi·efl, obietnicę prędki.ego wyzvvule- On wyrzekł stanow·cŻó. dokonane będzie! · 
Hia z ziemskich c1iężarów: P-oirzyjcie na figę Ta nioodmJenność Boga i Jego zamiarów 
mówi On, i na ~ ~ szystkie drzewa, gdy już z ~k - powinna nas \\', dobrem· ustalić! bo i nacóż nam 
hie O\voc wypuszczają , wiecie, że już jest bHzk,_ się przyda przywiązywać się do Świata. gdy on 
lato. Drzęwo figowe r.oz.wija się i okrywa }: wcz.eśni-ej lub później przeminie? Cóż nam 
ściem w;tcily; :gqy s1oi1ce dlobrzc dogrzeje , ·czy! .przyjd-z ie z t ego, że przez krótkr czas będziemy 
gdy się prZybliża' lato. · Jak więc drze\\llO-fig.ow . posfępor\\~ali przest ro-nną ścieżką, gdy za to e2.e .... 

· roh1ikdwi niesie pociechę, tak zna.kli po·przedz:.-: ka nas. zati"acenlc ? Zaiste, gdy tak :będziemy po;;. · 
jące koni.ec świata, lub koniec życia jed-nostki, ~ stępować, w yrna rz-o ne sźrezęście SWJiatowe. · znl-

. sprawiedliwym: gdyż im . zwiastHją uwolnieni · knle nam, jak ma ra· z przed ocz .. u, a. my sarn.i po- · 
od- \vięzów świah,1 . i przyszłą nagrodę niebiesk ~ : : grążeni w sn1:1t tku i derpieniach zostaniemy. . 
JIWtedy, po\v1ada . św. :Jan ~hry.z~s:~oni, . ~aśtąpl _ Prz~,dwflli~ : j eżdf sł~wa.: J~D,że nie prze~jną; 



Codzienne pismo ludowe dla P9laków na obczyźnie, poś·więcone spra,vom narodo\ryrn, po lit' cznym i zarubknwym. 

"Wychodzi codzi~t:~ie z wyjątkiem dni poświątectny,ch 
~ doda~kiem rehgl]nym p. t.: "Nauka !(a~olicka.'' z t):
~odnikJem spolecznym p. t. "Glos gormków 1 hutm
tów", oraz pise.mkiem literacki~~~ p. ~· "Zwierciad!o·'. 
Przedplata kwartalna na poczc1e 1 u listowych \Vynosi 
1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen. 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

" · pod znakiem "t polnisch" nr. 128. 

Módi się pracuj~ 

Za inseraty placi się za miejsce rządka drobnego druku 
l 5 fen., a za og-loszenia zamieszczO!lC przed inseratami 
-i OieJJ. }(to często ogłasza. otrzyma odpowiedni opust 
..:zyli rabat. Za tłomaczenie z obcych języków na pol
ski nic się nie placi. - Listy do redakcyi. Drukarni 
i Księgarni należ.y opłacić i podać w nich doktadny 

.adres piszącego. l(ękopisó\\· się nie zwraca. Naz\visk 
~orespondentów bez ich upoważnienia nie wskazuje się. 

Bochum (Westfalia), piątek 27 .. go lisiopada 1903. 
Redakcya, Drukarnia i Księgainia 7.najdują si~ przy tdity :Ua1thes.;>rstra:-:r,(~ nr. 17. - ~\.dres: .. \ \'iaro~ Poh:ki ·'. Hoc lm m. 

'~! :Y!!!"ffl·----~~....g ~ _g~.;:--== ___]!•" ______ .:.~~-~o:-~-~!-~-~--:.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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hM~xwe p<hscy, i.J'C!t~me aztech !J"fe 

llO~l(\, ·tzyt.aó i pisać ~)~w polsku~ :~ie 

~~· ~ltołaki~wne kUY eJ(tft~mstwu ~\~~· ·Un~ 

l wypadków dnia. 

Angielscy katolicy u Ojca św. 
Depntacyę angielskich katolików przyjmo

wał Ojciec św .. która mu wręczyła adres w ję
zyku !adi1skim wraz. z S\vięto'pietrzem. 
jak wygląda w Niemczech wolność religijna? 

Pastor protestancki w Bodenburgu w Brun
świku zadenunc'jl1owal księd,za katolickiego w 
Dettenfurth, iż tenże ochrzcił dziecko katolika 
F. K. Z po·wod'u dope1nienia clwztn otrzymał ów 
ksiądz katolicki mandat kary w wy·sokości 30 
marek. 

Taką to ,,w>Olność" mają katoJicy w Niem
czech. .Mimo to jest centrum parryą rządową.:. 

Sprawa biskupów polskich w Ameryce. 
vV sprawie tej Papież Pius X przesla1 me-

or:andum na ręce kardynała Ootti, prefekta 
kongregacyi św-iętej propagandy dotyczący 
p~b, życzeń i duchownych potrzeb Polakó\V 
w Stanach Ziedno.czony.ch, którzy pragną, by ich 
duchowieńsn\'O na róv.•ni z innonarodowem1 w 
Ameryce ZJOstaJo u\vzględnione w hierarchii ko
ścielnej tego, kraJju. - Ojciec św~ęty połecif kar
.d:vnaJv;'Ni Gotti, by odnośne memorandum przed
lożył święte:j Propagandzie. 

l(s. Wacław Kruszka z Ripon, Wis., delegat 
Polonii amerykańskiej postano\vH pozostać w 
~zymie, d()póki s.prav,ra o reprezentacyę Pola
kóWl W' hierrarchii \V Ameryce nre zostanie. za
łahv~ioną. I( s. K.ruszka pO'\Viada: 

,.Jestem teraz pewien, że prDśba Polakó'\v 
zostani'C uwzględni,ona i że polscy generalni ·wi
karyusze z. władzą i tytułem biskupów-koadju~ 
torów, a może nawet p;olscy biskupi zostaną za
mianowani. O to Polacy proszą. Pogłoski. ja
kobyśmy prosili o osobne polskie dyecezye, są 
falszywe. '' 

Wyłączenie księstwa cieszyńskiego z dyecezyi 
wrocławskiej. 

I<nlo po1lskie v .. 7 \Viedniu· ()bradowało n· .J 
sprawą '-' ,-!':: cn·ni<: k~'qshY:t ci.::s-:y!J.skieg·n .:: 
dYecez·ri \~·n)cia;wskiej. 
Centrowcy głosowali na pastora ewangelickie

go. 
. :=ta~o się to w okręgn Altcnkirchen•-Nen

\Vied, gdzie \\-almani centr-owi zawarli kom;pr.o
mis z .. bun'Clem'' rolników i gloSU\\"ali na pasw
:a ewalllgelicktegn tleckenrotha, jak wiadlomo 
Jednego z najzaciętszych przeciwnil<ó'\V' wiary 
katolickiej, Jak tu teraz, wierz:yć w katolicyzm 
centrO\V1CÓ\V!.. 

.Telegramy. 
l( j i o w. Studenci w Kijowie urządzili de

łOonstracyę~ 
. l{ z Y rn. Para królewska wróciła szczęśli· 

\Vte do stolicy.: 
d I< o n s t a n ty n o p o J. Rzad turecki zgo· 
Ził ~ię na reform,y, jakich żądają mocarstwa eu• 

ll'llPeJskie. 

N o wy Jor k. Z powodu wybrrdw gazów 
znalazło śmierć w kopalni Bona'>de 13 góntików. 

P e t er s b u r g. Newa wystąpiła z brze
gów i zalała wielką liczbę ulic. Szkody wyrzą
dzone są w'iellde. 

B er l i n. Oskarżeni w procesie. hr. 
l(wHecl<ich zostali u\voluieni. Koszta ponosi lca
sa państwowa. Wszystkich 5 oslcarżonych wy
puszczono na wolno-ść. 

Połacv na obczyźnie. 
Sztuczki dajczkatoHków w Bruchu, aby zape

wnić sobie zwycięstwo. 
Wiadomo, iż \\ ubieglym tygodniu · odby.!y 

siG tu \\yoory 5 członków dozom lmściclnegv. 
Niemcy chwytali siG różnych sztuczek, aby 
zwycirężyć. 

Tak najprzód termin \\ yboró'\\ zastal ogło
sz·ony za późno, bo dwa dni przed wyborami, a 
porwinien zostać .oznajmiony dwa tygodnie na
przód. To \\'ystarczai<.tCY pO\\-ód do nnieważ
nienia wyborów. Niemcy chcieli Polaków z 
nienacka zaskoczyć. 

Drnga sztuczka tu ukolicz.ność, iż żqdano, 
aby każdy \\yborca okazał się na żądanie kw·i
tem podatkowym. Ponie \\'aż zaś Polacy są 
\\·szyscy niemal górnikami, a k\\ i ty pndatko\v e 
znajdują się w biurach kopall1, rzecz jasna, że w 
takim krótkim czasie duż·o Polaków o nie po
starać się nie mogło i n i c zostali dopuszczeni dc1 
wyborów . 

To samo już jasno dowodzi, jakiej to taktyce 
centr·owcy swe tryumfy za\\·dzięczajq. 

Tego jednak nie dosyć. \Viadon;l(), że w 
Rrnchn i policya i urzędnicy kopalr'1 to '\YSZY

srko - centrowcy. a \\ ięc pra\i·a n~ka ks. pro
boszcza. Ta krótka U\\·aga niejedno \\ yjaśni ... 
Nie tyNw \\nęc urzędnicy kopail1 usadO\\ ili się 
\\' lokal11 \\·yborczym, lecz jeszcze innych spo
sobó\v się chwytali dajczkatolicy tutejsi. Pola
cy mieli kartki wyborcze, iak się je Z\\·yJde mie
'\\'a. CentrO\\·cy kazali swe wydrukO\\·a2 113 

ćwiartce wielkiego a rknsza. przypuszcza,i;..tc slu ·
sznie, iż Pola·cy innego formatu kartki mieć b~
dą, będz.ie więc fatwa kontrola, jak który Polak 
glos-ował, bn z daleka kartki można było poznać. 

· Ody na drugi dziel1 \\"yborów Polacy postarali 
się o kartki wybDrcze, tej samej wielkości, co 
ccntrO\\-e. oni zn(J\\ spiesznic k:.:z:.1li ,n·drul\0-
wać kartki zupelnje male, mniejsze o<l tych, ja
kie w pienYszym dniu wyborów mieli Polacy. 

Pytam się czy to uczciwie, czy to po katoli
cku? 

Ci· sami centrO\\ cy, kt(Jrzy \\ iclkic ''Y\\ Q

dzą żale na lutr(l\\- \\ Bytomiu, że \\ :')'\\ ierali na-: 
cisk na \\·yt.orc(J\\ przy g l' oSO\\ ani u do sejmu, 
oni tu, gdzie oni mają władzę \Y ręku~ jeszcze 
podlej postępują. 

Wolności chcą centf()wcy, lecz dla siebie 
tylko, a wolTilość Polaków depcą w haniebny 
sposób n10gami. a 

Ten niedozwolony nacisk \Vyborczy, to tak
że sluszny powód do unieważniełl.ia wyborów. 

ZdarzyŁo się też, że niedopuszczano Pola
kÓ\\ cb głosowania, clw~ zapisani byli \\ liście 
wyborczej. 

\V biurze \\ rrorczcm nte z.asiad3.ł ani jeden 
Polak. Czy w słusz11ie? \Vy, tlanowie cen
tro\vCY krzyczycie (J równouprawnien-i~ ale s:~
d i!Q Polałrom da.ć ·nie chce.de. Powiadam, na-

wet: \Vy ccntro\VCj' gorszymi wrogami .i es teś
cie PDlaków, od lutró\\ i liberałó\ . bo oni it~nej 
\\·iary, oni otwarcie powiadai<.l, że są naszymi 
przeci\\ nikami, ale wy powiadacie, że tę samą, 

co my wyznajecie \\ i·arG. \YY gtosicie, że jestcś~ie 
nam przychylni, że je.steścic przyjacióim! Pola
kó\\. a tymczasem tD kłamstwo, to faryze!ISZO\\ .... 
ska obłuda. \Vyście \\'ięc nicbezpi,eczniejsi, niż 
lutrzy, bo z lutrami żaden Polak .iuż d)la różnicy 
wiary się uie l [l czy. a wy \\ ''iary Ś' .. '. na dużY'\\ a
ci e \\ celach germanizacyjnych. 

Tak samo okazało się, że czas na \\ ynory 
byJ za krótki, gdyż dużo Polakó\\ nic moglo się 
docisnqć do lokalu. a nic chcąc zmudzić pra\2"y, 
nic mogli gło'SOi\\'ać. 

Mo.iem zdaniem powinni Polacy zatoiyć 
. protest przeciw ważności owych \Yyborów. 

\~1 niedzielę odbędzie się \V Bruchu wiec w 
siQ zebrać, aby \\- należyty sposób napiętnować 
tej spra\vic. h~odacy i Rodaczki winni Iicz11.ie 
nicgodziwość ccntrowcó\Y. Jutro je.s.zcze słów 
kilka napiszę o tutejszych stosunkach. 

Smiafy. 

;\:Iichał Korybut \Viśniowiecki. 
Po abdykacyi Jana Kazimierza odbywaty 

SiG ZllO\\ u sejmy, kon\\·okacyjny i elekcyjny. 
Senatorowie chcieli księcia francuskiego Koude
usza, ale szlachta s!yszcć o nim nie chciała 
i kiedy ktoś z nim się odezwał - ognia dala, aż 
się senatoro\\·ie pucho\,-a!i i kto~ \\ ie do czegoby 
przyszlo. Było i kilku kandyd'atów' niemiec
kich, ale gdy jeden. ze szlachty ZR\VołaJ: "Nie.cb 
żyje Piast !" zaraz z ust do ust posz.f.o: ,,Niech 
żyje Piast!'' a ktoś doclal: "Niech żyje król .Mi
chai!" Myśleli tu o .i\1ichale \Viśn · 1wie:ckim, 
synu dzielnego ks. Jcremiego 'Vliśni1owieckiego. 
Spodobal'o się to \\ szystkim i zaczęli szukać te
go króla Michala, który sobie siedział cichutko· i 
pokornie, a o koro:nie ani myślał, bo będąc dwiO
rzanincm JaiJa Ka.>zimicrza przypatrzył się, jaka 
to cierniO\\·a korona, ta korona P-olska. Byt też 
chorO'\Vity i prawie ubogi, bo \\' wojnach z ko
zaczyznq przepadł majątek ojca jego - wypra
szał się ze izami Dd tegu zaszczytu - nic nie 
ponwglo. Okrzyknęli go królem i na kilkaJ mi
IionÓ\\" go obdar.mndi. Senatoro\vie, chcąc nie 
ch"'~lc. musicli się na niego zgodzić, a prymas 
kowno\val g-o '\\ dzid1 św. Michala r. 1669. 

Krt'l .'.'. L· I:a1 p:s~d :::\ l\crylJ, .t, bo '"rywl(ydził 
ród S.\\' (>.i od brata Jag-icH-y Koryhnta. Pan()."\ViE 
nicszczerze do niegD przystali, a kiedy się oicnP 
z ar~.rksiężniczką Eleonon~ - zaczęli się międz} 
sobą zma\\ ia~. żeby go strqcić z tronu, gdyż nic 
chcieli związkó\\' z Niemcami. Nic był>O wit,'(' 
zgody dDmowej, z czego zaraz nieprzyja.ci-. } 
skorzystał: Turcy "ydali Polscc wojnę. San~ 
su !tan Mahomet IV stanął 11a czde 150,000 woj
ska. \\ kroczrl na Ruś j bez opom doszedł a,ż do 
D1:ie~tru. ~\!krótce gru\2huęta wieść, że Ka
nuemec "-zięty. Była to t\vierd7a niezdobyta 
którą chyba za pomocą zdrady wziąć by/10 mo~ 
żna. Zdobyli Turcy i inne zamki: Bnczacz, Ja
zlo\\ iec i całe zajęli Podole. paląc, morduiąc 
rabując kościołjr i klasztory, które zamie~ial; 
na meczety. Król zwoial pospolite ruszenie -
~-z-lachta zebrała się licznie, ale nie na1 to, żeby 
1sc na Turka, tylko żeby króla od pan6w obro
nić, b() im się zdarwało to pilniejsze. Turcy ~ 
b1cg1T iuż L w ów. a su-ltan stal w Buczae.zu. Tam 
\\ yprawif król posló\V z prcśbą o pDkój i ci za-



'"arii w Buczacz u haniebny traktat. cbO\\·iązując 
si·ę w imi'eJiiu Połski do haraczu i d-o oddania 
Tnrcyi Podola z Ukratną. 

Kiedy się t-o dzie}e. hetman Sobieski z nh:
spdna 3,000 wojskiem· ugania się po care; f\usi 
za Turkami i Tatarami, których kładzre trupem 
. do, 8,000 - ·wyswobadza 50,000 jeiK.óv; - rzec 
rnożna. że on jede11 broni! ojczyzny. Przecież 
szlachta knuła spiski na niego i ua prymasa. Do
piero kiedy się ·o-twari sejm \\. \Varszawie, nnn
cyusz papieski i, królowa Ele().nora pc-godz!!i 
w~zystkich, i ·Odtąd Polacy chwa1ebn1e spokm 
ra<i!zili nad' o-broną kraju. Ponie.waż nie zap.tacili 
haraiCzu - T\trcy n:a nowo rozpoczęli wojnę. 
flchnan teraz zebra1 40,000 rycerstwa i wyru
szyJ };;u ChDcimo\d; król chociaż chery udał s1ę 
także na L \\ - 6\-v~ w tę stronę, a· we L ''~o\vie ho-s-
1JOOatrowi·e hotd mu zl·orL;:}di i 4.000 posi1ków 
przywiedli. Pod Chocirnc.m, \\. ro-cznkę zgonu 
króla Wartleiiczyka, -odniósł hetman \\·i.elkie 
zwycięst:WtO·- 11 listopada r. 1673. Król Michał 
w kilka tyg;odni potem umarl we Lwowie, co· w 
takiej chwili żadnego nic zrobiło wrażenia. 

Ziemie połsk~e. 
Z Prus Zachodni.,~ Warmil i Mazur. 

PełpUn. l( s. wikary .l ózef Porryku s \V 

Bt1oduicy rniailo·wany zerstał administratorem 
probostwa w I(ogD·ź.J .lie i przenosi się tamże z 
dnietn l grnd11ia. 

Copoty. Przy kOipaHiu fundamentów w po· 
bliżu wili Stolze:nfels znaleziono szkielet męzki, 
który od lat ktlku leżal pra\\·dopodob·uie w zie-
mi. 

Toruń. \V niedzielę na sati l'viuzeum w To
ru·nin odbyt się wiec z:wo-ł'any przez po-s.ta Brej
>:S·kiego \V celu omówienia rozmaitYch spra\v, aby 
·posł-owie w Berlinie znali opinię wyborców i od
powiedniv mogli w parlamencie działać. 

Przyjęto między innemi następującą rezo
Incyę: 

"Zgromadzeni "'' Toruni.u dnia 22 listopada 
r. 1903 obywatele uchwalają: 

LELUM POLELUM. 
j··O p vr i a d a n i e h i s t o r y o ;;; n e z X w i o k u 

uapi:Hlł 

W.alery PrzyborowJkł. 

ICia~ daluv.> 
Polów ryb . był bardzo obitty. Część wę

dzoruo, część solono. gdyż na \\ ózku, jaki iecłlal 
:za W()jskiem. miano znaczną ilość soli, część ua·
:1\{)lnie~e najrnrtiejszą spożyto odrazn. Polowanie 
za~ to na zwierza. nie dało· tal;;: znacznej zdoby
czy. Ubito kilka zajęcy, d'\vic sarny, łosia, dzi
ka i żubra, oprócz pract\\·a i lisów. \Vszystko 
to. oczywiście na rak znaczną ilość ludzi. było 
.niczem i mngto starczyć ledwie na: d-o·b~. P.o
stanowiono zatem jeszcze jeden dzief1 zatrzymać 
się w obozowtsku i urządzić polowanie bardziej 
staranne i w · innej stronie puszczy. 

Nazajutrz. więc o świcie, podezeus gdy mniej
sza .ilość wojowników zabrała się do połowu 
ryb, trzy pra:wie ich części ruszyły w puszczę 
p0dprzewodcm Sambora na polowanre. Tym 
razem p.o\viodto· się znacznie lepiej. Przywi'e~ 
ziono ak z11aczną ilość Z\\~ierzyny i ryb, że 
stare . .J.; tego rnoglo na trzy dni od biedy. 

vV ::'he ~..: teg-o, M icszko rno-::no niesrok·oinY, 
co· si,\ tam dzieje \\. glt;bi; puszczy i czy Krze
staw jeszcze istnieje, nakazał dalszy pochód. Ru
szono si-ę ciężlw o świcie. wleczono się po pia
szczystej drodze, wśród nie11·stannej samotnoś·ci 
pnszczy. \vśród jej szmerów i głosów tysiąca, 
caly dzief1. Na noc \\ oisko stanęlo w starym 
sosn~owy111 i świerkowym borze, który właśnie 
teraz się rozpoczy'!lał. Jeść bylo co i dość wc
solo o{!bywa!l!o te 1111Żt\Ce, dalekie, wśród pu-
szcz.y pochdy. • 

Na drugi dzie(l, około południa, gdy s;ofJce 
a ra-czej parność \Viclka. panująca w puszczy, 
zaczda dokuczać i zamierzano się zatrzyqnać, 
SJJOstrz.cżon:o na gościf1cu, który \\' tern mie}s.cu 
by! 1;rc.str. jak srrazaia. w znacznej dość odle
g.tDści, jeźdźca, pędzącego po dord.ze kn woiskH 
\.\-.yclągn1ętym kłusem. Ko!'1 by! m.aJ'y ale wy~ 
trwaiy, i silnie. a szyb-ko przebierał nogami, to 
też pod nim wzbijała. się ·wielka kurzawa, która 
wprzódy 'Zdradz.iła jeźdźca, nim go dostrzeżono. 
JechaJ on ·zape\Y'lle swobodny, z uczuciem zu
peJnego bez.pieczeńst\va w teJ D.gromnej, sennej 

WIARUS POtS(ł. 

Zważy\\·szy, że usta\\ a przeci\\· Je-zuitom 
oraz ~ 130a kodeksu karnersc są usta wami wyjąt
ko.\\·emi, WTmierzoncmi przeciw katolikom, 

\\·zywamy '\VSzystkich szczerych obrotków 
wctności i równnupra\1:nienia.. a mianowicie 
katc·łkkkh czionkÓ\\ parlamentu, aby się starali 
o zni·esi·e.nie r:rclt przepisóv.· ·prawnych . 

Dop-óki rządy Z\.vi.ązko\n; nie · zgadz<:i · Slę na · 
z.nics>en.ie \\"YJ~it'kow-ych pra\\' przed~- katoU
kom, PO\\ ·jni \\·szyscy poslowie szczerz-e kato
Hecy gt'osować przeciw etatowi, a mianuwicie 
przeci\V' iunduszorn dyspozycyjnym". 

Rezoluc:ya ta ma zostać wręczoną \lr-·SZY

srkim postom do parlamen ~u . 
Obrady \\ ·ieca by.ty bardzo ożyw-ióne i pou

cz.aie:lce. Sała i galerya były zapełnionE\ a bylo 
też ,.viel-c paiJ. Zako1kzenie wieca byl:O cieka
we.. 'v\' cz.asie zebrania bo\viem, gdy zgroma
dzeni przytaki\'valr mó\vcom i \.\ .. o.tali brawo, se
kretarz poli.",:yjny zabronił tego, z\n·aca.jąc u
\\·agę, że je.sr. tak Z\\. ,,Todter Sonntag" i nie 
woino w sali. \\·znosić okrz_y:kó\\·, któreby przc
dosta\\·a[y siG na u.licę. Pan po.s-er Czarliński 
v:yrazH z rego P:D \\ ·od u S\Ve zdziwienie. Otóż 
na lwf1cu zebrania je-den z wiecownikó-w za\l.tez
\i/al zebranych, aby 11a cześć posta pana! Brej
skiego \\"Znieśli trzykrotnie. ręce do góry, gdyż 
okrzykó\\ ' \\·zn-osić nie \\,o.ln-o. Niemv ten o
krzyk, a raczej gimnastyka ręczna. na\~et na u-

rach urzędnika połicyjnego \\·ywotat uśmiech. 

\Vąbrz.eźno. I(omisya kolonizacyjna kurpita 
' \\ ' powie~ie '' ąbrzesldm w Prusach Za-chodnich 
majątek Heinrichsberg, obejmujący 309 hekta-
n)w, od p. Studtego i mają~ek Bergheim. obej
mujący 250 hektaró\\·, od p. Sc.hmelzer, zamu·-c
rza też \\·krótce nabyć kilka innych maj-ątków w 
tym po:wieci.e. 

Jonkowo. Posiedzidelowi Thiel z. Mond'k 
·skradz..inno we cZ\\ anek \\·ieczorem · wóz za
pr:zężony w jednego ko11ia, stojący przed tuteJ -
szą karczrn~1. Ślady za z.todziej.em. pPo\vadz.ily 
po sz:osie do Oietkowa. Krótko przedtem wi
dziano jakiegoś obcego mężczyznę, kręcącego 
się około karczmy. 

puszczy, bo nie Z\"\·ażał, en się kolo niego dzieje 
i ujrza.t zbliżające się do!1 wojsko w odleglości 
kilku stajań. Zdręt\\riał zapewne, bo nagle jak 
w1·yry stanąl i stal tak, patrząc przed siebie. 
Teraz widać go byto d·oskonale. Mial na gto~vie 
dnży kapelusz ston1iany z piórem modrem kra
ski. Ś\'l ·itkG biatą na sobie. tuk na plecach i topór 
za pasem. Na kożuszk11 siedział wygodnie i 
miękko. 

Przez ch\\ ' i!ę stal tak, przypatrując się nie
spodzianemu widowisku i widocznie wahat się · 
co ma czynić. ho parę razy skręcił konia, jakby 
ch~ial uciekać. Nwmyślił się za-pewne, że tO' już 
teraz na ni'c się nic przyda, bo•\v'olno pocz<:-1! ku 
\H)jsku stępa się po:suwać. 

Ody już byl· tak blizko. że glos mćgJ dosły
szeć, zatrzymał się ZllO\\ -ll, zdjął kapelusz z gto
wy i patrzał nicspokojnie bŁękitnemi oczami. 

- Kto ty jesteś! -- zapyta i go grubym gt-o
scn·J król Mieszko jadący na przedzie. 

\Vido~znie porznal króla bo nagle hvarz jego 
zajaśniała radością. 

-- Jam Jest poset oct \\·o'jcwc-dy Krzes1awa 
do \\-aS, milości wy panie! - od rzek L 

Slo\\·a te zro:bi ty ,,-ietkie \\Taż.e.nie na krołu 
i na stars-zyźnie. Co żywo otoczono. posła i pc
częto go się dopyty\\·ać. gdzie jest w·oje\\-o-da 
Krzestaw? cos!y~ha6? ..:zy Niemcy btzko? 
czy bil się z nimi? 

PoseL ci1~opię mł'ode, wśród tych róż:norod
llych i. natarczywych pytali, stracił zr.;~zu gt{)-
\':ę, ale potem przyszedł do siebie i opo·wicdzjaJ, 
że Krzes-ta\\. stoi \\ · ciąż pod gródkiem Rolko
\\ ' Ylll, że się ekGpaL zasieki poczynił i ciągle z 
Niemcami się b·ijc, którzy nadciągnęli w wklkiej 
s:lc i .iest ich więcej niż piasku w morz.11. Ze 
\\··oje,,·ocla nie ma htż co jeść i wys!ar go do 
króla z iWOśbc.t o pomoc; że jeżcli za uzy dni l~O
mcc ta nie przybędzie. Krzcs;·aw będzie musiał 
się po{ldać. · 

vViadorność ta bardzo przykro odbita się na 
h\·arzy króla. Widocznie zgryzł się tno\.':no, bo 
szarpał brodę i dopyty'\\·at się posla, ilu jest . 
Niemców, jak są uzbrojeni,' czy mają ze sobą 
Wi'l·inów i: czy mie.szka(Jcy połscy w puszczy z 
ni:mi się połączyli? 

-- A jakże, a ja•kże. - odp.O'wiadał po'Sd -· 
'vVilini są 'z Niemcami, są i Polacy. Woje\},11oda 
\Valigóra uimi do\\"odzi i strasznie zaża1iy j-est , 
ua Krzesła\\ra. Nazywa go z'dra.jcą, zaP.rzailcellJ 

Głaznoty. \V trroczys~ość Ofiarowanta N~ ,~sJ,ei 
świętszej Maryi Panny, dnl'a 18 b. m., poświ~c; .~ią'ZaJ 
ks. of1cya1 dr. Lildtke w otoczeniu 10 księt. 1

.'0wy 
nmva ,,-ybud.owany kościótek w Olaz.t1otat ~~'KJI 
(Marri_~nfelde). P~ dr<::>pe.tl:it:n+u aktu ~PDŚ\\"ięcen~ nicdne 
ks. onc.yat przemo\\·ll naJpierw po pvlsku a p0.,_ak i t 
tcm po niemiecku i ~ele.b-rowat urocz;ygtą sum~ ,1• N 
z asystą, podcz.as ktore1 ks. prob. Ruchniewicz 011c.m 
r- Grodziczna \\·ygłosir kazante. Pooczas su,ncy ··szYS 
śpiewał ·mi.eszany chór z Lubawy. 'K1:lŚ~,ółek" po 
\V Głaznotach · należy jako Ji14alny do Grabo\\ a .sia<l 
w d~kanacre lubawskim. 1sraJc: 

Z Wiei. Ks. -Poznańskieg9. ys~ 
Gniezno. ,.Lech" pisze: "Szlachetny czyn, 1:~ n 

Jak \V naszym ludzie poczude obowiązku hro. aua 
ni-en i a naszych naj d roiszych skarbó\V wiary św '\\~~ 
i języka polskiego · górę bierze, tego dowod~ y6 P 
z \Vielu jeden taki. przyklad. Mjesz:kaniec na. ·go· 
szego gr-odu, p. Józef Zbyszewski, pracujący naw 
jako mu.larz w \Vestfalii, przybyl z tak od1egłych ·Nkn 
stron (145 mil drogi) latem na wybory do parta. ·m 
me·ntu, a teraz na wybory do sejmu. Przed ta. rzY 
kimi mężami' cz.<Jlem ! go 

Sroda. Przy stacyi Sulęcin, przechrzcone1· olic_ 
. a z na "Warberg"; konduktor lokomotywy - kle.''. 

• , . · • t \\lel 
rUJący poc14grenł towarowym, usłysz.at: przy. u· 
maszyni·e podejrzany szelost, . w czasie jaZidy 1\ 1

: 

chciał się przekonać o przyczynie, ale wypadł 1~ 
. . - ''' !Tli z ~okomotywy l bardz:o s1ę poka.leczyl. Poctąg :v d 

wstrzymano. nieprzyt()frtmego zabrano i prze. :po 
wieziono do PO'.bnan~a. 1

0 11 

Żnin. Pan Józef Szybo\vicz, kupiec, rodak pr~;\~ 
tutejszy. nabyit drogą kupna h{)tel w I(ruświcy 0\
od pani Zale\\·skiej (wdo\\·y niemki) za cenę 59 ~.c 1 

tys. mr. . 
janikowo (Amsee). vV pobliskiej wsi T. że. %IC 

brak o zmierzchu \Vstąpil do han<lelku i prosil ~'~:· 
o wsparcie. Był tak nędznie odziany, że wzbu. :.l}:

1 

d ~ l' , . IL. d d ,.. f dd • . ' ~l! l l ~z;a-t ltosc. ,,1c y mu ano 0 en. o ch Je 1 . 
prosił o chleb za tę cenę, mówiąc: .. Niech pan 

1 ~ 
też co . zarobi!" , 110

, 

Jaraczewo. ·--.,Postęp" pisze;·- Jak--dal~ko ~::::'. 
posuwa się pD"licya, mamy tego dow-ód, ~~~v.: .. ~v ~~\\ 

.. ....... :z_ - . ·- - - --- -··,· . l · ~ rzc 

i obiecuje w.tasną ręką na sośnie po\Yiesić, jak 1ul 
gu tylko schwyta. 1:c' 

-- A Nkm-ców jest dużo? i.·: 1 

-- O. dużo! w wielkich zbroja-ch i helma~h A~ . 
jeżdżą, strzały ciskają, oszczepa>mi i włócznia· 
mi kłują. Hetman icl1 Z\vie się margraf Wigman. 

- \Vięc nttoczyli dako-ła Krzestawa? 
- Dokola? nie! Oct strony \r\farty nasi nie 

są o:toczeni, ale cóż, kredy rzeka tam jest głęb().-. r 
ka i przejść przez nią nie nr-o-żna. l(rzeslaw sie- lli.l\ 

clzi jak \V salm i wydobyć się nie może. rz 
Wys.t-uchawszy teg'o wszystkiego król, mo

cno zmartwiony. kazal się zatrzymać wojsku, oi~ 
rozł-ożyć obóz, posilić się i• o>Clpocząć nieco, po- r 
czem wez'\val' do siebie na radę starsz-yznę. Co ra\ 
tam radzono, niewiadomo, ale po nieiakim czasie :1 

za\vo~ano Sambora, który ogryzając ryby, gadat 
z pos1em Krzeslawa. 

Ody Sambur przyszedł do króla, ten zapY· ni 
ta-l' go· się: .d 

·- Cz:y znasz gród Bolkowy? 
- Zam. 
- I ta1ntą ckolicę? 
~ I tamtą okolicę. 
- Powiedże nwm co robić? Czy nie moi· 

na by Krzesla1\\·a z tej matni wydobyć? 
- t1m! - rzekllie Sambor - w trudno. t 

\Varta taili jest bardzo. bystra i g~Qboka, a grunt Y 

koto- nie.j ba-gnisty. J cdna:k na upa,rtego, · można 1 

tratwy spo.rz.ądizić i na. nich przedostać się na z 

drugi brzeg. Drew jest d-osyć... i' 
--- A nie dostalbyś się diD l(rze.slawa tak, bY 

cię Nremcy nic spostrzegli? 
- Czemu nie? albo to co trudnegD? Póidę 

tamtym brzegiem ,i· jutl"o świtaniem będę w obo~ '1 

zie l(rzesłav~-·a. Tą drogą szedt i poseł jeg~; 
dziś dopiero rankiem. jak powiada, przeprawil 
się na ten brzeg. · , 
· - J edźże tedy do Krzesława - rzek t kroi 
po nan1yśle - i donteś. mu. że łutro nocą dar.nr ~ 
mu odsiecz. Niechże się trzyma do tego czasu, 
nJech tratwy robi na wszelki '. wypadek. Idź, l 
Sambo-rze, i nie-ch cię Bóg pmwadzi. 

Sambor prosU, aby mu dano kilku \\"OjakÓ\~' · 
których sam sobie wybierze, na co krół cltętrtle 
się zgodzil. Zaraz też z szeŚciu ludźmi, Sambor 
brodem, króry znał. przeprawił się na dragą 
stronę Warty i puści-l się do ooozo\viska Krze~ 
sław·a. 

( Cią~ dalszy l14StąpiJ 



; ·~stei mieści1~ie. Prze~ kilka tygcdniami. za.
: ,1 mzał się z. ~1lku po:waznych oby·wate~i i mi.eł~ 
· ·owych ks1ęzy komttet celem odegrama teatru 

.~1'(łrorslde.go, by z czystego zysku obdarzyć 
~ .·;edne dzied gvv~iazdką. . Połic_ya, jak . prz:ed~em 
0• :ak i tyrn razem nam POZ\\ołe.nsnva me ndz.reli· 

;· Nie rnogąc zaś Uóm:aczyć się więcej naprę-
cz ~nemi ~tóstm~am!, b? .dzieci cd.~·o:: iadają już 
. ,·szystkw na nrenHecloeJ nauce re1Igll, \\ ynalaz-

e{" pow·ód ten, że w ogrodz~e .restauratora, króry 
a siada salę do przedstawten \ve \HZeśniu po
.\stala klótnia. a w ko.rku nafWC[ bijatyka. To 
\ysta,·czalo, aby odrnó\vić nam {)OZ'\\~ołdJSt\\ a. 
· Tyrnczasem ponieważ już edda:\\'Ha nam na 

1 :~ nie p.oz\valają, za p rosi l oby\\ atcl t'3an \V. 
n. auaszak l;;;:rewnych, znajomych i przyhdól 
~· ·wt()~ch na ten sam dzie11, w krórym miato s:ę cd-
N. d . . 1...t' d 

'"'~prze stawwme puu1lCZilc. ,o swego prywar-
:go po.mieszkania, pomiędzy innerni także J.-a. h . • 
a[vrów. uY przy muzyce 1 tancu '\\' prywatnem 

t :{./kit, \Y zamkniętem to\\~arzystwie. w pr)"\\·-at-
111 pomieszkaniu się zabawić i gtiyby dD rego 

:: ~rz:yszło, też może coś i przedstawić. Naraz 
godz. 7 \\ ·iecz_o,rem· zjawia się w ' ·!}Omieszkaniu 

. olicya, a mianowicie · nadwarchmistrz z Jaroci
.el a, żandarm miejsco\v-y .i poHcyant miejski. · 
Ie. 11 ierdząc, że są przysłani przez landrata. by \\· 
Y żadilYJll! razie przedstawienia sztuk postanych do 
Y. licyi zapnbiedz. vVtargnęli nawet do pokoi l 

dl ,omirn:o 'kitkakrotneg.o za \v-ezwa:nia ze strony go
g podarza pomieszkania nie c·puścili. l cóż tu na 

e. lo p·cywie'Clzieć! Jwk·to, czyż nam wi.ęc jnż i \V 

k prywatnym pomieszkaniu zabawić się nie woi
n ~.: ? Czyż narn już nawet nic wolno zalJ!'C'Sić do 

~ ):cbic kogo, chcemy, by wspólnie czas spędzić? 
Czyż tak daleko ma przyjść, że pnłicya bę

fi1jc chciata przypisy\vać csobno kogo \\' S\\ ym 
~j "'mu .przyjrrro\vać? Dzh\ ną jest ta opieka 1::0-
1 icyi pruskiej, wolelibyśmy, ażeby z nas opie-
1: [u(!czc S\\e skrzydła zdhlć racz:yla. A (:ÓŻ by 
1 ię stało. gdyby tak ktoś z obecnych straciwszy 
n 11obec niesluszneg:o wtargnięcia żandarrnÓ\\" zi-
, I nną kre\\ '. da i się unieść \V S\\''Cm rC'zg·o.rycze-
0 :rn? Od stewa do sto\\'a magtoby bylo nawet 
~~ DC11 ·stać kn\·awe zajście. Czyż wobec tego nie 

ti rzebaby prawie twlerdzić, że może tutaj o wy
WDianie czcg·o.ś takiego chm:l'zito? Nie.ch osobi
~:cści, które coś takiego W}IWO·tują pamiętają, 
1.·: na nich \\· tenczas cala odpowiedzialncść spa-

Dziwna to cz.ujno·ść policyi. 

Ze ślązka czyli Star·ej Polski. 
Gliwice. Nad stanowiskiem pp. Szmuli i 

~ ·r(}!;ika. jako pcsłó\\1- na Górnym Slązku. z.asta-
-

1Jaw ia si~ ,.Glos Slązki'' w uajn:0wszy.m Illlln:t'
rzc: 

· "\\f,obec tego zacho-dzi pytanie. co mają z m
l, oi~ i jak mają so.bic posr:.:tprĆ pos.lO\\ ie Sznwla i 
- rćlik, którzy jako Pola'Cy \\. ostatn:ch wybo-

rad, parlamenta.rnych zostali \Fybralli tJOShmni 
e :Jd hasłami cerrtro\vemi i którzy oświadczyli. 
t ·' ialm pusi·owie wst;:lP{ą do partyi ccnt!'lowej. 

Nie chcemy siG narzucać z naszem zdaniem 
· ni Posłowi. Szmuli, ani posJowi Królikowi. Ale 

daje s:;ę, że taki1 st~11 rzeczy, jaki jest ·obecnie, 
est niemoż!:h\· y. Tn znaczy, że dla cbll r;oslów 
tai o. się rze<.::Z<l niemożljwą. ażeby PD tern \\·-szy
tkim. co ich ze strotiY ce.Jltrowców spotkał'o. 
nog!i \\"St<.Wić d·o partyi centr-owej. 

Dla obu p:osłó\v, naszcm zdaniem. puzost.3.
ty!1w dwie: możliwości: J) alho wstąpić od ra

• lt dn 1\o.la polskieg-o, 2) alb'O też ziożyć manda
t l1 PniSelskie:.. Vv'tedy :po. z tożcni u mandató\v \V 

a 1btt 'Dkn~gadt, ta:k opolskim. jak bytomsldm. mu
a 7.<1 się a-d'być ponnwne wybory do parlamentu 

uernieckicgo. Oba okręg! przy taJnych wybo
a<:h p:arlamentarnych s;.t dla nas Polakó'\v z.tt
~ llliie pe,"·ne i ,,. 0lm ckręgach jesteśmy \\- sra
·,'~ Pnd has-łem naro-ci'Owern \\ · ybra~ d\\'óch po

~~)\\ do Ko-ta polskiego. 
l .. My \\ ~olelibyśmy dr~tg<ł możliwość. bo \Y·stą-

.enH: o·d razu do K<)la pols.ki·ego rnogloby ob11 
~l .,slów narazić ze strony centr10wców na zarz.L:t, 
·, .e \\ Yb-rani zostali pod hasłem ceJttro·we.m, ze 
f t:bo.wiązali · s.ię \VStąpić do partyi cen.trowej, .a 
f' (0'rze<:.zc!'t S\\"yc.h nie dotrzymali. Wprawdzie 
" celltrow~y nie dotrzymali S'\\rych przyrze.c.zefi, 
, . deptali noga·mi uklady, obu pos-trun i· \\ .. ybor

. 1~ Polskirn okazali skandalk:zne wprDst lekce
<lźen i·e i W'Zgardę, ale deptanie układów i \Vra
urorn:stwu. niech b,ędzie po ich stronie." 

~ Brzezina. Na kopalni Samuel-a pon)ó.s~ n.i'e
~.częście Rórn·ik Józef Mułarcz.)--k, kt&re.go prz:?-
1 · V.afy ·\'\ iclkic , ma~.Y. s.pa.cbją·..:ych l\"ęt.t1i. Po:m!-

WIARUS POC5lL 

mo natyc.hmiastO\\ y.::h pra..:: r:uunkO\\TCh zdt
hmo ~n dopiero po 4 godzina..::h wydobyć z pcd 
rumowisk jnż nieży\\ ego. 

\V Rydułtowach. z.gorzata stodo~a ze żni- ' 
\\·em należ.<:1:ca do gospcdarza Grabc~L Srodc;n 
byla' ubezpieczona, natomiast żni\\ o zabezpie
czone nie byto. 

Bytom. ,.Katolik" gani pcstGPO\\ anie ccn
trowcÓ\\' w Op-olski~m i w okr~gu pszc.zyósko
rybnkkiem, gdzie niemcy-katoli..::y pot:.1czyli się 
z l~beralami i hakatystami, przed\\- IudO\'-·i pol
.skknlll. \\' nurncrz~ \\'torkowyrn, \\- ustępie 
kmh:owynt artykułu .. z \\·yborc·l\\ ... pisz~, co na
srępnje: 

"Z tego \\ szystkiego \\ ynika, że katolicy 
niclnic·..::,i.:y, PDrniędzy którymi znajduic.t się także 
księża katoliccy, \\·oleli si~ połączyć z Niem
cami c\\ angelikami i żydami. niż z katolikami i 
Pobkami. Tego lud polski nie może zapomnieć 
nigtly. A pc·nie\\ aż to partya .centrowa tak po
suwiła. dla tego sat11a dla siebie '' ykopa!a grób. 
Panya, która '' ierny polski lud opuszcza. co 
\\ ;Qt..:ci, która e\\·angclikom i żydom rGc.e podaje, 
aby polskicli katolików bić, mrac.ita zaufanie ich · 
na Z.a\l.·szc. To jest prosty g\\ alt zadany katoli
kom polskim przez k::uolikÓ\\ niemieckich." 

Z innyc·h dzielnic Połs\(i, 
\Varszawa. Śpi~1ca \\ arsza,,·ianka. Nicd:t

\\"110 \\ yjc.cha..ta z \\ 'arsz.a\\ y na ślub do Odcsy 
żcna fabrvkanta ,,·arszawskicgo. AkerstcinD\\ ~. 
z d'\vojgie~, dzieci: synem i cór!G.\. Będ<.1C nie
daleko stacvi Zrnicrzvnl..;i. mlula Pnzałia Akcr
ste·inówna, -licz~tca lat 19, zcslabia. Matka PJ
stanO\\·i ta przeto 7atrzylllać s i Q clz;c(J ,,. Zmic
rzynce u znajomych. \V par~ godz.! 11 po przy
jeździe f< o za li a I t snęła z czego 111:1tka by/a bar
dzo ZJciD\\·o!ona, S<\dZ~1c. że sen pokrzepi cłwr~t. 
Córka Drzespala tak rcsztt; dnia i cai~l noc n.a
.stępnq. Nazajutrz rano marka podeszla do śpi~t
cei celem· zbadania jej stanu zdrO\\ ia. ale mi1no 
w~z.elkich wvsilków. nic mog~a obudzić chorej 
córki. Prze~ traszona kobieta · posłała zaraz po 
lekarza. ale ten by/ r()\\'nież bezradny; stwie r
dzii tylko, że dzie\\ czyna '" padl'a \\ sen letar
giczny. \\' Odesic tyliłezasem u p. tiorszkO\\ i
cza, gdzie siG mial ślub DLlbyć, bardzo byli za. 
niepokojeni niczjawieniem się Akersteinó\V. Na 
drugi clz.iet'l nadeszla depesza, U\\· iadantiaj~\Ca o 
nicZ\\yldyrn śnic. P. li. \vyjcchai do Zmicrz.yil
ki \\' towarzystwie doktora Ddeskicgo. Opisuiq
cy ten fakt ,.frajnd;' dcdajc, że dotyclt~;zas ni~ 

udaio siG rozbudzić śpiącej \\"arsza\\i:u!ld. 
Kral<ów. Opróżnienie \V<rwcltt. .,Czas·' o

g.; csit dosłO\\ · ny tekst Hl11V\\ 'Y p·omiGdzy krajem 
a skarbem\\. sprawie opróżnienia Wa\\·elu przez 
wo.isko i przeznaczenia go na rczydencyę cesar
ska. NaJważniejszy 6 punkt tej nmo\\·y posta
na\~· ia. że praw·o własnoś~i zaintabulowmic z.:o
staje na rzecz Królcst\\·a Oab:yi i Lo-domcryi z 
\V. I(s. I(rakow·ski~m z równaczesnem P·CstanD
wieniem. że realności zaniko\\·c przeznaczone 
zosramt po wieczne czasy na rezydencyę cesa .. 
rza i jego d1·11astyi. Oot<!cl stare budynki zam
kowe zahip·otekO\\·anc były na rzecz Rzeczy
post::olitej krakO\\·skiei. nowe na rzecz skarbu. 
Zttp-elne opróżnienie \\'a\\ clu przez \\'Oisko na-
stąpi 31 grudl!ia 1904 roku. . 

\>V e Lw.ow~e odby! się p:c grzeb ś. p. Lud\\ ł
ka \Vlo·ściborskkgo, żolnierza \\ ojsk pnlsldcll z 
r. 1831. \\ ,:ęź.nia stan11 z r. l8-l8 i uczestnika\\ a!
ki z r. 1·'6.3. Przed zakladem anatomii. skąd 
\\·yruszyl pogrzeb. zebraro s:ę kilkaset osób, 
przeważnie s7kol11e.i. pr7yhyli Pc7estn 'cy p~1-
\Vsrania z r. 186.3. dt.?le.gaci .. Soko-la .. ,,. rmtudu
ra..::h i delegat ochotniczej straży ogniowej. \V 
ch\\··ili \\')'niesienia trumny odśpic\\ al chór rn·lo
dzicży pieś(J ż.ak1bm1. poczem orszak pogrzebo
\\:y ruszyt na cmentarz. Za tnmmc.l \\ · śrćd in~ 
nych postępcwał w·kżc tc warzysz trom 
r.maricgo. 93- ktni srarusze-1\. Lan~. 
Z·w.foki zmarłego ~·OChG\\ ano na .:nJent~HZII po
\\ sta(Kńw z r. 1S6.3. Już 7.'111ierz..:l! zapad l. gd}· 
w przesn\ orz,e p!yiJQlY cstaHrie z.wTmki mo J. l;· 
t\~:.Y , .... Polska /z :.uni. kr\\ ią zalana. kn'v' i~t i. 1 -~~\
mi \\ sk rześ Ją Eoże ..... 

\Viad.omości ze świata. 
z Niemiec. RozpoczętO w Bertiuie o.brady 

delegatów obu rządów w sprawie rraktatu han
dlowego budzą całkiem uspra\\·iedtiwione zacie
kawienie prasy l'Osyjskiej. \Vi~kszoś.ć organów 
prasy doma~a siG tr~1kt:1tu dogcduego dla inte
resów ro.s}jski..:h i ll\\dnit:n :a ~poży\\ '·...:Ó\\ ro
syiskłch orl daniny, cpb.c.anei na rzecz nietn(:Ó\·\. 
'· · z Austryi. U hr. Oołuchowsk fego w \Vie-

dniu, w pałacu na Ballplatzn. cdbyla się l~onfe
rem.:y:l młnistrÓ\\" austryackich i \\ ęgicrSklch w 
sprawie pod \\·yższe-nia \\" pólnych wydatków na 
sprawienie no\\ ych dział dla artyleryi austr~
węgicrskiei. \\ · konferenc}i prócz ~r~e\\ cd:u
~1,cego hr. CJotucho\\ skiego, \\ z1ęh udział 
wspólny minister wojny i iinansć;w, a opró"::z 
nich ze strony austryackiej ministra\\ ie dr. 
Koerber i hr. Bo hm-Ba\\ erk. ze strony \V ęgicr 
prezes ministrów hr. Tisza i minister finansów 
Lukacs. Now-e dziab. mają być ulane z bronzu 
srałowego i z r:;ikht a kcszto\vać będą 40 mil;u
nó\V koron. 

z '\Vęgier. .Hr. Tisza ma zamiar zlamać ob
strukcyę prze·z. zaprowadzeni t d w u posiedzefi 
seimo\\ y~...h dzienie. mianO\\·icie o-d 10--3 przed 
po-L i od 3- JO wieczór. \\' ten sposób pos.ie
dzenia dziene trwa~yb~' 12 godzin. 

\\'obec tego opozycya jest zdecydowan<-1 na 
prowadzenie jak na}\\ · iększcj c-bstrnkcyi, a hr. 
Appony·i \\ - ~'St<lPi z partyi liberalnej. 

Z Rosy i. I~Irsy iikac.ya filllanJyi. Pod tym 
tYtufcm zamieszcza ,.Berliner Tagcblatt'' \\"ia
clcmość, że na mocy carskie.go u·kaz,u z dnia 10 
b. m. wolno jest rosyjskim t)oddanym, którzy 
jednakże nie posiadah-t praw obywatelskich fin
tandyL naby\\ · ać tamże nieruchomości wszel
kii.:go ro:dzajn z tellli samem i prawami, co fi·J1-
lar;{kzy..::y. Dzi\\ nem nam siG \\ ydaic, że pisma 
niemieckic tak bardzo Hkazcm tym są Dburzcne, 
pnd(:zas gdy ch\,-alą prawo 'kol·onizacyi, uchyla-

, i<lCC Polakó\\ od możntości kupna. \\ lasnej ziemi 
· i zapalają się do nowych projektów, żąda,iącyclt 

nawet calkO\\ i tego zakazu naby\\ ania posiadlo
ś .... i ziemskich przez Polaków. 

Prawo i sprawiedliwDść widucznie istnieć 
mogą tylko dla gerrnar'1skich szczepów. 

Z różnych stron. 
Herne. \\' k0palni ,,Mont Ccnis" powstal 

pożar. który zniszczył doszczętnie stola.rni~ 
\\: raz zapasami drzewa. 

Dor-tmund. Zatrudnieni w tutc:jszem przę.d.,. 
srębiorstwic ,.Union·' czysz.czeuiem rury gazo
,, .ę; w liczbie 12 Dsób zestali odurzc11i przez ga. 
z.y." Czterej znaleźl-i śmierć. Annbrnst, Gan
gowsl·\i f:lllert i Orosse. \V nie.bczpieczci·Jst\\'·ie 
~yda z'uajd.o\\ al i siG K.ruse i Ramsiko:wski. 

Grac. W Ardning u planO\\ ano zamach dy~ 
JJamit"(}\\ ' )' pr?;eci\\ fabrykflllt{)'\\'i Zanąrclelli, p-o~ 
\\ ·cdując \\ ybuch1 beczki dyn.amittt. 12 wbotni
ków znalazło śmierć, 8 odniosło rany. 

Rzym. Uinar/ rażony paraliżem ba·\\ i1.1CY . 
tu ks. biskup Auzer z Chin. J estto ten sam do
stojnik, którcmtt zarzucano, iż ·on główną byl 
sprężyną \\ spra·\\ ie wypra\\'y niemieckiej do 
Cllill, która się upokorzeniem nieu1ców skotł
c.zy!a. 

Innsbruck. \Volny lWi\\ crsyret ' rfoski z 
pO\\ udu zakazu przez \da<.lze nic. zostal Dtwarty. 
\\' ieczorelTJ przysz.!o do zaburzd1 i derno11stra
cyi między \V/ochami i nienh.bmi na ulicach 
miasta. 

Palezieux (kanton vVaadt). Pociąg ekspre
SC\\ y z-dążający z Berna szwajcarskiego do Ge
ne\\·y, najechat pormiędzy fryburgi·em a Lozan
rq kc-lo sracyi Palczieux, na nie\viadomo z jakich 
PO\\"OdÓ\\" znajduiLiC<t ię na szynach lokomoty
wę. Owa \\'agolly rozbily się, jedna lokomoty
\\·a v;yskoczyła z szyn. Pięć osób pottio~lo 

śmier~. \\i cle jest ranionych. NaZ\\' iska csób. 
które ule.g!y \v ypadko\\ i nie są jeszcze z.nane. 
? L C'7:'J111Y \\ ys!~11: 0 r- ::~ ...: : :1~ ;·:1tt: n \ ·.) \\ 'J' z teka~ 
rz:ami. 

Paryż. \Vedlug opłacanych pacłatków o
bliczono, że \\ Paryżu mieszka stale 2500 mili.o
nerów, \\ tej liczbie 800 cudzoziemcÓ\\". Docho
dy ich podzielono na trzy kategorye. Najbied
niejsi mają przeciętnie 120 tysięcy franków ro
czncg.o do~hodu, druga grupa do-chodzi do prze
ciGtllcj cyfry 180 tysi~q:, trze.cia do przeciętnych 
385 rysięcy rocz,nie. 

Rzym. \\' trybunale zdarzyła się wielka 
bójka \\" czasie rczpra \\ w proce i e o 
(j Szcze:rst\V'O, \\ ytoczonym przer. a dm i rala Pet .. 
wlo przeci\\" posłowi socyalistycznemu Ferrie
mu. Feni oskarżal byl admirała o OSZ11Stwo, 
popetnia11e przy Za\l.ieraniu kontraktów rządo
wydJ z fabr}ką srali Terni, które to kontrakty 
dotyczyły dosta\\ y pancerzy dJa okrętó\v. Ad
w·oka(;i, bronic.wy Ferriego. oraz oskarżony mio
!8li na a rJ\'. ' Okatń\\ Rettele.go kałamarze i krze
s.ia i rzt1..:ali przyrem obelgi. Po obu stro.nach 
:-q ranni. Przypuszczah.\. że Fcrri bGdzie skaza
llY. 



Na grttdzień 
.2apisać można 

,,Wiarusa Polskiego" 
..... ,.~ ., ,.~- ·~~".--.... 

na każdej poczcie. Prenumerata w:mosi tylko 

~50 fenygów, ~ 
a z odnoszenier.J do domu 14 fen. więcej. 

Rodaków orosimy, aby starali się o pozyskanie 
., Wierusowi Polskiemu" licznych abonentów na gru
dzień. 

Towary św. Ba.rbary w tlerten 
podaje swym czfonkom do w1aaomości, iż w niedzie
lę dnia -29 b. m. odbędzie się walne· zebranie, z po
wodu bardzo ważnej spra\vy. Zarazem oznajmia się., 
iż na niedzielę prz:ypada polskie nabożeóstwo, \\-ięc 
jeżeli się oobęclzie nabużeós~:wo, to zebra11ie odbę
się dopiero po naboźel1stwie. a jeżeli naboże1l.stwa 
nie będzie, to po1 południu o g-odz. 4. O udział wsz~' 
stkicłt czlonków U!)r8sza się, gd,·ż ,iest bardzo pożąda-
ny. Prze"·o·dniczący . 

Uwag:a. \\ szelkie listy tyczące się tO\T.;arzystwa 
naszego, uprasza . się przysyłać na ręce przew. Michal 
Krępulec, Iierten, ulica I-led\\·igstr. nr. 9. 

·. Z a, r z ą d. 

Towarzystwo Ś\V. Stanisława B. w Styrum 
donosi czlonkom i wszystkiem Rodakom w St:rrum i 
okolicy, że w niedzielę dnia 29 listopada popoL o 
g-odz. :~ 4 będzie nabożel1stwo polskie z kazaniem \V 

kościele św. Józefa. O liczny udział rodaków w na-
bożeńst\~ ie prosi Z a r z ą d. 

Uv.rag:a, Donosi się zarazem, że po nahożerlSt\vie 
o god.z. 5 będzie ze.hrc..nie. Goście mile Widziani. O 
liczny udziar pro,si Zarząd. 

Towarzystwo gim.n. ,.Sokół" L w \Vanne 
donosi swym druhom wydzia.!u, ażeb)· zechcieli się 
zebrać w nicdzielę po pol. o ~o<iz . 2, a tal.;że rewizo
rawie kasy, ażeby można raz przynajmniej wspólnie 
zobaczyć druhów z wydziału, bo to jest poż(:ldane. 

Czołem! Barański. 

Towarzystwo św. Antoniego z P. w Assetn 
donosi c z. ~mkom, iż 29 b. m. o godz. 3 będzie walne 
zebranie, ll~t którem będzie obór sali i ZH rządu. 

M. Kędzia, sekret8 rz. 

Baczność druhowie w Okręgu IX westfet!skirn. 
Donoszę niniejszym uprzyjmie prezesom i naczel

nikom z okręgu IX, iż zebranie prezesów odbędzie 
się we \Vanne 29 b. m. po poL o godz. 4 w lokalu p. 
Marzyny przy kolejO'i\'ei ulicy, zatc:n upraszam wszy
stl\ie g.niazda, aby raczyły swych przedsta\vicieli ·wy
słać, bo każde gniazdo te sprawy interesować po
winny. Do poszczególnych ).;niazd osobnych zaprosze!l 
nie wysyfalem, bo nieznane mi są wszystkie,adresy, 
upraszam przeto jeszcze raz; o jak naJliczniejszy u
dzial. Zadneg;o brakować nie pov.·inno, a więc stanąć 
powinniśmy jak jeden mąż. Gzorem! 

Ja n Ba ra!lsk i. 

Wiec polski w Bruchu 
w sprawie wyborów koście·łnych odbędzie się w 
niedzielę 29 listopada· o godz. 4 po poł. 'Y sati p. 
Kuchema. Prócz tego inne sprawy bardzo wa-

. żne· będą omawiane. O liczny udział Rodaków i 
Rodaczek uprasza 

Pr. jaoowsld. 

-·-------------------------------------Wiec w Martena 
\Viec "Ziednoczenia zawodowego" odbędzie się 

w niedzielę dnia 29 listopada po pol. o godz. ·l na sali 
p. Lirnberga, blisko kościoła. Omawiane będą spra
wy robocze i organizacyi Za\vodowej. Liczn:.;: udzial 
Rodaków z okolicy .M.arten pożąd2.ny. 

"Zjednoczenie zawo-dowe polskie. 
·--·----------··----·---~----~---~-·· --·-·-

Wiec polski w Schonnebeck 
Wiez "Zjednoczenia zawo-dowego'· odbędzie s~e 

w niedzielę, dnia 29 listopada o godz. 4 po poludmu 
na s::d: p. \\.rJ·:-:clhofcr przy nlicy Mittelstr. Omawia
ne bQdą sr·: .1 \', ... , r::h~,~~z:c i on.;anizacyi zav.tqdcvv.rei. 
Liczny udzial: R,odaków po-ż<.\dany. 

,..Zjednoczenie ·zawodowe polskie". 

Wiec polski w 
;r·,t.Jbę-t~rie ~ie \V niedzielę dnia 29 Ustopada o godz. 4. 
-po pot \ 'f s.ałi wdowy Klodt, zaraz przy kościele ka
toHdiim. 

Na porr.ądku obrad: l) Sr-rawa opieki: 2) Spra
\Ya wychowania dz~eci; 3) R.óine sprawy, ctotycz~ce 
1:- olaków n.a obczyźnie. 

O liczny udz~ał Rodaków z Ewing i catei okolicy 
uprasza się. .,Związek Polaków". 

Baczność Rodacy z parafii Koźmińskiei! 
Mnsz:ę się raz jeszcze do was kochani Rodacy 

nLlczwa(·, gdyż jak wam wiadomo. sprawiliśmy pa
miąthę do naszego kościola to jest chorągiew i 3 szer
py, a.le już rok uplynąl jak my to sprawili, a jeszcze 
nie mamy wszystl<ich kosztów pokrytych, więc w nie
dzielę, dnia 29 listopada będziemy mieć zebranie w 
LUtge.ndortmund w lokalu pana Lorenca, róg uUc 
Bahnhofstr. i Wilhelmstr. o godz. 12 po wielkiem na
bożeństwie. Dla tego proszę szan. Rodaków, aby się 
jak najliczniej na te zebranie zgromadzili, gdyż mamy 

· ieszcze ważne sprawy do omó\vienia. 

Towarzy~t'-'·o św . .i\Uchała Arch. w Hochfe-ld 
jonosi swym ~zlonkom. nraz wszystkim J(odako:m i 
Rodaczkom zamieszkałym '""' Dnisburg-liochfeld i o
kolicy, i.ż w sobotę. dnia 28 listopada przybędzie do 
nas spowiednik polski, i będzie sfucl1al spowiedzi św. 
w sobotę od 4 godziny i w niedzielę rano, w koście
le św. Bonifacego w łiochfeld. Tow. przystępuje w 
niedzielę rano o godz. 7 wspÓlnie do Komunii św. \V 
niedzielę 29 bm. po pot o 4 polskie nabożef1stwo z ka
Z<~niem. O }ak najliczniejszy udział w spowiedzi św. 
w nabo.;:el1st\vie i w posiedzeniu Tow. św. Michala 
Arch .• które się odbędzie po nabożel'lst\\'ie polskiem. 
Uprasza się To\Y. 'w. \Vo.iciecha i Kolo śpiewu .,Bia
ty Orze!'' oraz wszystkich Polaków o liczny ndzial. 

Z ar z ą a . 

łJI•ł••piee 
z poczchve.i iamilii, któryby mial chęć ucz~·ć się d(,!
brze za kupca. może się zgłosić do 

A. Powalows.k~ego '" Bo>chum. Aileestr. 13. 

Pomocnik kra\tJif;!tki 
znajdzie zatrudnienie od zaraz na duże sztuld. za wy
sd:ą platę. 

.F A N G A \Y R O l\'. mistrz krawiecki, 
Brudt. ulica J'v\.arins.tr., pi·z-y~ kościele katolickim. 

!j, 
----------- ··-· .. ---·---------------· 

Poiską służącą 
poszukitie od l grudnia 

l( A S P E R J"fi I l( O ł.. A J C Z A K, skład ph\'a, 
.Bat!k:au, Bismarckstr. 5 p. lierne. 

przemysłowiec, 25 lat liczący posiadający dobrze 
prosperujący interes w tutejszej okolic~' oraz kilka 1 

set marek ~otówki dla braku znajomO:~ki szuka 

JłRUłl;,· 
. miłej powierzclJm\·ności z dobrej rodziny. Panny, 

które maią chęć \\'Stąpienia w stan malże11sk~i i posia
dąią. cokolwiek majątku, mog-ą się zgłosić do Ekspe
c!ycyi .,V/iarusa Polskiego'· pod adr. M. l(. nr. 2344. 
Dyskrecya rzecz honoro:wa. 

N9veferrol 
(p. cesarski urz. patent nazwa ochron. 

D. R. \V. Z. 60097). 
Najlepszy j najradykalniejszy elixłr wzmacuiają

cy żołądek i nerwy. przysparzaiąc osobom sJ'abowi
tym krwi i wy\vofując przez to zdro\vą i cerstwą ce
rę. 

(Cornp.: Extr. .Matricar. Ch. 0.4 Extr. Gonolob. 
Gon. 20,0 Agn. dest. 230,0 ferr. pept. 4.0 Tinct. aur. 
crnp. 20,0 Sir. spl. 70,p Spir. Yini 40.0 Ti. Vanil. g-tt. 
XX. - Butelka 2,50 mr., przy 4 but. franco i kista 
gratis). ·- O]ó\Yny depot posiada : H.. SmyczyilSkt, 
aptekarz \Y 1\euenbur~ \V.-Pr. 

Baczność Rodacy w Bruchu. 
Dla korzystnego zal-;upna. mogę teraz t , 

sprzedawać jak niektórt v,:ielkie sklad~· i fab a~ 1 

jest więc teraz kaidem~ da_na sposobność, by~lk. 
swego .Rodaka dobrze I tamo obslużon~'. · 

Podecam: 
\Vie(ki wybór rozmaitych ciep.!ych trze\! 'ik· 

dla dzieci już za 60 fen. i wyżej nawet polskie b~rn~ 
szc mam na składzie. . ' c- C 

• "''iełki wybór ciep.ło-futrowan)·ch pantofli O 
mewi~t w koloro\vej lub czarnej skórze, już za )d) 
m.r. az do 4.50 mr. · ·· 

Wielki wybór sukiennych trzewikÓ\',' wvsot·· WY 
cfla niewiast z dobrą 'V:J'soką obsadą z skór~: i 1'

1
tk:' l 

iuż za 4.00 mr. i \Vyżei. a l(ld 
'YieHd wybór (Ha ·.m_E,'·~czyzn . ''~szelkiego rodzai tó 

obmna szn:uow. trzew1k1 Ja~o tez kamasze, wysoki Prz 
na p.r.ze~:~hm, _?:~~em dla kazdego pasm.Yne bard 1 
tn\·ałe .mz za ;),2:) mr. do 12,00 mr. . z ,.W 

Wi.e}k.i wrbór trzewi'ków i butó~ z g:·.vożdziam 
da kopatm tylko w lepszym torwarze 1 \\· .n·oiJie sprn. 
"·adzam. 
. , ~~l.am t.akie p~l~l~ie_ buty n~ s!~fadz,ie. które nie 

l~ torz} Rcoacy tu ,aJ JUZ ncszą 1 z Ich aobroci. .i e K 
zdemu polecają. Pole~am także mój warsztat w ktÓ 
rym wykonuJe rozmaitą robotę podług- rniarv. r1oa 
g_wf!.rancyą. Reperacye robie na życzenie zaraz. zu 
Iowki dla niewiast już za !,20 mr. i wyżej, lwrki 50 
Męzkie zołówki już .za 1,70-1,90 mr. korl"i 60 ien.· 

. Opróc~ tych .tanich cen które, podaję, dostani! • 
k:azdy odbiorca piękny kalęndarz scienny, jako Plf J 
darek na g\vizdi\:ę. · · . ~ 
.. ~a tern polecam się szan. Rodakom laskawej pa 

m1ęc1, g-dr będą obuwie potrzebowali, ~d:srż tyHvo rze 
telnie absfuguje ' 

~ Ludwill Kubiaczyk, 
m i s t r z s z e w s k i, 

M a r Y .a ń ska u l i c a prz:sr kościele katolickim, 
naprzeciw składu obrazów P. Szymańskiego. To 

Postbestellungs ... Formular. 
kh he~telle hiennit bei dem. I(aiserikheD ~ 

Postamt ein Exemplar der Zeitung "Wiarus :l 
Połski•' aus Bachum (Zeitungspreisliste 128) ifir wt 

d-en Monat Dezember 1903 und zahle an A bon. cy 
neine.nt und Bestellge!d 64 Pfg. to 

Obi-ge 64. Pig. erhahen zu haben, bes::hein\g 

...... c:. f' ... , ., d. 190.3 

===========- H O F F M A N N & COM·. 

Alfons Kleczewski~ 
i~~h~h~f~t~. - 53.~~~- =<r~ .. . Gelsenkirchen, ul Bahnhofstr. 53 ul. 

W sobotę, niedzielę i poniedziałek, 
wielkie zniżen e cen 

11 a k: o n f e k c y i m ę s k i e j 1 o ·b u w i u. 
'Vielka partya uhr.ru) Jnę:tlddt. szare, brunatne. l) 

niebieskle pręgi od 10:..2.::.14 1 18, _1 9,50 do ~6 Ił~ l 
Wielka vartya ubt•.:.ń męahi.,·b, w najno·wsv-ych l 
wzorach od 13, 14,50, 16, 20 do _ 36 m r·. 

1 

'l\liei,a part.ya ubrań cna (~błopców. w nej .. 
nowf:'~vch angielskich wzorach od 1.90, 2.20, 3,00, 

~ .t~20, 5.00, 5.80, 6.50, 7.00, 8,50, d.o l~ m. 

\Vie1ku p;niya SJ.iOo~ nt na JtJt·•-~.i<Ptę, n•'.in(>W:>.ZP 
wzory, tB.k.Że krbj łydkowy, od 1,80, 2,00, 2,90 3 50 

4,90, 5,50, 6,80 . 7/JO, 8,50, 9,00, 10, 11,50, 
do •8 mr. 

Wielka party~t -pah·tnt.óu Ulf~•drh. szare. hru
'natne, i t. d. od 9, 10. 11,.5u. 1:!, 18,50, 14, 16 do 

22 mr. 

Wielka p11rty11. Jr.ah•tou\w męskich. w pręgi1 
najn. wzory I i II rzędnie orl 12, 1.J,f>O, 15, 16,50, 

18, 20, 2;J, do 36 mt·. --------- -----·---- ---
Pnl.,lf11y dht ch~~N:i. we wiehim wyborze, po 
za.dziwiająco tanicl1 cenach. 

Trzewiki dlaS tliewiast zeH,sprzączkami eleganckie i 
trwałe od 'lll.25 mt·, 

Półbuty dla mężczyzn bardzo n:ocne podeszwy 

~----~-=-~--------..:o:.::d:_3,60 m1·. 
Domowe trzewiid dla niewiast ciepłe, tylk; TIQmr 
Wielka partya męs dek i dam~kich trzewików pii
szowych. tylko 1. 85 mr. 

Trzewiki do sznuro.wa11ia i z guY.<ikami dla wieku . 

5- 7 lat ?,50 m.r. ~ 
7- 8 lat '!! 70 mr.- ( NajlepSZli skóra 
8- 9 lat. ~ł.~O m r. ~ t.. oi~~łi a.s 
9--1~ lat :-J,4:U rn.r. 1 

Trzewi~s:i dla ~niewiast sznurowane i z guziknmi Trzewiki dla uiev•iast. do szumowania i z guzikami 
skóra końska, spilkowana, pod gwar. trwałe 4,85 m. 31- mr. 

D .. l!'lt.~m· ano ~ ~omp właściciel: 
"UU'UJ . U . • Alf. Kleeżewski. 

ul. Bahnhofstr. 53. Gelsenkirchen, ul Babnb.ot•str 63. 
Z ob'"'odu fi milowego zwracam ko:-,.zta podróży. 

\Vawr:r.yniec Prxllew~ki. przewodniczacy komitetu. 
·...------·-----i-;··~-;~ Mkr~~l···;-;a~l~k~;;·~d-~~-w~ ··;· ~-ny .t~~~~~;"_li;;~~-kt:;~ B;~~;~·=-;~l~d;~·-~;;(onk~vn i ·-V-Vy-da_w_ut_c_tw-tJ.-,-. ~~-iLU-.. -tt;~-p·~~-~e-.g-;;.··;.:--;<rcl·~---· -·· -·--· .. 



odzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie 5 poś"'ięcone spra\vom narodo,vym, polit) cznym i zarobkowym. 

ycbodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecznych 
K: 1 ~atkiem religijnym p. t.: "Nauka Katolicka" z ty
k odoUdem spolecznym p. t. "Glos górników i hutni
~~· oraz pisemkiem literackiem p. t. . ,Zwierciadło''. 

aj Przedplata kwartalna na p~czcie i u listowych wy~osi 
i 1 mr. 50 fen., a z oonoszemem do domu l mr. 92 ten. 
2 Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

" pod znakiem "t polnisch" nr. 128. 

Módl się pracuj . 

Nr. 274~ Bochum (Westfal_ia), sobola 28-go listopada 1903. 
Redakcya. Drukarnia i Księgarnia znajdują się przy ulicy ?\[alt-hesf\1:-'.tm~se nr. l 7. 

p,J .. . ~=~~~~==~~~~~~~~~~~~ 
~\dre~: •. \\'ian1~ Pol.:,ki··. Boehum. 

z 
o Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
nl . mówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
P· jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
~: zniemczyć się pozwoli ! 

z· wypadków dnia. 

Towarzystwo opieki nad młodzieżą i germani .. 
zacya. 

Germania" pisze w nr. 271: ,,\Vedle co 
h oopi~ wydaneg·o. sprawozdania rocznego ,,Nie-

tn mieckiego centralnego towarzystwa opieki nad 
ru~ młodzieżą'', w program tegoż to\\rarzysrwa 
itir ~-ci'ągniętą została także. zdaje się, germandza
on· cya prowin.cyi wschodnich. Sekretarz. tego to-

~warzysrwa, a zarazem wydawca m~esięcznika 

11lugendfUrsorge", pisze OO\Viem w tern sprarwo
zdaniu, że udał się na w:schód. aby poznać tam
tejsze. stosunki (machte eine Studienreise in den 

10sten). 
Z\vracamy na to uwagę katolików, człon

ów tego towarzystwa." 
Dla nas me jest to nowiną. Dzied polskie 

katolickie, które skazane są na przymus<n~e 
rchowanie, oddarwane by\vają zawsz~ praw1~ 

nie tylko w niemieckie, ale protestanckie ręce 1 

wszelkie protesty zazwyczaj są daremne. 

Strachy przed Jezuitami. 
l(siążę pru'Ski Eitel Fryderyk zwiedzić ma · 

tamek Blyenbeck. Pastorskł organ ,,Reichs
~te" d!Ostaje z tego powodu gęsi.ei skórki, b.o 
atn mieszkają Jezuici. Tymczasem 00. Jezui
zamek ten opuścili już z dniem l października. 
ich miejsce zajęfy belgijskie Siostry z Leo
m. 
Jakież to straszne i niebezpieczn-;;-gdyby 

· ·ę pruski był mógł spojrzeć oko w olro ja
u Jez·ui·cie. Doprawdy, że strach ma wiei

oczy. 
Obraza katolików przez prokuratora. 
W procesi'e hr. K\vileckich bral też udZ'Jal 
urato'r dr. Miiller. W S\Vem oskarżeniu u

l on obraźliwego dla urządzeń Kościoła kato
iego Z\Vrotu mówiąc o ludziru::h, którzy d-z .; 

j)eJ!niają krz~,·oprzysięSt\VO. a· jutro idą ć 1 

Wied,_; , ( .llJJ".:J l.li. . .:a -J ~i-.:c.:lŻJlJY-:11 aU\\ ubn Clw
·_esner \vYtknąr mu to m{ywiąc : nie jestem ka
tkiem, dz.iwHem się jednak, iż urzędnik pań
owy, podpora tronu i oltarza, z. tak m-arem 

, anowaniem wyrażal się o urządzeniu }(o
ola katolickiego. 

Telegramy. 
B er l i n. P r okurator 1\'\iiHer który był 

nny w procesie hr. K wileckich został prze
ony do Elberiełdu, lecz nie przyjął posady, 

\\' zamian za to wniósł o zwolnienie go z urzę-

M o n a s te r. Na torze d() Wanne zostali 
aj robotnicy przejechant jeden padł na miej-
trupe111, · 
p o rt A r t u r . Położenie w Chinach bar· 
niepewne. Stosunek do Rosyi jeszcze nie 

owany. 
"~a P s t a d t. Naczelnicy botentotów, cllcą 
""bry sposób ułożyć się z uiemcallli. 

Polacv na bczyźnie. 

Z Bruchu. 
\Vracaj;.1c jeszcze raz do odbrty~h co dopie

ro '" yborÓ\\ kościelnych '' Bru c hu zaznaczyć 
muszę, iż potrzebnq byłDby rze\;zą. ażeby \\Y

bory odby,, aty się tak. _i ak w po raz pic n\ szy 
odbyf:\,' :iG łato·ś \\ ybory clo parlamentu , tL aby 
kartki \\ yborczc odda\\ cm·o \\ kopertach. któ
rychby dostarczył ks. proboszcz na koszta kasy 
kościelnej . S~1dzę, iż \\-ybory kpścieJnc !liC: S~! 
na to, aby parafianie glosnj<.lC \\ edług sumienia 
i przekonania. byli narażeni na różne przykrości 
i straty matcryalne , !ak to sp.otkało różnych PG
lakó\v '' Bruchu. •.::.ądzt;. że jeżcli rząd uzna/ 
oclda\vanie kartek \\ kopertach za sluszuc. to i 
wfadizc duchowne nznal: to za '' laści\\ · e ''inny, 
jeżeli nie chcq <:.ci<lglH.!Ć na siebie zarzutu stron
nkzoś.ci . \V tej sprawie Polacy \\ l3ruchu na 

:..·ie~u uch :.:al<l pra\\ dupodobnie odpowiednią 
petyc.yę do władzy duchO\\ nej. 

Panawie centrowcy \\' Bntchu. to dopra
wdv deka we St\\ orzcnia. 

· rłdy , tJ1e1 \\ zy Jzid1 Widz.JelJ, że Polacy 
pev~·nie mai<l prze\\ agę. \\tedy już '' "blacie" 
niemieckim ·napisali, iż dużo niemcÓ\\ \\' rócii·J 
do domu nic odda\\ s::ry kartek, to za długo było 
im c&cka0, że zatem n rządzenie \\ :ybor(l\\ w 3 
lokaiach jeszcze nic jest '' ystarcza.i<lCt:. 

Czy '' iecie Rodacy, co tD miał{) znaczy~'? 
Oto pano\\ ie .:cn~fO\\ ;y g1'yby brl: ~;:·;: l pu.dl i, 
znów ,,-nieśliby byli o niell\\ ażuienic wyborÓ\\. 
bo ni·by oni nic mogli g{oso\\ ać. a Polacy tak. 
Teraz na.turalnic, gdy oni zwyciGżY1i, teraz ich 
zdaniem " -szystko odb·y?o siQ pra widło\\·o. 

Centrowcy roz\,· inęli ze S\\ ej strony zalo
ną agitacyę, aby tylko Z\\ ycieżyć. Że " środ
kach nic przebierano, to już w przesztym liście 
\\ :rkazałem. 

A teraz jeszcze kiJka '' esolych zdarze 11, ma
jących związek z \\ yborami. 

Otóż na kościół przylepiono polslq odcz'' G 
w spra\\ i e '' yboró\\. bo siusznie mÓ\\·iono so
bie: co \\ olno im, to ''o l no i nam. \Viedząc 
jednak, że polsk<.} odcZ\\ G niemcy by zdarli. 
przylepiono .iq tak \\ ysoko, iż nikt jej nie mógł 
dosięgną(;. Ody szedłem rauo na mszę św., ode
Z\\ .a _ics7c7e wisir:łla. ale g-dy '' racaJem z kn
ś--:;vla . .itl i. b.) Ja L..JcHl<.~. Ja1\ S{Jbie !Ltdzit opO\\ ia
dai<l. to aż straż pożarną zawalanD w celu u
sunięcia takieg:o niebezpieczer'Jstwa. jakim jest 
bezsprzecznjc dla centrO\\ CÓ.\\ polska odcZ\\'"CL 
Wiele iż nie zatrąbiono na alarm i nic spru
',; ·ad'Z~no rntlku żołnierzy. Do Monasteru z Bru
chu przecież nie daleko. Co to za śmiałoś\: od 
tycll Po1aków, na kościcle w pruskim .. Vatcr
landzie" zawieszać polską odez\\ ę. To przecież 
coś strasznego. Na taki \\ idok .. Mkhlo\,-i .. nic:
mieckiemu. żó~ć mo1rlaby pęknąć ze zlości. 

Pe\\ i en centrO\\ y niemiec po\\ iedział mi: 
Jacy to nicwdzięczni ci Polacy. Niemcy \\ Bnl
chu za swoje ni·emieckic pieni<:!dze pobudowali 
kościół, Pvlak żaden ani knyga na nicg-o nie dat, 
mogą \\ ię~ Po1acy by~ za dO\\ o leni. je żeli, im 
\Vogóle poZ"\volą przJ jść do kościoła, a oni tu 
chcą polskith nabożer1srw przed południem, ch~<! 
PoJatkó\v wybierać do dozom kośdelnego, chcą 
mieć wszystko, co my niemcy mamy. lioła, pa
nowie PoJaley! Ta·k być nie tnO'Łe. Bc!dźcie ra
azi, że poz:walainy wam uddy~.:-hać nas.t.ern pru-

skiem pO\\ ictrzem, bądźcie zad<nvoleni, że nasze 
pruskie sło!Jt.:c "am Ś\\ ieci, bądźcie radzi. że 
macie co Jeść, a nic. to fora z \\ ami .,nach den 
Ostmarken··. nach der l)olakt.:i!! Takie ,.kaza
nie" po\\ iedzia! mi '" przeszły poniedziałek pe
,,·icn centrowiec tutejszy, który \\'racając ze 
tllfl<4 od pracy wdał się ,,. rozn1owę o wybo
radr. 

:::.łuch.ałem spokojnie, ale w ko1ku i u mnie 
miarka cierpli\\ ·ości się przebrała. więc mówię 
mu: a ty, SZ\\ abie kuternogo, czy ty myślisz, że 
Pan Uó~ tylko dla prusaków powietrze i słoł1ce 
s t\\ orzyl? PrzC;cicż \\ y prusacy nic "ielc wła
snego macic, tylko pożyczone ... : ziemie;; od' P o
laków i inuych ~kn\ ian, mo\: ę od niemcó\\, a 
naZ\\ ę Dd starych pogai1skich prusaków, plemie
nia litc\\·skiego, a teraz na\\ et b-oże sł"oncczko i 
pO\\ ictrze chcielibyście sprusaczyć i wziąć \V 

arendę '' yłącznic dla siebie. Nic. da·l jednak Pan 
Bóg ... f(J~Ó\\, boby lnd'zi bodła t Mój towarzysz 
sly z~1c to. wybaluszyf oczy. otworzył' gębę i 
mÓ\\ ił zdzi\\ iony, że takie rzeczy o s-wym "Va
terlandzie" po raz picn,·szy odemnie styszy. 

1ie dziwię się temu. bo władbmo . że \\ szkole 
dziedom nie po,, icdZil, w jaki to sposób Prusy 
pO\\ stały . Tam \vszystko co pruskie, tD do,brc, 
wznios1e. d0skonaic. Tam wbijają dzieciom prze
de\\ sz:rst.kiem zdanic: .,Ich bi'll ci n Prcn sc, 
\\ ill ein Preusse sein. " 

Trzecie zdarzenie też cieka\\ e. Jakiś , -ielki 
cemrO\\ y patryota z '"·icJkicj raclbści. że "Lm ~L -

. mani'' pobili w ''alce \\ y borczcj tych: tak sr-o .ze 
przez nich zniena ,,·icl-L:onych PolakÓ\\·, u rzm1ł 
się - jak to mÓ\\ iil - jak cztery dz i C\\ ki. W ra.
cając o późnej porze do domu usiadl nade drogą 
i zasnął. O<ly nocą kilku niemieckich górników~ 
wracało od pracy spostrzegli chrapiąc lO i nie 
\\ 1iele myśląc spra\\ ili mu laźnię w po·bliski·m 
ro\\ ic . Biedny patryota centrowy zaraz \\"Y

trzeź\Yial i zacząl \\ YlY"'·a.ć O\\ ych górników 
i im siG odgrażać, ie ich Ddda prokuratorowi. 
Oni śmiali się jednak tylko. Zmoczoll/ cedy, Jak 
szczur wodny, wrócił ów' patryota do doml'. 
gdzie podobno żona. energiczna kobieta, dmgą 
~aźnię mu sprawiła, ale mietlakiem ... 

Tak to nawet przy tak ważnej spra\'<-ie, iak 
wybory członków dozoru kościelnego me trudno 
o hnmon'- tykę ... 

Dosyć jednak już tego, bo lękant się, że nłQ
jc g :J. d~: n:~ 1.: n!:lzi S;arJ. \\·spUczyrc.lnikó\v na
szego ~ochanc.:go ,,\Vjarusa Polskiego". 

Przypominam. iż odbędzie się \Viec w Hru
chu. Pmszę Rodaczki i Rodaków, :-tby Ikznie 
ię zebrali. Niechże pękają mury sali ~1. K .!.::he

ma. Niech s:ę nami zapdni nietylko s.ala, ale ga
lerya i cena. \Vszyscy idźmy na \\iec, aby z&-

. protesto\\ ać przeci\\· krzywdom dziej=łCYrn ~;ę 

nam \\ sprawach d uchO\\ nych. Pokażmy, że 
żyjemy, pokażmy, że żadne trudoośd n'..:: zcolne 
nas zniechęcić do walki w obron ie na~z~ n 
Ś\\ iętych pra\\ w kościele. B roll. my s i ~ ·-mw ~o 
i od\\ ażnic, a pra\\ da i sprawiedli\\'{J Śc pr~Jzei 
czy później Z\\ ~rciężyć muszą. 

\Valczyć trzeba, cierpieć trzeba, 
Bo bez walki, nie ma żyda. 
Kto nie cierpiaŁ od powicia, 
Ten nie dozna w sercu nieba! 

\Vasz Rodak i brat Smiały. 

Pierwszy wiec polski w Ełberfeldzie 
<Jdbyl się w ubieglą niedzielę przy li-2znym u-



dUale RO:daczek i I~o'da-kó:\1.-. ·. w.;rc ' ża~il \-
prze'.-vodn.iczył mu p. 0~0\\-acki. · ·· ·: . 

W sp'tawie o p teki · di.tchnwnćj \''" Efherfeldzie. 
.przema\\•ia.l p. Edmu_o\1 <Jtowadd,_ \VYkazltj~lc· 
na mocy dokładnych zapi-sków, że. 'iv'l dzi~\~lędq ' 
latach mie-li Polacy w Elberfcldzie.. tylko 30 ·:razy 
naboże(Jstwo p-olski~, pomimo że w mieśCie: : f o,.; ·_ 
kofky Jest, co nahnniej 2000 Polaików·~ ·, Pier:wsże 
nabożeiJstwo polskie byto w Elbe:riełdzie 1 lipća 
1~4~ .. 

P. Szulc z Diimpten wskazaina skutki, jakie 
za sobą podqga ten tak wielki brak uporządJ<;o_: 
wan~go . i wysiarczająceg;o d.uszpasterstw:-a:· ·; \V · 
sprawde' opieki dUJchownej \1/ o<hmśnych. zrlie.i.Soo
:\V10Ściaah przenmf\vi·aH jeszcze .pp.: 'Borz.e~ko ... 
wski z Lcnnep, Kortylewski z Sóling en. : R-yżek 
z Elberfe1du, Cy.plik z Solingen, Fitz z Diis:sel 
De·mbińskr f inni. Wszyscy domagali Się - c.Ż~t~ 
szych kaza1· polski.ćh. . . ~ . - - .· 

Z kol er p. BrejskJ z Bochurn mb.nil g·ł~s . w 
spraw·ie . wy~-hc.w2nia dzieci na. dobrych . Pola- · 

· ków i katolików zaznaczając iż tu· n.a ()bczyźnie : 
chcąc, aby przyszle ·nasze. rĄ)koleri1a n Le i.tci-ekly 
z pod sztandaru polskiego, trzeba dzieci: nauczyć 
nie tyl'ko: mówić, czytać i pisać P-0 polsku, lecz 
'\vszcze.pić \V nie też · ducha p:ołski.e.g-o, mitość do 
spra'\V ojczystych, w którym to cdu trzeha je 
iZ'aZ-itla!amić . przede\\·szystkiern z .· p-r~eszłqścią 
Pols'kt. · - ., 

P. Sieracki zwrócił się szczegMflie ·do- ru-to
dzieży, aby ona wytnvala wiernie _- ptzy naro.do
. WI{)Ści polskiej, bo jaka mlodzkż; taka: . przy-
szłość nąs2;a. . . · 

P. Regułski z Duisbnrga wykazał potrzebę 
orga-niz·o~vania się P6laków na o-bczyźnie tak w 
to·warz_ystwach . katoji.cko>-polskich · jako też \\. 
kótkach śpiewul ~·\~: . sokolskich,-: w ~.Związkq 
Polaków", któr_Y.. ZiaLDłitje się sprawami poli.tycz.
·ne'mi, a ni·~ tńniej :_w:;·~"Zjednoczenlu za\l.rod>enveni 
polskiem", . kt.óre będąc organizacyą, za,vodowc:t.
'Wielkie ma Zln<aczenie. Lączyć się winniśmy mi 
·"vsz:elki.ch patiach, aby nasza praca narodowa i 
:Społeczna byla tern wydajniejszą. 

vV ki()ńCU przyjęto jednogi·O•Śllie następujclCC 
rezolu:cye: 

Zgromadzeni dnia 22 Iristopada na wiecu \V 

. :Elberfe!dz.ie P.o1a~y uchwalają co następule: 

l) Uw~żamy za konieczne, aby w Elberfel
·d7Je odbywały si:ę regularnie i częściej nabo
że"ństwa polskie i to przez księży, którzy do
.ktaJdinie w:tadją językiem polskiem. 

LE1IJ;M POLELUM. 
O p w i a d a ~i\; ,(ih i s t o r y c z n e z · X w i e k u 

' ,, 
. , ~.\ ' :nap-i.~ał · , 

... \VaJ~ry Przybo-row•kt: 
·---

(Cia2' dalszy.} 
XV. 

Obozowisko Krzesła\\~a.· . 

San1:bor wyruszyj ~ieszo wraz ze S\-V:Oi~i hJ~ 
w~rzyszarni. N\Ó\\ri{, że w pu:s'zczy najlepiej i 
·najbez.pieczniej ria swych w~asriyCh _ nogach, · i. 
dla tego sweg.o konia ZiO·stawU przy. WDjsku r to 
samo u~żynić kazat swym towirzyszoth. . Nie 
\VZi'ąl też żadnego Czecha ze sobą;, tyl'ko samych 
PolakóW:\-+- rnówi.ąc: 

-- Y\:' : takiej w·yprawie zawsze l-epieJ mieć 
S\voi.c l: p-rzy sobie: . . -~ '· 

G:.. dat : o te m \\·szystkiem, gdy_ się_-Jitż prie-
pral~: i·c !t'q) ri1.a przc.civ."llY brzeg rzeki \Va-rty i ru
sznnc N: g-ęstą ·wi'lgotną puszczę;· p e Mą :olsż~yny 
i g ra:bów:. · Jeż.eli z tamtej stPony rzęki, ;\V-borze 
so~mowym unosila się balsamiczna ,\vofl i,y,,·'icy, 
to tu na mokradłach, wśród d'rie\v: liściastych 
czuć by lo tylko: niezdrowy zapach ~1ilgl{}ci .- l gni-
jących Hścl· i drze\\~. · .· ._ · ··: 

Sześcht · wojmn1il<Ó\\', · tow~r~ysiących 
Samboro\vi, : byli to wsz-ystko ·ml'odzi ::judzie \\ ' 
kożuchach. z łukami i procami. · \~r pÓstoJa~h - i 
czapkach bara.nich lnb \\'ydrzyc,:h~ Koźuszk(nie
śli zsuniG-te na plecach. .Chlopaki były młooe i' 
zręczne. : Ody Sambor mów.il, , ;ż.e w ta·kiej \\ ~v~ 
pra\\1ie z,a\\'SZe mieć lepiej s .... \-oich przy · s0hi"e; 
jeden z n_~ch chłopak czenvony ,jak burak a - ~-y-
~ Lv-sry jak dębczak spytał: , . · -.. 

·---. To ta \VYprawa, Sa1nb~·rze. rrłe· jest bez-
pieczna? -. : , : · - · ' 
. Sam~1~ ·spq:jrzil na mó\\~i~c:e~o z . pode.- łba~ 
i rzek -t: .: ,. . •. · · · . · · · · : - ·· · · ' · · 

- dfu;pi chłop! Czy w puszci}; t~kie:j J~~ ta, ·-· 
jest kto kiedy bezpieczny? A jak to ty si-ę na.zy-
·wasz? • 

2) Oś\\iadczan:lY, że jak;n J?oia\:y i katolicy, 
·naszej wiary ŚW. r narodowości ZatW'SZe i WSZ'ę-
dzie. :bronjć będziemy. · 

Na \decu rozdano beZ'P-łatnie 100 ele.tnenta
rzy - połsklkh, nadesłanych z poręki ' "Związku 
Polakó,,r". · · 

\VIec, który we wwto\:vyni odbył się w
. rz4dku, rozpoczęto i zakolicwnt> pieśnią ko.-
ściełną. · 

I{ o nie c procesu. hr. ~ wileckich. 
Proces hr. Kwileckich o rzekome podsunię-_ 

cie dziecka, ciągnął się od miesi-ąca~ został wre-· 
szcie ukoftczony, jak już krótko donosHiśmY., 
u\voinienkm \\-sZY:stkrc.h oskarżonych. 

Po ukończeniu przemó\viefl prokuratoró)v 
i obroflCÓ\V. s<:td cofną l si'ę na naradę. 

. Narada s~z.iów przysięg-tych trwata od pól 
do 4. do pó-t do 6. W śród ogólnego naprężenia 
umysló\\· występnk przewoonicUlCY sęd~iów 
prżysięgfych. aby odpowi·edtieć na pytania są
~u. Orobc)\\'a cisza zalegla salę, każdy dech w 
pi.ersiach zapiera,' ab-y nfe uronić' jednego stów
ka. , ~ai·eszoie · zabrzmiewa · głośna odpo\vi-edź: 

_ Hrabia i hrahrna Kvvileccy, j~ko też inni oskar
żeni są niewinni. Z kilkuset piersi \\·yr)'\Va się 
jeden potężny okrzyk: bra'\;VOJ. wobec którego 

· prZe\YGd!r{iczący jest hcz,,.~ł'adnym. Podcza:s od
. powiedz} na inne pytania tl:ybunalu słychać z 

· . \Vye1rodz.ą ze' sądu. Tł111ny pt7~ nim ze. 
. ~rane ~rz;roszą ciągle okrzyki na cześć hrabin,~ 

1 -obtoncow, a zapal powszechny jeszcze Si ·-
\Vzmó~ł. ~dy z po~\vorta ~wę~ennego wyjecha~' 
ly dorótki z hra:biną.; hrabią, 1<:h -cśrkami i tem 

. dzl~~iem-, które by.fo przyczyną. tego sądowe~o 
·· dramatu. , : 

• .. t~~~ame sceny p6wtór:eyly się i trwaly ~ . 
_ p-ozneJ nący p,rzed domem przy Hohenstaufenstr 
4;. gdzie hr~bina zatrzyma-la się u mie.szkajątei 1 

tam kuzynk~ sw--ojej~ żohy rad-zcy p. Stkorsklieg-o . 
.. _ < Tłum ciągle domagał się pokazania się bra.: 
·b in~ i jej rodz~:ny w _oknie i ~teustającemi wiwa. a 

tam1 zmuszał Ją do Jlolgo.wama temn Ządaniu. 
Uwołnłona hrabina ciziękowala serdecznie ni 

za te obia"''Y sympatyj Berlinczyków. 
lir. Hektor K wiłeckP jeszcze przed! wyr().. 

Idem nad·estał na ręce obrof1ców pismo na:stę. 1 

pujące: i 
,.Zanim wyrok zapadnie, czuję ·się w oho. r 

\\'liązku złożyć następujące oświadcz.e.nie: 1 
Z toku rozvraw doszedłem do prześw-iad. 

czeuia, że obwiniłem· krewnych moich na pod. 
sta\-vie nie dających sJę dowieść faktó-w 

Wypowiadając tD, proszę uprzejmie o za. ·ki 
komooik~,,~anje· tego osobom odnośnym. Spo. z 
dz.iewam się r6wnJież, że osoby te bląct: mój wy. 

· baczyć : raczą. 

Podp. hr. łfektor K wilecki. 

. ulicy tysią-czne . okrzyki . publiczności, oczekują- ~ 
cei tam _\\·yroku już od' kilku g-odzin. .-iemie polskie . 

tlrahina, · kn któ1·ej zwracają się wszystkie z PrUs Zaehodnich, Warmii i Mazur, 
spojrzenia. stilcha orzec'zenia trybunału z catym " rnr 

spokojen1. bez najm1iiejszeg6 drgnien~ia, spoglą- P6łpłin. Byla tu deputacya parafian z Dą. Ja 

dając przez lorhet-kę na sędzió\c Przewod.ni- brówki .w .dekanacie lasiiJskim, którzy najprzew. 
czący og-łasza · następui~lCY \,·yr-ok: . \Vszyscy ks. Biskupa proszą o ustanowienie osobnego 10 

osk<frżeni są ,,~oll1i. Koszta :procesu (około 100 . · księdza przy ich filialnym ·kościele, należącym · 
. tysięcy . rnr.) ' ponosi kasa parJSt\~'owa. \Vszy- do · l(ogQźna. ~i 
· stkie ·aresŻ.t'o\vania z-ostają cbfnięte. . Kościerzyna. Na tute}szą policyę zgłosił s~ rz Po zapadni'ęciu \Vyroiku· powiewa hrabina r-obotnik Krecker bez starego miejsca zamiesz· ·Je 
chusteczką ku lożom i ła\v.om Ś\\'iadk6w. lira- kania i oskarżyt s.ię, że '"l Prędzieszynie podpa
bia przesyta świadkom ręką calnsy. Ossowska, m stado~ę. Nie m{>gl on ścierpieć, aby z }ego 
która przez cały cz.as spala, nawet podczas mo- winy inni ludzie cierpieć mieli. Ponieważ \\' 
wy s,;,-ego obrońcy. budzi się wskutek okrzy- Prędzie.szyni'e rzeczywiści-e w: tych dniacąh byt Ki 

ków publiczności i dziękuje swemu ad·wo'kato- wielki pożar, ·więc go aresziowano. k . 
wi nie posiadając się z_ radości. Przewodniczą- Gdańsk. Na D-tugim rynku upadła pewna n 
cy zamyka posiedzenie, dzi·:ękując sędziom przy- kobiec.ina na szyny ko-lei elektrycznej, zdolał sie .f 

sięglym za gorliwe spdnienie obowiązku. Para jednak w ostatniej chwili, gdy wagon nadszedł, ~~ 
hrab!lOwska kłaniając się trybunałowi -opuszcza usunąć tak dalece, że wóz odciąt jej tylko ka-wał ni 

1 płaszcza. Kobi.ecina ta do-sta1a kurczy w no- !to sa ę. 

Jak? -_ zawaha! si ·ę chtopek Tchó-
rzem mnie przezywają. 

- No, ale ty nie jesteś tch{Jrz? 
- Ano .. : czy ja to w·iern? - podrapał się po 

·. kndtatym, jasnym jak konopie 1bie~ a · i'nni się 
głośn-o śmiali. 

- No, nie bądźże ty mi pra\vdziwym tchó- · 
rzem. boby źle z tobą było. \V puszczy, a o-
sobliwie, kiedy taki straszny ·wróg w niej g.ospo- . 
darzy, jak niemcy. nie możn'a być tchórzem. 
T1·zeba nie spać, nie jeść. n.i·e pić, a rękę dzie
rz:>~ć ciągle na cięci'.vic luku. Teraz jeszcze mn
iemy być spokojni. ale uad ranem, gdy się zbli
żymy do obozu K.rzesła\\'owskiego, mie:jcie się 
-ch kpi na baczności. \Vyciągać nDgi dobrze, bo 
po\l.-iadamą, że nad ranem musimy być w obozie 
Krzeslawa. 

Sam robił ogr·omnc kroki, posuwiste i szyb
kic. Przemykat się zręcznie między krzakami, 
opnszczat nieki-edy rzekę i sz.ed1 przez las na
przełaj. wid-ocznic dla slnócenia dro-gi. \V wielu 
miejs,cach grunt hyt błotnisty, gdzieniegdzie wi
klin:r tak gęste. że lcd·wie się przez nk:- przedo
stać ni'ożna by;o; ó·wdzie \:ala ziemia . by la po-

. sia11a kolcami cierni -l11b os-rryni.i. kamkniami i 
· idący ra-ntili sob1e nogi twleśnie. Stękali, narze

kali ale szli. bo Sambor. jak zrazu był t~azmo
,"·ny, tak teraz umilkt. ·nie rzekł ani sło\.va, nie o-

- befrzał' się ani razu, nie zatrzyma1 się, tylko. 
szed,l naprzód Z\l. -ykłyrn, szerokim ~rokiem i Jak 
szybko, jakby mial buty s.amochódy na nogach. · 
Każd5: mąż spieszył z.a n·i.m. bo. nrkomu nie u
śmiocJJab s i ę. myśl pczosta:ni·e \\~. tej !J11Szczy! 
takie.j --czarn-ćj, · raklej poważnej i tak szmniącej 

'_ niesko:r1czenic. · · 

Nad wiecz-orem. gd~;. ''~ielkie, mroczne ~i e- . 
nie zalegly bó-i·, ·a ·.w-o-dy \Varty ·. błys.zczaJy . fliby . 

. si~ebnw '\':~tęg_a; ·sam bor. za~rzynułl . si~. !ia ch:\vl- · 
· 1ę ·lo · 1:z.ekl: , .. : · 

·---c Spoczy,wajta . chlopcy; . pos.i!ta· się·. czetn · 
kto 1-n-a. 

Sam nie tracąc czasu, zd]~li pcs to.ty z 1~f~;. 

:wymoczyi je \v · Wa~cie zajadając p:-rzytem chci· em 
wie suszoną rybę, którą \vydobyf z kobialkL 1 

Nogi kazał wszystkim ~ryrnoc.zać, m,Ó:\\"iąc, że e 
patem będą .'szli; jak nigdy. Zjadłszy ·:co mieli, 1~ 
pokładli się na murawie. kołysani do krótkiej ·ię 
drzemk~ jecl~nosta.llnym pluskiem wody, szumem or 
lasu i krzykami· żórawi. które calemi śtadawi 
unosiły się tutaj nad rzeką. 

Ody noc zapadla, Sambor wstał', 
swych tov.rarzyszy, -wo-łając: 

-:- W sta-wajta chtopcy i \v drogę. A trzY· i~ 
maJcie się kupy,. oo kto zabłądzi, tego niech Bóg 
ma w S\-Vt~j opiece, ·bo ja mu nic ·nie .pomogę. , 

. Noc· b.yta1 ci~mna, bezgwia~dna i ·bezksię: e~r 
zycowa. a. w l es te tak czarna; ze na trzy krok! ,1 
nic nie by lo widać. Pilnie też postępowali we:~ 
jacy za Samborem, ze strachu, :by nle ustać w teł tą~ 
posępnej ·. PU$'zcz:y. 1 · 

Zrobił się nakoniec, po . ~o<iróży petnei u· tr 
ciążli\vości, świt i . Sambor się zatrzymat . k 
~· Odpocznijcie sobie cłrtopcy - rzekl-ja,' 

póJdę zob<kŻyc ~ oo się tam dzieje ~o-f.<J gród~a n< 
BoHH)wego. Jesteśmy inż bardzo blizko obo~· h\\ i 
wiska ](rzesfawa. nąl 

\Voiacy pck ta d-H się n a ziemi zrneczeni nie· Ue r. 
zrnrernlie; a Sarnbar nie znużony niczeru i ·, nigdY; _ 
zapuścił · się \V gęste krzaki. Szedt nadzwyct~ :ern 

. ostrożuie i z'ręcznie. Delikatnie Ddsuwał gałęZI~ rza 
i pusZ-c~·1:fje lekko; nim krok po-staw-H, \\rprzód! t 
próbował, · cży nie natrafi na jaką suchą ,gafat, nn, 
któraby niit- . mogta pod nogarnu trzasllflć, c~ z~r; 

· \-V'Śród ,ciszy poraJJ.ku, p-o rosie rnogto daleko 
1
4nia 

· szer(fko -się rozle-c. Gdy się zbliżył n:~: ~z_d\e~ ·o b 
. po-chylił s:i~ l pełzał na czw;orakach. Ztemta b~ ula 
: ła ;-~Hg()tn~ l b~o~nista i ~a~ się ubab.r~ł,, ale,re PJ' 

koncu d~sta-ł- s1ę ~l'o rze·kt. fu wychyht_.gto ·ska 
_ i sp~irz:aJ dOkol~~ _:. _ _ _ . . . .- .. _ ·_ al& ~n1 
- . M~tn_e.:tngty· unM·Fły sH~ nad \\loda • . ·' 
\YSth.pqz~C~ · Slbtk~ \\~krótce . rntiato j~. ~ozpea~; ręk 
Jeżeh \\ięc· sambo-i· ·cbciat. S.tę. d:os.ta;c . a~ bfZl! •' 
przedwneg-o, nie miał ani ch\vili czasu do stra::~ 
l'lia. \V. obozi.c Krzcs-łtt\\"a1 . który otoczon1 " . 



.. o1acll i nie mogf~ ·się z tego powodu· ~·aas (z~ 
. 5tYll kolei usun;.w. ~!zechodnte podn~ti ją na-
:1ępnie i odpr()'\.vadz!Ti do domu. · · . 
~ sicwtno. . W nadłeś'nictwie .Reuss"*·atd~ 
rotone łeśnkz·ówki , Dłótkowo i Pieczysko 

rzezwane ~osta-ły na Firrsterdamerau 1 \\'allen. 
Chmielno. Utwurzyla si·ę . tu spó.fka. •. .Ku

ec" (TO\Yarzyst\\'0 kOl1SlUTW\Ve), na dnłu lJ 
· 1stoPada. 

ł Z ··;WieJ. Ks. Poznańskiego. 
~znań. Z inicyatywy p. · J(adorriskiego, 

• adzcY szkolnego i dyrektora tutejsz-ego zakhl
gluchorriemych zebrali się mtodzi gru-chonie

e i i talłoiyli towarz.ystv,:o: pud nazwą: ,.Nowe 
warzystwo .gluchoniemych w. Poznaniu". Ce-

11Nowcgo towa;rzyst,va głuchoniemych" ks,t 
. ·.zaJe.mne pouczanie się i materyaJne wspiera

ie. \V slda.d zarządu wchodzą: St. Becharski, 
reze.s, f. Sz.aj, sekr~arz, J. Sz:ymanowski, ka
rer. Kuratorem tO'\Yarzystwa jest p. dyrektor 

. a,doms.ki. którego rady i zarząd słuchać musi. 
Ostrowo. Torzeniecki e dobra z obszarem. 

'isko 5000 mórg, p:oJożone w pc\:viecie kępir'l
- ·kim, dotychczas:ewą własność p. \Vgchnva 
załdrskicgo, nabyL za pośrednrctwem pana 

- ogera de Brechan z Ostrowa, pan Andrzej Rę
o'\rski z Ro}O\\-a. Prze\vłaszcz:enie już nastą
ito. 

Bydgoszcz. Charakterystyczne objawy u
·wć patryoty~znych niemieckich napDtka~ te-
raz można częściej, nawet - w prośbach o po-
tycziki. \\·sp.a rcta itd. 'vV jednem z pism nk- · 
nieckich, w ,.Bromb. Tag.'' czytać możmi anons 

· ,astępujący: 
"Serdeczna prośba! Kto p·ożyczy pensyo

o :''i·c.wen111 urzędnikowi. który wskutek choroby 
rodzinie .c()kolwiek się cofną t co do ,zapasó\\

~JeniGżnycll, 100 mr. na ubranie zjmowe i opal 
ię rzy ttp.taci~: miesięcznej 10 mr. wynoszącej -
z. e ty[ko priyjmłe się o{! Niemca itd.'~ · 

Widocznie nawet w taki.ch razach pop1aca 
o:, uderzyć w surmę nieskażonej niemieckości. 
w Stęsze"vo. \V d'zie(J OfiaHnvania Matki Bo-
•l bej napadło dw{>eh ł.obuzów w boru Rożnow

knn po~ztQ, która tu stąd o gadzimie 5 do Po
a nania o.dcrwdzi. Pocztylio.na zrz1tcili z kozia, 
·e '\zy mu za\v iązali, poczcm1 jeden z napastni'ków 
, , trzymał, a drugi pocztę ściślej podda t re,~;· i-

at 1i Pa·czki i listy otwierał szukając pieniędzy, 
O· tori: 11a S%części'e d!zie(J przedtem wystane zo· .. 

i,- ~m i zasiekarni, leżat tuż przy gródku Bołk~. 
t. 10\\a•ł już ruch . Widać byłD przez mgtę stra

że e \I 'SPa,rtc -na \\~óczniach. s rojące nieruchomie 
.~~ a 11·ale. ;::·gródka, z cll.aty jakiejś \\ ydobyYvai 
teJ :ę dym i dtugą, \\ :ysoką kolumn4 \\ zbi'jał się w 
~ órę, zapowiadać prYgo{\e na clzict'1. · 
1 Obóz Krzes.J'awa b .. Yd trochę ua lewo od . 
.. mbora, zato wprost niego 1kża.io \\ ·ieJkie, n.a 

Z!l ~ nkryte \\" puszczy obaZO\\isko niemieckie. 
iio się tam, a raczej , dcgasa·fD mJlÓSt\\ o o

Y· ISk, których czenvone plcGmi.enie mgUsto prze
., ·da!y przez tu:many oparÓ\\~ w.oJnych. Nad 

. ą rzeką. Tlia: konin,·· stal ·na straży nieruchomy 
ię· -Id/.,iec, w'h&łmie z \\·fócznią, olalony \\ p.taszcz 
ki drzemi<lCY z.ape\vne. :·J~zeka w tern miejscu nie 

ro.Yla szeroka; płynęła rśrlko bystro w glęhokie.m 
tei;l1'cie. Jeździec niemit>cki z poza mgły \\.T·· 

ą~al Jak ·\\·i dmo. 
u· Samb-or prrzez ch\\ ilę pomyślat putem 
. trażnie Zld~.ąt fuk. :.S\\;ój \Vielki, dalekonO:ŚllY 
jak, ""_YPróhowal c.ie!Jci\\V. n.a.l'ożyl na nią strz.8-
~a .' krorą wpt·zórly strannie obcjrza.f, ukląkt na 
7JJ·~n? kolano i ' wymierzył do nil .. mca . . Przez 

'.'\:lę Potr_zyr.nat, potem z ogromną ~hl nacią-
• {

1 fuk, c1ęc1wa z br'z.ękiem wypręzyla mgłę, 
1e: erzyla " piersi niemea i odparta na ziemię. 
)· . 

zai - Psubrat - syknąt Sambor, padając płac-
. , .~;rn na ziemię - ma dobq zbroję. kiedy mcia 

d5 'Ulta go nie bierze'. 

fąź. N!emie.c szarpn4.1 się gwaHO.\\·nie, ko1i pod 
co ~n Się spiął, ale g'o przytrzym0J żelazną ręką 

~o i!za.raz PDcz..1t gtośno krzyiC:zeć i potrzą.sać wló
~·;lntą .. Na }ez? krzyk zrobi1 się .ogro1~1tny tuc_h 

b)'1 ~t>Gzte mem1eckim. Na brzeg. Jak ro1 pszczot 
""u a WYsyPa~·o si~ mnósh\'O niemcÓ'\\" i zape\Ą· 

,yę PJ:tywa.It się srraża'ka, co się stało, bo, ten 
~k~~Y\\-ai \\::fócr~ią na brzeg przeciwny. Ktoś 

aJe ntosl Strz,a~ę Sam·bora i pokazy\\"ał m. a 
!li~ Ysc.y krzyczeli' g<ł<ośno, biegali i \\·S.k:.rzy~\'a
;egil rękami na d~rugą strOJn-ę Warty. 

ice· (C~ da·lszy ustąpi.) l/. 
"'a 

W l A R U ! P O t: l l' t. 

staty: Lobu~y: się .ulotnili i nr ... ma po -nidt ś.la~ 
. .fu:. 

Poznań . Ks. probcszcz Ko!ash1ski ·z Jeży~ 
• otrzyma( prezentę na probostwo· w Konojad;ie 
i z dniem l srycz.rua opuszcza p.arafi~ św . . Flo'=' 
ryana w Jeżycach. Jćgo mie.jsce obejmu;e }a· 
ko proboszcz ks. mans. i\\ajer od Fary \V Pozna
n~u. 

Ze Slązka czyli · Starej Polsłd. 
Opołe. Arcyważne s.towa polsko-katoHc-. 

kiego kapłana. Ks. prob. Kulka z Chrxumszczyc 
n:a Gćnt11n Siązku odzy·wa się w .. Gaz.ede 0-
poiskreJ'' w następuhw:r sposób do ludu polskie
go: .,Połsk,i ludu katołkki! \\' spra\\ ·ach ·wia
ry i nauki Kościo?a nakiy księżom ·~.z wyj4tktt 
i za,vsze na sło\VO być pos.tusznym. Atołi im!
czcj ma się rz~cz, skoro twoi kapł'ani występu
j<\ jako politycy. 

Jeżeli jesteś pouczony i przekona!lY, że zda
nia i t\\·ierdzenia polityczne t\\-oich księży S<:\ 
btędT,lC i myh1e. \\tedy uic jesteś obO\\ -i.ązany do 
1:-.osruszefJstwa. 

\V tem ni'e rlla najmniejszc~o grzechu .. 
Kto inacz.d uczy, źle uczy.'' 
Nie-.:::haj sobie te ło\\·a każdy gtQb.cko zapi

sze w pamięci, bo ,,. dzisiejszych czasach tnC'i.e 
si~ nadarzy okazya n:mi I'O\\"Y się pos!ugiw:1ć. 

Sław:1et1cice . \Viz~1acya koś~idna. Ks. dzie
kan. Rzedwlka egzaminowal d?.ieci tutejszc.i pa
taiir \ l; naukach \\iar.r po niemiecku i, jak twi{!r
dzi. ·,.Katowiccrka" , mia.! z. nauki by0 za.d0\\:0-
\ony. 

Nie wrcrny, czy to .ic t pra" d~1 i dlace~o 
zapyt11jcmy się powtórnie parafian, żeby nam 
naprsali . kto egzaminO\\oał, g-dzie egzami~Jo\\·al 
i czy polskie dzieci pnano po polsku? 

EEZE!LW&S-t.t_.'l'f!" · 

· Wiadomości ze świata. 
Z 'Vatykanu. Dnia 17 b. m. odbyto si<; po

siedzenie Ś\\·. ł(ongre~acyi Obrządków pod 
przewodnicnn~m samego Ojca św.. Piusa X 
\\" spra\vie polisczcnia \V poczet btogostaw'io
nych Dziewicy Orlea!'Js.kiej (Joanny d'Arc), któ
ra w pięmastem stulccill, broniąc ojczyzny, spa
loną z:ostata prz·cz Ang!ikó\\. którzy \\tedy opa
nowali prawie catcl francy::~. 

Z AngHi. j akie postępy uczynil katolicyzm 
\.\"Angli i, wykaZIIi<1 nastQpnj~lCC cyfry: \V roku 
1836 nie byto tam żadnego klasztoru męskiego, 
a że(Jskkh 16; a r. 1850 bylo męskich klasztoi-tl\\". 
l l. ·żc(Jskich 41; w r. 1~60 męskich 37, żcfl kich 
12.3; \\" r. 1870 męsl<ich 67. żc(Jskich .?32; '' r. 
1900 męskich 266. żer1skich 5'72; " r. 1903 mę
skidt klaszto-rów 305 , że(Jskich 685, 

Z Ameryki. Układy pomiGdzy Panam~t a 
Kohtmbią toczyć się będ~l w \Vaszyngtonie. No
wy rząd panamski polecił swemu petncmwcl1iko
wi dr. Arnadaor. aby oczekiwał tam komisarza 
kolumbiiskiego Reycsa .• · który ch~e. zawiązać 
z nową republiką stosunki przyjacielskie. W 
\Vaszyngtonie sądZ<\. że f(eycs oprb.:z spra\\'Y 
przyjęcia części dlugn kotumbijskiego przez: Pa
namę przcd:łcży projekt \\ cielcr1ia Kolumbii do 
Pa11am:r . 

Z różnych stron ~ 
Karnap. \\ kopalni . J'v\athias Srinnes·· zo:.. 

sta.t zabity gćrnik łiegemann. 
Bocbum. \V przeszły czwartek padał tu 

śnieg. a r()\\ nocześnic mieliśmy grzmot i bly- · 
ska'":ic~. 

Berlin. Znany łiiissener. który \\- Essen u-
śrnliercil żołnierza. "ysr::w·ił ze slnżby ,,-ojsko-: 
w ej. 

B.ochum. No\\ y gmach knapszaftu , tank 
albo w okolicy parku albo \\ Ehrenfeldzic za 
d \\·.erce-m 111a r-:.hijskinL 

Nadesłano! 
\\' dzisiejszi·m tmmcrze pok~a S\\·ój interes hur

to·w11y. \Yin. cy?:ar papierosó\,. itd. p. Ignacy Kwaśnie
wski 1. Bocbum~ Spo~ziewać si.ę nalt!żY, iż Rodacy 

'·a stcze~ólnie td nasi polser kupcy w .\\'estialii i 
Nądrenii S\Ye potrzeby u niego zaspakajać będą. mr:r-
5(ąc być pe\.\·ni; iż · lepiej ich obsJuir, nii obcy. i\iech 
d~c h as to·: S\voj do swego! zostanie . pr~ez v.rszyst-

·kich Polal<thv np. obczyżni.e w czrn zamienione. To 
obO\\-inek lmi.de~o z nas. 

Chcesz pol~cić bracie, to polt::ć dC)brzc. Pisafci. 
że :p. :Wojc.zyóski, znan~· l\~aw~cc pol ·ki z Getsenk~· 
kircben ·TT1icsz.~<a przy uł. \ eretnsscr. nr. 19, a to me 
·orawd;' , ·ho nutner iest 43. ~:--ukalem ~() pó.l ~odziny, 
~i· v.-resr.d~ i:nJl:ukJP. \li-e / ~1fuj~ ie\..\t1ak t~o. bo 
ubra 11 ie. j;:~.ldc mi zmbii kiv. jał\ ulane, a cetra bardzo 
1~mla rkowat a. RoLiacy! Z.amav•iajcie ubrania. p.ale
toty itd. , u Rodaka \\ o} ;.:yt1skieJo. 

Nabożeństwo polskie. : 
(Przedruk dozwolony.) 

Stvrum. 
\\' dc..-d7~e\ę 29 listopada po po.ł. o godz. ·;~ 4 bę

d7.i.e ttt Pabożet'JSC\\·o polskie z kazaniem w kościele 
św. Jó7.efa. • 

, liit~endortmutłd. , 
\Y niedzielę 29 listopa-da będzie polskie nabożeń

stw·o o godz. 3 po pot. 
Herten. 

\V niedziele 29 bm. o god1~ 4 po poJ. nabożet'tstwg. 
polskie z kazaniem. 

----------------------------------------
Towarzystwo św. Stanisława w Wanne , 

oodaje do \1tiadomo..~ci, iż posiedzenie miesięcr.ne od
~zie się w nicdzielę dnia 29 listopada o ~odz. 4. 
Uprasza Się wszystkich członków nasze~o towarzy
stwa o przybycie na oznaczone posiedzenie, z powo
du, iż będą ważne sprawy przedstawione, tyczące 
się naszego. jak i innych towarzystw polskich w ". 
Wanue. zw·racamy uwagę czlonkom, którzy zał~a-
ja ze składkami miesięcznemi. ażeb~· się z takowych 
uiścili. '.tdYż w przeciwnym razie będa 7. towarzyshYa 
\vykreśleni. Z ar z~ 

Towar;ystwo ~lnm. ,$okót" w CPttenburSlU 
demosi druhom, ii zebranie o\lhęlzie się \\' niedzielę 
29 listopada o godr. .. l po pol. Uprasza się druhów, 
<lidn- sic licznic stawili. aby ani jednego nic brako
wo.ło. L1nrasza się tak:i.e t:rch druhów. któn:y się 
doli \\"pisa~ dn naszego gniazda, a mają ustawy do 
odebrani~1. ażeby przybyli i swoje ustawy odebrali. 
~ nonosi siG druhom. iż ćwiczenia odbywaja się we 
\\ torek i c7.\\·a rkk. Druhowie stawiajcie się liczniej 
n3. ćv;iczcPia. Nasr. Sokóf powinien się coraz to bar
clzie.i w górę podnosić i wzbijać się do lotu. Dla 
czezo \\ ięc nas7.a mlndzież ma hartować ciata 

\\.t.:\!0 prJ.c'l. Ć\\·iczenia? Ażehy " . ~d rowem ciele byl 
zdrowY ctnch. Prosim,· mtodzież, a także i starszych 
Rodakńw. 2by do naszeQ;o <J;nbzda przystepo.wali .. 
Więc dale! do Sokoła, ramię do ramiona. Gzolem! 

--·------------~--\V-:-y~~ 
L ii t g e n d o r t m u n d. 

Donosrc sr.an. R.octakorn i ·Rodaczko111. i~ polskie 
nahnżcristwo ()(}będzie się \\' niedzielę 29 listopada 
zara;r, po 11icszporach tutejsz,·ch katblik()w o · ~odz .. 
3, Proszę wszvstkich Rod:J.ków t. Rodaczki. aby jak 
najliczniej prz~·bv!i 110. nał•o~ie(tst\\'o. nic . tylko z Liit
trencln.rtnmnd. :1le i sasied11ich parafii i nie 'ZWażajcie 
na powictr7.e. że iść nic możecie i nie wykręcajcie 
się, Jeno przrbąd7cic jak najliczniei. 

Sz. Kandtiski. 

Bractwo Różańca św. w Schonnebecl< 
pnJaje sw~-rn Braciom i ~iostrcHn do wiadomości, iż 
''" niedzielę dni:1 ?9 listop:1ja o godz. 4 1)() p0L hędzie 
o<.lmawianv Różaniec św. Potcm zmian8 tajemnic 
przed kościofem. O liczny udział braci i sióstr upra-
sza Nadzcbtnr. 

. ·- -·-·-·------------·--·-·······-."..... 
Towarz}stwo św. Marcina w Kirchlinde 

dnnosi S\v rm c7lonkom, iż \\ niedziele 29 listopada 
nctbedzie się '' alne roczne zebranie, oraz obór nowe
yo zarządu. .!'-radmienia sie. iż o.osiedzenie odhędr,ie 
się o godz .. 3 po poL u p, Bollitoffa. Dalej pożadanem 
jest. a h\· .ci czlonkn\\ ie, którzy pnsiadaiu kshl-ki z 
biblioteki, zabrali je ze soba. O liczny ud1ia! i punk-
tualne przybycie na zebranie uprasza Z a r z~ d. 

Uwaga: Zarząd oraz rcwizonw;rie kasy zechcą 
się stawić zaraz po sumie, t.i. o 1~12 do p, 86\lhoffa, 
\Y celu rewizyi książek, kwitów i kasy. O punktualne 
przybycie uprasza \V. Luczak, prezes. 

Towarzystwo śpiewu .. Lutnia" w Dortm . .ndzie 
posntkttic od 73 raz dyr:r _!!.enta. lgłnsić się można w 
Central-liof. ul. \\ estwall nr. lS. 

.l. ł(olenda, prezes. ---- ·- - ---·-··-·--
Baczność Koła śpiewackie 

SzanO\\'llYTll Kotom śpiewu, którem udzielam lek
·c\'j śpic \u donoszę, tż odt<~d o<.! bywać ię będ~ lek
cve śpie\\'11 jak 7.\\'ykle o S\H>iru czasie. Pmszę tyl
ko ile moi.no~ci licznie i punktualtlic się zbierać. · 

Ludwik l(ubiaczyk, dyry(!ent. --- ··· -·- --- . ·-· - -
Wiec polski w Dortmunrlzie . . --

\V nie-\7.i~lę dnia 29 listopada po pot. o godz: 3 
w lokalu ,.Centralhoi" KCii~igswall 56, odbędzie się 
"iec polski w pra\\·ie \YyborÓ'.\ ' do sąd11 procedero-
\\ ego. _o liczny ud?:bl prosi ___ ,. __ --~\~y.!ni~_q::.__ 

Wlec w Marten. 
\\"iec ·.,ZJednoczenia zawodowego" odbędzie się 

w niedziel( dnia 29 listopada po pot o godz. 4 na sali 
p. Limberga .. blisko kościola. Omawiane będ~ spra
\VY robo'cze i org-anizacyi zawodowej. Liczny udział 
R.odakó\\. z o i\ Głky .\lanen poi..ądany. 

· · .. Zjednoczenie zawodowe polskie . 

Wiec ~ polski w Schonnebeck 
\\i er. •. Zicdnoczenia za\\ octowego" odhędzie sie 

w nie{izidę. dnia 29 listopada o godz. 4 po potudniu
na sali p. \\"inkelhóier przy ulicy Mittelstr. Oma~.via
ne będą sprawy robocze i organizacyi zawodowej. 
Liczny udział Rodahów pożądan:r. . 
_______ •. _Zi:dt~~~~~~~~~·odó\~~polsk!e~ 

Wiec polski w Ewing 
odbęd1Je się w niedzielę dnia 29 listopada o godz. 4 
po pot. w sali wdQWY Klodt, zaraz przy kościele k.a· 
toticłdm. · - · ' 

Na ~rządku obrad: l) Sprawa cpiekf; 2") Spra
wa '"'}'chowania dzieci; 3) R<Hne sprawy, dotyczące -
Połaków na obczyźnie. 

O lic7.11Y udziat Rodaków z Ewin~ ; całel okołlcy: 
11prasza się. .,Zw~zek Połaków". ~ . 



Tewarzystwo św. Marcina \\' Derne 
ilonosi cz:l'onkom. iż w niedzielę dnia 29 listopada o 
gedz. 3 po pol. odbędzie się roczne walne zebranie i 
zaraz obór zarz..ądu. O liczny udzial i punktualne 
~trzybycie uprasza się. Goście mile widziani. 

Zarz~•· 
Uwaga. Członkowie zarządu '\Vinni się stav.·ić o 

~o-dz. 2 po pot Przewodniczący. 

W ANNE! 
Szanownym Rodakom uprzejmie donosimy. i .ż ua 

zebraniu dnia 18 listopada r. b. w którem \\·zięli u
dzia1 czfonkowie komitetu wyborczego w \Vanne, da
lej wszystkie zarządy polskich Towarz:rsh,. z miej
scowości V\' anne, cz{onkowie zarządu kościelnegO!, 
zastępcy gminy i mężowie zaufania, jednoglośnie u
ch'\valono, że wszelkie spra\vy dotyczące Polaków, w 
naszej miejscowości, winne być załatwione i prowa
dzone pod kierownictwem komitetu wyborczego. 
który r. b. wybranym zastal na zebraniu przed'\\·T
borczem. Nasze organizacye chcąc z\\·ołać wiec 

'mogą się zglosić do komitetu, który chętni e zawsze 
sprawę poprze i wybierze taką niedzielę, która dla 
ftas jest odpo\viednią. \V kotku uchwalono i po\Yzięto 
środki, w celu zdobycia lepszej opieki duchowncf dla 
Polaków w naszej miejscowości. InteresO\.vanych 
Rodaków, w celu porozumienia się, prosimy zgłaszać 
się pod adresem : .T:.~q Brzechwa. Unscr Fritz. feldstr. 
nr. J 5 lub Sn 111011 i\o,,·acz:rk. Unser fritz, Brnchstr. 
nr. 9. 

Towarzvst"wo św. Jana Chrzc. ""' Ueckendorfie 
podaje sw}~m czronkom do wiadomości, iż w Jiieciz.ielę 
dnia 29 listopada o godz. Ą po potudniu odbędzie s.ię 
miesięczne zohranie. na którcm przyjdą pod O'braJy 
różne sprawy towarzyskie. Posiedzenie zarządu go
dzinę prędzeJ. O liczny udzial \\ zebraniu prosi 

Z ar r; ą d. 

Koło śpiewu ,.Kościuszko'" w Resse p. Buer 
donosi g,n-m szan. członkom. iż nasza pierwsza lek
cya śpiewi1 o-dbędzie się \V ńiedzielę dnia 29 listopa
da z.araz po sumie "'" lokalu p. \Vielanda. Zarazem 
donosimy sza11. członkom. i ż zebranie odbGdzie się 
o godz. 4 po pol., na które i~ wszystkich członków 
i także Rodakó\\", którzj mieli chęć się <lać zapisać 
na cz.fonków, jak naiup rzcimic.i zaprasza się. Cześć 
polskiej pieśni! Zarząd. 

Dalej szano\',: l!i R.n-dacy do dzieła, pol\a żm~· że i 
my tu \\' l(tsse też .ie~zcze prag-11iemr nasz polski 
śpie\\ · pielęgnO\\ ać a mianO\\' icie ty młodzieże polska, 
pokaż, że jeszcze posia-da z ducha czysto polskiego 
i że ci też jeszcze polski ś p iev,· milszcm jest aniżeli 
scngery i ferait1r lub coś innt~o. 

T. Lasicki, prezes. 

-~~~-m~n~n~~ 
_,\emu kodlanemu ojcu 

ANDRZEJOWI PRZYBYLSKIEMU 
w Marten· 

zasyłar_u " ~fniu 30 .l~s~opada i~k najs~r~ecznibs 
życzema. t' rzy dzlSteJszem d n m radosct, zas,·t 
wam .moje uajs~czersz_e. ż~'c~li~ości.. Niech ~.a . 
zdrow1e stale słuzy, byscte zylt Jak naJdlużej. 2q 
we wielkiej ~ado~;::i. i doc.ze~ajcie . późnej star.o\ 
Pragnę by s1ę ztsctfy moJe zyczema, byscie osię 
kc ,. nę zba"·ieni <' . \V kotku wykrzykuje po trz 
kroć: N\.ój kochany ojciec niech żyje! Teg-o walll 1 
czy ·\\'asz syn f. p 

~~~-~~~·~~~~~OO~i~H~~ 

Błl(~ZJtość Opłatki! 
.Już rok piętnasty jak wyrabiam opłatki na ~\\ Ją 

zdl-\ ę dla to\\'arzystw polskich na obczyź nie. l\ie 
ne lakierowane, jak je agenty po domach roznos 

i po'\\ iadaią. że są z Krakowa od Ojców .JezuitÓ\\, a 
·prowadzają takowe z niemieckich fabryk. ODJat 

~b w l asnego wyrobu polecam Towarzystwom po ,3 Jr 

'-.! h~piee za 100. Otlc.zne i Pztse ~a,~\renk .uprasza 

z poc7 ci 'n~ .i familii . któryby JPiai c ;1 ęć uczyć ię do- l P O l l · l S l, 
brze za kupca, może się zglo~ić do B O C H U M. Dorst;..tter Str. nr. 29 

A. Powalowskiej!o w Bochum, AHeestr. 13. w blizkości dworca Pr~isident. 

:oc~ociOCIOCIOC~oooooooooooooooooooooooooooo&0:8ooooooooccooocooooloooooooooooooooooo 
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Jed)'IIY polski hurtowny skła.d \Vestfałii i Nadren.ii-
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Najtańsze 
żróiło r> Bh~ci.e. WMZf! 

p•·,Jec .~ tu"a"fi: ~bi 'Ył<e poltddt-, Sł.ich inst•·umentci 
IDIIZYCZit,ch i stru . ~~~ m i o d y, w i n a, n a l e w ki, kuj a w i ak i, rumy, -rak i, k o n i·a ki, ~~ 

- _ _ =---~~ oraz znakom1ty likier żołądkowy pod nazwą: Górnik - ·----__ - --
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00 
00 
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00 

Lederes&l{reinber 
JDarLneukirchen i1 

za który ot1ehrałt'm j uż kilkanaście podziękowan, że po użyciu tegoż, na.t.ychmia~t ból żołądka u~ ta.ł. Pań'Jlr l e inr-trumPntn 
tani e i kt żdemu możaa · 
pclecić Pra.wdf:l\łre polskie §§ 

~~ - CYGARY l PAP E os co 
0000 

Chr. Parusel1 
dyrt'Lt.or muzyki. vV szystko sprzedaję taniej, niżeli niektóre fabl'yki. 8o8 

iw:raca. się uwagę szano~nym H.odakom, kupcom i prze .nysłowcom .i tyrr~ kt<irzy chcą interc~ 
lJ t.łożyć, że nie potrzebują s;,-.ukać wyżej wymienionych towarów, ani u obcych ani też u tych pMÓw 

" pozna1l. ::;kiem~ co sit~ naszą sprawą polskę na obczyźnie mało albo wcale nie interesują. 
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Piękne książ~l 
Bto lat ~&r?t}liu w l{r. 

1€-stw!e P<•lakiem. 1800 at 
l ~00. Ceun l 00 m1., 
przes, 1. 10 mr. 

=== Rodacy! popierajcie handel · przemys·t polski na obczyźnie.= 

K fllVaśuiewsk·, 
przy ul. Guei'}• naustr. nr. 9, o o o o BOCHtTM o o o o blisko :' \Viarusa Polskiego". 

8 o 
o o o o o 

Ojczyzna. w pit>Anich po-i, 
etbw polsk <'h ( Moom 
Wterazt! do deklsmo"t~Mla) 
Q,•na 4.80 nu .. z pr~eey1k 
5 00 mr. 

Generalny zastępca znanej fabryki papierosf!w Ganowicz & Wle ···1 lióski w Poznaniu. 

PM~ó Pown 
Podgórna ul. 12a. Bergstr. 12a. f 

Zakład p~~~ri~!~~rz~!~cielnych j 
bogatv wyrób gotowych ornatów, kap. stul od naj- 1 
tańsz\·ch do bogato haftowanych, oraz lżejsze acta-

1
. 

maszb, brokaty ciężkie. 
Chorągwie kościelne towarzyskie 

skromne i bogato haftowane wyl\_onuję na zamówie- l 
nie starannie i szybko. ( 

W. K a r ł o w s k a. f 
Pan Lu-dwik Kruczyllski w Styrum, Iieidestr. 150 l 

posiada próby moich materyatów, również. upO"Naż- l 
nienie do odbierania zamówierl. . l 
--BacznoŚ~-B;a~ia Rodacy! 

Polecam szanownej publiczności w Gełsenkirchen 
1 okolicy mój bogato zaopatrzony 

skład mebli, 
rozmait\ l : l :"7"': i ~ r:2;oni e rck, piece do. got<'wania i 
wszelkich r:t,eczy dv. nO\\ych. I .J ruszę m1uc Jako Roda-
ka popierać. 

A D A M B A R T K O W l AK, 
Gelsenkirchen-Hiillen, Wanner Str. 243. 

Rodakom daie się także na odpłatę. 
- -·· ----- ---------

·-----~--p-~-;z- n o ś ć P o l a c Y! 
~ za.nowny1n l(odakom w "Schwerin", Rauxel 

o!·.clicy 1~o lecam mói • 
anteres golarskm. 

volączony z składem cy~ar i pa~ier~sów. . . 
Polecam także papter do ptsama, Wiązarki, po~ 

winszowania, karty na nowy rok i t. d., 
Rodacy! popierajcie swych Rod.akow! 

Antoni Musiał, 
Schwerin-Rauxel, Bismarckstr. 19. 

Na ;;wia.zdkę. 
l(to od dzisiaj zakupi odemnie maszynę do, szy~ 

da, otrzyma 7% taniej, choćby na _o~platę; gotowką, 
czyli w trzech miesiącach 15% tam eJ. Karta poczto~ 
wa wystarczy a przybędę. 

Z szacunldem 
WALENTY NOWAK. 

A.tteli..:s:;~n, I3nlc!-:. <:ia;u;.:;~r. 8ł~. 

HOFFMANN 

. ,,."J.Hśeieiel: Alfons 
& COM • 

Kleczewski, 
ul. Bahnhofstr. 53. w Gelsenkirchen, ul. Bahnhofstr. 53. 

======· W sobotę, niedzielę i poniedziałek, 
· wielkie zniżen e cen 

n a k o n f e k c y i m ę s k i e j i o b u w i u. ,_.. 

Wielka pa.rtya uł•r'*" . ll'$ Dię7.Lit~b. szare, brunatne 

1

1 

niebieskie pr\\gi od 10, 12, 14, 18, 19,f>O do 26 Dl. 
--. 

·wielka partya ubrAń męaldt'b, w nnjnowszych 
wzorach od 13, 14,f>O, 16, 20 do 36 IDI'o 

Wiei--ąa partya ubrań ,ua chłopców, w n&j• 
nowszych angielskich wzorach od 1.90, 2.'20, 3,00, 

4.20, 5.00
1 

5.80, 6.50, 7.00, 8,.50, do l~ m. 

vVielka part;,·a SpOdiU na ni~d7.ielę, na.jnowSZfl 
wzory także kl-ó,j łydkowy, od 1,80, 2,00, 2,90 3 50 

' 4,90, 5
1
50, 6,80. 'i ,DO, 8 ,50, 9,00, 101 11,50, 

<lo 18 nar. 

Wielka partya pah·tnt~ ...... m~~fiik id,. szare. h1'U
""' natne i t. tl. od 9, 10. 11,.50. 12, 13,50, 14, 16 do 
-lo't ' 22 mr. 

Wiel~ a purtya l~ale1flt4w męsl4 ich. w pręgi, 
nujn. wzory I i II rzędnie od 12, 13,fi0, 15, 16,50, 

1R, 20, 23, do 36 nu. 

Półbuty dla mężezyzu bardzo mocne podeszwy 
od 3 ,50 1m·. 

D~o-m-o-.\'\-.e-trz-.-ew-1-. :{~i-d~l-a_r_Ji-ew_ia_--st-c-ie-p':-łe-,-t-y-:-::lk-·o ~ 

Wielka p.artya męs~ick i d~mskicJ{. trzewików pli
szowyeb. tylko l ,85 mr. 

'l'rzewiki do sznurowania i z guzikami dla wieku 
5- 7 la..t 2,50 m;r. l 
7- 8 lat 2 .10 rnr.l Najlep~Zfł skóra 
8- 9 lat a.oo litr.~ .b oł1ska .. 
9-12 l.a.t 3,40 mr. 1 
Wielka partya .trzewików sznurownn~·ch i ;~, gnzika
mi dla dzieci od 31-.J5 łyll;. o :.!,fil) mr 
Ciepłe pautoi1e dlo. niewiast. czerwone i cz:\nH' ., _ 

ort .),.JO 
Bóty dla m~żczyzn, świecqce z końsk!r.j skól'~', 

7,- lł!1~ 

Trzewiki "Bock~kalf" dla niewiast z guzikumi i do 
sznurowania 7,50 m~ 
Buty z dł-ugierni eholewami z okuciem i hez nsj
nowsza skóra końska 6,90 mr. 

Płłłf't•~•-, tlla d:r,u~f'i • ..,.,.c wiell·im wybo-rz.e, po 
zadziwiajf\CO tanich cenach. Knmas.ze rnęzkie i t~:;,p-;itd do sznurowania 

4,40 mr. 
Trzewiki dla. : nievdast ze L Rpn,qczkami eleganckie i "'"D-la_r_o~bo_t_u_ik~Ó-\o\-, _b_u_t~-, -:d-o~k:-- o_p_a~ln_i_r_o~b-o-ta-fęczua, z o
trwałe od - •,25 mr, J>uciem i bez 3,45 111!;. 

Trzewilli dla ftniev.iast sz:nur{lwane i z guzikami 'l'r.zewiki dla niewim~t. do sznurowania i z guzikaroi 
skr'H'H hońska, & spilkowa.tHl, 1;od gwar. trwałe 4,85 m. 3,- mr. 

~, __&:'..... ~ właści ciel: 

1 Oum&DD &1l; '-.JOmp. Alf. Klecżewski. 
ul. Bahnhofstr. 53. Gelsenkirchen, ul Bahnbofstr 63 

Z obwodu ~ milowe,go zwracam kosxta 



Codzienn~ pisn1o ludo\\'e dla Polaków na obczyźnie, poświęcone sprcr\vom Jlarodo\V~'ITJ, po lit) cznym i zarobkowym. 

Wycho{}zi codziennie z wyjątkiem dni poświątecznvch 
1 dodatkiepl religijnym p. t.: "Nauka Katolicka" z -t~/
JOdnikiem spolecznym p. t. .,G!os górników i hutni
ków'', oraz pisemkiem literackiero p. t. "Zwierciadle". 

· Przedplata kwartalna na p~czcie i u listov.rych wynosi 
J mr. 50 fen., a z odnoszemem do domu 1 mr. 92 ie11 • 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

" pod znakiem "t polnisch'' nr. 128. 

Módl się PI'BCUj l 

Za inseraty placi się za miejsce rządka drobnego druku 
15 fen., a za ogloszenia zamieszczone przed inserata)ni 
-1 Ofcn. Kto cZGSto oglasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za Hornuczenie z obcych jezyków na pol
ski nic sic; nie placi. - Listy do redakcyi, Drukarni 
i Księgarni należy oplacić i podać w nich dokladny 
adres piszącego. Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
korespondentów IJcz ich upoważnienia nic wskazuje się. 

------~------------------------------------------------- --------------·--
Nr. 275. Bochum (Westfalia), niedziela 29.agc Ustopada 1903. 13 

------ ---------------·--·· 
Hedakcya, Drukarnia i Ksjęgarnia zn~jclują się przy ulicy ::\fultJwserstra~~c m·. 17. - Adres: ,. \\'iarm; Polski". Bochum. 

--==~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~--~--~=~~~~~~~~~~~.~~-~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Rodzice polscy ! Uczcie dzieci swe 
JDówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
zniemczyć się pozwoli l 

Z wypadków dnia. 
1 Nowe sidła centrowców, zastawione na Pola·· 

ków na Górnym Ślązku. 
Centro,vcy widząc, że wieża centrum na 

Górnym ~lązku chwiać się. zaczyna, zamierzają 
na lud polski nowe si·dłac z as ta wić i to ~ postaci 
towarzystw, które zakładają, gdzie ich dotąd nie 
ma, a które następnie wszystkie tworzyć mają 
jedną, wieliką organizacyę. 

Spodziewamy się, iż tamtejsi Rodacy nasi 
na farooM'a:nych lisach centrowych się poznają. 

Zagarnięcie kościoła katolickiego przez pruskie
go fiskusa. 

"Lech" pisze: "Straszna wieść prz.ebiega 
miasto na·sze! Oto nasz stary po praojcach na

\ szych oddziedziczony kościól pofranciszkański, 
·1 w którego murach spDcZy;\vają relikwie. naszei 
· wielkiej księżnej, blogoslawionej Jolenty, '\Vl któ

rym to w kalż<kt niedzielę i święto nasz lud! pol
ski gromadzi l się przed ołtarzem Pana: Zastępów 
prosząc a litość i mitosierdzie nadJ nami - teu 

. ()io k<>ŚCiuJ zabrał gminie polsko-katolickiej fis
kus pruski! Czemu się to stało', nie wiemy, tyl-
ko gluche chodzą pogloski porojędzy ludem, że 
~bn:o ta prastara świątynia nasza maJ być 
zamienioną na symultaooy kośdół garnizonowy, 
i. że wskutek tego Polakom: katolikom przystęp 
do niej '\vzbroniony zostante. 

O ile w tej pogtosce pra·wdy, nie wiem~, ale 
t<l1 wiemy, iż to jest pra:wdą, że fiskus kościół 
rofranciszkański dla siebie za1garnąt" 

Telegramy. 
P a r y ż. Prezydent republiki irancuskiei 

ZWiedzi Rzym. Najprzód odwiedzi króla potem 
llOjedzJe do Neapolu, a wróciwszy do Rzymu o
trzYma posłuchanie u Ojca św. 

l( a p s t a d t. N a wiosnę zamierza król por
tugalski zwiedzić Airy kę. 

l Port Artur. Wic·ekról chiński juanszy-
kai w sprawie prowlncyi Mtrkdcn chce wejść w 
Układy z Rosyą.. 

I r k u c k. Dało się tu odczuć silne wstrzą
. śnienie ziemi. 

Polacy na obczyźn.ie. 
Organ p. Lamberta Lensinga "Tremonia" prze

ciw Pol:akom w Brocbu. 
WYŻej wym-ienione pismo powtarza starą 

baJkę, że wybory do dt>zl()ru i reprezentacyi ~o
ŚCielnej w Brachu, jakie się odbyły przed· rokiem 
~~tały dla tego unieważnione, ponieważ Polacy 
łlnte.rtl()żlilwHi niemcO'm wzięcie udzialu w w}'lbo-
~ch, ohsta wia:jąc we wielkich zastępach popo-
UdtJiu lokal wyborczy. 

Dosto.wnie brzmi to w "Tre1!1()nii" tak: . 
"Arn Wahltage wurden in den Nachmlt

tagsstunden die deutschen Katooliken von den 
P~Ien an der Ausubung ihres Wahlrechtes. ge
hJn<lert, indem die Polen das W ahUokal in ~ro
ssen. Scharen umstelłten/' 

Stwierdzić lllllsimy, że ,,Tremonia" zn(l\\ w 
najpodlejszy SJ}OS(.;h rzuca pot\'. arz na Poiakó\\ 
\\- Bru ch u. Polakom ani siG śnilo powstrzJ- my
wać nieme()\\ od udziatu '' \\ } borach, a wyhJr
cy przed lokalem zg-romadzeni byli to tal\ dobrze 
niemcy, jak i Polacy pomięszani ze soh<l. Z te
go, co pisze "Tremonia" możnaby Sctdzić, iż Po
lacy urnó\\ ili się, osaczyli lokal i żadneg-o nicmea 
do lokalu \\ yburczcgo nie dopnścili. Oszczer
czy organ centrO\\ y z Dortmundu zn()\V o jeden 
liść "Iauro'\\ y" stał się bogatszym. Takiell ,, ,,.,)_ 
wrzynów" nikt jednak pe\\ nie pan n kandydato
wi na pos!a nie pozazdrości. 

Musimy też 7aznaczyć, że jeżcli rzeczywi
ście \Vfadzy d11chn\\ n ej spra \\G tak przet!sta
\\ iono, to beZ\\ arunkowo '' haniebny sposób 
Monaster okŁamano. 

Czepia1 się też ,,Trcmonia'' ZIIÓ\\ ,,\Viarusa 
Polskiego" i po 'A iada, że przed rokiem Polac:s' 
w Bruchu·. ile prowadzeni przez ,,Wiarusa Poł
skiego" odrzucili kompromis z niemcami. Ej, ej! 
na co znó\\~ kłamiesz "Tremonio ?" K. om promis 
nie zastal za\\ arty, bo panO\\ i e centrowcy z 
Bruchu nie chcieli Polakom ust<:tpić tyle miejsc, 
ile im według ich liczebnej siły się należy. Nic 
,,Wiarus" \\ ięc tu za winił', lecz czupurni "laJH.l's
mani" p. Leusinga1. 

Zresztą lepiej uledz \\ walce, ale z honorem, 
niż poniżać się wobec centrO\\ych hakatystów. 

Po\\'inna też "TremDnia" nie zapominać, że 
ostatnie wybory.w Bruchu pokazały, że centro
wcy, to reakcyoni~ści, zac{)faiicy, którym \\ ol
ność \Vyborcza zupełnie nic znana. 

Londyn. Wsz·echnica Mickie\\'icza, jako 
wyższa niezależnaJ szko·la dla Polaków, PDWSta
la w Londynie, gdzie tymczasem zajmuje kro
mne porui.eszc11enie na Upper Tulse łiill Rd. 31. 
Przyjmuje tylko tych, co już mają kilka lat stu
dyów, uni'wersyteckich za sobą, i pragną oddać 
się naukowym badaniom w British Muscum i 
innych boga1ych zbiorach Iondyf1skich, pod u
rruejętnym kierunkiem. Utrzymanic razem z 
kieruki~m naukowym za niewielkicm wynagro
d'zeniem miesięcznem, a dla tych. oo się Z'Obo
wią;zują przygoto\vyv. ać na przyszłych nauczy
cieli' Wszechnicy Mickiewicza - bezpta1nie - o 
ile okażą wystarczające zdolności, wiedzę in za
lety charakteru. Zglosztnia przyjmuje gospo
darz \Vszccllllicy l\1ic!\iC\\ icza. Sta.nisia\\ \\'i t
kowski, 21 Upper Tulse liill Rd. London S. W. 

jan III Sobieski. 
Po śn1ierci króla Michała \\ ielu było kanuy

dat&w zagranicznych do korony, ale kiedy het
man Sobieski w czasie sejmu elekcyjnego wie• 
·chal z tryumfem do Warsza•wy, wracając z pod 
Chocima, otocwny dzielnem rycerstwein i jeń
cami tureckimi - z muzyką janczarską, \\ szy
scy ku niemu się ·zwrócili. l( toś zaw'Ołat: 

"Niech żyje Jan III!" i cala I(orona chórem to 
powtórzy la; tylko część Li tv. y z trzema J ... ac an1i 
na czele, sprzeciwiała się temu. Wtedy OŚ\\ iad
czyl hetman, że jeżeli się \\-szyscy nic zgodzą 
- nie przyjmie korony - zgodzili siG PacO\\ ie, 
widząc że się nie ostoją przeci~vko wszystkim. 
W sam dzień Swiętej Trójcy zostat obwotany 
królem Jan III i przyrzekl, że będzie więcej 
przesiadywal w obozie niż w domu. 

Korona.cyę musiał odtożyć Jan III na póź
niej, z P<nvodu no\v{!j napaści Turków, z który-

mi \\'Ci<lż musiał \\ alczj ć i j11ż prawic całą 
Ukrain Q od.zyska!. Nast<;pnego rok!l 1ó75 Ibra
him basza \\kroczył na l(uś z 60 000 \\ oj ska i 
zd<iżal d(J L'' O\\ a. Król stam\l tamże z 2. 000 i 
kiedy Turcy mia to oblegli, kazał dać -ognia na 
znak swojej obecności. Turcy na ten znak 
pi e: rzchn<;li, bo osoba Jana III była dla nich wiG
ksz:s'm postrachem, niż cale \\ ojsko. Led\\ 1c ci 
·odstąpili, zbliżyło si~ 40 000 Tata.rÓ'\\. Król sta
na'. na '' zgórzn vVysokiego Zamku, Tatarzy za
JGli płaszczyznę; \\ pól godziny zostali Z\\ ycię
.ż c lli. Król \\Śród \\alki \\O{al: .,(u)rą Jezus! 
Pan J c zus mu też cudo \N nic dopomógł. Był0 to 
na J)(KZi.ltim Września, a śnieg spadł: to do re
szty przeraziło~ Tatarów i pierzchnęli z pod 
LW'O \\a. W tym to czasie oblegli Turcy Tr~
bO\\ IG, gdzie się br·onił starosta Chrzan O\\ ski. 
Już siG mia! podtlać, kiedy pani Chrzanowska 
\\ cszla z mieczem. grożąc mężowi, że jeżeli siG. 
podda. to jego najprzód, potem siebie rym mie
czem prz.cbijc. To \\ strzymalo starostQ - nic 
poddał się. 

\Vrócii król potem na koronacyę do· Krako
wa. która'. 'i G odbyta: 2 lutq~o· 167b r. 'vV \\ ilię 
dnia tego odbył ~G pogrzeb d\vóch króló\\ : Mi
chała i Jana l(aiZimierza, który do\\ iedziawszy 
się o \\zięciu }(amieńca przez. Turkó\v, umarł 
paraliżem rażony, a· zwłoki jego sprowadzro.tlO· 
z Francyi, by pachO\\ ać na Wawelu. 

Ńa sejmie koronacyjnym oświadczyli się 
Polacy z gotol\vością posta,,\·icnia 100 000 wojska 
ale kiedy \\7\krótce potem Ibrahim basza Szejtan, 
(Szatan, tak go nazwano) wkroczył z 100 000 
Turkói\\, zebra'to, się rycerstwo ledwo 16 000. 
Z taką garstką ok;opal się król w obozie pocV Zó
ra wnem nad Dniestrem, gd'zie dlo ni·ego1 Turcy 
przez kilka tygodni straszliwie sztwrmowall. Da
remnie jednak - i w kof1cu prosili o ·okói; król 
przystał na to, bo dłużej nie p!Odobna mu było 
się bmnić - ale przez opieSZlalość Pol~ków1 nre 
odzyshano I(amierka i Podola wówczas, choć 
mieli na czele Jana lU! Turcy prosili potem jalko 
o laskę, żeby mogli oglądać "lwa niezwyciężo
nego· pólnocy" - w czetn im król dogodził. 

Po traktacie 2óra\\ ski1m przez lat krlka 
tn\ al' pokói, bo nie mógł król zebrać \Vojska, a 
ob~e pai1stwa nie myślały o tern, żebY! dać po-
moc. \\krótce też r one poznały, 00 to jest m1eć 
Tu rl ów nad1 glo\\-·ą. Cesarz zawarŁ z kr6lem 
PDlskim przymierze, że sobie \\ z:a')em pomagać 
będ::1. Okazala się też \\krótce. teg-a potrzeba, 
skoro 500 000 Turków pod d'o-.vódZt\\ cm \\e
zyra K.ara-Mustafy, zamierzało pod! \Vicdct1 r. 
16 3 i oblegi stolicę Austryi. Pastrach ogarnąt 
niemcy i całą Europę - cesarz uciekt z mia
sta. I(ról Jan byt \viedy w Willanowie - tej 
ślicz.nej siedzibie swo·fej pod \Va·rszawą; tmn 
przypadlo do nóg jego dwóch posló\'. cc arski 
zaw'olał: ,,l(rólu ratuj Wicdc!1 !'' a papieski .egat 
d·odał: ,.I chrześciaństwo!'' Nie za Yahał się ani 
ch\vili król pobożny, a te zebra\\· sz.y na; prędce 
ile mógł rycerst\\ a, t. j. 22 000. wyruszył pod 
\Vic-dei1. To\varzyszyl mu najsr.arszy syn, kró
le\\ icz Jakób. \V Częstocho\\· ie zrobił król vo
tum, że rniecza do pochwy nic \Vtoży, póki Tur
ków nie pobije. W I(rakm ·ie na 'więto Wnie
bowzięcia krz.yż.em leżał podczas nabożelistwa 
poczern mszyl dalej. \Vszędzje niemcy witati g~ 
z radością, a książę Karol Lotaryński i inni wol
d'z.oi\\ i e poddali się pod jego dowództwo. Dnia 
10 września stanął król na Kalcnbergu pod Wie
dniem! zkąd utirzał niezmierzony. okiem• obóz tu-



:recki i Dblężone miasw. Osobli\\-szym trafem 
znalezic•no ,,- jednym kościele obraz Nlatki Bo
skiej z napisem lacil1skim: ,,A Z\\·ycię.zcą bQdz:.c 
Jan·'. Przed bitwą kapłan -cdpr.awiaiący Nlszę 
świętą w nami·ocie, zamiast p.O\\"iedzieć na krll·l
cu: "!te mi·ssa es t" - wyrzekł po łacinie: "Z.\\ 'Y

cjęż.ysz Janie" (vinces Joanne) - satn o tem 
ni·e wle.dząc, bo to się stało cudownie~ że mu 
Duch Swięty słowa na usta p.adaf. \Vszystkim 
·więc nadzieja ducha podnios-ła. Na·~ pamiątkę 
dn:ja tego, król pas:c·wa1 syna S\\rego na rycerza. 
Kiedy już król wszystko ·należyde rozporządził, 
dnia 12 września .od świtu zaczęła się \Yalka. 
Turcy nie wiedzieli, że sam król polsld na cz.ele, 
toteż Jdedy posłyszeli o tem, stradU całkiem 
serce. Kró1 l\aza-1 uderzyć na sam nami·ot '\Ve

iZyra; ten nie \.dele myśląc uciekł, a za nim Tur
cy pierzchnęli i cale ich ·w:ojsko poszJo \V roz
sypkę. \Vszystkie s:woie skarby, zbytki i prze
pychy poz·osta\vih vv -obozie, który się stal ·lu'" 
pem ZW'ycięzców. \\li,eJka chorągiew Mahometa 
dostała s·ię vVI ręce 'króla Jana, a on ją pos1'al Óf
cu św. pisząc w najwyższem u11i.esien.iu: ,,Przy,. 
!bylem, ujrza:tem, Bóg z·wyciężył". \tVjechat po·
tenT Ja n III do \Vie<frna, gdzi-e g.a jak zba\vcę w i- . 
taJno; w k:ościele Jcról zaśpie\vał ,.Te Deum" i 
łuzyżem Jeżal d'ziękując Bogu. Przybyt późni-ej 
i cesarz, ale zam.fast wdzęcznoś.ć >dk.azać s\v·emu 
\VY'ba·\~ "cy, nie raczy! nawet pierwszy uchylić 
kapelusza, żeby ·s.obie nie ubliżyć. Dopiero kie-. 
dy król1' p'oldiniósl rękę., żeby wąsa poykrędć .
Leopold \)rędk10 zajął kapelusz · i wybąknął kHka 
wyrazów wdzięczności. Król Jan w~te-dy po:vva
·żnk uchylłf ~alpaka i ·odpowiedzja.f': "Milo mi, 
drogi braci·e, żem ci tę małą uczynit przysługę!" 

Kiedy tak Polacy obcym! pomagali, poblo
gosła\\'il im Pan Bóg, DOi '\\il tym samym czasie 
Andrzej Potocl\'i w:vdzieral Turkom zamki na 
Potdb lu i1 U uadlnie - z wyjątJdem I(an1ic11ca. 
K.Tól po. P'O\Wrode zd10byl na Turkach JazJof\vi·ec 
w obecności królowej Marysienki i pos1ów za
,grani·cznych. 
Cesarz rui.er.a:z jeszcze potrrebowal teg·o, którego 
nie\vdzięcz.nością obraził -czynH mu piękne o.
'bienke, namawia-ł' do ·wypraw na WD-toszczyz.nę, 
aby tym .sposnbem Turcy byli ro•zenv~ani i jemu 

LELUM POLELUM. 
10pwiadanie historyczne z X wieku 

napisał 

Walery Przyborowakł. . 

<Cią~ dalszy.) 
Sambor tymczasem, korzystając z zamie

szania, popełza~' w bok .o kiLka: kr'okó\\r i ukrył 
srę za wrelką nkhą. Dobrze z.robil', bo właśnie 
-.v tej ohwi.ll wystąpiło. na brzeg kilkunastu pLe
szych, uzbro}o.nych w wiclk.ie żelazne _lu~i, i D
pierając je jednem kof1cem koflcem o Ziemię, pu
śdli kilkanaście strzat w miejsce, skąd poprzed
niiO Sa m bor s trzelat 

- Psujcie strzały, p~suicie - mruczał Sam
bor - a ja tyn1czasem choć jednego muszę na
sz.pi:k,mvać. Teraz: hędę mierz.yt we łby i zjede 
biesa, ieżeH który z was ziemi świętej gryźć 
nie będzLe. Krzesław przecie, jeśli ma: ocz:y i 
mózg, zrozumie oo się święci. 

T.o rz.ektszy naJo-żyt nową strzafę na ci~d
wę, ,,"stal na nogi, ukryty ciągle za d'rzewem. 
Olcha na parę lokci od ziemi diielfla swój piel1 
na d\\ ~1 wielkie konary i w tym· otworze wta:śnie 
umieścif Samb-or kioniec swej strza~y. Teraz 
mierzyt d.tużcj. \Vz.iąt na cel ja!kieg.oś wys.okie
go Niemca., któPego ciał-o rysowato się wyra
ziście przez mgłę. Strzała świsnęła i Niem·iec, 
i:raHony "" t\.varz, rzucił rozpaczU~vie rękami, 
jakby się chciał powi-etrza uchw.ydć i z gtoś
Tiym krzykiem pad'J na ziemię. Zamieszanie, 
wrz.a'\va, przekleństwa groźne t~O'zległy się po 
cahrm obozie nremie.ckŁm. Por-wano rani,ornego 
i .muieskmo \V głąb, a strzały, wymierzone na 
brzeg przeciwny, sypały się jak gra.d! w drzewa, 
tn ·ąc liście i płosząc ptactwo dokoła. 

Sambor ukrył się za olchą i· śmial się ci
chym śmiechęm - szepcąc: 

- A psubraty Niemcy, powiedziałem, że 
·nasz.pilkuję choć le:d:neg'o . i naszpikowałem. A 
oo? dobrze ci teraz rabusiu? Mas2J za sw'oie, 
m-rusz! 

Umilkł, obtarł pot z czoŁa i rzekl: 
- No, a cóż tąm Krzeslaw1 robi? 
Sp.ojrzat r13! obozowisko po-lslde. I tam! ruch 

p.o\\ stał ogromny. vVafy i zasieki zaczen1iały 

:W IARU! POI.:SK:t. 

nie grozili. PrzyrzekaJ za:\\·s.zc pom.oc. lecz jej 
nigdy nie dawaJ. Zeby także Mnsk\n~ v.-ciągnąć 
do związk11 przeci\V Turcyi, za\\'arl król z nią 
r. 1686 pukój Grzymuttowski {Tak nazwany, że 
za pośrcdnktwem '''oiewody Grzymuftowtskie
go zawa rty) nieszczęśli\\ry, mo-cą któregn od
stąpi.f jej ziemi·e rozejmem Andruśzo-wskh11 cza
SQI\V'O jej dane. M i1mo tO' MDskwa po-m.ocy mu 
nie da\vała. Król kilka razy \7\ry-pra\Via.J' się na 
Wołoszczyznę, żeby ją odzyskać i uczynić Pol
sce zasłoną od Turcy, pobił tam nieraz. Tatarów 
i Turkó\\", ale wracał zawsze z. niczem. tyle by
lo przeszkód - bez wody, ~yvvności, wśród pa
lących się traw - w:oisko \.\Taca:lo zgł:O\i11iak i 
\\ "Y n ęd'zn i a l e 

Tym·czasem \Y kraju dz.ia.lo siG- coraz gorzej: 
nie1ad, niez.gody, bezpra\via. ZrywaJy się sei
my jeden po drugim. tak , że w ostatnich ta:tach 
pan·otwania króla Jana nic; był·o sejmu, ho się kl'ó
cili i rozjeżdża!; przed zaczQciem. Król zbo-la
ly, w smutku pędzil dn:.i S\\'1oje, doznając nie
\vdzięcz.ności _od tych, którym dobrodzicjstw·a · 
sypai. CbciaJ z.to.żyć koronę, ale go: Polacy u
błagali żeby został. 

Wreszcie nadeszta c.hwila, \\ ' której wielki 
nasz l.Johatcr miar Ś\viat te.n pożeg11a,ć. Już Tur
cy byli· tak przc.z nie.g·o złamani, że rnogta ich się 
nk lękać Europa. Tknęty apopleksyą, po przy
jęciu Sw. Sakramentów, w sam dzie!l S-...v. Trój
cy r. J 696 odd1ał' Bogu ducha. 

Kiedy lcżal na ]\atafalku. królow1a zdjęła rn.u 
kor01nę z g(owy i schowafa, bojąc stę, żeby iej 
syn, Jakób, którego nie hJbi1a~ nje zabrał. Wi
dŻąci to Matczy!lski, stary tD\varzysz. brc·ni kró'~ 
la Pana, zdjął' s·wój hchn z glo\YY i w'fożył na 
g'·Ot\Vę zmar{ego. vV istocie, była to naj\\tła

ści\•tsza. bohaterowi ozd.o·ba. 
=== ... :sa 

Ziemi~ polskie. 
Z Prus Zachodnich~ Warmii i Mazur .. 

Toru1l. VVedh.tg m~orycdi cJila dyecezyi 
chc,frni11skicj na: r-ok 1903 jc.st w trzech parafiach · 
torul1skicb - do tego należy i Mokre - katoli
kó".v: l. par. Ś\\ - . Jakóba 2884 - 2. św. Jana: 3146 
- 3. u P. Maryi 11,559 dusz, razem 17,589, po-

od ciekawych, z gródka, z poza często ·łu wyglą
dały liczne twarze a na• wie-żę w.laz.t jakiś mąt 
i machał czapką na1 brzeg przeciwny, ku Sambo
rowi, jakby: go witał. 

,.-- Ano, w~iedz~1. że tu jesteśmy, ale lcpiejby 
pono zrobili, żeby zamiast p-owiewać czapkami, 
oo się P'SU na budę nie zda, \\ 'ysłali choć jedną 
Jódź, pó1d jest mgła. , łia! naszpikuję jeszcze jed
no ścierw1o niemieckie i pójdę 1nych chłopaków 

· za\vołać. bo co siedm Juków, to nie jeden. 
Sfońce już zupełnie \Vydolbyf.o Się Z poz.a 

drzew puszczy i słało weso~e. zł·ociste promie-
. nie 1b rzckc i obozo\viska pelne ruchu i wrza

wy. · 1\'lg'la pod wpływem tych promieni, roz
rzedzała się, nikła, zapaldala w ,, -.odę, lub wiel
kie.mL plachtami plynęla ponad drze\vami lasu: 

Sambor jeszcze jedną strzalę puści{ w ja
kiegoś str~żnika. stojącego nad samym brze
giem rzekL. j· ta;k szczęśli\, · ie. że Niemiec ru11ął, 
jak ciężka. kłoda w w-odę i utonął. 

Sarn!J.or nie czekaJ. co się da:lcj dziać będz·ie, 
tylko żywxJ pocz.ąt pe .lzać ku sw'oim towarzy
szom. Zachowywał się tak zręcznie, że żadna 
gałąź. żaden liść prar\\ctie nie drgnął. Gdy nako
nie'c znalazl s.ię na miejscu, gdzie poZQStawiJ 
SWY'Ch \VIOjalków, ci spali snem kan,ienn~nn, a 
komary i muchy obsiad~y ich spocone t,\rarze. 

- PstPo we łbie, pstro we łbi·e! -.mruczał 
Sambor - śpią jak w S\\·ych chatach i w czasie 
pokoju. . 

Z trudności<{ zdn1ał ich pobndz1ć. Otwie
rali zaspane btędne -oczy i znów je zamykali. 

- Wstawajcie - wołał Sambor - Niemcy . 
na rias idą. 

Pozrywali siG przecie, przecierając oczy ku
lakami, drapiąc się p_o łbach, ziewając szkaradnie 
i gf.ośno. Ody \\-reszcie oprzytonmieli, Sam.bor 
rzeki do ni'ch: 

- Otupie chtopcy, któżto śpi \V obliczu nie- . 
prżyj'acicla. To tak samo jakbyście chci-eli, by 
Niemcy przyszli i porzezali was. jaJk baranó,,·, 
Da,lej, mszajta za mn~ i czyflta to san1o, co ia 
czynilĆ będę. Milczeć mi jak ryby i p.osu"rać 
się <Jstróżnire. Styszyta, jak Niemcy wrzeszczą. 

Jakoż wiatr przyniósf szum i wrzawę ni·e~ 
daleką. naw'OłY\vania, krzyki. pl"zeideństwa nie
mieckie. Sambor posunął się naprzód w mil~ 
cze11iu) a wojacy w ślad za nirn pefzatl, gdy o~ 

między tymi jest Niemców katolików tylko, jak 
sami podali, 1300 do 1400 - a wi.ęc 16,000 ·kat. 
pol. 

Na 16,000 katolików Polaków wybrano 2 
woJmanóW (na: Molkrem) a dwaj prawyborcy 
panawie Tilk i Gerson wybrali w Strezfnicy (,; 
l. kla\Sie) także 2 \Yalmanów. 

To1 naj'l:epiej charakteryzuje pruski system 
\Vyborczy. 

Dzierząźno. Dnia 23 bm. abelrodzili tu mał~ rod' 
żonkowie Pa:wet Liss z żoną 1V1aryanną nader \dG! 

. rzadką uroczystość dyamentowego wesela~ :indi 
Szanow.ni jubila-ci są ies·zcze stosunkowo tzeźc:y. ··haft 

Wąbrzeźno. Właściciel dóbr · .FackJng p 
sprzedał folvva:rk swl~j l(ielpi·n, Olbejmuią,cy 1240 dn' 
n~orgów, komisyi kol-O>nizacyjnej. Jest to 19-ty 
folwark, który nabyta kDJonizacya 'W tutejsZym 
p-owiecie. Jest ona: obecni·e ;właścicielką 20 pro~ 
cent calego obszaru -majątków• ziemskich powia ... na: 
tu wąbrze:skiego. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Poznań. Majątek Augusto·wo 24000 Obszaru 

mbrg kupila komisya · kolomzacyjna od\ pana 
Ro·ggenbaua za 400 tys. marek. Niem-cy robią 
kap:italne interesa .na sprzedażach kom!syi łm~ 
Jonizacyjnej pruskiej. 

Inowrocław. Przypatrzmy się, pisz.e "Dzien. zr 
Kui.", jak na kwestyą, która jako elementarna 
zasada politycvna w państwie k011stytucyjnem 
ogólnie winna· być uznaną. zapatruje się prezy
dyum1 bydgoSki-e i władze komunalne. 

Dnia 28 marca rb. odebrał p. I burmistrz w 
InowfDdawiu następujące pismo: · 
Der Rcgierungspr~i.sident. 

428 P. S. 
Bromberg, den 28 Marz 1903. 

(W tlómarczeniu). 
Aby przy nadch.odzących wyborach do par- iu 

lamentu i sejmu pruskiego ze skutkiem (tun- rze 
) ~\.: lichst zw-ycięstwu pałskiemu .kandydata prze-

art ciwdzialać, jest obowiązkiem każdego Niemca, 
swe pra\VIO wyborcze w narodowym kieruillkH 
(Sinne) wykDnać. 

Nie \V: najmnierszej części (Ni.cht zum we
nfgstens) są podług treści uchwaty ministeryal- ·~a 

pełzał, zatrzymywali się, gdy o.n się zatrz-ymY· 
wal, tlunnili odde>ch w so-bie. Tym sposobem tfu
staLi się nad brzeg rzeki i ukryli 'za kilku olcha- .. 
mi, patrzą-c stąd' na jasno oświecone przez sł-oń- ;e 
ce obo.z.awisko niemieckie i na ruch w niem pa- -
nujący. Łucznicy :j procarze niemieccy rozsY
pali się po brzegu, poukrywali za drzewa i siW
wie, i nie przestawali zarzucać przeciwnego 
brzegu strzałami i kamieniami, choć rm oddaw~ rn 
na nikt na to mie odpoi\viadat ~~~ 

Samb'or, opatrzywszy to wszystko popetza~ rs 
od jednego d!o drugiego swych towarzyszy r 
szeptat im do ucha: 

- Mierzyć dobrze. Strzał na darmo nie pu
szczać. Jeśli masz luk niepewny, weź się d,OI 
procy. Krzestaw wie, że tu jesteśmy i tu jeno 
patrzeć, jak łódź wyszle, a tymczasem możemY 
niemców sprzątać, lak psów wściekłych. 

l 

Jalmi nle'kiedy, rzadko, ale za to pewną rt-
ką wymierzona strza·la lub ka'mień wyrzucony z· 
pJ"(JCY padał na niemców i rani{ i'ch lub zabijał. 1e 
Sambor ani jednej strzały nie zepsut, a gdy spo- In 
strzegl, że mu ich m-oże zabraknąć, zbierał rtie
mie.ckie, których pełno było d'okola i odsyval 
napowrót niemcom. Kiedy niekiedy spoglądał 
na oboz;ow:isl<o Krzes4awa, gdzie ciągle krędfu. 
się na wałach mnósi\'!;o Judzj, gdzie ·rozpoczęto 
się strzelanie \VZ.aiemne z niemcami, gdzie ma
chano ku niemu czapkami i wlóczmiami, .krzY· 
c-zano: bywaj! · byw·ai! ale nlkt nie myśla~ łódki, 
spuś-oić, choć przecie musiano je posiadać. 

- Bodaie-śoie przepadli, osły! klął Samibor, 
cóż wy myślicie? - ja będę się bil 7. n.i~mcamł, 
a \vy się patrzeć na to będz.ieta. Bodaj \Vas siar.. n 
czyste zmory udusiły. · 

Tymczaseln \Vaika z niemcami' nie ustawała, 
a1e terazmia-ta przybrać ona inną formę. Ni·et11C~ 
z rzadkości strzałów osądzili widać, te nie n1J.tSl 
być \v:ilelu przedw·nj'ków i postano-wili do nich 
póiść. Spuszcl'Jono na wodę w1relką fódź i ·usia· z 
d·ło do niej dziesi~du rycerzy, okutych w że1a20 1 
od stóp do gł&'\\' i o·stouionych ogromnemi tar· ik 
cza.mi. 
~ N()! - szep·nąt SambO'r, patrząc na to _..

a'lbc będziemy mieli lódź, ałho nas niem·~Y. ttie .. 
dzą. 

(Ciąg dalszy Hastąpi.) 



. dnia 12 kwietnia 1898 urz~dnky pow-ołani 
~J ~'stlde swe sily spra,·vie narndo\Ye.i poświę
~z(ale ihre Krafte in de~ Dienst der nahonalen 

2 ·'·he zu stellen); to będz1e im tern latwiejszem, 
3\ewai nie można przypuszcza'Ć, aby roz-

; n clenie się niemieckich partyi zdecydowaniu 
z wyborców na teg·o lub owego kandydata 
· eszkadzalo (erschwe.ren). 
· Wykonanie tego najważnicjszeg·o zadania 

_ rod'O\VegO wkładam na pana jako wyraźny 0-

r ~iazek i w•zywam pana do· pouczenia (ver
~ ,.ndi.gel1l) nrzędnrków pańskieg-o resoru (Oe-
• ·';1aftsbereiches) w odpo\vied'ni sposób. 

rodróży urzędorwych trzeba o ile możności 
dniach wyJboró\V uni'kać (sind zu vermeiden). 

\V zastępstwi.e. 
Prhr. v. LtitZO\\~. 

Do 
'"' na' I Burmistrza 

w Ir1'0WrocJawi'u. 
Pism.o to obes1al pan burmistrz urz:ęd'owo 

zez, woźnego wszystkim urzędnikom '·, od se
eta.rzy miejskich p·otCząwszy, a skoi1czy\vszy 
stróżach nocnych, do \viadomości i każdy u

Gdnik rodrYisem musiał stwierdzić, że byfo mu 
_ zed~ożone. · 

W taki to' sposób W'plywa się na wybory! 
zr to .. się zgadza z prawe.m? 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Strzeilce. W Spa1~oku spałiły s1ę dorrn mje

.ka!ny i stajn~e wraz z inwentarzem, należą.ce 
chałupnika Walentego Jnszko. Ponie\\·aż 

·Jko ·budynki były zabeztpi·ecz.one, ponosi J. do
rć znaczne straty. Przypuszczają, iż ogief1 zo
l podiożony. 
Głogówel<. U hotelisty Ba11111a grało w 

_ iu 14 sierpina 4 g·ości w karty. Pa skoflCZiO~Iej 
_ rzeżądat handlarz Bartel z Biały od hotelisty, 
_ Dl' mu dal 50 m r .. poni.eważ przegra{ takowe w 

rty; w .. przeciwnym razie grozi'{ hoteliście. że 
l zademmcyuje, iż po·zwala usi,ebie na gry ha
rd.o\rne . TaU\ też uczynił. Atoli sąd w Prud-

- klr uwolnH hotelistę, orzekając, iż nie chodzi~to 
cale o ~rę nie.dazw~oroną. Natomiast demm
'ant zo-stał skazany na 2 miesiące więzi·enia 1 

• oszta1 procesu za \vymuszanie pieniędzy od ho-
Wieszowa. Na tutejszem domi·ni'um skra

. 011<0 3 mi o-de bardzo wartośdo\ve konie. Z to-
- iei cl'otąd nie wyśledzono. 

.... _~~w · a t ZSJII 

Wiadomości ze świała. 
Z Turcyi. Książę czarnogórski Mirko gu

ernat.orem Macc:d·onii. Korespondent caro 
rudzki' "Petit Ble:n~~ donosi, że książę czarno

t orski Miko{aj dokłada! \V poroznmieniu z mo-
rstwami staraćl, ażeby syna jego Mi1"lm prze
Jarzono jeżell nie na gubernatora, to na- gtów
o komi-sarza Macedonii. Za księdei"n Mirką 

• oią Wtov.::hy, Anglia i Prancya. W sprawie tej 
ril \~t Cawgmdzie minister czarnogórski Bu
x·icz: 'Ołó'A·'ny·m przeciwnikiem kandydah1ry 

1~ia Mirki jest Austrya, .która obawia się dy
t:yi czarnogórskiej jaJko dom.ni1emanych przY

IYch . .,,,,ladzcóvv·.- sf,of\vian baJkal'1skkh. 
Ambasador rosyiski oświadczył' z polecenia 

\e~o · rżą d u P~orcie, że .Rasy a dornag-a się \Vy
lnJenia · wszystkich \:\.'anmków, dotyczących 

- acedloiiii i że w razie odrzucenia kh przez 
rtę, \\'YStąph1 }nne mocarstwa z Ż<t.daniami i-
~erna ·dalej. Rów•n.ocześnie dono·szą z \Vie
Ja, że. p·Qse.ł turec'ki Mahmud-Nedrm-bey usilo
i r~a-1\ro.nić Austryę do ustępstw, atoli bczs>ku-

- znl'e . l ' . 
- l 1 ~ J~ponH. Wedle wsc.hodi~io-.azyaty~!dego 
i, ~ 0Yda dn parlamentu Japonsktego \VeszJa 

ls'· t k c~lt e ostatnich wyb_orów z.nowu zna-czna 
, .. ~.. chrześc.ian. J tak poseł z miasia Jokoha-

1, ~· chrześcianin Sz.i.mada, który juz lat sześć 
ncta~ p:cselski. dzi·erży1', zerstał wybranym na 
~ 0 . 1 utrzymaJ o jednę trczcią więcej gl:osów, 

a, Zeh PTZy przesztych wybora...:h. Chrze.ścia-
,y ~ern: i.es~ talkże pose·ł z Tokio. \N ogóle dużo 
si a zesc.tarn zajmuje w Japo.nii bar-dzo· wysokie 
b ~~O\\"tska; pomiędzy nimi s~: jede:ll minister, 
~- Och sędzióvt-' izb,,. kasacyJ·nPi d'\\róch se:kre-rzy . .Y • v-;~, 

K) . ~:ar1amentu, d'\v'óch czy trzech u rzędnlkó:w 
r.. .krn.mr-sterstwie i ·ca{y szereg wyższych urzę-
~~ . d .. ac. . ~rzy sądach apelacyjnych, ,pr~Y a n:uu-:1 ttd. · W obecnym· parłamenc-te z:asmda 

~.. }'~/Ześdan,;. j~den z ~lich reprezentuje oktęg 
~· 0 buddyJs:k:i, a pomimo tego został wybra-

,.,: Otrrom~t-ą większością. \;V m-a•nrnarce k4pi .. 

tanowi e obu naj\\· ięk ·zych okrętó"- są chrze
ścianami. T ZJ' naj\\ iększe gaze.ty w· Tokio na
leżą do chrześcian a na czele redakc:ri \\'ielu 
innych stoją także chrześcianie. Dobroczynne 
zakłady stoj<1 prawie bez wyjątku pod nadz·orem 
i dyrekcyą ehrześcian. 

Z Chin. Rosyanie obsadzili znowu Hai
czung, oddalony od NiucZ\\·angu około 30 mil na 
północ. 

Pomiędzy Chinami a Japonią toczą się tajne 
układy w sprawie wspólnym krokom przed\\' 
R.osyi. Prasa japol'1ska nie · poda·je szczegółó\V 
o tych ukladach. Dalszy tele·gram donosi, że 
generat chiński Mah otrzymał rozkaz poz.osta
nia na razie '" Szanhai'kwan. 

Z Ameryki. Z wyycięstwo rewolucyi w 
San Doming-.o jest zupełne. Prez:yuent Vos y 
Oi1 \VTa.z z ministrami umh.11ąl na po:ktad statku 
niemieckiego, miasto poddało się, a ludność wy
prawiła powstalkom owacyę. Pawstaf1cy strze
lali na stnjące na kot\\icy okręty. Pe·wien statek 
niemiecki, który w[ózł dla wojsk rządawyeh 
amunicyę, odpowiada! na ogie11, aby ułatwić 
wyładowanie. 

Z różnych stron. 
Rodacy! Teraz \Vieczorami dos~rć czasu do czy. 

t<J.nia. Dużo jednak Polaków nie ma dotąd pisma pol
skiego. Tych opieszatrch trzeba zachęcić, aby na 
~rudzień zapisali .,Wiarusa Po!skiego". Prenumerata 
no ~rudzie(! \Vynosi tylko 50 fen., a za odnoszenie do 
domu dop!aca się 14 fe11. 

Scbonnebeck. <1órnik Tiillrnann zostat w kopalni 
.,Holland" ta.k pokaleczony, ii skutkiem odniesionych 
ran umarf. 

Sterkrade. \V kopalni tuteJszej zostalo 6 gónJi
ków okaleczonych. DwC~j już umarli. 

~ecklin2hausen. \V kopalni "Blumenthal" spot
kaJo nicszczęście gór11ików Hustera i Klitenhrinka. 

Nowv Jork. Tajemnicze r.niknięcie w,foskiego 
księdza Cirringiona \\' No\\·ym Jorku wielką wywo
falo sensacyę. Ks. Cirrinp;inna, krewny kardyn<!ta 
R,<J.mpolli, zostat wez\vanym z bfszowaną depesz:a na 
dotąd nie wyśledzone miejsce i z11iknąL Przedtem 
zaś odebrat po dwakroć wez\vanie. by złO'l.yl na 
wska.zane mieJsce 3DOO dolarów, jeżeli nie chce, by 
go żamordowano. NajenergicznieJsze poszukiwania 
policyi nowojorskiej pozostary do dzisiaj bez skutku. 

Nabożeńsfwo pQlskie, 
(Przedruk dozwolony.) 

H er n e. 
N'aboże(Jstwo pnlskie z kazaniem dnia 6 grud11ia 

po pofndniu. Sposobność do spmviedzi codziennie . 
Ueckendort. 

V/ niedzielę 29 listopada n :;;odzinie 4 po pofudlliu 
kazanie polskie . 

H i.i li c n. 
Kazanie polskie odbędzie siQ o ~odzinie %4 po 

po.ludnitL w niezlziclc 29 listno8da. 

g ĄfW 

Towarzystwo śś. Piotra i Pawła w Marten. 
\V c1.wartek rano zasnął \V Bogu gorliwy czto

llek naszego Towar;;;ystwa 
śp. francłs1.ek Szymaniak. 

Pogrzeb odbędzie si~ \v niedziele dnia 29 b. m. 
01 go'C!z. 4 po poL z domu chorych \\' I(irchlinde. Szau. 
czlonkowic powinlli sie stawić o godz. 0,3 w czap
kach , i oznakach na sali pau a Korte. O liczny udzia.r 
'" pogrzebie prosi Z a r z a d. 

l Ul 1!-1 WWMAU*'i *Bil --
Towarzystwo św. Alojze~o w Weitmar 

donosi swym czlonkom. iż \V paniedzialek 30 listopa
da o godz. 8 rano odhędzie się pogrzeb 

śp. żo11y Teo.fila Stenceł. 
Upra~za się orzcto ;:~by czł'onko"\vie jak najliczniej 

się stawili, o godzinie t ~8 na sali posiedze1i w c:r.ap-
kach i oznakach towarz:rskich. Z a rząd. 

UDIBiiifM 'l III 

L ii t g e n d o r t lł1 u n d. 
Donoszę szan. Rndakolll l Rodaczkom, iż polskie 

naboże11st"·o o-dbędzie się 'v\' niedzielę 29 listopad;; 
zaraz po nieszporach tutejsz:rcil katolików o godz. 
3. Proszę wszystkich Rodaków i Rodaczki, aby ja'\\ 
najliczniej przybyli na nabo%e·t'1St'\VO, nie tylko z Ltit
gendortmund, <de i sasiednich parafii i nie zważalcie 
na powietrze. że iść nie możecie i nie wykręcaide 
się. jeno przybądźcie jak naiticzniej. 

Sz. Kamiński. 

Wiec polski w Bruchu 
w sprawie wyborów kościelnych odbędzie si.ę w 
niedzielę 29 listopada o godz. 4 po pot. w sali p, 
Kuchema. Prócz tego inne sprawy bardzo wa .. 
żne będą omawiane: O liczny udział Rodaków j 

Rodaczek uprasza 
Fr. Janowski. 

Towarzystwo św. Barbary w Dochum. 
\V niedzielę dnia 2Q b. m. o godz. 4 po pot. odbę

dzie się zebranie. O liczny udziai uprasza się. 
Z ar z ą d. 

BACZNOŚC! 
Niżej podpisany komitet zaprasza wszystkich 

życzliw-ych nam RodakÓ\\~, którzy są tej myśli, aby 
zaloż:rć polskie Towarzystwo w frintrop w dniu 6 
grudnia po pot o g. 4 w lokalu p. Adama \\'ester
manna w f'rintrop, ul. Oberhausener Str., przystanek 
kolei elektrycznej Liperheidebahn. Jeszcze raz się 
zaprasza \nzystkich Polaków parafii f'riutrop i oko-
licy. Kom i t e t : 
Tornasz Krzrżat'lski. Wawrzyniec Nowakowski. An
toni Choryan. franciszek Matecki. vVoiciech ~'oj
towski. Tomasz Marcinkowski. Stanistaw Antko
wiak. \Va\\.:rzyn Marciniak. Jan Kaźmierczak. Win
centr Mielicki. Jan Wachowiale Ignacy Leśniak. 
Ignacy Marele Jó;;;ef Odrowski. Antoni Soba!lski. 

Kazimierz Meller. 

Baczność Rodacy z parafii Xiąza! 
Kochałli Rodacy! Jak wam już wiadomo o naszem 

przedsięwzięciu, o którem już sweg-o czasu donosili
śrn~-. \Vięc dajmy dowód, że g-dzie chodzi o chwale 
Bożą, choć ciężko zapracowane~o ~rosza nie szczę
dzimy, daimr dowód, że choć tu na obczyźnie nie za
pominamy o stronach ojczystych a osobliwie 01 naszero 
kościótku, a wedle zasięgniętych informacyj kośció

łek nasz w krótkim czasie powiększony zostanie, a 
umieszczone w nim stacye Męki Pat'lskiej będą pra
wdziwą jego ozdobą. Wsz:ystkie skladki prosimy 
na.dsyfać jak do tych czas na ręce Wojciecha RataJ
skiego, \Vitten, Krumrnestr. nr. 110. l~odacy zamie
szkali ·w Gerthe i okolicy niech wr~czaJą Józefowi 
Skaleckiemu przez co oszczędzą porto. Rodacy w 
Bruckhausen co dotychczas nie nadestali skladek.Y 
nięch takowe wręczą p. Stanis.rawo\vi Szymkowiako
w.i. Kochani Rodacy! nasze przedsięwzięcie nawet 
Rodacy z innych okolic popierają i także już kilkana
~cie marek z.fo,żyli; jakby to by.fo. gdyby choć jeden z 
naszych parafian się mial powstrzymać i nic nie 
ztożyć. Kochani Rodacy! uasz wiei. ks. proboszcz 
bardzo się znaszego posta.nowienia cieszy i pozdrawia 
wszystkich Rodaków na obczyźnie a najmilej swoicb 
parafian, za składki dotychczas zlożone dziękuje, 3' 
Pan ·Bóg wam to stokroć \x.ryna~rodzi. Dotychczas 
złożone skladki są oclesJane na ręce wiel. ks. probo
S?:c~a i będą umies.zczoJJe w Ranku aż nic zlożymy 
wystarczającej sumy, vVięc prosimy jeszcze raz, kto 
dn.tychczas jeszcze żadnej sktadl<i nie zlożyl, niech 
to teraz uczyni. \Vszystkie skfadki będą k\yjtowane 
we ,.\Viarusie Polskim"1 także i w na. zym ko~cięię 
z ambony, 

}(omitet: 
St. Szymkowiak. c;t. Swigoń. J. Rodzielski. J. Ska
lccki. St. Mafecki. Fr. Kurzawa. J. Statkowski. 

vV. Ratajski. 
\V tynt czasie zto?.yti sk.tadki następują ci: 
Fr. Woitkowski 5 nu·., J. Kaciak 5 mr., \V. Bre· 

. gier 5 mr., J. Kaźmierczak lO mr., A. Borowicz 10 
mr., r'r. Cerekwieki 8 mr., '0/. Banaszak 6 mr., W. 
Kaimiercr.ak 6 mr., fr .ChwLrka 5 mr., A. Kaczor 5 m., 
I. Nagengast S .mr .. St. Szymkowiak 5 mr., St. Cebul
ski 12 mr .. J. S"·igo{J 5 mr.. A. Bukowiceki 5 mr., K. 
Rupek 15 mr., l. Now8.kowski 10 mr., l'r. Rupek 3 
mr ..• l. Rupel\ 5 tt1r., J.Plewiński 5 mr., M. Rupek 5 
mr., J. Kaszarski 3 mr., \V. \Voźniak 5 mr. Dotych
czas zlożono 328 mr. 

U w a g a : Dalsze skladki będą pokwitowane 
dopiero w k0'1'1cu. W. Ratajski. 
·- ------------···-----

~?~H~H$~ ~~~~~~lHl~~~ł!~ll}ł{m 
Kochane!tlll ojcu 

A N D R Z E J O \V l S ME K T A L E 
Zfl.s,r.lamy w dniu 30 listopada jak najserdeczniejsze 
życzenia. Przy dzisiejszym dniu radości, który Wa
szem imieniem slynie. życzymy n'iechaj w obfitości sto 
lat życia waszego plynie. Jak ptaszki w powietrzu i 
rybki w wodzie, tak żyjcie kochCJ~llY oJcze w radości 
i swobodzie. Zyczymy \Vam tego wszystkiego co 
tylko Żj'czenic serca Waszego, pra.gnę aby się n'asze 
żrczeniH spetni!y, żebyście osiegli koronę zbawienia 
i tam przed stwórcy naszego tronem zażywali chwa
lr ze sw0im Patronem. Teraz po trzykroć wykrzy
kuJemy: Nasz kochany ojciec niech żyje aż się glos 
z Aistacten w rodzinne strony odbije. Tego \Vam ży
cJ.ą, wasze wdzięczne dzieci: 

Zięć z córlq i syn P . A. Guzek i A. Smektala. 

~Hł~~~m~~~-~~~~m~~mll 

Wiec polski w Roblinghausen 
odbędzie się w niedziele dnia 6 grudnia o godz. 4 po 
pot. na sali pana 'vV. Schibbe przy ulicy Bochumer 
Str. 9. Na wiecu omawiane będą sprawy opieki du
~ho\\·ncj i inne \\'Cl.żne sprawy, tyczące Polaków na 
obczyźnie. O liczny udziat Rodaków z Rohlins;hau
sen. Eickel, vVanne, łiilllen, łiordel. Oiinnigfeld i calej 
okolicy prosi · Związek Połaków. 

\\Tiec polski w Dortmunnzie. 
\V niedzielę dnia 29 listopada po pof. o godz. 3 

w lokalu .. Centralhof" Konigswall 56, odbędzie się 
wiec polski w sprawie wyborów do sądu procedero-
v,re~o. O Hczny udziaf. presi Zwolnjący. _____ .... ____ -------·--

Wlec w Marten. 
\Yiec "Zjednoczenia zawodowego" odbędzie się 

w njedzielę dnia 29 listopada po pol. Q godz. 4 na sali 
p. Limberga, blisko kościola. Omawiane będą spra
\q· rohocze i organizacyj zawodowej. Licr.nv udział 
R.odaków z oknticy Marten pożądany. -

.,Zjednoczenie zawo'Clowe polskie. 



l Lu fi 'łwik Brn11~ 
Euleogasse 4. Bocltum, Eulenga~se 4. 

- J'.alożone 1835 r.--- ----

polecili we wie1kim wyborze po najtańszych l.:e-
1 ach wszelkie instrumenty muz~·ezne j::~.ko to : · 

skrzypce, cvtry. t1ety. klarnety, 
baKIDOll~ih. i utr~tne i do rozcią~an:ia. 

romocna 
znajdzie zatrudnienie od zaraz na duże sztuki, za 

z poczciwej familii, któryby mial chęć uczyć się do- soką platę. 
brze za kupca, może się zg!osić do J A )l G A W .R O N, mistrz krawiecki 

A. Powalowskiego _w 
1 
Bm~!Bihlu~~~·~~·~!_~H~!~! .. ;s&t~~·.;I&3~ .• ailiiiiiiBmrlulclhl,lulllicilai"IMiiairlinls~ttjr.pj, lplrizlyiikios1' ciiiel~eif2k~·a~tioilii~kii.~~.. 

UDIOpłeC 

( 
l Potrzehna od zal'az do 1 

·.zdrowtmamka.! Kiepenkerl .... 
=== bębenki. podstawki do nut, - _- __ 
la8eczki tali.tO~fll dla dyryg·entów 
wszystkie gatunki strun. jako i wszelkie przybory 
do instl'umentów. 

!/;głoszenia przyjmnje E- 1 

i k.:;pedycya. ,, Wiarusa Pol- ~ 
· '.l skiego·' w Bochum. ~ 

l 

c;~.erwony 1i4 funt 20 fenygów, 
niebieski " ,, 25 

" 
czarny 
brunatny ~' 
srebrny 
złoty 

30 
35 l Mój dom i " 
4:0 

~' " 
" 

50 ., Dalej polecam wszelkie 

towaauy toczone, 
jako: faJki, c'"ta-niczlt.i, h~ski, itd. 

Towa1·y skółl"~ane jako: portmonetki, to
rebki do cygar, torebki do listów, kuferki Lio po
dróży, tornistr:: szkblne, szelki, paski, noże kieszon· 
kowe, knrty do grn11la itd. itd. 

~~iBI mas. muro\vany 
11 . li~BIU zupełnie nowy, z 
c:lJ~rri@. 2 chlewami, opło

-~1:ił.b..:: ceniem murowa
nem, studnią i l morj!ą 
l· i~knego ogl·odu, położony 
tuż p1·z;y mieście nad szosą 

i 
\ 

t 
ł 
l 

\fąjlepsza i najtańsza tabaka 
dn palenia 

Gołdfarba tabaka do zażywa11ia. 

~lliS.i'!i 

l 
l 

i z Szamotuł do Ostroroga 
jest za f> tys. 1nr przy 
wpłacie 2 tys. mr. od za- , 

Oldenkt;tt'a. \V Rees. 
zastępca w Bochum 

St. Sobkowiak ! 
SY-amotuły ( Samter ). l 

W Wili-

WUb. tlolłermann, 
Bocbum, Nibelungr.nstr. nr. 14. 

Polski fotografista w Wattenscheid 
ul. Fa·eiheitstr. 30. 

raz do sprzedania. j l 
Pota·zebuję od zaraz ~-~~~·~~~NMM~~·~ ... ~MM~~@\M~~!m!~~AA~~·~~~~~~~~~~~~~~IDB~~~~~~ 

czeladnika Najlep-szy_____ j 
Polecam mój zakfad fotograficzno-malarski, aże

by Roda cy r:1czyli mnie poprzeć w ·mojem przedsię
biorstwie. \Vyiwnuję \Vszelkic zdjęcia,. począ\\·szy od 
wizytówek aż do natnralnci wielkości, także z sta- , 
rych fotos;"rafii na nowe, z mafych na duże, kredowe i 
olejne, oraz grupy familijne, weselne i towarzystwa. 
Wykonuję zarazem z stucznej masy figury "Kościu
szki'". \Vyl<ony\Yam zarazem broszki. śpilki do kra
watek, guziki do mankiet i inne przedmioty z iotogra
fiami jako piękne podarki na gwinzdkę. Dla podró
żujących rabat. Mam także wielki wybór książek do 
nabożeństwa, różańce, obrazy, wiązarki, śpiewniki, 
książki powieściowe, papier do pisania, powmszowa
nia, karty widokowe itd. 

krawieckiego, l k'* l 
na stałe zatrudnienie po S S.Dia e 

Dobrze odleżale cygara i papierosy na składzie. 

Z wysokim szacunkiem 
S T. P I E~ S Z I( A L SKI. 

Za inseraty i reklamy redakcya wobec publiczności 
nie odpowiada. 

,...., ę~-mr=mwmrm 

Fr. Przybylski. ~ ~ Chle,__ l 
Laar-Rurhort Konigstr. 122. . .. Me ., ~. ... .. 
ano,!!y!! 
murowany, z ogródkiem na 
osobności w Kielczewie przy 
mieście, oraz 41/ 2 morgi łąki 
z roll\ mam z czystą hipo
teką na sprzedaż. ,J e•t tak
że kilka miejsc pod budowlę 
do nabycia , 

Bembnowski 
w Kościanie - Kosten. 

7S?'1Mii-

Smą.lec ten jest. zawsze swicżo wy rnażor 
przyjemnie przyrządzony, szczególnie oclzn,l 
się przez dobry smak, oraz dobrą jakość. k 

Uprasza się, na mój zna i{ och rom 
zważać, i ostrzegam przed mnie.iv·•artościow:• 
naśladownictwami. Wszędzie, gdzie plakat 
z znakiem ochronnym jest wywieszony, 
jest też smalec ten do nabycia 

Karl Theodor MuUer, 
Sebnullz-BI·aterd 

Dortmund, Krautst:rasse 2. u 

Otto Krebber, Oberhausen 
nlica Friedrich Karlsłłr. 20. Telefon 17. ulica Friedrich Karlstr. 20. 

vVina reńskj e. 
Z Laubenheim 
Z Nierstein 
Z Erbach 
Z Riidesheim z 1895 r. • 
Z Riidesheim Oberfeld 
Z Oestrich 
Z Forster Riesling z 1895 r. 
Z Rauenthal . • . 
Z Oppenheim Krotenbrunncn . 
Z Mainzerweg wyborowe 
Z Jobannisberg 

Wino Bordeaux. 
Wino czerwone • 

" Medoc 
St. Julien. 

,, 

Bea.une z r. 1894. 
Pontet Canet Pauillac 

0,70 
. 1,-
• 1.30 
• 1;5o 
• 1,50 
• 1,60 

1,-
• 2,25 
• 2,75 
. 3,
• 3,50 

0,70 
0,80 

• 1,50 

2-1 
a'25 
2;251 ~ 

....... 

Niemieckie wino czerwone. 
,sp 

Z Ahrbleiehert 
Z Obcr-Iogclheim 
Z Laaeherber'-" 
Z W alporzhei~ . 
Z Walporzheim wyborowe 

~ 

0,80 ~-
1,30 l o 
1,50 l O" 

2,- .:= 

2,25 ; 

Niemieckie i francuskie wina 
musujące. 

Deinł1ardt'a biała kart.a . 
" Victoria szampan 

" 
Rotlac'{ 
Kabin et 

Pl\cz a.rak:owy 
Pl\CZ rumowy 
Pl\CZ Burgundewy 
Pącz ces:nsld 
PI.\CZ senny t Schlummer) • 

4.25 
4,75 

• 5,25 
5,

. 10,-

2,50 1,30 
2,- 1,10 
2,50 l,BO 
2~5o 1,ao 
2,50 1,30 

Niemieckis koniaki. 

Koniak stary 
" Fa.con 

" 
vieux 

. , • 1,20 
1,-
2,- 110 

Zamówienia 

l
,, 

Z Cloten 
Z Erden . 
Z Zelting. 

vYina mozelskie. 

Z Brauneberg. 
Z Graach z r. 1895 
Z Erdan • 
Z ErP.en . . . 
Z Uerzig z r. 1895 
Z Losenich 
Z Piesport . . 
Z 1895 r. Erden (Treppehen) 
Z 1897 r. 'l'rittenlleim 
Z 1897 r. Dhron Hofberg 
Z 1895 r. l\1inheim . . 
Z 1895 r. SO>barzhofberg . 

\Vina słodkie. 
Sarnos 1/ 2 fl. (3p.q.I~tr.). 
Tokae 1Jt3 ''!~,. 1J 2 Ltr • 

W ma his;~.pai1skie. 

0.70 
1.-
1,30 
l.f10 
L~lO 

1,50 
1,60 
2,-
1,80 
1.80 
2:20 
2,20 
2,20 
2.50 
2;so 

firma Hijos de F• au co. de pa Lugue 
w .Maladze. 

Madera per 1/ 1 1-'1. 
Sherry ,, l' :' 
Porter " " " 

Facon-Rum . 

,. " stary. 
Jamajka II 

1) I 

Rnmy. 

" 
I prawdzi"\\ y 

,, I 
" 

I a 

Francuskie koniaki. 

2.60 ;:_ 
2.50 ~ 

2,50 l~ 

1,

. 1,20 
• ] ,60 

2,-

3,
. 4;-

fhmy Dubois freres & Cagnio w Coguag. 
lftFl. 1J~Fl. 

Koniak z l gwiazdk~ • • • 3)- 1,60 l 
" z 2 " . . . 4,- 2,10 l 
" z 3 ., . . . . 5,- 2,60 

Koniak fine Champagne • . . 6,- 3,10 
Koniak fi r. Hennessy & Cie p. t.j4Ltr. FI. 7 ,5o 

li I_Jikiery. 
Kwiat żytniówki, t~pecyalnosć 
Perła Rennu. 
Likier Franciszka 
Ma.ag-Kruijden-absynt • 
Gorzki likier doktorski • 
Likier żołądkowy Boone'kamp, specyalnosć 
Podw. likie1· miętowy 

,~ ,, a•iż,.•·y 
., ., kmino·wy 
11 " ·wiśniowy • 
" " migdałowy . 
" krem imbierowy, specyalnosć. 

Krople hamburskie . 
Koniak z jaj . • 
Ogień artyleryjski, specia.lnoś6 
Liker górniczy, zdrowotny 
Zytniówka cesara ~a, specyahlosć. 
Gilka, prawdziwa 
Half om Half 
Prawdziwy ,.Steinl~a.ger" 
Kreb\ler'a liider łowczy. 
I~ikier mirzykowy 
Gorzka poma.rańezówka. . 
Malinówka • 
Lemon Squash 

Żvtuibw~a I 
. II 

Żytniówka monaste.rska . 
Riwucl1a z rumem 

" ,, Boonekn.mp'em 
~, " hamburskim likierem gol".lkim 

Miętówka · 
,~ z rumem . 
" z hamburskim lik. gonkim 

Aniżówk.a .i:"·ytujna. . • • . 
Kminówka . 

" c.zerwona. • 
" ~ r•mem • 

Hll.IDbnrski likier gorzki . 
Curacao. 
Jałowcówka. 
Piołunówka. . 
Doimkówka. 
Parfait nmoru· • 
I .. ikier Franciszka • 
Zytniówka ., likierem gorz.kim ziółkowyro 
W aniliowka. zwy<'..Uljna 
vViśniówk.a .zwyc-~ojna • 

b~dą także piśmiennia przyjmowane i bez kosztów w dom odesłane. 

e e 

1j1 but. 112but· 
1,20 O,fW 
1,60 0.85 
1,- O,óó 

• 1,80 0,95 
1,80 0,\)5 
1,80 0:95 
1,80 0,951 ~ 
1,80 0.95 ... 
1,80 0,95 ~ 
1,80 o,9ó ~ 
1.80 0,95 :. 
1,80 0,95 o 
1:80 0,95 rt 
3,50 1,80 ~ 
2,10 1,10; 
1.10 0,70 ..... 
1.50 0,70 ~ 
1:8o 
6;5o 3,50 
2,-

. 2.10 l,tO 
1:10 
1:10 
1:so o~5 l 
1,80 

l/, litra 
0.00- 0:50\ 
0,75 0.40i 
0.7[> 0,40i 
o,~? O,JOi 
0,4.) o 401 
0,7.) 0:40j 
o 7;> 0.40 
0;75 0,401 o' 

0,7;} 0,40i ~ 
O, 'i 5 0,401 :s C 
0.7 5 0,4-0j rt al 
o, 75 0,40' ; 
0,75 0,40 ~ 
0,75 0,40 ~ 
o,75 0,40 :-· 

. 0.75 0,40 
0~7[> 0,30 
J,20 0,60 

• 0,75 0,4-0 
. 1,5o 2.oo, 
. o, 7 r> o,wi 

1,- 0,501 
. 1,- 0,50' 
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(odzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie, poś'Y·ięcone spra\vom narodowym, po1it' cznym i zarobl\owym. 

Wychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecznych 
J dodatkiem religijnym p. t.: "Nauka Katolicka" z ty-
1oanikiem sp.olieczr:yrn p. t. .. ~:Uos górników i hutni
ków". oraz plsernkJem hte.racluem p. t. .,Zwierciadło". 
prze®lata k\\i"2rta1na na poczcie i u listowych wynosi 

mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 rur. 92 fen. 
·Wiarus Polsld" zapisany jest w· cenniku pocztowym 
'' pod znakiem "t polnisch" nr. 128. 

Módl się i pracuj ł 

Za inseraty p1aci się za miejsce rządka drobnego druku 
lS ien .. a za o~loszenia zamieszczone przed inseratami 
4 Ofen. Kto często ogłasza. oirz:rma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tłomaczenie z obcych jęz~;ków na pol
ski nic się nie placi. - Listy do redakc.:yi, Drukarni 
i Księgarni należy oplach: i podać w nich dokfadny 
adres piszącego. Rękopisów się nie zwra~a. Nazwisk 
korespondentów bez ich upoważnienia nie wskazuje się. 

·---------------------------------------------------------------------
Bochum (Westfalia), środa 2-go grudnia 1903. Bo 13 

·-----------------------·--------------------------·---------------
Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znn.jdują się przy ulky ::vr,lHhf:~serstra;:;se nr. 1 i. - . \d re~: .. \Yi<1l'tJ. PoJ.;.ki"'. Hoełwm. 

:: -=----= g ±±!Z't§ g!! -----=4--:::::=..-·---------------

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, c.zytać i pisać po p&lsku! Nie 
jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
miemezyć się pozwoli! 

l wypadków dnia. 
ażo! No'\\ry biskup w Moguncyi. 
znm Biskupem mogunckim wybrany został ks. 

kanonik Jerzy Ki rstein. 

'" Pogrzeb posła polskiego. 
t~ Pogrzeb posla naszego śp. Józefa Olębo{:-

kiego odbył się wczoraj· po południu. Jak x za
powiedzi gazet wni·oskować mO"lna cały Poznar1 
·polski oddal ostatnią przysługę zmarłemu obrof1-

' cy naszych praw. narodowych. Zaczęto zbie
rać składki. na fundusz. na cel narodoó\vy, aby 

2. ucz.cić w ten sposób pamięć nieboszczyka. 

Odstępca Hoensbroech przeciw ks. Dasbachowi. 
Proces ks. Dasbacha z byłym Jezuitą, zna

f!Ym! odstępcą tloensbroechem zosta-ł' odrocw
. Chodzi n 2000 mare'k. które ks. Dasbach 

»biecal wypladć temu, kto udowodni, że zarzut 
zyniony Jezuitom, że. "ceł' uświęca środki" jest 
usifiy. Odlstępcy Hoensbroechowi zdaie się. 

· to udowodni-l. Będzie to ciekawy proces. 
Odbędzie się w Trewirze. 

Telegramy. 
B ł a ł o g r ó d. Stosunki między wojskiem 

konakiem bardzo naprężone. Obawiają się 
da chwili poważnych zaJść. 

.l o n d y n. Anglia wysyła do Tybetu 600 
~· icUów i 2800 szeregowców. 

C h r y s t y a n i a. Odrzucono wniosek, aby 
obiety uzyskały prawo głosowania. 

B e r l i n. Dnia 5 grudnia odbędzie się w 
chu· sejmowym konferencya lekarzy Imap
owych w sprawie leczenia choroby na ro

·. Przewodnictwo obejmie rumister handtu. 

Fryderyk August. Il Sas i Stani
sław Leszczyński. 

l\rótkie byJy rz~dy króla Stanisława i' PO·· 
' naHtpszych chęci nie móg-1 on wide do

ego, zrobić, bo nie doz.wałatY' tego niezgody 
.~rodżle i brzydkie samolubstwo: każdy pra-
.teo sobie 'myśla1,. a nie urnlal pośwJ~ić się dla 

yzny. Pan Bóg może chciał Potskę przez 
rt ·egQ, króla wydźwignąć ze zlego, \VI które co
~ raz bardzie brnęła za przykładem Augusta; 
~ chciał, żebY, Polacy wrócili do dawnych. cnót, 
: łJe jUi nie umieli wszyscy zgodzić się n~ jed1ne
~ o, Więc si~ król Stanistaw na tronie nie utnY
~ ' · I(aroi zaś wszystko popsui uporem swołm. 
:" WYr>ędeiwszy Moskali z. Litwy. postanowi li 

'lln . . · '.CJ,sr: d10 Moskwy. Nie zważając tedy nar pro-
~bl. Szv- ·cdów, którzy już tyle lat króla nie mieli 
c Sleb·lc. m.imo srogiej zimy puścil się w kraje 
:.toskit:-w\c;kie. Będ~c jeszcze na Rusi porozumfial 
·:ę .~Mazepą, hetmanem kozackim, który także 
iltlat Wydobyć się z pod jarzma Moskwy. Te
~ POłączył się z nimi Karol XII, ale ktoś zdra
. Mazepę przed carem~, woasko zaś szewedz-

, e tak Wyi{inęf.o od mrozu i głodu, że kiedy 
·- I'Z)szto do bitwy pod Póhawą za Dnieprem r. 

709 ..._ l( ról poniósł zupełDą klęskę. Ranny sam 

\V nQgę, z nied.obitkami Szwedów, Po1a.kó,y· i 
K.ozakó\\" za Mazep<.\. schronU siG -do F3cnd'crn w 
Turc.yi, gdzie go Turcyi najgościnniej przyjęłi. 

Teg-o samego dnia August po\\ rócil do Poi
ski a Stanisła\\" opnszczuny od Pola·ków', uszedł 
na szwedzkie Pomorze. Krót 5 lat w Turcyi 
przesiedział, chcąc .i::1 skJonić do wydania \\ ojn:r 
Moskwie. - Sz\.vecya, która .inż łat 14 nie miała 
króla u siebie, darerm1ie g·o wzy\vała. Dopi'ero 
kiedy Turcya zawada z. Augustem przymierze 
- przekonał się Karol, że nie ma żadnej nadziel 
i z jednym adjutantem wrócił' do ojczyzny. 

Po powrocia Augnsta na tron źle się działo 
\Y Polsce; w'ojska saskie sprawuwaty się jakby 
,,. nieprzyjacielskim krain, stąd taka poczęła się 
bieda 1 że wiele uboższej szlachty i wlościan \\"Y
ni.IOISło się na Wołoszczyznę, żeby z gj:Odn nie 
umrzeć. Daremnie zanoszono do króla ska11gi, 
uciekał przed niemi do Saksonii. \V takiem pnfo
żeniu kraju zawiązała się konfed'eracya \\ Tar
nogrodzie! naZ'\\-ana dla tegD Tarnogrodzlq, w 
celu wypędZenia SasÓ'w z Polski. Zaczęla się 
tedy wojna Polaków z Sasami, która trwała d·wa 
lata. z \Vielkiem znisz.czcniem kraju. Skorzystal 
z tego car Pi1otr i oflaro\val się na poś.redll1ika 
z,g·ody między królem a narodem. Obydwie stro
ny, chcąc nie chcąc, przyjęty, to wi'lcze potśre

dnict\vo i stanęla zgDd.a, a za radą cara posta
nowiono. że starego' \Hrjs.ka będ1zie tylko 24 000 
Radzi. byli temu Polacy. bo im się nie chciało 
woilo\vać ant Ż01ld11 woisku płacić, ale za to prze
dw: wrogim sąsiadom krai został pozbawiony 
należytej obrony. \V następnych latach pokoju 
Polska znÓ\\r się podnios.ta \.V zanmżności po tylu 

· zniszczeniach, a Polcy barwili się L pili za; prz;y
klad'em króla, n nic si-ę nie troszcząc. Na.reszcie 
\\r. roku 1733, August zjechawszy na seJm do 
\Varszawy. rozchorował się i umart, - op.a
trw.rry śś. Sakramentami. Wiele on złego zro
biŁ w1 Polsce, a n~gorsz,e. to, że przez niego ·wie
lu się zanadto pobratało. z Moskalami. 

Po śmierci Augusta II większa część Pola
kó\VI z'wrócila się d.o Stanisława Leszczyt1skiego, 
który też., jaJko ukoronowany króletn pol~kim -
pierwsze miar prawo. Prymas Teod'or Potocki, 
najgorliv."szy stronnik króla Stanisława, zwołał 
sejm elekcyjny do Warszawy, na którym posta
no\vHi wszyscy Stanisława Leszczyńskiego 
przywrócić' na tron. 

Kró1 Stantsla w. po śmierd Karula Xll za
rnieszkat we fran:c.yi; tam król fra!l1cuski Ludwik 
XV z córką jego Maryą się ożenit .Mieli więc 
nadzieję Polacy, że zięć tak potężny ponroże 
Stanisławowi do odzyskania· tronu i ·wypra!\vili 
doi króla posclstw10, WZY\Vając go do· powrotu. 
Król wybrał się \V drogę incognito i przybył do . 
Warsza'\vy, gdzie się po raz. pierwszy niesp()l
dzianie ukazal na nfl!bozeństwie u Sw. Krzyża. 
Radość byta niezmierna kiedy go ujrzeli; po
czem zebrali się wszyscy i prymas obWlolał go 
królem. 

Na nieszczęście nie wszyscy Po·lacy byli za 
nim~ a Mosk'\\ya z Austorą zmówiły się, żeby o
sadzić na tronie polskim syna Augusta II - Fry
deryka Augusta. Led,vie zateJn król Stanisław 
zosta~ obwołany, ukazali się Moskale na Pradze, 
przedlnieściu Warszawskiem z, drugiej strony 
'\Visł'y- a z nimi poJączyli si~ ci, co nie chcieli 
LeszczYI1skiego. SpostrzegŁ on to z okien zam
kowych~ zastanowił się i rzekl dn prymasa: 
c.zemu.żeście tnillie wezwali, kiedy tylu jest prze
ciwnych! U rad?J01IlO> ted'Y, żeby krół z pryma.-

scm i senatorami wyje-chal do Oda(Jska, jako do 
miasta obranego i wiernego król.om polskim, Ji 

\Varsza,\·y mial bronić hetman ](Ytef P.otocki. 
Odai1sk radośnie króla powitaJ i przygoto·wał 
się do obrony, oczekując obiecanej pomocy fran
cuskiej. Polacy. na Pradze nie mogąc siG dostać 
do \Varsza\\"Y. oowo~ali królem Fryderyka Au
[.(lł1Sta III. . \Vkrótce potem Moskale oblegli 
Gdallsk, a dopiero \V kilka miesiQcy nadpłynęła 
pomoc francuska. zioż.ona z 1500 ludizi; garstka 
ta poszla. zaraz w rozsypkę. Król Stanislaw nie 
chcąc dlnżej narażać miasta, przebrał się za: 
chiGpa i umknął do Królewca, gdzie go przyjął 
gościnnie król pruski, \Vówczas. pogniewany z 
.Mosk'\ ą. O dańszczanie musieli się poddać Mo~
skaJom) a Poiacy tam będący, iż nie chcir-.)i 
nznać Augusta lll, wzięci zostali' w niewolę JTlJ()!.. 

ski e'\\ sk~l \\1 raz z prymasem. Przez. 3 lata trwa
ła ta \\alka domO\\-a.; stronnikom Stani:sfa\.va 
się nie wiodł-o, toteż on sam mur:na\\ial P.olak:ów, 
żeby się Augusto'\ i p()ddali. Przechodzili jedni 
p.o dnlgich de Augusta, najdłużei opierat się pry
mas. choć \\iele przecierpiał w nie\\ oH - a kie
dy \\ ied'Zrat, że się . już rzeczy 1 i c zmieHią, że 
wojna domowa zgubną }est dla Po1ski - pod'dal 
s1ę Augustowi. f'nmcya za.warfa z. Anstryą, po
kój, a otrzj~mawszy od niej zwrot Lotaryngii -
prz.yrzekla skłonić króla Stanisława dio abdyka-· 
cyi. Jakoż a·bdykowa! Stanisław Leszczyński 
r. 1736, otrzymawszy księstwo Lotaryn-gii, gdzie 
panof\\rał d10 'śmier.ci, a pamięć jego dotąd jest 
tam szano'\\ anq przez wszystkich. 

PoJac.y wszedzie upośledzeni w Kościele 
przez księży niemieckicfl" 

Z po.\\iudu pisma naczelnego prezesa, wy
s!anego w sprawie opieki duchuwnei niemców: 
katolików w, Poznański'em do Najprzew. ks. ar
cybiskupa dr. Stablewskiego, pisze .,WielkOipo
lanin:": między innerui tak: 

"Nie radzimy Rodakom naszym, zamiesz
kującym pogranikze Księstwa na pófnoc.y i za
chodzie, uciekać się do naczelnego prezesa, ale 
na krótkiej 'i1 jedynie Sh!SZ11ej drodze upomnieć 
s~ę o zaspokojenie swych potrzeb z carem zau
faruem zgłosić. się do. Władzy duchownej, aby 
ich duchowne zaspokoiła potrzeby tam, gdzie 
księża wcale, albo 'v nie<iosta,tecznej mierze o 
nich pamiętają. 

Lud polski. nie ma, tej odwagi, jak niemiecki, 
odezwałć się o swoje prawa. Lud polski nie ma 
tych op.iekunów, co lud niemiecki, którego inte
resa uouieradą nauczyciele, inspektiQrzy szkólni, 
Fand'raci i różne Towarzystwa niemieckie, -
które pod reli-gijnym płaszczykiem., najwstręt
niejszy uprawiają hakatyzm. Chlop polski po
szemrze, zaklnie, gdy mu się krzywda dzieje, ale 
w końcu mHczy i ugina karku przed konieczno
ścią. Ciężki do pióra, nie odrważy się z prośbą 
d10 Wladzy Duchownej, bo nie przypuszcza, że 
do niej od:ezwać się można, nie będąc wykształ
cc11ym. Czas jednak wielki, żeby i lud polski 
na całej linii upomniał się o swoje prawa w tych 
parafiach, w których niedostatecznie potrzeby 
jego duchowne są zaspokojone, o czem Władz.a 
Duchowna wiedzieć nie może. 

Znane nam są parafie, w których znaczna 
jest liczba lndu polski~- a st owa Bożego się 
nie styszy w ()jC"LYStym }ęzyl<u, katechizmu 
dzieciom cło Ś\V. spowiedzi się sposoc,iącym od
bywa siQ P') nicrnic>ku, bo ksiądz. nłe d(· <;yć ·w~a-



da językiem polskim, urządzenie osobnego o-d
dziatu dla polskich dzieci sprawia mu ambaras 
i dla tego zby\\ a się polski katc.~hizm ! tłoma~zy 
stę dzie~iom, że żyjąc \\ okołicy niemic·..:kiej i 
do niemieckiej chodząc szkoly, u łat\\ ion~1 111.ają 
religię w j(;zyku niemieckim, podczas kiedy z 
polskim językiem i-- ksiądz i one łamać się lllli
szą, bo czytanic polskie dla nich za trudne. 
Dzieci nie 1i1aj4 odwagi {)przeć się ż<-1daniu księ
dza, rDdzicom spra\nl nieznana, ostatecznie 
dzieci nauczą się pamięciO\\ o niemieckiego katc
chizmu i spra \\'a skolitzona ze szkodą dla du
szy dzieci i to na całe życic. 

Odzie Ind jest gorlh\·szy, ży"· iej czuje S\\ o
je potrzeby i upomina się, - szuka pomocy tam 
g.dzic jej znaleść, nie mo:~e - szuka jej n księdza 
polskiego. któreg.o spmka \\' parafii S\\'ej na od
pustach. 

Ten Z\'v yklc. zbywa prosząc:rch, co naj,\ ·ię
cej, wskaże drogę do ks. Arcypasterza i 11a tem 
koniec. Gruntownie~ sprawą s:ę nic zajmi.c, bo 
trzeba mieć do tego starystyczne szczcgófy, zre
sztą \\ ·zgląd na koleże(lskie i sąsiedzkie stosunki 
nie po-zwalają mu do obcych mięszać s!G parafii 
i tak spra\\ a odsm,~a się zuo\vu \\. przyszłość. 

J~zuóny np. okiem na parafię położone na 
pograniczu od Leszna poszą\YSZY 1m Skwie rzy
nie. \~' szGdzie tam S<{ Polacy, bo gdzież ich 
dziś nie n1a. ale duchowieńst\\"O nic zna dosta
tecznie polskiego jęz:s.' ka. Z\\rlaszcza duchowic(1-
:.. t\Yo młodsze. 

\V Starych Drugaell jest proboszcz m.lo<:ly 
Jlie znający wcale języka polskiego. '\V Swię
cichowie po śmierci ks. Wiesnera pracował mło
dy kapłan, łdóry tak dalece nie miał poj1}cia o 
polskiej mo,vie, że dla umierającego Połaka trze
ba było księdza z innej parafii przywieść, a prze
CJez t w tej parafii wiele jest polskich rodzin, 
które u ks. dziekana Tascha starania roblly o 
polskie kazania - ale daremnie. 

\Vschl)\va mieści w swem lonie wiele ro
dzili pol·skich. Przy -ostatnich W:.\~borach do par
lamentu katolicy podzielili się, głosując, niemiec
cy na nien1ieckiego księdza polscy na polskiego. 
- Stosune.k Polakinv byt jak l : 2.6. Prob-oszcz 
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n:~..pisał 

\V al ery Przy-boro ?t'ikł. 

Dostano się na środek rzeki. gdzie musiano 
ciężko walczyć z prądem wc~Cl:y, który ic:lt pory
'\va.r wtaśnie \V stronę obozu niemieckiego. 
Przez. jakiś czas ł"ódź prawi-c ni·e nrszyla się z 
miejsca, gdyż przerażeni wioślarze nie mogli po
konać pqdu i ledwic na jr.dnem miejscu utrzy
mywali łódź. Jeden z nich dostal strasZ:ny 
strzaf w n,·arz i zlany kn,·ią p.adł bezsilny, tak, 
że prawie n~kogo nic bylo, żeby ja:kicj ranr nie 
()trzymał. \V reszcie, gdy nadz\vyczajnym \\Y

slł'kom Sambora i paru liej rannych wo~aków, 
11da~{) się 16d'ź zepchmić z prądu i pnsunąć ją 
'lm brzcgQm, 1mgle 11d·crzyt w nią ogromny g.!az 
·w-yrzucony widać z kuszy i wywrócil zupełnie. 
\Vszyscy wypadli do \v1ody, zanurzyli SiG gtę
boko. ale po chwili· wyp~ymli tylko Sambor i 
d.\vóch wojaków, i ci. przy \\ idkim wysiłku, 
zdołali dostać się do brzegu. pod sam gró.cfck, 
g<lzic ~ ·· rzy p.omocy nadbieg-łych z obozu Krze
sława. wyc!el·rczeni i znużeni, wyl4dowali. f<c
szra P'ltcnęt2. i st8 fa się pastw·ą ryb. Lódź, 
v\·yw ,.(\.:ona -dnem do góry plynęta wolno ku 
obozowi niemieckiemu, gdzie ją schwyiano i 
przyciąnięto do brzeg1.1. 

S. a m bor, wszedłszy z \\',ody. os.tałriony u py
\\Trn kn\ i. u-pai(H na murawę i szeptał: 

- Ot na co mi przyszło? Pocóżem zacze
piaJ NiemcÓ\\·? chyba poto, by mi na sumieniu 
łeża·~a śmierć tyłu dzielnych i rnłodych chtopa
ł<:ó\Y. Bies mię skusi~ i nic więc e I. 

Ale dzielnieście siG bHi! - wl()!a1 jakiś .iu
nak do Sambora. 

Stary spojrzał na niego, machnął ręk<.t. nic 
nie odrzekł i spuścił w dóf łgowę, cduając siG 
pow.·r:', 111 m~·śJ.om. Nad'błegt jakiś miody ,,·ojak 
w hełmie i skórzanym now~utkirn pancerzu, 
'\1/Zy\vając Sambura dó '"wojewody K rzcs-ła'\\ a. 
Stękając i mrucząc, PO\\'lókl się Sambor na górę 
dD gródka. gdzie \\." chacie, w świetlicy sit:dziat 
](r7...t h u. ch mu nry i gro'lnj. 

T.•ś t:o z:h .. jeden? pytał '' ojewoda. 

wschowsl\J mało zna język polski, a kazania 
czytywane bywają z l{siążld. 

Taki sam jest stosunek ludności " Ś\\. idnicy 
i Ciosatrcu, gdzie ani jednego i\azania pDlskiego 
w roku nie ma. 

Podobnie jest \\ 0SO\\"ejsieni. 
Dalsze parafie 11a tem pograniczu w pomy

ślniejszem S<l położeniu, bo katolicy polscy \\ 
PO\\.-aż.nicjszei, jeżeli nic \\- prze\\ .. a.iającej są li
czbie 11. p. parafia Lgióska, kębłO\\ ska. 110\\ o
kram ska, babimojska, dąbrowiecka. 

Dalszy brzeg Ksiqstwa na-d granicą branden
bursk<1 zajmują katolicy niemieccy, ale i ram jest 
polska diaspora. 

Niech tylko katolicy polscy za przyktad we
zmą sobie katolików nicrnieckiech, umiejących 
się krzy,ltać około zaspokojenia duchownych 
S\\ ych potrzeb. niech skorzystają z przyktadu 
naszego prez~sa, który najprze" ielebnicjsze.mu 
ks. Arcybisk11po\\'i cały - jak widać - St>;ereg 
parafii z mniejszością niemiecką \\·ymieuil, nk..:h 
sami zgłosZ<:l sic; do S\\ ej W ladzy DucllO\\·nej, 
wykazuic.1c, \\. jakiej są li-czbie,, niech zlicz,! 
wszystkie dusze - i dorostych i dzieci, ani 
zmniejszając, ani pm,·ic;kszając liczbę, niech il~ 

możności każdego Polaka katolika z imienia ! 
nazwiska podług miejscow-cści p-odadzą i z ~:1-
lcim \\ .. ykazr.::m niechaj s i~ ode Z\\ ą do ojcowskie
go serca swego Arcypasterza. pr-osząL- go o pol
skie kazania i polsk<l naukę katrchizm11 dla dzie
ci, sposobi<:lCYch si<; do SakramerltÓ\\. ś,, : · 
~"!?.' nr . -··-··!'!'!*'~..... ----- ~-.. _, . ._ .. -...... J!!I''!t~M) 

.Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazurę 

Kowalewo. \V nocy ze środy na CZ\\-atick 
zakra(l!i się z.todzieje do plebanii \\ Srebrnikach. 
vVcszli przez sklep do pokojów. Ksiądz B. udal 
siG o wpóJ do 2 godz. na spc·czynek, przed 2 go
dziną za n ważył pO\\ tórnc skrzypicnie drzwi, za
p8!it świecG i spostrzeg-ł, że drz\\·i do sypaJni 
na KfH1< były otwarte. Kiedy po ch\\"ili za\r-o!at 
na st11żbG. złodziej \\ ·kroczył do sypialneg.o po
koju, lecz skoro zobaczy!, że ksi~dz przygaro
wal się do obrony, czmychną!. Poprzednio. by 

- Sambor jestem i idę. z poselstwem c'-Cl 
króla Mieszka do was. \\ ojcwodo. 

- - Ludzi potracileś niepotrzebnie. Nie 
m6gtżcś dostać się do mnie spoko]lrie? Z czcm 
przychodzisz? 

- Król donosi wam. woje\\·odo, że dzić no
c<{ napadnie na Niemców i naka21tjc wam trzy
mać się i bron.ić do tego czasu. 

- Przyponmial sobie król o mnie! -- za
wolał Krzesła\\. z goryczą. - Od pi~ciu dni ży
ję jeno ryha1ni i z g-lod11 tu zdychamy. Dokoła 
Niemcy mię obsi;:lPili, jak odyl1ca \\. kniei, i je. 
śli dziś mnie napadną, nrc \\·iem. czy ich u-dzier
żę. Strzał już nie mam i kamieni 11ic mam na
wet do proc, a ludzie z. gło-du l cd " ·ie na n.oga.ch 
się trzymają. 

-- Zdzierżyliście. "oje.wodo. prz.emoc nie
miecką przez tyle czasów. udzic.rżydc jeszcze 
przez jeden dziel1 - zanmtczał Sambor. 

K rzes-la,,· s poj rzal na nr ego surowo z pod 
wielkich krzaczastych bn,-i sirn·cl1 rzekł: 

J?anny jesteś! 
- Dostałelli strzalą w ramię. 
- Obwiąż sobie ranG. 
- Ei rana sama się zagoi. Pozwókie mi, 

'' cj~\\·odo wywczasować się nieco, bom znużo
ny i zmęczony srodze. 

Krzestaw kiwnął mu gtową i Sambor wy
szed r na dziedziniec gródka i obejrzar sic doko
ła. ·w kącie stal wielki stóg siana i ku temu sto
g-owi skierowat się Samoor. Wgramorii się na 
jc.g-o \\-ierzch, ułoży! \\·ygodnie na miGkkiem sia
nie i ~,,·arzyt do siebie: 

- \Vyśp;e się i O'dpocznę S{)bie, jeżeli n1cm
cy na to p<)Z\\ olą. 

V/ '"·icrzc.hn stogu rozlega-t się daleki wi
dok. na oboZO\\-isko niemieckie, leżące dokoła 

gr(K\.ka i otoz:-zont:~o zasiekami obozu Krzesta
\\·'C:-\\·eg-o. Niemcy z. \Viclkich kusz drewnianych 
ciskali ci<1gk kamic1:ie i zbijaH sę w gęs.e kupy, 
ja1\by gon1]ąL- si~ do rapadu. Przed takiemi ku
pami przebiegali na l\cniach, w błyszczących 
zbrojach. z tcponuni ,,. g-arściach, rycerze. Do
koła pan0\1. aia \\ rza w a, krzyki, świst i g tu che 
łtde-rzenia ka111ie11i. A poza tem olbrzymia, zie
lona. falująca jak n1orzc:. puszcza. szumiała swą 
7.\\ yklą, jed1wst.ajną pic~{t. \Va1ia \\ ita się spo
kojnie, ozłocona przez slol'!cc, lśniąca ruchliwe-

nłat\dć sobie ncieczkę. drZ\\"i pootwierał na oś,. .r 

c1ez. Dot<:td go nic sdn\--ycono. " 
. .PełpJin. Za rzekomą ~br~zę komisarza p().. ~d 

hcYJnego, p. Mauracha z Odanska, wyrządzoną a 
mu podaniem wiadomości o rozwiązaniu wieca 1 

p-olskiego \\" Starogardzie, który s~ę odbyt ~lll .,ku 
celem założenia tO\\ ·arzysl wa ludowego dla Bo. ;~r 
bowa i okolicy, toczył" siG przeciw redaktora. ~n 
\\·i odpowiedzialnemu ,.Pielgrzyma'' pmces 2{) ai 
bm. przed 54,dem la\\-niczym \\- Tczewie. Sąd -~ 
wydat wyrok uwalniający od winy i kary. 1 

Mokre. 'vV nocy na 20 listopada włamali się 11 
ztodzicje d{) oberży pana Friesego w. ulicy To. , r 
ru(rskiej. Za pomocą dyam·en tu wytłoczyli okna 
do lokalu. Nic zdołali jednakże nic zabrać z so. ·ie 
bą, ponieważ straż ogniowa, która właśnie ou~1d 
ognia wracała. z lokalu ich spłoszyła. '!a. 

. W Brunsberdze zgorzał doszczętnie dom 1" 
to\\·arzystw katolickich \\-raz z salą i restaura. a 
cyą. Ogicr1 !)Owstał podobno wskutek wybu. 
chn gazu. 

'Vartembork. 'vV czwartek poś\vięcony tu 
został nowo zbudowany dom dla chorych, Pod -! 
opieką św. Antonie.go. \V uroczystości tei o\' 
"'·zi<lł udział liczny zasi.ęp parafian miejsc.:owych 
i zamiejscowych. Kazanie 11 roczystościowe wy. 'lei 
g l osi l ks. prob. \\' eichsel z T~amSD\\ a, a uroczy. 1,, 

stą S!JtnG odprawił ks. prob. Ba·rczewski z,)k 
BrunS\\·atdu. Pan land rat l(rahrner wręczy l przy .tt 

tej okazyi z najwyższego rozkazu bunnistrzowi v 1 

p. Freytag order koronny 3 klasy, a przełożonej zk 
Siostrze Prngcl pi~kną ks!ążkę do nabożeństwa. r6 
Po potudniu o godz. 2 odbyta się w hotełu p. a 
Schmcling uczta. \\. któreJ wzię-ło udział około ra 
100 osób. 

Z Wiei. Ks. Poznańskieg~. 

Kośc.t~n. ~i·rma Cianowi~z i V/ł-el~lil1~ki, f~- 1~'~. 
bryka papieros-O\\ \\ P{)znanm, zakup1la Jak Pt· ai1 
sze "Gaz. Kośclal1ska", od p. Zugehoera przy ·i! . 
piacu strzeleckim salę i 3 morgi roli za 20 tysię- nie 
cy marek. Będzie tam pomieszczona fabryka al 
papierosÓ\\ . i-r 

Gniezno. ,.Lech" pisze: •. Pierwszy bur. ~
mistrz p. Sch\\~indt opuścit .iuż miasto nasze . .Ma · 
on otrzymać 3000 mr. roczn. emerytury. Spo. r .. 

~~~ 
mi falami, niby roztopi,oncm zlotem. Sambor Mil 

patrzal na to wszystko, patrzai i szeptal: 1': 
- Tak, ~ -y,\ ·czasujc się doskonale, siaoo ,., 

miękkie .. dc.pło mi i dobrze, jak u Pana Boga za l;t 
pfcccm ... jeno czy niemcy ua to pozwolą! .n 

PoJparl brodę na ręku i ciekawie spoglądał ,.e 
na oi)OZO\\ rsko niemieckie. Ki 

- Ho. ho!- szeptat - to tego paskudztwa, !r]" 
jak mrowia: niemcy, Wili ni i nasi z puszczy. Co :i 
tu Mieszko pora-dzi naw·et z żelaznymi pułkami lr 

czeskimi. Afbo to w puszczy jazda przyda się .r. 
na co? Uf! a to mię psubrat szkaradnie skale- r1 

czył; boli, jakby kto gorącem żelazem przypie- P,. 

kał. B{)dajeś pękl, bodaj cię święta ziemia żYw-lo 
ccm pożarta. i 

Poiożyt się na \\"Znak na sianie; po(UożyH 
ręce pod głowę: i p-atrzal się teraz na szafirm'\ta· v 

ny btękit niebieski, który nad nim, niby namiot ~a 
olbrzymi się roztaczał. Na uiebie drzemala 
\\·ielka. poważna dsza: kilka biatych puszystych 1r 
obłoczków wisiaro w przestrzeni i zdawało slę 
spoglądać z szyderst\\-ctn na \\Zajemne tępienie- Y 

się ludzi na ziem i. rz 
~ Człek to gorszy od dziklego zwierza! -- iót 

mntkmtt Sambor - bo zwierz jak się nażre. to i<ia 
kładzie się gdzie w borze i śpi, nie czyniąc ni· si 
konm szkody, a człek za\x:sze jest skory do bói· ~i 
ki i do rozlewu kn\·i. Paskudne Z\\ icrzę! jen<>- et 
by się zarzynaJ i mordo,vał. 

Umilkł. stGknąt uraziwszy się nieco w ra· ,3d 
mię i zatopił bystre, malef1kie oczki znowu Vł ·ti 
błękit nieba, gdzie wysoko. \\~prost nad nim za· :a~ 
wisla szara ptamka O"da, upatrującego· zdobyczY~il 
i spo~;lądając.ego z \\·yżyn na mizerne ·walki ludz· 
~. M 

- Bodajto ·orłem być! -- mrukną l Sambo~· . t 
- Jak sobie wzleci pod niebo, to drwt z tud:tl, 'ni 
z \V1ojewodów, król&\\r, arcybiskupów·. Ot ~ l\1: 
Sambor głupi! nie lepiej ci by1o siedzie.ć na twe! tr.
wyspie, gadać z falami jeziora, z wiatrem. wfe· s. 
ją cym od zachodu, z liśćmi starych dębów, z or· , 
łami na wysokościach, niż właz:!ć międ'ZY te t.;k 
krwawe Z\"derzęta i samemu krew lać. O! ź31 :cg 
mi mokh mlodych wojakó\\". Ale lepiej pono, te or 
szczęźli wcsześniej, niżby mieli innych m.ordP-' 
\1/'ać! ri 

\Vestchnąt głęboko. przymknął oczy: pofi1· rz 
ruczał jeszcze trochę i \\ kotku zasną1' s~łtl \\: 
ciężki-m i gtębokim. (C. · d. l'ł.) 



,\\·a!HY się.· że żydzi, którzy pana =..:hwind
zdo ziożema U'rzędu ZlliC\\"Dlili, że oni obe 'nie 
:1dać nie będ~t. aby ~~~~s ~oln:sche 1\ruppzeug .. 

ą .: emer:rn:rę Jego plactc rwało · ... 
a p0znan. Czytamy w ,J(osclehrym Dzie.n
lll .KU urzędo.wym'·: Z powo-du pogorszenia stanu 

iro,da NaJprze\\~. ~rcypasterza polecamy \\ ie-
. ·~nemH Dnchow1enstwu, aby we mszy św., 
6 uzie rubryki. na to pozwalają, doJączyli modli
d -ę z ,~·oty\\ry "pro infinnis", aby lud ,,·ezwali 

modli t\\ Y i '\\' niedzielę i święta odma-\\iaJi z 
ię m na t~ intencyę litanią do Serca Jezu~O\\·cg·o 
. mszy S\\. 

a 1 Poznań. Rozwodó'\\' było \\' W. Ks. Pcz11 ań
- ~emw r.1900 113, w r. 1901 103, w r. IC)f)..? 11.1. 
d d r. 1895 do 1899 razem przedętnie 169. Od 

~asu zaprowadzenia noweg-o kodeksu cy,, i lne
m , utmd•niającego rzekomo rozwody lkzba ich 
a. •acznie przybrała. 

Ze ślązka czy li Starej Polski. 
tu Brieniszów. \V paniedzialek wieczorem o

,!o godz. lO wybuchł pożar w srodole 1\npca 
ej l)\\'aka. 
h Bismarckhuta. Tntcjszy robou1ik hutliiczy 
· leineri p..oniósł nieszczęście \\. ten sposób, że 
. a1ral stalowej ~yty spadł mu ze ZJJacznej \\'Y
z rkości na CZ'O~O. tak że kość ZOStała \\ ' tem mi~i-
y :tl zupdnie strzaskaną. Kleinerta cd·,,··iezLon.o 
i lazaretu w· Król. Hucie, gdzie wyJ~to mu u-

ej zkDdwną część kości, a rana w stosunkO\nJ 
a. rótkim czasie się zagoita. pozosta\\ iając tyLko 
p. a dwa palce szer~okie zagłębienie. Do cit;żkiej 
łat,r~cy jednakże już pewnie l\. zdolnym nic bę-

zte. 

Upilty. Na kopalni Matyldy prt'ihowa.tlo ? .. a
a- ~<!C_Y jeszcze, ni: \:rypaJ.ony P·C'pió./ z cynkowni 
. zrc d:o W}"Pclnrema \\·ybranych miejs...: w kc
; ~/ni. Pon_iew·aż_ jednakże popiót jeszcze byt 

·i/gotnym 1 zaw1eral dużo '\\ ęgla, więc " . dużo 
ę- ,.1ejscach zapanow·a1a tak wielka gorączka, że 
a ależało się 'Obawiać pożaru w kopalni, skut

em czego trzeba byl'o zaniechać ,,·ypelnienia 
r~ ~rbranych miejsc p-opio~em. 

· Bytom. Przed 300 Jaty, \\' Iisropadzie 1603 
- .. zmarł l\si,:tżę Jerzy Fryderyk łiołlcnz.oUern

iiSpa·:b-Uayreuth, który posiadał stare pa{J
r ~1ro bncmsk·i·e i starał siG o mZ\\·ó} przemys~u 

Koio Bytomia i Tarno\\·skich Gór. Stare p:u·J
. \\·o bytomskie de stało siG nu moc.y ku·pna i 

a •·mrzwnów roctzinnych \\ ręce tej odncgi Ho
t .nz.cAiernó\\ ,,. rokH 15.?6; pierwszy posiC"dzi-

3 ~~l książę Jerzy (Oem·g) wyposaż:s·/ TamO\\
':Je GótT i za.tożył nicdatckic m:asteczku 

a, r~~eorg~nbcrg ). U nic-gc, szczeg6lllie w Byto
. .. lu. Przeby,,·a-t przez 10 miesięcy Albrecht 

.
1 randenburski, zanim poz\\'olil 11111 król polski 

tę ·.Y~nunt. srar_y przyb:yć do Krako\va, gdz.ie na 
e- Hl-Ku d~11a 8 kwietnia 152.5 r. skiadat p,-zys:ęgę, 
e- .': bę~ztc jako· pierwszy książę Prus ,,·iernym 
• .:rOlnit~ pc-Jskiei (H·o.fd pruski). 

,1 . ~V r. 1603 ~tarc pa(Js_t'-'-~> bytomskie jako 
·~dek po bezdzietnym ksH~Clll Jerzym Pryde

t ~ku _Przy~adto brandenburskiemil kuriirsrowi 
ra ach_u~o·:n Pryd~ rykowi, który odda t te.n kraj 
h ~:\lhlą.l;ytnl naowcz.as bardzo przemysłem 
i ~OJen.lU drngie~n -~YilO\\"i Janowi Jerzemu. Ten 
.e :szedl na usług-~ frydcrvka z Palatynatu któ
re- .' \.v'a/czy/ o koronę· czc;ką, lecz został ;obity 

:~ez Czech&\\ ,,,.- r. 1620 w bitwie pod Bia~a 
lOrą niedaleko Pragi czcsldei. Cesarz Pcrd"{~~ ttJ ''Id I r . ' .r 

.. ' . ·odebral JanmYi Jerzemu wyrolciem· sądu 
,~- ~~ą~t dni.a 17 maja 1618 r. wszysrkic pcsiadto
J· 

1 1 oddra.t stare pa11St\\'O bvtomskie rodz.lni12 
t:nckl_óvv", których jedna odn~oga., pratestanck.a 

• ~ ~Wlerk1cu1cu· (Na.kieku) - trzymała później 
~ ;d~..as w~jen o Slą-~k z:awsze z protestanckk-
• :~~0 _n;~aiDJ., a dnLga - katolicka, Nakle - z 
yhdrltcką Austryą. Jan Jerzy brandenburski 
z r" W' walce w wą\\~ozie Jabt-onkow·sklm. 
• , . Gogołln. I<:uratus przy tutejszym kościele 

,reJ ks L 
r .. tt ·. , · ange został miano\vany proooszczem. 

"i . g 0 PO\v'odu odbyla się w przesztym tyo-o-
'" ILu l . ..,. e. 

t\l. JrOCZ}"Stoś-ć w naszym ko$c.ide r na probo-
• 1 ~.e. \V kościele, pięknie przez parafian przy
, !On~trn, przem~nvi.ali ks. dziekan OtO\\·ackl i 

r· · Prob. Lang~ po polsku i po lliemiecku. 
tell ik Ooote: Przed· tygodnk'TI1 utopi-t ~lę robd · 
· lc Przy s!m~ie w Rogach Jan: Grochot. Ciah 

u_· ~.0;0 dot~c~czas nic znal. eziono. Poz.osta\\.·ia 
ę z P1ęcwrgiern dzieci. 

· rz Mysłowice. Nmvy .most żelazny nad 
• rz ernszą każe budo\vać kopalnia Mys.łowicka 

J!ł ~:~~ hhntę Hubertusa. Kopalnia buduje most dla 
lc l'.ohotników. 

Wiadomości ze świata. 
Z tlolandyi. 'atolicy holenderscy ob ho

d~ili teg-o roku piGćdzie_ iGciolc k przywrócenia 
hterarchii katolick iej w wcjej ojczyźnie, dcl-o
Katolicy holenderser mogą się słusznie rado
nanego przez Piusa IX dnia 4 ma1·ca 1853 roku. 
:_\·ać, bo Kościół ka;:olkki ogromnie siG \\ tych 
.:>0 latach roz\\- i·nąl. Utworzono 156 parafii, ktć
re muszLI- katolicy utrzyni)'\\ ·ać z \\ta nych fun
dn ZlJ\\', gdyż probosz..:zo,\·ie dotyd1czas żadne 
placy od par'lst\\"a nie otrz)1nuj~. 

Ofiarność Holcndró,\· jest też zdurniewajt.j.
ca. Już \\ roku 1871 móg-ł profesor J. de Ryk 
na zgromadzeniu w Amsterdamie donieść z ra
dości4. że \\ ubie~iy,..:h dwudziestu lata..:h kato
licy holcnders-.:y na kościoCr i budynki kościelne 
przesz to sto d\\ ad7icśc=a mil:onĆl\\ frankó\\ zło
żyli. Od czas11 PI'7J'\\ r(;-::enia hierarchii pOŚ\\ ię
cono 5! S krścioJ(l\\ i kap! i..:. Liczba katołik(. w 
\\ uosla ed roku 1~53 th lf\99 (ostatni spis lu
dn r-ści) 7 l IRO ono 11~ l ,~oo OUO, liczba ks : ęży z 
1400 na 2660. · 

\Vielu pnJtcstan t()\1, przechodzi na katoli
cyzm; \\ dyccczyi har! emskiej \\- przecięciu 500 
n)..:znic. \\. clyccczrt B::;is k Duc (Iicrzc-gen
bvs-:h) t\\ orl~<l już katolicy wiGkszość ludnoś..:i. 
\V roku 185.) hylo '' tiolandyi okolo 2600 os()b 
stanu zakonnego \\ rcl·ut JK9t) h1ż oJ.;o;o J6 OUO 
m:ędzy r.2mi l l 900 ~::tkc·nnic. 
, O?ccnic iswicie \\'' Ho!andyi 20 t konfcrencyi 
S\\. \\, 1!1ccntcgn a Pa11lo z '- 500 czło·nkami, któ
rzy ubogie rodzi!lJ" od\\ icdzaJ;.l, nad usuniGcicm 
konkubinat(J\\' IHacują, <l1~ieci " szkołach kato.
·lickich umies7.czahl i ~;cAli\\ ic. się pr~,C~l ukl'/o 
mlodycll skaza(n.J:\\ za.imuht. 'N dt\\"ili przr
"~róccnia hiernr.:hii posiadali katolicy hol end-. r
scy t:rlko jedno czasopisn:o, obccni·c · Dcsiad~l.ic.t 
1.3 codziennie \\ ~-clwcl7.~lc:rcil i 4J innych cza
sopisnJ. v\'it;~ też słusznie z zapalc1n ohd10<.lzo~ 
no ten jubileusz. 

~ N;'emiec. 131: rlil·lskic pismo .. OcgeH\\ <Ht'' 
zamtcszcza artyktd o odosobnieniu Niemiec 
sknrżąc siG na to. że ze \\'Szystkich strou wzma~ 
g? się ~liechGć ku Nicmco111. \Vszys:::y rzucaj'ł 
SIG sobie na\\ zc:,icJ!I w obię..::ia. a Niemcy kdnl.! 
są odsuniGtc i od\\·icc.lza je sic tylko z grzecz
n~ści. ,Porllimo nicporozumie11, istnicj~lCYdt 
ma~clzy r~ raJICYi.l a Angki. z drugiej strony \Vto
chami, nic mcż11a po\\ i<.1rpie\\ ać ,o t:bliżt:llilr się 
tycl! pJ(JSt\\' ku sobie. Król an-gielski czuje siG 
\\ Paryżu S\\ Gbodnicjszrrn aniżeli w żo.tnicrs.kim 
Tkrl:'nic z jego zinmcmi pomnikami i paradami. 
\\. Stanach ZJccinocz.onych mimo calcj uprzci
lliości ze strc.wy uicnri~ckich dostojnikó\\ p-anu.ic 
nicilawiść do NicnJc(l\\ . 

I(OSY<-l straszy s·ę tylk·o pośrednio Ja,pmti'ł· 
aby Anglia mogla "ystąpić jako pośrednik roko
.iu. AtiStrya id;,ie z !(oSY<\ ręka '-'' rękc- i sama 
z nią \\ sp~)Jnie porZ<ldkujc zamt:LY na Backan i~. 
o lnóryd1 ongi roz.strzygat Bismarck na kon
gresie bcrlir'rskirn, jako nczci\\'y makler, jakkol
\dek dla niego walki \\ ' Turcyi nie były \\ artc 
kcści jcd11ego pruskieg·o grcnadycra. 

• ..J csteśmy ko(r~zy swój atiyku./ ,.Uegcn-
wan" - istot11ic cdosc;buieui, a trójprzymierze 
jest tylko \l.. cz.asie pokoju ozdobą". 

\V szakże już zmarly Bismarck powiedzia~ 
S\\·cgo czasu \\ . parlamencie, że Niemców nikt 
nic lubi 11a Ś\\ ·iccie, ale za to każdy ich się bo!! 
-- A dla czego uikt Niemc(m nic lubi? - Oto 
dla kiJ bczgra~Jicznej zarozumiałości i zachtan-. . , 
llO'SCI.. 

- Do etatu na rok przys7.1y \\'Stawił rząd 
przeszlo 600 tysięcy marek na dokŁadki dla niż
szych u rzęd11ikó\\' pocztowych, zatrudnionych 
,,. Poz.na!'1skiem i w J)Cłskkh oko.Jicach Prus Za
chodnich. Doktadka nie ma być stała i rz~1d 
może j~1 \\" każ.d}lll czasie odebra~ urzędnikowi, 
de tórcgc ni.-cma zaufania. 

\VcJJng naszego prze~<:cnania niższym ll

rzęd~likom pocztO\\ ym należy s.ię z.a ich 111CZ'oin4 
i niszcz~1cą zdro\\·ie pracę ł~psza placa, ale do
ktadki pc\\ inni otrzymywać - wedlu.g lat słu
żb) - \\ szyscy niżsi urzędnicy pocz-tDwi, czy 
pracują \\. polskich czy niemieckich okoltcach, a · 
dokładki po'\vinny być stałe, nie.odwołalne. Nic 
można też rządowi przyr.uać pra\\·a. żc.by urzę
dnikom wcdłng \\'łasnego widzimisię ohtriżał 
dodJo{fy. 

Z francyi. ~ledztwo w sprawie zamachu 
na \\·łoską parę nrcnarszą, którego dokonaf ż.oł
nierTr francuski Piot, wykazaf:o, że sprawca za
machu jest urnys.towo nienormaln:nn i że poł'o
żone n;l szynach kamienie nie bylyby spowodo~ 

wal.r ,,-ykoleit:nia po ... iągu, ani ''ogóle żadnego 
. ,, .. ypdku. Kamien!e polożyt Pior \\" pobliżu 
Cherbur,,.a w tym czasie, gdy \do ka para mo
nar za jechala z \Vtoch do Anglii. jad,lc do Cher
bourga kolei'-\ żelazn~l-

Z Austryi. Bójka ,,- hali parlamentu \\'Śród 
posą~ó\\· głośnych i zasłużonych męż()\\~ st1nu 
- oto najnO\\rszy objaw życia politycznego Au
stryi. 

Ta bójka byta aktem drugim szluki, której 
akt pierwszy rozegral się \\ sali Izby poselskiej 
podczas mowy środowej prezesa ministdów. 
\\'szcchnicmiec franko Stein obraził ciężko ra
dykalistę czeskiego frcssla, zarzuci\\ szy mu 
k radzie): zegarkc'.·\\-. Za1Jytany przez przyjaciM 
politycznych fressla, tlomaczyl się Stei11, że mn 
opo\\ iaclano, iż fressl, zwiedzając konak kró
le\\ ski ,,- Belgradzie, zabral zegarek z porce
lany francuskiej. Informatorzy Steina, '' ez\\ a
ni z kolei do tłomaclenia się, spychali \\ inę t~.:
den na drugiego. Vv reszcie ostatni, podrzędny· 
dziennikarz OŚ\\ iadczyl, że "tak mÓ\\ łono \\ Bel 
gratlzie". 

Teg-o ostatnieg-o informatora obili też fresst. 
Klofat..:z i August Sehnal. 

Tryest. v\ wtejszej radzie miejskiej \\·nie
śli \V łosi "niosek, aby ,, ·yrazić sympatyę wło
skim smd-:ntom \\ Innsbrucku, udzielić im zapo
lllCJ~Q 1000 koron, oraz "CZ\\ ać 'V. szystkie gnu
nr '' łcskie \\. Austryi do htcznej czynności na· 
roc!O\\ ej. 

S lO\\ eiky \\ yrazili sympatyG dla Wlochó'.\, 
a te zaznaczyli zarazem. że \v łosi nic maJ'ł pra
\\ a potępiać post<~pO\\ ani a niemcó\\, jak dtugo 
~ami ucishai<t ludność słO\\ cr'1ską. 

Z R<Jsyi. Z kM dDbrzc poinformowanych 
przesiano \\ iadomość do krakO\\ skiego ,,Cza
su", że jenerał-gubernator Kró!est\\ a polskiego 
CzertkO\\ IIStępujc. Kto będzie jego następcą, 
lllC\\ iadomo. 

Z Turcyi. Donicsicnie jednego z plsm wie
dcl1skich. jakoby Porta ,,. ostatni'ClJ dniach u
ldadata . h~ tylko z ambasadorem rosyjskim, po
niC\\ a;;~ ccnże byl o wiele iyezliwszym i mniej 
-ostrym ·Ud anrbasadora austro-\\ ęgicr kiego hr. 
Calicc. jest nie-pra\\'dZi\\ <l. albowiem obaj am
basadora\\ ic każdy krok \\ spólrric prze-dsiGbra'i. 

Z francyi. Podcnts przyję.:ia parlamenta
ryus7t,>\\' angielskich, prezydent miasta i pre
fekt de pa rtamcntn Seins podnosili \\ mowach 
znaczenie angiclskkll członków parlamentu, jako 
pionie re)\\" zbliżenia się naro·UÓ\\ i st\\ orzcnia 
dcbrych stosulików 111't.;dzy Francyą a A111glią. 

Z różnych stron~~ 
Rodacy pr3gnący w Adwencie lub na Ś\\ ię

ta otrzymać księdza polskiego, niech się zgJ'o
·;~<t do rcdakcyi ,.\Viar11sa Polskic.:go'' \\ Bo
ehum. 

Oberstyrum. v\ ' fabryce szkła został oka
leczony robot11ik K. 

Obcrhausen. \\' Sryn1111 został górnik Mec
ke ni{odkicm pDdczas któtni przez swego pa
sierba zabity . 

Wiedt!ń. Zamek Miramarc, daw•ną rezy
dencyę rrieszc7Gśliwej żony cesarza meksykań
skiego, polożony cudownie nad Adryatykiem~ 
po-sta\\ ił podobno cesarz franciszek Józef do 
dyspozycyi cesarza Wilhelma, aby tam mógł 
sobie \\ ypocząć. Z goqczkowym pospiechem 
odnawiają co potrzeba, za prO\\ adzaht tele
fony itp . 

Berlin. \\ ' rcst:Jura.cyi pokl1\cit się stolarz 
Patry z znajomym swoim Ueisslerem i uderzyt 
ostatniego w h\·arz. G., niepe\\ JJ.'l w nogach z 
pawoctu przepicia się, zatoczył się nagle i upadl 
uderzając głową rak ciężko o ramę drzwi, że 
pęk ta 11111 czaszka i krew zalata mózg. Umarl 
dnia następnego. S4d przyznał oskarżouemu 
lagodz<tce okoliczności i skazał go na 8 miesięcy 
\\ ięzicnia. 

Ostałnie wiadomości. 
B e r l i n. W czwartek, dnia 3 grudnia o 

~odz. 12 w południe zostanie parlament otwarty 
w białej sali zamku królewskiego. Poprzednio 
odbędą się nabożeństwa: d1a katolickich posłó 
o godz. 11 w kościele św. Jadwigi, a dla ewa n .. 
gieUck/ch o godz. l t w tumie. 

R z Y m. W kościele Konstantego, gdzi 
cz.ynią poszukiwania. odkr~rto piękne mozaiki, 
posadzkę mannurową itd. 

R z Y m. Odkryto tu tajny związek. Przed .. 
sięwzięto mnóstwo aresztowań" 

, 



~~~~~~~~m~~~~~~~~~ 
N a. ;;•·••dzień 

•·eninghotf,a Baczność Rodacy w Bruehu~ 
essencvę koniako· Dla korzystnego zakupna, .mogę teraz t ' 

zapisać można ·.· · · ·-'"'. · · . ; · 

, ~,W i ar u sa Po l s ki ego" 
na każdej poczcie. Prenumerata wynosi tylko 

. . 50 feny·gów, ~ 
a z odnosze~iem do domu 14 fen. więcej. 

Rodaków. prosimy, aby starali się o oozyskanłi 
• ,Wierusowi Polskiemu" licznych abonentów Ra 2ru· 
dzień. ·, :' . . · 

~~~~~*~~~~~m*~m~m 
BACZNOśC! 

Niżej podpisany komitet zaprasza wszystkich 
życzli"wych nam Rodaków, którzy są tej myśli. aby 
~alozyć polskie Towarzystwo w frintrop \V dniu 6 
grudnia po pot o g-. 4 w lokalu p. Adama Wester
manna w Frintrop, ul. Oberhausener Str., przystanek 
kolei elektrycznej Liperheidebahn. Jeszcze raz si~ 
zaprasza \\tsz-:s·stklch Polaków parafii frintrop i oko-
licy. K o m i t e t : 
Tomasz Krz~··żaflski. \\'awrzyniec Nowakowski. An
toni Choryan: franciszek Matecki. Wojciech Woj
towski. Tomasz Marcinkowski. . Stanislaw Antko
wiak. \Va\\~ r'zyn Marciniak. Jan Kaźmierczak. Win
centy Mielicki. · Jan \Vachowiak. Is.?;nacy Leśniale 
Ig-nacy Marele Józef Odrowski. Antoni Sobański. 

Kazimierz Meller. 

~~~~~~~~~~~~~~mm~ 
Naszemu ojcu kochanemu 

ANDRZEJOWI PRZYBYLSKIEMU 
z Marten 

:fasylamy \V dzień godnych imienin 30 listo.pada 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęseta 
'b1ogosławie(Jstwa Ś\Viętego i życia sto lat dłu
giego. 'N ko1ku wykrzykujemy: nasz kochany 
ojc.iec niech żyje! aż się echo po calem Marten 
odbije. Tego wan1 życzą wasz zl~ć córokH i 
wnuczek M; · J. J. P. 

1ltlitt!~~tfittt~~ttim~ttt~·~~ttfttt 
Baczność! - Baukau! 

Dom z wjazdem, stajnią, i lokalbr. do skla
duJ jest przy ulicy Oststr. w Baukau przy ba,r
dzo niskiej wpłacie do sprzedania. Zgłaszać mo
żna się w Baukau, przy ul. Oststr. nr. 2 (w skla· 

sprzedawać jak niektóre wielkie składy i fab a 
~&l e •• ta• ka·erotal& j~t \Vięc teraz każdem.u da.na SpQ~Qbnośt,. by~} 
W "'~ swe~o Rodaka dobrze 1 tanJo obsluzony. · 

w osobny. ch zap. a.ko,Ya~iach po . · ·. · . . P 0 l e c a m : . · ·· 
· 'Viełki wybór rozmait~·ch cicpł) 'c; h 't.t:ie" •. 1. 

25 fcny2:ów .z fnbr.vki 1 · · • 60 f · · · " ._, ,, ·d_ a dzteci już za . en. 1 wyzeJ nawet. ~o!s~ię bam~ 
.Cf: S k s te mam na składzte. · · Dr. ~1ellingh_ oua & pół . ~-.. ··.' Wielki wybór cieplo-futrowanych o Pąnxofli 

niewiast \V kolorowej lub czarnej skórr.:e, Jui. za ,~. 
mr. aż do 4,50 mr. .· ·· l\' Bii:ckebnrg 

~ą najstarszemi, w uż,yciu n'ajlep .. 
:-.ze, przewyższają wyclt:ljnoid · 
znak w:3zelkich naślado .... \·uietw ~ 

\\' Bochum są do nabycia u:. Aptekarza H:· 
. ~runs, Emila frings , Aug. liackena,, fr. Schwe-
lii1ga i E. Trassa. · 

W Gerthe u Rud. .HUneck e i u · Henryoka 
łiauholza. 

W EickeJ u Apte.karza I. Iiaack i u fr. Le
vcl·oh. 

\V Unser-frrtz H A. li ennec.ke. 

"N o V e o l". 
(p. cesarsk. urzęd. patent. nazwa ochrcn. · 

D. R. W. Z. 60fi98). 

. Wiel"-i. wybór sukiennych trzewik(),, . \\;Y~uk1 , 
~~~ niewiast z ~obrą. 'Yysoką obsadą z skór~· i Id 
! UZ za 4.00 mr. 1 wyzeJ. c 

Wielki wybór dla mężczyzn wszelkiego rouzii ~ 
ohuwia sznurow. trzewiki jako też kamasze. \VYSok; 
na pr~~t~biu, !-~~em dla każdego paSO\': ne bardz 
trwal.e juz za ~ .... o mr. do 12,00 mr. .. &e 

Wielk_i wybór trzewików i butó~ z gwoździa 1111 
d C?. kopałm tylko w lepszym towarze J wyrobie sp: Wla 
wadzam. 

Mam · także polslde buty na sldą.dzi,e . . l·qóre n1t 
k tórzy Rodacy tutaj już noszą i z ich dobroci ie l 
idemtt"póiecają. Polecam także mój warsztat,~, kti 
rym wykonuje rozmaitą robotę podług miąry PC 

gwarancyą. Reperacye robie na życzcilie za·raz. liJ 
Sówki dla niewiast już za 1,20 mr. i wyż e,i, korki 5() 

· _1\'\ęzkie zolówki już za 1,70-1,90 mr. korki 6Q icn. 
Oprócz tych tanich cen które poqaję , ·'dostar 

każdy odbiorca piękny kalendarz ścienny , jako P' 
darek na ~wizdkę. 

Zatem polecam się szan. Rodakom taska\vcj pa 
mięci, -gdy· będą obuwie potrzebowali, gdyż tylko n: Znakomity i niedorównany w dobroci środek 

wzmacniający naJpierw dzieci w razie angielskiej cho
roboy,' ciężkie~o dostawania ząbków, chudnięcia i 
ogólnego osłabienia, a potem w doroslych wzmacnia
jący pluca, kości i nerwy, wywolując zarazem wy
śmienity apetyt i humor. 

ł · telnie obsluguje 
· . .· Ludwik Kubiaczyk, 

(Comp.: Cale. et. Natr. hypophos. aa 1,0 Per r. 
lact. 0,25 Gi. mimos. 10,0 OL Jecor. · WO,O Agu. dest. 
140,0. Glyc. 40,0 Ol. Nero!. et Ol. Rosae aa gtt. II. · 
-Butelka 2,50 mr. - przy 4 but. franco i kista gra
tis.) - Olówny depo t posiada: H. Smyczyński, ap
tekarz - Neuenburg W.-Pr. 

a o 
. 'CI 

m i s t r z s z e w s k i, 
"1\-\ ary a ń ska u l i c a przy kościcie katolickim, 

naprzeciw skladu obrazów P. Szymaf1s kiego. 

. ;; · .. Dla oszczędnych gospodyń. 
~rysyłarny tylko dobry i trwaly towar za 

pocztową. · 
' lO ' mt'r. niebielonego barchanu 75 · ctm. szeroK 

3,15 rrir. 12 mtr. ptócienka na pościele "\v ladne kra! · 
·ki 5,40 mr. 8 mtr. inletu na wsypy czerwone i w rQ 

źowe paski 6mr. l 'funt czarnej welny na pończochr 
2,25 mr. l tuzin ręcznikó\Y 50 X 110 dm. wielk. 3m · 
tO mtr. linonu 83 ctm. szerok. 4 mr. 10 mtr. linon, d 
cieńszy wyrób 6 mr. Derkę do spania 2 funty ciężk 
.3 mr. Obrós na stól w kolorowe ladne pasy 1.'30 '\ Y 
170 wielk. 1.95 mr. Prześcieradle kolorowe ladn:Y de 
seń 2 mr. l parę kolder na lóżka biale. z czerwonyn: 
brzegiem 6,80 mr. l parę bialych kolder nadzwyct,~u 
wielk. 7.20 mr. Zamówienia od 25 marek poczawszr,~ 

Scbreiber i Spółka Nast., Herne. 
interes chrześciański. 

n lica 
9~to Krebber, Ober,hausen · 

Fr1edrtch Karlstr. 20. Telefon 17. ulica Friedrich Karlstr. 20. 

l 

vVina reńskje. 
Z Laubenheim 
Z Nierstein • 
Z Erbach • 
Z Rudesheim z 1895 r. . 
Z Rildesheim Oherf'eld 
Z Oestrich • • . . 
Z Forster Riesliog z 1895 r. 
Z Rauenthal . . . . • 
Z Oppeoheim Krotenbrunncn • 
Z Main:.::erweg wyborowe 
Z Jobannisberg 

0,70 
. 1,-

1,30 
• 1,50 
. 1.50 

·. 1.60 
. 1,-

2,25 
• 2,75 

3,-
• 3,5-0 

Wino Bordeaux. 
Wino czerwone . 

" ., 
Medoe 
St. Julien. 
Beaune z r. 1894. 
Pontet Canet Pauillac 

0,70 
o,so 
1,50 
2-1 
a'25 1 
2'251 =a 

Niemiec.kie wino czerwone. OJE Z Ahrb1cic.hert 
Z Ober-Ingelbeirn 
Z Laacberberg 
Z Walporzhoim . 
Z W alporzheim wy borowe 

) l .... 
1,30 : ~ 
1,501 r;;' 

2,- ~ 
2,25 : 

Niemieckie i francuskie wina 
mnsujące. 

Deinhardt'n. hiala karta . 
" \ ' itt.ori.a s.:t,:lOI pan 

Rotlac-t 
., Kn.binet 

Porn.mery 

PJec.z sxs),( O\.Y)' 

Ps,cz rumowy 
Pl\c~ Bnrgundowy 
P~z ces&l'Ski • • • 
P~z senny (Schlnm.nter). 

~.25 
4,7\'S 
5,23 

. 5,-

. 10,-

2,50 1,30 
2,- 1,10 
2,50 1,30 
2,50 l,BO 
2,50 1,30 

Niemicckis konjaki. 

Koniak sta.n 
" I<'~ 
~~ Vtetni. 

1,20 
. 1,-
~,- 1)0 

Zamówienia 

l 
l 

.l 

l 

l 

\;vina mozel-,kie. 
Z Cloten 0,70 
Z Erden l.-
Z Zelting. 1,30 
Z Brauneberg. 1.[)() 

Z Graach ~ r. 1895 1~50 
Z Erdan 1,50 
ZErden 1,60 
Z Uerzig z r. 1895 2,-
Z Losenich 1,80 
Z Piesport 1,80 
Z 1895 r. Erden (T1·eppd1en) 212.0 
Z 1897 r. Trittenheim 2,20 
Z 1897 r. Dhron Hofberg 2,20 
7. 1896 r. Minheim 2,ó0 
z 1895 r. &.>har"hofberg . 2180 

vVina słodkie. 
Sarnos tf1 tt (S~+Ltr.) . 1,20 l~ 
Tokae •;8 1f4 1f2 Ltr. 

.1/P 
CI> 

''Tma hiszpańskie. 1-l o 

firma llljos de }!~,a. u co. de pa Lugue 
r:1' w .Maladze. 

Madera per 1f1 ł,, 

Sherry ,, ~ " 
2.6{) l'::. 
2,50 ~ 

Porte1· " ,, " 1 

Humy. 
Faoon-Rum . 

,. n sta1·y. 

J~tma.jka II 

" 
I 

" 
I prawdziwy 

" 
I 

" 
I a 

Francuskie koniaki. 

2~ó0 l~ 

1,-

• 1,20 
. 1,60 

2,
a,-

• -ł,-

ft1'my Dubois freres & Cagnio w Oogna.g. 
1/tFi. 1JeFJ.. 

Koniak z l gwiazdką. . 3,- 1,60 
" z 2 " . 4,- 2,10 
" z a " . . . 6,- .2,60 

Koniak fine Champagne • . • 6,- S,lo 
Koniak fir. Renm~ssy & Cie p. s/;u.:r. FL 7 ,6o 

1'1 

b~d~ także piśmiennia przyjmowane i bez 

Likiery. tj 1 but. t , 2but. 
Kwiat żytniówki, spee.ya1ność 1,20 O,f\0 
Perła Rennu. . . . . 1,60 0,85 
Likier Fralilciszka. . . 1,- 0,55 
Maag-Kruijden-absynt 1,80 0,95 
Gorzki likier ~oktorsk i , . . . . . 1,80 0,96 
Likier żoł~kowy Booneka.mp, specyalność • • 1,80 0,95 
Podw. likier miętowy • . . • . . , ; 1,80 0,96J-$ 

" ,, aniżwy 1,80 0.95 ..;. 
., ,., kminowy . . 1,80 0,95 ~ 
" " wiśniowy . 1,80 !•,95 ~ 
" :1 migdałowy. . . . . 1.80 0,9ó :, 
" krem imbierowy, specya.lność. 1,80 0,95 <P 

Krople hamburskie • • • . . . 1,80 0,95 c-
Koniak z jaj • • . . . . 3,50 1,80 ,::: 
Ogień artyleryjski, specialnoś6 . • 2,10 1,10 ; 
Liker górniczy, zdrowotny • • 1.10 0,70 ,.... 
Zytniówka cesars~· a., specyaluoSć. 1,50 0,70::, 
Gilka, prawdziwa • • • • 1,80 • 
H&lf' om Half . • 6,50 3,50 
Prawdziwy ,.Steinhager" 2,-
Kreb~r'a liHer łowczy. 2.10 1,10 
Likier mi.rzykowy . . r;1o 
Gorzka pomarańc~(rwka . 1,10 
MaJin6wks. . • L80 0,95 
Lemon Squa.sb 1,80 

Żytniówka I . 
,. n .. 

Żytniówka" moDasterska 
Riwuc.ha z rumem • 

" ,, B~n:ekamp'em • 
" " bamburskim likierem gorzkim 

Miętówka 

~ z rumem • • 
.., f. bamb'W'Sk:im lik. gorzkim 

... ~ówk.a 2\\'YtzaJna.. 
Kminówka • 

H czerwona . 
" z r•mem . . 

Hnmburski lik~e.r gorzki . 
Curacao. . 
J a}()weówka • 
Piohmówk.a • 
Doimk6wh. 
Pańait amour . 
lAkier Fr&ncl.sii:k.a • 
Zytniówka z likierem gor.zkim ll:i6łkowym 
W aniliowka 2'Wyc:.zajna • • • • 
Wiśniówka nv;r~a . 

1h Jitrs. 
0,90 07!)01 

• 0,'75 0,40 
0.75 0,40 
0,75 0,40 
0,75 o 4.0 
0,75 0,40 
o 75 0,40 
0;75 0.40 c" 

0,75 Oi40! GI 

0,75 0,40! "" 
. 0.75 0,40, c" 

• 0,75 0:40. ~; 
0175 0,4 GI 

• 0,75 O, i l;:: 
• 0,75 o.40 r· 
. 0,7 5 0,401· 
• 0,75 0,30 
. 1,20 0,60 

0,75 0,40 
1,50 2.(}01 
o 75 o,4o: 

' ..,;ni 1,- o,~, 
1,- 0.(>0, 

kosztów w dom ode8łane . ----·--... =:::=.:::::::· 
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·' dzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyinie, poświęcone sprawom narodowym, politJ cznym i zarobkowym. 

Jkk, -----------------------------------------------------------IQ~ chodZi codzi~~~ie z wyjątkiem dni poś~ątecznych 
lza: todatkiem religl}nym p, t.: .,Nauka Katolicka'• z ty
lok; nlkiem spolecznym p. t. "Glos górników i hutni
rdz t", oraz pisemkiem literacki~~ p. ~· "Zwierciadle". 

1edplata kwarta1na na p~czc1e 1 u hstowych wynosi 
da~ mr 50 fen., a z odnoszemem do domu l mr. 92 fen. 
;pn \VI~ras Polski .. zapisany jest w cenniku pocztowym 

pod znakiem "t p0lnisch" nr. 128. 

Módl się i pracuj! 

Za inseraty placi siG za miejsce rządka drobnego druku 
15 fen., a za ogloszenia zamieszczone przed inseratami 
4 Ofen. l(to często ogłasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tłomaczenie z obcych języków na pol
ski nic się nie placi. - Listy do redakcri. Drukarni 
i Księ~arni należy oplacić i podać \\' nich dokladny 
adres piszącego. Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ich upoważnienia nie wskazuje się, 

Bochum (W.estfalia), czwartek 3-go grudnia 1903. Bek 13 
Uedakcya, Drukarnia i KfJięgarnia znajdują się pry;y ulicy .'Malthe8erstras::.e nr. 17. - Adres: .~\iViuros Pobki•'. Boebmn. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
pa wić, czytać i pisać po polsku! Nie 

t Polakiem, kto potomstwu swemu 
zyć się pozwoli ! 

111 , 

% wypadków dnia. 
Polacy na Ślązku, a centrowcy. 

czk Korespondent "Kraju" Gordon umieszcza w 
Ł ajoowszym numerze tego~ pisma rozmo\v"'ę z 

:~~ 1., Siemianowskim1 re.dakto.rem ,,Głosu Górno
. ró kiego". 
lchJ Charakterystyczne są zdania p. SiemianiOi\V.-
3 m. 'ego o stosunku Polaków ślązkich do; centrum, 
~~; do socyalistów1, które też. dla: informa~yi na-
J ych czyte1ników z rozmowy \\J1Y.jmujemy. 
~e· "Dzisiejsze stanowisko; centrowe wobec ru

~~t, hu' narodoiWego jest niemoźliwem. Ce?trum n~ 
szy, e pod żadnym \VZ,ględ~m przyznac ludlorwt 

~kiemru praw' narodowych.. I wątpię, czy kie
- . · lwiek je przyzna. Z drugiej strony, sku
• 'em. niedopilnowania· interesów ludu i lek:ce

enia spra'\\ry narodowej, ~entrum WY"\"'lalo 
11\tdzie polskim taką niechęć - mlOżna po\vie
łieć: nienawiść, że polityka centrowa stala się 
· mliwą. Lud nasz czuje się coraz. więcej 
lskim, zrywa si:ę do. pracy muodowej i doma
się swoich własnych przed~ta'\vicieli,. Pola

~. Przytern hakatyzm· ogarnia cale Niemcy 
w szeregi jego coraz liczniej ·wchodzą centro
cy, szczególniej na Gómyrn Slązku. To Z\Vię-

: rozdraźni1enie. Centrowcy, chcąc nie 
cą,c, muszą iść za hakatyzmem niemieckim'. 

- Czy pan się tej walki z. centrum: jednak 
ale nie obawia? 
- Nie Idąc ręka1 w1 rękę z centrum~ nie zy
liśmo/ na Slązku na:wet polskiej nauki -religii 
szkole, choć pos1owie centrorwil, gdyby im1 na 

bylo zależało, mogli' byli tę drobnostkę od 
du. zdobyć. Ucisk był, jest i będzie. Na ze
ia nasze sali ni.gdzie dostać nie mpżemy. 
wtl· o zgromadzeniach i stowarzy:O;zeniach 
ieje dla nas na papierze, nie w pra~tyce. W 

'elu kopalniach hutach i fa:brykach zakazu~ą 
nikom m"C)rwfć po polsku. Robotnik kryć 

musi z gaz.etą polską. Trzymając się cen
~ nie mogliśmy korzysta(;. z praw konstytu

nych, gwarantujących swohouy oby\v'(ltel
łe. Zerwawszy z centrum, niczego gorszego 

iewać · się nie możemy. 
. SQ(:yalizmu nigdy nie: popieramy. Przed 
ęciu laty \V tutejszym' okręgu socyalista otrzy
l 3 tys. glosó~v; przy ostatnich wyborach, 

~
u.ż POIWstały pisma o kierunku narodtowy;m, 
liwJ~ai;h pa:dlo na socyalistę zaledwie 900 
w~ A więc przeszlo 2 tys. głosów odhi1 

, alistorn kandydat narodowY. Zaliż tu nie 
do\V'(){fem) że nasz ruch na]}odorwy nie pra

' e dla socyalizmu, ale przeci-vvnie, wysuwa: mu 
lUnt Z POtl nóg"? 

l Rzad wobec katołilfóW. 
: . W sprawie .zabrania . kościola pofranciszkafl

ego w Gnieżnie przed' rząd pruski, odebrał 
ech" następujące. pismo: 

Gniezno dnia 29 listopada 1903. 
W sprawie kościoł~ pofranciszkańskiegO; do-
~ Szanownej Redakcyi że na mocy rozpo

~tt\dzenia' krół. regencyi, tutajszy urząd kata
lf , raby Przepisał w·łasoość parc~U, która do ko-

·------------
ścio.ta pofranciszka{Jskiego należy. wraz z ko
ściołem na fiskusa. Jakie stt1d będą skutki, tru
dno jeszcze obecnie prze·widzieć. Dotąd ta 

·własność zapisaną była dla parafii Ś\',. Trójcy. 
Sprawę oddano rzeczn~kowi p. K.arpińskiemH do 
d:alszego przeprowadzenia. 

Z szacunkiem 
I(s. PiotrD\\ icz probcszcz. 

Proces hr. Kwrileckich przed parlamentem. 
D() "Frankf. Oder Ztg." piszą: ~,KoJa mia

rDdawcze nie są bynajmniej zbud,owane sposo
bem, w jaki prokurator dr. Miillcr wciągnął 
spravvę polską do procesu przeciw; hr. Kwilec
kiej. Jeżeli Polacy \V tej spr~wi•e \V parlamen .. 
cie przedlożą interpelacyę, prokurator będzie 
zganiony. Centrum podobnc:n też już jest zdecy
dowane do uczynienia procesu przeciw hr. Kwi
leckiej przedmiotem prawa par_lamentarnego". 

Telegramy. 
T re- "v i r. Proces ks. Dasbacha i odstępcy 

Hoensbrecha odbędzie się 16 Jutego roku przy
szłego. 

T o t u it. W drogeryi przy ulicy szerokiej 
nastąpił wybuch~ który spowodował pożar. 
Dwa domy zgorzały. Uczef1 zostat niebezpie
cznJe poparzony. 

l( re i e l d. ZderzyŁy się 2 pocią,gi. 27 wa
gonów jest uszkodzonych. Dwaj hamownicy 
zabici. 

P r a g a. Niemcy z Czech wysłali do ks. 
arcybiskupa Skrbeńskiego deputacyę z U}danlem 
utworzenia osobnego biskupstwa dla niemców 
z 11\iemiecką kapitułą i z seminaryum lliemie
ckiem. l(s. arcybiskup odpowiedział, że uczyni, 
co do niego należy~ aby księży niemieckich nie
zabrakło. 

Polacv na obczyźnie. 
Wiec HZjednocze.nia zawo.dowegoH w Marten 

(ld'był~ si.ę w niedzielę a przew'Odniczyl' mu 
druh Sihilski. Druh Brzeskot z &ttropu oma
'\Vial obszernie sprawy robotnicze i knapszafto-
we. Przema'wiali także druho~wic Maćkowiak 
i Stachowiak z Marten. Na cz,lonków zgłosiło 
s.ię kilkunastu druhórw. \Viec zako!łcZ}'l si~ o 
godz:inic 8. ł.(;odacy \\ idać bardzo się zaintere
sowali spra'\J.: ą, gdyż sluchali przemÓ\\ icń w 
największym spokoju a~ do kotka. 

Szczęść Boże! 

Fryderyk August Ill Sas. 
Pc a:bdykacyi· króla Leszczyńskiego, wszy

scy uznali Augusta III, a koronacya }ego i żony 
Maryi Józefy odbyła się w Krakowie r. 1736. 

August III był bardzo przykładr1ym chrze
ścia.ninem, dobrym. mężem i ojcem; Marya Jó
zeia świątobliwa pani, kochana od Polaków. 
Jako król był August ze rem., nic nje robił, nic 
nie znaczyt - rządzili za niego przedajni mini
str<J'\Vli·e, jak np. minister Bri.ihl, S\Vojego zysku 
jedynie szukający. 

Za takich rzqdó'v- Moskwa miesza1a się, ile 
chciała, i wszystko szlo najgorzej; seJmy zry
wane odbywaJy się \V największym nieporząd
ku, sądy wydawaJy niespra,wiedliwe wyroki, z 
krzyw-dą ubogiego, wdowy i sieroty, a schlebia
ly bogaczom. Polacy mimo to tak byli zaśJepie-

ni, że z pc\vną chlnbą wołali: "Polska bezrzą
dem sto-i" - to jest, że swawola· jest jej silą. Od 
czasu kiedy I-<'rancuzki zasiadały na tronie pol-· 
skim, poczęli się Polacy przerabiać na Francu
zów: zaniedbywali mowę ojczystą, zrzucali 'kon
tusze, a nbierali się i mówili po· francusku, jak 
gdyby się wstydzili, że są Polakami. Polska 
\\ idocz11ie upadała, sąsiedzi jej się nie hali i cze
kali na tę chvvilę, w której się nią podzielić mieli. 
Moskwa wojując z innymi pańshvami, ·wojska 
swoje przez ziemie polskie przeprowadzaŁa, 
czego shttkiem by lo spustoszenie; król pmski 
porywał nam ludzi do S\,.rojego wojska; na: R.uś 
\\ 'cią:2 napadali hajdamacy, to jest rozbójnicze 
bandy Kozaków - i rabo\vaH ct~·wory, mordo
\Yali ludzi. 

Stysz<w o tem król Stani:,law Leszczyński, 
chciał choć z d'aleka srużyć ·ojczyźnie i wycho-· 
wyrwa~ wiele miodzieży polskiej na: swoim dwo
rze, żeby potem dźwignęla Polskę z tego upad
ku \}v'śród niej najs1'a\Vtt1iejszym był ksiądz. Sta
nisia'''' l(onarski, Pijar, refonnator szkól pol
skich. Po śmierci żony swojej Maryi J ózefy f 
król A11gust wyslal młodsze dzieci swoje pod o
piekę króla Stanisława, co pięknie świadczy o 
obydwóch. Byli oni już spowinowa:ceni, bb cór
ka Augusta, Marya Józefa, poszła za następcę 
tronu francuskiego, syna królowej Maryi' Lesz- ,· 
czyńskiej i.LudwHĆa XV. 

Kiedy się tak źle dzial·o, przemyśliwali nie
którzy o poprawieniu rządu w Polsce, ale łudzili 
się nadzieią, że im Moskwa do tego pomoże. 
Na ich czele stali XX. Czartoryscy - rozumni, 
pragnący d10bra oj-czyzny, ale dumni. Inni zaś . 
byli im przechvni, szło tam. tylko o zł,otą woł
no'ść, więc chcieli, żeby się nic nie zmi niło; ~i 
znO\\t,u łudzili się pomocą f'rancyi, że ta nie do
zwoli Polsce upaść. Na czele tychże stal het
man w. k. Jan Klemens Branicki, potomek Ste
fana Czarnieckieg'O po· kądzieli. l jedni i drudzy 
P,ragnęli dobra ojczyzny, ale tak się różnili rnię
dzy sobą, że utworzyli dwa stronnictwa, które 
się w'Zajem prześlad'Oi\vaJy, przeszkadzały Qobie 
i zamiast poprawy, było jeszcze gDrzej. 

W śród tych rozlicznych bied, umiera król 
August III roku 1763. 

Sprawa centrum na Górnym Slązku. 
,J(ółnische Vołks Ztg:' w num. 1001 kryty

kuje bardzo ostro postępowanie centrowców na 
Górnym Slązku, .zarzucając im, że bez względu 
na interesa partyi, dah się porwać szowinisty
cznym niemieckim prądom i z.erwali długoletni 
s,ojusz z Polakami. 

"To, co się stalo w Opolu - pisze ,,l(oln. 
V{)}ks Ztg." - \vplynęlo najbardziej na ukształ
towanie się stosunku Polaków d:o centrum. 
Z\valczając kandydaturę Szmuh w Opolu zerwa
H niemieccy centrowcy ostatnie ogniwo łączące 
ich z Polakami. Je dynie wskutek antypolskich 
zapatrywań, niewybrano wyżej wymienionego 
posla, który byl równocześnie i Prolakiem i 
centrow~cem - a to byl bląd ogromny. Można 
być przeciwnym radykalnemu kienmkowi Pro
laków, a mimo t~o nie być nieprzyjacielem ta
kich mężów, jak major Sz.mula, którzy zawsze 
szli z centrum ręka w rękę, mimo że to niepDdo.
balo się w niektórych polskich kołach. Dla te
go też nie z.e względu na interesa centrum postą
piono przy \V'Yborach w Opolu w ten sp.osób; 



powodem . głównym byt narodowy · szo\,~in!zm 
i nad tern właśnie ubole\vać należy. 

Polożcnla rzecży nie zmienia z_upe.lnie·, że 
urzędowo postawiouo kandydaru1·ę Szmuii. 
Prz.eciwnie ok9liczność ··ta wykazuje, · że nienia 
już karności pośród centro\VCÓ\\- na' ~1ązku. co 
bardzo. jest smutnem . . 

Prasa nie \vypelnia s"-ego obowiązku, za
chowanie jej był"o do koflca chvviejnem. 

W kof1cu wzywa· "Koln. Volks Ztg." tak 
centmwców jak Polakó\v do upamiętan i a. do
·póki czas jeszcz,e, wskazując, że z zerwania te
go jedynie nieprzyjaciele jednych i drugich cie
szyć się mogą, \VY·W'oławszy to. czego chcieli, 
to jest rozdział pomiędzy obu partyami, które 
jedynie w polączeniu z sobą groźnetTli były. 

Ziemie ·polskie. 
Z Prus Zachodnich, Warmii i .Mazur. 

Pelpłin. Od piątku rozgościła się u nas zi
ma: na dobre. Spad'to też już tyle śniegu, że spo
dziewamą jest rychła sanna: 

Skurcz. Nasza wtoska. w najbliższym cza
sre elektryczne będzie miała DŚ\Vietlenie. 

Chełmno. Na zebraniu radnych miasta po
stanov.,;icno poprzeć pr.ośbę do sejmu pruskiego 
o zapro\Yadzenie dow.olnego palenia trupÓ\.\' . 

Tuchola. Dziś rano o godzinie 7 zńalezi.ono 
w sieni pomieszkania p. Szm~ltera str<Yża nocne
go Stachowicza bez duszy. Natychm·iast posia
no po lekarza, .który stwierdzi!, że nieboszczyk 
umarł· na udar serca. 

Olsztyn. Najprzew. }{s . . Biskup udzielit dnia 
26 listopada dotychczasowemu probo.szczo·wi 
misyjncrnu 1\s. Brix z Szibben instytucyŁ kano.
niczne j na utworzenie tarr1X.~· nowe · probostwo. 

;l .. Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Rawicz. \Vybncht .tuia{o.gie.ft w ·domu bra~ 

ci Cohn w rynku. Zapalił się tvór z wiorami le
Zący pod schodmni w sieni Ogie{l rozszerzal się 
z ,ogromną szybkością po schodach aż na podda
sze. Przybyła straż -ogniowa dostata się za po
mocą drabin do \Vnętrza pierwszego piętra i 
tym sposobem uratowała książki. W kof1cu u
dało się strażakom ogiefl ugasić. Cały budynek 
jednak bardzo ucierplal a straty są z.naczne. 

Pleszewo. \Vskutek ulewnych deszct:ów 
w. ostatnich dniach Prosna bardzo wzrosła i 
.2alala wielkie obszary łąk i pół. 

Ostrów. Na rok więzienia skazano tutaj 
Tobotnika Józefa Kowalskiegn za opór przed\\" 
urzędnikowi leśniczemu. . . -.; · _ 

Zaniemyśl. · We "Wielkot)olaninie''' czyta
my: "Donoszę szanownej redakc;)ri . o ten1i jak 

LELUM POLELlJM. 
Opwiad·anle histórye:r.ne ~ X wieku 

ns.pi.aał 

Wałery Ptz)'·bor1>wR1. 

xvn. 
· Napad król a NUeszka. 

Ki·edy Sarnb-or się obudziJ, otacza:a go noc 
i gląhoka cisza. Nad nim roztaczal·o się ciemno
szafir·owc nie.bo, zasrane nie.skoi1czoną ilością 
gwiazd, wyiskrzoue. poważne i pe~ne zadu
fiłY. \ Viatr przynosił mu szum pu.sz:c.zy i płusk 
wod."\ \V Wan:,:ie, zresztą żadnego innego odgło-

- · . . . . . ., f 

su. ' '• 
--- Czyżby się \Vszyscy pozabijali? :-. .mru-

iknąf ~amhór; podniósł się, : stękając na swe ra
mię i spojrzat ~tOkota . . 

W gródku w chacię, ·w której mieszkał 
l(rzestaw, Ś\\'iecif.o się ·i po calem obejściu pelno. 
kręciło się ludzi, ale z..1cho\lr-ywali się bardzo 
cicho. \V ohCY.r.le ognia \VGałe , się . nic pali ty i 
zdawato się, że wszyscy tatn ś.pią, ale b}"Stre 
oko Samoora dustrzegł(/ckhy ·t·uch, prz.emyka
nte się .ludzi i gęste straże za częstokołem i za
siekami. . Obóz wjęc ~znwal i był· pilnie strze
żony. 

W obozowiskach zato niemieckich \Vpraw
dzi.e liczne i wielkie gorzaty ognte, oświecają-c 
znaczne przestrzenie, al~ ludzie spali przy nich 
pokotem. Tu i ówdzie tyłko... kiedy'ruekkd:y 
ktoś się poruszył łub prz:esz~l przez obćr:t. 
Straże, o iłe Salnbor mótf d:o:strz.edz, byly rzad
kie; otukrtw \V k~żu,;;hy,, bo. nac-~ byta d~;·:chlo
dna. ·'"rwarta na · "\\~łocznłacll, Z<\ Pewne. d1'7erna .. 
·ty. \V pa trując się dobrze, Sambor przekona:! się 
te straż \V obożie nietrtieckint teł wcy trzymali 

WI~RU!J PUCI~I. 

to nasze dawne pamiątki bywają ,szanowane". 
.- vV Małych .Jeziorach pod Zaniemyślem, któ
re byJy od \dckÓ\\" \\" ręku polskich panów, te·
Taz Siedzi niemiec, zięć wielkiego naszego "przy
jaciela" I(cnnemann. W pobliżu ogrodu pańskie
g-o na drodze puhli.cznej stoi pomnik Zygmunta 
Czarneckiego. dawnego vvlaściciela teg0 mają
tku i \Ysi k)lka ,, .. okolicy. Posąg przedstawia 
osobę ,, . stroju polskim przy .karabel] _:___ ale obe
cnie bez głO\\"Y i bez ręki, które utrącili kamie
niami mularze, pracując w tym majątku. Poz-o
stata tylko ręka pra'\va u tegó posągu, trzymana 
na · serc.u. Przytem i na posągu Matki Boskiej, 
kt0ś utrącił glo\Ą' ę dzieciątka Jezus. Dziedzicz
ka tego majątku kazala tę głowę przypraw·ić, ale 
posąg Zygmunta jakby na urągO\Visko stoi bez 
glowy".t 

Gnlezno. · Pan radzca Teodor Moszczeński 
z vVi.atro\va tu wybrany zostaŁ czlonkie1i1 pru
ski~j Izby Panóv\·, jak nam doniesiono telegrafi
cznie. 

Nak:o. 'vVykolei1 siQ w piątek niedaleko 
Strzele\va wagon poczto,vy pociągu, który ztąd 
wyjechaf o godz. 1294 . Wykolejenie : spowodo
wa hvóz, który stan4l na torze. Z ludzi nikt nie 
doznat obrazenia cielesnego. Z powodu tego 
\.\-ypadkn poc iąg s.póinit się D!}Ół godziny. l 

Poznań. '\tV n i cdzi elę ·o godz. 6 \\·ieczorem 
odbyla się W kościele Ś\\-. l\llarcina Hroczystość 
,,· ręcz en i a dyplomów młodzieży, przystępującej 
d-o Sndalicyi Marya1iskicj Mlodzieży Kupieckiej. 
Uroczystości tei dokonał Naiprzew. ks. biskup 
dr. L ik·owski. którego powitalo '" progu ·ko·ścioła 
prezydyum SodaJicyi. Następnie odśpiewar1o 
\\-spóJnie picśó .. Serdeczna Matko", po której 
przemówił od ołtarza Naiprzew. ks. biskup dr. 
Likowski do sodalisów \\- : tJadcr serdecznych 
s!owach, wskcązując ważność. należenia do Soda- ' 
Ucyi J\1aryaflskiej, potem nastąpiło pi·zyjmowa
nie czł-onkó\Y ·i· · \vręczenie im dyplomów. Uro
czyst·ość zakotkzylo wystawienie Naiś\Y. Sa- . 

. kranlentu ·i błogoslawi e r1shvo jak·o też wspólfla 
litania do Najśw. Maryi Panny, a wreszcie pieśń 
wspólna .. vVitaj Królowa". Dyplomów zostało 
rozdanych \Y liczbie okolo 50. \Vstęp do ko
ścioła byl dozwolony li tylko za okazaniem kar
ty wstępnej, którą wydawal sekretarz Sodalicyi 
bezpJat11ie. 

Ze śiązka czyli Starej Polski. 
W Starym Paczkowi~ ucze{l jeden i 13-Ietni 

szkolarz usi~owali okraść kościół, mianowicie 
wypróżn ić puszki ofiarn e. Zostali atoli przydy
han.i na gorącym uczynku i oddani w r~ce p.oli
cyi. P iękn~e zaczynają! 

Leśmica. Ks. lcapelan Stawinoga opuszcza 
w tych dniach naszą prafię i udaje się cLo Ko-

\Vil inowie i: znając ich. pe\Y1TY był, że śpią, jak 
s1tslv.· . · 
~ tinl! - mrukną! - król l'Vlieszko niewie

le będz ie miał kł'opotu. vVeźmie caty obóz nie
miecki. jak baranów. No! no! 

Spojrzał na niebo i przypatrywal · się piłnie 
gwiazxl:om. , · 

ł11n! - szepną l znow11 - już po północku. 
Czemuż . Miesz;ko nie napada. Czeka dnia. czy 
oo? Już da'\v·no powiuien był być po<! obozem 
niemieckim, choćby szedt jak żóJw· wolno. U-
siad! na sianie i ziewał i gadał: , 

- \Vy\\·cza so\vafem się, jak się należy, je
no mię rarnię trochę boli i gdyby nie to, sthtkf-

. bym nkmc(w.-. co się zmieści. Ale maczugi ni 
miecza nie di\vignę. Jeść mi się też chce i po 
brzuchu mi kru·czy, ale to tu podobno w obozie 
Krzes.lawowym jeść niema co i trzeba pas ści- · 

· snąć. Póidę nad 'vodę, może. się jaką rybę zlo-: · 
w i. 

\Vlaśnie chciał się puścić ze stogu, gdy na
. g1e zatrzymał się, . Z\•:rócil twarz ku obozowi 
niemieckiemu i zacz~1t nadsłuchŁwać. Zda'\vało 
rrm się, że z głt'tbi puszczy wiatr przynosi iakiś 
. sz.etest. jakiś inny niż z·vqrkle: szum i głuchą 
stiumi.oi1ą wrza\V'ę~ 

- A to c.c'? jeżełl to Mieszko ze swymj, to 
za glo.śno chodzi po lesie. Al'oo bo to oni znają 
las? czy oni wiedzą. te puszcza to jedna zdra- . 
da? ... że tam tysiące jest uszn i tysiące ust, któ
re schwycą każdy twój głos i Jmwtórzą tysiąc
krotni~. CD cni wiedzą teraz, odkąd miaśta 
budują, kościoty kamienne stawiaJą. puszcz.e 
trzebiąi oo oni... 

· . Umilkł zno\:vu, bo zdawalo mu się. od stro
,ny g"'ścb1ca krzyk ludz'kL Puszcza powtarzała 
g~ · 'Ctcn:ośnie, wśrÓd ciszy nocnej. Zdzi\Yiony · 
tent nie-zmiernie, podrriós.t się na nogi i staną.~ 

źla. W jego zaś miejsce przybywa do nas k kt 
kapelan Winkler z Koźla. ~o 

Bytom. Iz-ba karna w Bytomiu skaza1~ , pro 
wedfug telegramu do ,.Posener Neueste Nac" eh\ 
richten", wydawcę "Górnośląza:ka", p. l(o\\lal ~z 
czyka na 6 ty~odni, a zecera Ziętaka na 4 tyg 
dnie Więzienia; pierwszego ,z nich za to, że na 
zwolit na podpisywanie gazety ze strony dru · \\11 
go, .a drugiego za to, że się podpi1sywał jako r rnie 
daktor od,powiedzialny, nie tnając zdaniem są ·ię , 
potrzebnej kwalifi'kacyi. ~a 

Z Strzeleckiego. W "Katoliku" czytarny"rY 
"Szano\\rna Redakcya zapytuje się w korespon uer 
dencyi z "Slavvief1cic" pow1ómie, kto _ g · pol 
i czy po polsku egzaminowano przy wizytac 
kiOśdelnej. - Nie bytem tamże, ale wedt ilia 
przyjętego już jakoś zwyczaju, egzaminuje ·tr 
ks. dziekan ~ i to \\r kościele i nie pyta· się dzie 
ci połskich po polsku, tylko po niemiecku. 
naszym dekanacie przynajmniej tak bywa, c 
ciaż ks. dziekan zresztą nie jest genna.nrzator 
i z pevvnośeią walalby egzaminować po pols 
Dzieci w ogólności dosyć dobrze odpowia · 
bo dzieci polskie p-ojętne. a przypuszczam, ż jl(l 

ma lo utalentowane · w domu pozostają. Mi:nw 1eg 
wszystko cale życie ich późniejsze z malemi wy stą 
jątkarni dowodzi. że nauka taka w obcym języ oo 
k11 smutne tylko wydaje owoce, bo serca · la 
przejęte nie zostały. I(siądz. ·tr 

Ż innych dzielnic Polski. ~~~s 
. \Varszawa. \V warszawskich pismach czy rln 
tamy·: Jak zwykle dorocznym zwyczajem św inn 
Andrzeja po domach leją zebrani' w towarzy 
skiem kółku m-łodzi wosk lub olów, celem ·ws 
znania przyszłego lub przyszłej. W mieszkani w 
pp. S. T. zebrało się liczne gr.ono gości i natu. r 
rainie z rozgwarem i śmiechem oddano si~ ka 
wróżbiarstwu. · w 

Porniędzy obecnymi znajdowata się też do· ab 
piero co przybyla z wycieczki córka pp. S. pan. ~z 
na Helena ()Taz pewien mlo<iy człowiek, p. K . . śc' 
R.., urzędnik jednej z instytucyi bankowych. ~z 

Po różnych kilkakrotnych udanych i nie Ś\ 
udanych doświadczeniach woskowo-Dłowia ta 
ny<Ch, wręczonu łyżkę z. roztopionym olowiem 
i córce gospodarstwa. 11 

Panna Helena przcchylila lyżkę, z cieka- : 
w·ością wydobyto nieksztaltną brylę z wodyi- ta 
nagle: rozległ' się ogólny krzyk zd11micnta ... 'lA· l \ 

sty~gly w w1odzie ołów n tworzył dwie ściśle z pi 
sobą spojone obrącz1<i. Ze wszystkich stron to 
odezwały się żarciki i powinszowania. K 

· Na-gle dostrzeżDno. że. panna Helena blednie P 
i pada \V omdleniu. - Naturalnie, iż przerwa~ ż 
to zabawę. Omdlaią prz eniesiono do drugiego c 
pokoju . ..,.-- a zebrani goście \Vidząc z.amięszani -:: 

. na szczycie stogu, z twarzą zwró6oną w kierun· s 
ku krzyku. Słyszano go widocznie w obozie nie· c 
1nied~in1, bo straże dotąd nicruchome. J)oczd n 
okazywać znaki pe\\rnego niepokoju, kredć się 
na miejscu, W}'1ciągać szyję, nadstawić ·,uszu. B 

W tejże chwill, nagle wśród obowwiska 
niemieckiego ukazało się widmo, nie widmo, ko- lli 
bieta z \vlosem rozpuszczonym, z chustą jaką~ l 
na sobie, ·którą \Viatr unosił nad nią, jak oponę, r 
z ręką \vyoiągniętą naprzód, w którei trzyma n 
gorejącą wielkim płomieniem żagiew·. Biegla,, '\\ 
cotylko sił miala, krzycząc w nieboglosy wśróln 
ołrozowiska. r 

Oczywiście na ten krzyk zrobił się \YŚ!~ ~ 
niemców straszny zamęt. Zrywali sie z~ snu.

1
. \\ 

wypada.li z szalasów. jakie sobie z gałęz1 bY.' 
pobudowali, napó1 nadzy z bronią i bez br~l~, 
wszyscy krzycząc, wszyscy nie pojmuJąc, co SI .~' 
dzieje. lit 

Sambor patrzał na to, patrzał i mniczat: -
, , -- Czy to bks? czy oo? . IK( 

. A przypatrzywszy się lepiej, gdy jakiś pt~· 0 

lotny blask światta padł na twa.rz lecącej kob1e· c; 
ty. - za \Vioła t : c; 

- Zmora, zmora! .tr 
Tytnczasem w ooozie niemieckitu zatneł <f. 

\v:zrastal i wrzawa nie do opisania. W przes.~ra· : 
chu, \V ślepem przerażeniu poczęli nawtatefl' b 
rąbać mieczami· f toporamL .Nłgje Zmora •. ~· ~ 
<ma to istotnie b;yla, rzuciła: goreiącą żagteW1 z 
między · gęsto stoiące obok suche .szal asY, ~-· ·d 
suszone przez stońee, pelne suchych liśd; te SIC n 
zajęly, buchnęły ptomieniem, który· z ,, nieP" n 
wstrzymaną szybko.ścią i g\Vałtownościa ~· 
czął się rozszerzać, oświecając cale ohoZoWl~0 , z 
Jak w dziet1, po\Y'Odnjąc jeszcze więĄ:sże tałt11e- ·~ 
szanie. . _ . _ · t:- :: , .. ""~·, .. ~'~ 

.d .<· (ctac. łatuy aasł-.) .;, "_{g;, .;,.! .. ~ ·~ 



ktopot- parts~wa S. T. rozeszli ~ię. Został cyi
··a ów wspommany młody czJ.o~1ek, który po
~rosiwszy ojca tak nagle zas-łahlej p. tlełeny :o 
:hwilę rozmO\\·y na osobności, wyjawit przy
.zynę calego p~zykrego zdarze~lia_. 

Wyw·ołały JC wyrzuty sumienta, gdyż. pan
a Helena w czasie rzekomego. \Vyjazdu do krc

:11ych wstąpiła w stan malżeftskL ułożony po
międzY ~:vojgiem . m~.c~yrni. P .. R:, oba\\ i_al~c 
·ię, że OJCle~ ?osazneJ JCd_Yn~czkl nte zgodzt się 
na ich ma1'żensnvo, namowił pannę łielenę do 
\\-yjazd:u pod pozorem, ·od\viedzenia ciotki w gu

rny oernH lubelskiej, gdzie zakochaną młodą parę 
. oolączy{y śluby. 

Omdlenia więc wywotaiy niedyskretne c-to
d~ wiane obrączki, w których młoda mężatka do
e trzegła ,.palec Boży". 
.~ 
Je 

Wiadomości ze świata. 
z Niemiec. Dziś \V południe otworzono 

1 

Jarlament 
. Obrady może parlament dopiero rozpacz~\~ 
• ;lO utworzcni11 bióra, t. j, po wyborŻ.e marszatka, 

'z 1ego zastępców i sekretarzy. \Vybór biura na
~ stąpi ,,. p1ątek. Marszalkiem zostanie jeden z 

wy: oostów centrum, jako partyi najsiluiejszej \\. par
ęz~11amencie. Czy nim będzie pon.ow11ie hr. Balle
z~1·trem, jeszcze nie wiadomo. O ~.tan?\'i.sko- pie~·-

,vszego zastępcy marszatka ub1egac stę będz1c 
; tym razem także partya socya]istyczn.a, jako 

zy ~ruga z rzędu najsilniejsza. Pytanic tylko, czy 
św .nne p·artye na to się zgodZ~\. · 

rzy W S>Obotę mogłyby się więc rozpocząć pier-
·wsze obrady, chociaż zaraz na \\stępie z przer-

. wami. Następuje łx.lwiem niedzi~ela, a we wto
atu. rek. 8 grudnia, posiedzenie z powodu Ś\\~ięta 
~ Katolickiego ·N. Maryi Parmy wypada. Ponie

lraż i dzień po święcie zazwyczaj jest wolny, 
d~ :aby poslo'v\·ic nie byli zmuszeni w dziefJ świąte

n. :zny odby\\·ać podróży do Berlina, przeto \VIa-
K. śdwc obrady mogą się rozpocząć depiei·o v ... ' 

:zwartek lO grudnia. Pnzostanie więc przed 
ie~ ś\\'iętami zaledwie c 1 O dni do pracy parlamen
ia~ arnei, której jest nie mal·o. 

j Najpie.rw .musi ~yć z.ałat\\·iona ugoda har;-
1lo\\ a z Angltą, pomewaz odtychcza.so\\·a kon
~zy się z upłY\'·em bieżącego roku. Trzy czy

. tania tego projektu zajmą kilka dni czasu, a za
Ziryczaj odbywa się przed świQtami jeszcze 

z pieJ">\·sze czytanie etatu par'1stwowego. J cżeli 
to wszystko ma być \\. tak krótkim czasie d.o
Konane. to \\ybraf1cy narod11 bQdą musicli sobie 

ie ~0\\'icdzie-ć: czas to pieni;1dz i unikać 'przcdltt
a żenia rozpraw roz\\·Ieklcmi popisami· krasOinÓ\\
go ~zemi. Na t·o będą jeszcze mieli ireszt~ dość 
· :zasu \\ ·śród' długiego pięóolcda. 

Obrady nad układami bandlO\\·emi z po
n· szczególnerai państwami zagrani-:zncmi rozpo
ie· czną się prawdopodobnie dopiero przed \Viclk,i

nocą. 

Z Bawaryi. ZilQCaiJic siG nad żolnierzamL 
Ba\\'arska izba poselska. obradO\\ ała nad \\·nio-

ka kiem posła Miillc-ra, żądającym \VCZW'ania mt
o- Iistersh\ ·a tvojn.y, aby bezwzględnie wydałono 
ąś z armii wszYstkich oficerów i podoficerów. któ~ 
e rym zostanie do\Yiedzi·one że, czy to przez czyn-

1Y udzial, cŻy też z braku nadzoru, pojawiają się 
la, w ich oddz.iałach systematyczne znęcanie się 
ó4 ad żolnie.rzami. .Mówcy z centrum. partyi libe-

; 

ralnc}. i zjednoczenia ·wolnomyślnego przyłą
"z~li się imieniem swych strOI~nictw d~ te.go 
\\'1110sk1t. Minister wojny ośwmdczył, ze Jak 

~Przedtem, tak i 11adal bQdzie się usilnie starał za
·''' PO.bicdz, niestety, dość częstym wypadkom znę

SJ1 <ania się nad żolnierzami i nadużywania \\"ładZ_Y 
'tużbowej. Wydalenie z wojska może nast~wtc 
-- We<iług usta:\v wojskowych karnych - ryt

. Ka na podstawie w-yroku sąqowego. J eżełi je
. dnakże tendencyą \\11ioskn jest tylko., by znę-

c· caiących się nad żołnierzami \l.··yklu<:zano z 
'ZYnnej stużby, to m6,,~ca nic może nic mie0 
~echv \vnioskowi. \Vniosck tJrzy}ęto jc
<i!U)myślnk~ 

Z Austryi. ,.Montags Revnc" robi Czechom 
bardzG ostre \vyrzuty. że chcą obalić gabłnc! 

, ~ra 1\oerbera. To póturzęd<nve pismo podnoSJ. 
.. z naci-skiem, że sluszność jest po stronie prezy
. ó~nta minrstró\.v, gdyż nie może on bez zgody 

nJernców uregulo\vać stosunki narodowośdo\ve 
na Morawach. 

o 11Montags Pres:se" we wstępnym: artyk~ 
zaznacza, ·że -obecny system wał~i Cz.ech·ow 
!rzeciw dmwi l(()erbcrowi może tyłko C.zedrom · 

,· · .aszkouzić. 

Z JaP1)ni.i. "Vorwart:" w nr. Z79 o~ła za 
list .. towarzysza" "atayma. przywódzcy socya
liSiÓ\\. japońskich, w którym tenże \\. kazujt: z 
jednej strony na postępy, które socyalizm w 
Japonii robi, z drugiej na truduości, które ma 
do zwalczania, ponk\\ aż rząd na każdym kroku 
reb i agitac-yi soc:ralL ry-.:zn~j trud:H..;ści. a ra~zei 
\\ ymaga od ocyali tów. aby zasto. owali się 
do ogólny-.:h krajowy -h pra\\." i przepi ów. Ka
taya.ma skarży siG. że 1Jr.rdczas g-dy \\ zelkie in- · 
ne klasy cieszą i~ '' olnoś~i~ prasy, stowa i 
zebra{l, socyalistÓ\\' rząd uważa za \\yrzutków 
spofecze11st\\ a i zbrodniarz") i traktuje ich po . 
t~mu. Otoczeni <.:i~t~.de tajn~t policy~\. nie mogą 
n:·gdzie o<.lby\\ a~ dowolnie '' ych zebrali, po
nit:\\·aż poliq·a zakazu~e \\ łaściciclom sal, re
stamacyi, tcatrÓ\\. odda\\ ać ,,- tym celu lokale 
swe. Jeżcli mimo tc.RO uda nam ~ię \\-yszuka.; 
odpO\\·iedn4 lokal, piszt..: Katayama, policya ni~ 
perZ\\ o li żadnemu mó\\ ... y dokoth.:zyć S\\ ej 1T10-

wy, przery\va im i rOZ\\ it~zuje zebranie. · \\' 
1\\aru~ame. Taka111at H. Sayu, policya \\ pro:t 
bmwlnie obdwuzi sit; z tO\\ arzyszami. Or~an 
nasz .. ~ocia!ist" konii kują ci~gk, lub karzą 

grzy\\ łlarni, ahr go zniszczyć i '' yda\\ ni et\\ o 
u nicmoże bn:ć. 

Z różnych stron. 
BQchum. \\ ci~\Ż jcst.cze zapisać rnoż11a ,.\\ iaru

sa Polskicgo" na l-(rulizkt'L Rodacy powinni gorli\\ ic 
agito\\"ać, aby k3i.Lh Polak na obczyźnie posiauat \\' 
swym doll!u to pismo. 

t1ud<arde. Pewien robotnik nabijat re\\ oh\ er. 
l(ewolwer wystrt.elit i traiit nicbezpiecznie innego ro
botnika. Ostrożnie z brnlli<l. 

Langendreer. t)J.;olkznc kopatnie \\ypowicuzia
l:r pracę górnikolll z \\ egkr. ho oni przenieśli " tć 
strony chorobę Ha rellah. ,·talo się to na rozkaz 
wyższej \dadzy. Kopalni<.~ .. Vcllmo;\d'' zatnH.lnii .. da 
t5 \Vęgró\\. - PPtniędzr 1/l'lfl górnikami ,.Mausfdu'· 
stwicrdwno chorobG na rob~lld tylko u 9 gómihó\\. 

Alstaden. Oórnik, który zabi~ S\\ ego ojcz:-;ma 
nazrwa się Dudek. a zabity Mainka. 

Bodmm. .r;a pnsi ·dzeniu ~:arzauu knapszaitu 
~lnso\\·ali wsz) ser zastępcr robotuików przeciw \\'Y· 
datkom na rok J904. Sz\'7.\?'gólnie Z\\ racamy ste prze
ciw \\'YŻSZ.Ylll sta.rszrrn knapszaftowrrn. co uważane 
by\\'~. za niepotrzebne obci<lż::tnic etatu knapszahu. 
Z <.lrugil.:j strony przcdst.t\vicid kopal(! nie zgodzili 
siG na podwyższenie p~nsyj dla inwalidów z r. 1~92. 

Hoistede. .lako poucjrzanego o dokonanic "ia
domego morderstwa mesltO\\·ano 11ie,iakie~oś Schollt
berga. 

Oienpeszt. \V gmittic Babomir t:lliszcz:rt pożar 
52 domów. -! osoby znalaz.t:r śmierć. 

Paryż. Nowość dla amaron\w poczti>\v e k. 
Od dnia J gn:dnia br., \\chodzi w życic uch'\\-3-
la rz,1du. francuskiego. kt(H·~j mocą strona adre
sowa francuski-:h pocztc:m·Lk ilustrO\\ anych po~' 
dzielona będzre na dwie pol'owy. Jedlla połow:1 
przeznaczona bt;dzic na adres, druga na kores
pondencyę; No" ość tę \\prowadzono na żąda
nic zbieraczy po~ztówek. którym clH)dzi o to, 
aby ilustracyc na poo:t(,l\\"kach n"ie byty st:pec~~ · 
nc przez 1tapisy. · 

Oslałnle wia4omoścL 
B e r t i n. Przeciw wyrokowi jaki zapadt w spra

wie h.r. 1{wileddd1, proh.uratorya rewizyj nie załot.y. 
l( o p n i c k. Pewn.a 11łewlasta w ·napadzie obłę

du 1.ab~ła nożem swe tr1.ylet.n~ dr.iecko. Chciała też 
sobie życic od~brać. ale ;eJ w t~m prze.szlwd:zono. 

f( r a k 6 w. Okawto lę. jakoby w księ!Zach u
rodzi-n wymazano dziefl urodzenia dzjecka Parczej. 
któreru ntiał być n:clHltnO mały Józio K wileckł. 
Stwłerdzo:;o to urzędo?. o. 

P o z n a 1i. Stan zdrowia ks. arcybiskupa dr. 
Stablewskie-20 jesł ~rożny. Cierpi na nerki i serc~. 

Bacr.:no~ć czior.:kO\-Vi·e Tow. ·!.w. Barbary w Ew.h12:. 
\Vpi(ltck dnia 4 ~rudnia t. j. \Y dzieti Patronki 

~w. Barhary odbędzie .ie naboże1istwo o godz. 7r-~ z 
polshm śpiewem na inrepc·\ ę nasze~o To\V. Czlonko
wte jako i inni Rodacy i R(•daczki niech sie jak naj- · 
liczuicj zlJiora, o co upra::za serdecznie Zarz~d. 

Towarzystwo św. Barbary w Oberbau~ .. 
demosi s'\Tni alrF kom. i_; "'. Piate~( dniv. -4 grudnia 
(w uroursmść .:w. Barb<;r'\ l ·1. god~. rano odpra
wione będzie urocl.\ :te tuho-żeflst\\o·o na ClC!ć ·,.\ .• 

Blrb:u;·. T owo rzyst·.,vn b-krze tJdzial 7. choragwi~ w 
tern nabożei'tst\vie. Po n.ab{1;!cristwie będzie odśpie- · 
~~.n~ pie~11 o s•.~;·. 8...'1rbilrze o-D ootsk:u. O liczn)' udzial 
cr.lonków i wszy th.:h Roduk.)w z paratu (';ajsJod· · 
zego S.et'c.a Je-zus,.",~·ei!'O uprzejmie prosimy . . 

Z ar z ą ·d. · 
U '"''a g a : \.V neJ.zkte. dnia 6 ;;!rud~ia zara1, po 

-;~;ietkiern n'a~ożeliSt'.l.·k !) ~od7.. 1 t I.~ będzie u pana 
Hełten ;r.cbranie na, zeg1> Tnw. Poniewax mamy bar
dz-o vtażne sp:-aw:r do omó~\-~.nia. p;z_eto ~"Sr.rscy 
cr.lonkowie 7.ar7.adtt stav.i..: s~ę winni. 

---. ------
I(OMITł:T W\'CIECZEI( W QOCHUM. 

\V przys7Jy piJ.tc-: o ~odl. 8 '\l;ieczwem w lo-kalu 
p.Schm.iebuscha posiC!dzenie. LicJ.ny u~zial _Roda~ 
kó'W i R :rdaczek po1ąct.any. \\ Y d zł a l. 

Towarzy two św. Piotra i Pawła w Bruckhausen 
podaje do \\·iadomo \;i sw·:rm czlonkqm,' iż w nie
dzielę 6 'ntdnia hr. odbędzie się n3.dzwyczajne ze
branie o ~odz. -! po poludniu na sali zwy.łd~·ch posie
dzeń u pana Rus. a. C z tonkowie winni się wszyscy 
zebrać. ponieważ hGli~l wai.ne sprawy obradowane; 
także prz,·hędzie Pa zebranic nasz ksiądz kapelan 
.Jung-kampf. który włada jGzyJ·iem pulskiin. 

· Z ar z ą d. 

Towarzy. two św. J'\ichała w Bruchn 
. odbędzie ~\\L r.wycznjne zebranie " ' niedziel<.: dnia 6 

'!rudnia () t~otlz. l t r~ przed potudniem. o licwe sta
witnie ię wszystkich tztonków prosi Z a r z ą d. 
--------------------

· Tow. f.!imn ... Sokół" w Getsenkirchen-Ueckendoń 
\Vałne zebranie r.dhędzie się w niedr.ielę 6 gru

dnia o 12;odz. -tpo poludniu na sali p. Ra~~e. Berg
mannstr. Liczne prz~;bycie \\'SZ\Stkkh druhów tak 
czynnych jak nieczynnych pożąuane. Goście mile 

· \Yid7.iaui. Czok m l \V Y d z i a t 

Towarzystwo św. \Vo.iciecha w Diisset-Dornap 
dr. nogi S\\ ym .:z tonkom i \\ Sl} stkim Rodakom \V 
Donwp i okotiq zamieszkahrn, iż \v niedzielę 13 
grudnia o godz. 4 po poludniu odbędr.ie się walne ro
czne zebranie i ob,)r nowe'! o za rzadu. Dalej porzą
<.\anem, .iest aby d c;dt'llkO\\ ic. którzJ posiadaia ksią
żki z bihliotehi prz,·nieśli je 1,e soha. O Jiczn~· udzial 
tak człunkó\\' jako i gości na :zebranie uprasza 

Z ar z ą d. 
U\\ a g -a : Z<1 u.od oraz rcwizorowie kasy ze-

che:\ się stawić n '~o<.lz. J, w celu rewiz:. i książek i 
k\\ itl>\\ 1. kas~'. O punktualne przybycie upra za 

f' i t z, przewodniczący. 

·~~~!t.#~,(,_ -~ .cl~ ~"'~~~'Ł~~ ..d't~..s..~ ~-"k."~.&.. 
"i'fW ~- ~' ~~~~-.i~~.~ "Y~~~"". ~~ -"11 "łtk "J:P"~~~· 

~femu koehancmn mężowi 

Franciszle Krajewsl<iemu 
,,, \V 11 t t c n !'1 c h e i d 

· .o~l;łndatn~· w dnin ~~)<lnyd1 Imienin 3 bm. 
jak najscrdo~zni('j~ze życzenia . 

2rj mó.i drogi lllGżn dłu~ic lata. 
r\icch ci "icnicc chw·aty sam Bóg splata. 
l\1cch ci się na t:. 111 '\\~ iccie dobrze powodzi, 
Ale nicdt ci \\ twych zami8.rach nikt nie s;~,kodzi. 
Ah) ~ tu tw ziemi doszedł do sweJ szcr.ęśliwoś.ci, 

po śmierci docr.ekat siG w niebie wiecr.nbści. 
Tego ci ży("·;:a t\). oia żona i twoi pr:t,yjacicle 
l z pełnej piersi \\·ykrz:.Tkujemr: · 
,.Soieniz.ant niech żyje!" 
Aż się echo po całym \Vattenschcid odbije. 

W. K. R. K. J. H. i F. N. 
,.__,k.- '~ . .:l.~o,~.&Alt" ._~-···~lł..A~~.._..._ 
~- •~r-~-~~~·~~v..- "". ~ ~ "'Ji~ -~-..-..-

\\' dzie!'1 T\\ ego imienia. Racz przyjąć te nasze 
życzenia. Abyś pominat ciernia i glogi, Po kwiatkach 
doszedł zbaw·ienia. f3yś za każdym swoim krokiem 
rado~ć czerpał, 'W szczęściu i zdrowiu na świecie sto 
la t żył; . ..\ gdy się r.ojdziem w kolo, Zanućmy coś we
soło, Wychylimy choć szklaneczkG, Ody nie bę.dzie 
piwa hcczkG. Będziem życzyć na nab: .ek, Niech 
.nam żyje pan f ran ci ze Id!! Z.rczli\\·i 

Fr. J. T. A. B. C. 

S7.anownemu Panu 

Franciszkn,vi Pie(raszew·skieinu 
w dniu ~odnych Imienin. 

Od zacz~cia Ś\\'iata ludziom \\'inszowano. I to 
szc7crern serccm choć pisać nie umiano. a tem bar
dziej tern~, wyuczono wyrazy w "\Viarusie Polskimu 
okre,~lić. - Dziś dziet'1 św. francis1:ka drień tak 
wsnn.ni8.h, mamy honor \\ inszować sercu przyjemne
rnu. Ż~:C74C zuro:wia, szczęścia i blogos.lawiet'Jstwa 
Bote~o. \ 'ykrzykujemy: niech żyje! a echo niech 
rozbrirni z Rochurn aż w okolice Dolska, ie usfyszy 
cara nasza Pol·ka. Zyczliwi Jan i Tomasz. 

~ it_it ~~~~;t~~~~~ ;t~~~~ 

· \\Tiec Zjednoczenia w Oberhausen 
odhędzie się dnia 8 ~rudnia (w Swięto NiepokL~.lanego 
Poc7.ęcia Najśw. Maryi Parmy) o godz. %12, zaraz 
po nabo7.et'lstwie "' lokalu p. Kleina, przr star)ln ryn
ku (Orei-Kaisersaal). Porządek dzienny: l) UstaW}~ 
knapsz<Jftowc: referent Brzeskot 2) Porównanie 
przypaclkó\\' kalect\\·a w ~órnictwie w Niemczech a 
w AngUi: referent Regulski. ~~ Rozmaitości. Na J>O
~.;:n·cie kosztów zbierane będzie lO fen. wstępnego • 
O jak najliczniejszy udzial RodakÓ\\. z Oberhausen i 
okolic)· upr-asza "Zjednoczenie zawodowe polskie". 
·----- --- ___ ...._____ ------

S·łużąca Polka 
tm~iej~ca g1'>t0wa0. prać i prasować potrzebna·: ao 
~'}('"t ·kiet!r:' pat1sf\va. Z?:to.s;r;enia prz~:jmnjc ekspedr.
.:ya ,.\\ larusa Polskieg-o" '-' Bochum. 



Rozmaitości. 
Odwiedziny w Anglii. Z p.owodu wizytacyi 

• 7W Anglii królewskiej pary W~{}skiej, dz.iennikt 
m1iejsco\ve podają anegdoty z poprzeunich \V i
zyt monarszych. Ostatni król portugalski, tak 
jak i obecny, był ·wielkim milośnikiem sztlik. 
Bawiąc w1 ·Anglii, pragnął poznać wszystkich 
·wybitniejszych malarzy, a najbardziej malarza 
zwierząt Landseera. Król nie nmial \vyrażać 
się wtynnie po a'Ilgiels-ku. Gdy mu przedstawiD
łlQ artystę, po,wital go bardzo uprzejmie i rzeld: 

- Panie Landseer. cieszę si-ę bardzo, że pa
na poznaję. Ja tak lubię zwierzęta! 

Szach .nie zdradzal wielkiej znajomości oby
czajów europejskich. Na jednym z obiadów 
-dworskich, po każdej potrawie obcierał S{}bie rę
ce, to o suknię. swe i sąsiadki, to o plecy sąsia
da. -Na następnej uczcie nikt nie ubiega! się o 
zaszczyt siedzenia obok perskiego ,-dadcy. 

Wybryki mody. Dzisiejsze strojnisie \\~ po
równ~niu z dawnieiszemi służyć mogą za ·wzór 
skromności. Katarzyna de Nledicis . np. miala 
u sukni ślubnej tren na 15 1okci długości, objęty 
szcze.rozlotemi liliami. - Ta sama król<Ywa na 
chrz.cie syna sweg•o, późniejszego króla Lud\vi
:ka XIII, nosiŁa suknię, której spódnica naszyta 
~byia 32 000 pereł i 3 ODO dyamentów. Mężczy
źni owej epoki nie ustępowali W' zb:vikach ko
bietom. Marszałek Bassompierre kupU na tę 
samą uroczystość pół centnara p-ereJ d.la oszycia 
S\Vego stroju. Ody królO\\-a angielska, Elźbierta, 
prLyjm1owa-ł'a na audyencyi francuskiego posla. 
marszałka Birona, miaia na 'S'obie suknię, nad 
którą 100 osób .przez 3 tygodnre praco'\va·lo. Za 
Henryka III-go panowal szczególny rodzai ga
lanteryi; mlodzi panowie upraszali damy s,,.-ego 
serca, a:by nosiły przez kilka dni nowe, iedw-a·
bne pończochy, jakie· sobie kupO\vali. tlenryk 
IV wprowadzil maski, które noszono\\.- podróży, 
na przechndvkach i ·wizytach, aby och rO'nić skó-
rę od wpływów atmosferycznych. W . XVII . 
wieku, ponieważ nie bylo jeszcze pism z mo
.d'ami, niemki sprowadzały sobie lalki "\V' naj
świ-eższych lro'Styumach z Paryża i wysyłaly 
także "na studya" swoich krawców. Za czasów 
Ludwika XIV noszono mankiety kornnkowe, 
mające bli'skiQ łokieć dlugości. Znane są ołbrzy .. 
mie piramidy z wl·esów, wstążeczki i kwiatów, 
noszone na gŁow-ie przez damy zeszlego stulecia. 
Tiurniura znaną już była za Franciszka II (wiek 
XVI), w tej samej epoce, kiedy mężczyźni usi
lowali za pomo'cą przypra,vianych brzuchów 
nadawać sobie godność i powagę. 

Konkurs "Petit Parisien". W redakcyi 
- dziennika "Petit Parisięn", wobec czlonków• ko·

misyi otwarto ooegdaj butelkę na;pelnioną, zi'ar
.nem i przeliczono je. Było 39,558 ziarnek żyta. 
27 uczestnikórw konkursu odgad~o cyfry dokład
nie. Rozklasyfikowano je wedle drugiego wa
runku: określenia wagi (l kilogr. 904 gr.) -
Pierwszą nagrodę w sumie 25,000 fr. przyznano 
p. Varesi, pracownikowi w skladzie mebli, któ
ry oo~adJ ją dokładnie. Drutgą - wilę W i Mont
ienneil, p. Bertin, handlarzowi koni, trzecią -
domek nad morzem p. Gustawowi Nobot. Na
stępne nagrody stanowiły: automobil, fortepia!l1, 
trycykl. 

Przerażająca statystyka. Paojedyńcze ko
misye handlo-we Stanów ZjednDczonych oglo
si'lY dotycZ<l:Ce ruchu kolejowego dane statysty
czne, które wykazują, że liczba wypad'ków, ko
lejowych w ron 1903 powiększyla się zatrwa
żająco \V porównaniu z latami ubiegłymi. Ogó
łem zabitych zostało 3 554 osoby, a ranionych 
aż 45 977 osób. 

Postbestellungs· Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserliche:n 

Postamt ein Exemplar der Zeitung "Wiarus 
Polski4

' aus Bechurn (Zeitungspreisliste 128) filr 
den Monat Dezember 1003 und zahle an Abon· 
nement und' Bestel1geld 64 Pfg. 

JJ. 
·~ ~ ~ 

• ....." ... w 

....... ~ 
41) Q) ·;s 
~,d i 
i~ ot 

Obige. 64 Pfg. e·rhalte:n z.u haben, bescheinigt 

" •• " ••••• "' d. ta • • • .. • • 1903. 

B~1cznosć Opłatkil Ogłoszenie g\viazdkowe! l 
Donoszę szanO\\ nym Rodakom w Brucbu i . 

okolicyr iż 

ił~~ pierniki gwiazdkowe ** 
są .iuż na składzie, na co Z\Vlaszcza także sumo
wnym t'owarzyst\vom zwracam u'\vagę. 

Już rek piętnasty jak wyrabiam oplatki na ~;wia 
zdkę dla towarzystw polskich na obczyźnie. Nie s· 
one l.ał\ierowane, jak je agenty po domach roznos/ i 
i powiadaj~, że S4 z Krakowa od Ojców Jezuitów alą ~ 
sprowadzają takowe z niemieckich fabryk. Oplatke 
wiasnego wrrobu polecam Towarzyst\vom po 3 mr' 
za 100. O liczne i wczesne zamówienie uprasza 

l Z Y D O R l( A L O T At 
mistrz piełw rski, 

BrucbaRecklingh. ulica forełłstr. nr. 17. 

11 i p o l i t S i b i ts ki, 
B O C H U M, Dorstener Str. nr. 29 

w blizkości dworca Prasident. 

··~····~~~·~····~ Rodacy! 
Na.jstósowniejszy 

prezent na gwiazdkę. 
--·--·-----------: l Bank Przemysłowców 11 

- w Poznaniu ' 
Uciechę 

sprawi się swym Rodzicom, krewnym. żonon1, 
srostro·m itd., gdy się hn pouaruie na gwiazdkę 
piękną fjgurę: 

Jłl przyjmuje depozyta fld 3 mr. począwszy i ' 
• płaci od dnia wpłaty do dnia odbioru pieniędzy 

15 za kwartalnem wypowiedzeniem -+0/e/o li 

Serce Jezusa, Serce Maryi, lub inną śś. Pań
skich, lub krzyż (pasyjkę). Przed,mioty te 'vy
prz.edaie po najniższ.e.j cenie 

.. za t> tygodnio,-rem " 31
t2o = 

.JliiiJ za natychmiastowem żądaniem 3°,'o .. 

Ił J1"'und. rezer. \vynoszą mr. 2i18,87n,l:58 ' 
li Udziały człon. " " 2,355,Uti5,57 -
~~ Oprócz tego odpowiadają członkowie Banlm ' 
fłl depozytaryuszom sumą gwarancyjną w wysoko- ' Jl ści przeszło mr. 9,000,000. • 

Księgarnia "~'iarusa Polskiego" w Bochum. 
Adres: "\V~arus Pofsld'", Bóchum. 

~········ ··~······· BACZNOŚĆ . ! 

Ka.rt,y poczt•••·e 
-----·----·-·-Na ;;wiaztlkę. 

na gwiazdkę 
z napisem · "W esotych świąt". Cena: za sztukę 
lO fen. W W'tększei iloiŚci taniej. Na portoryurn 
trzeb~ dOłączyć S fen., przy odlbk>rze odi 1-20 
kart. Od 20 i więcej przesyłka franko. P'0leca 
księgam,ia 1,Wiarusa Polskiego" w Bochum. l 

Kto od dzisiaj zakupi odemnie maszynę do szy. 
c-la, otrzyma 7% taniej, choćby na odplatę; gotówką. , 
czyli w trzech miesiącach 15% taniej. Karta poczto 
~ ... wystarczy a przybędę. 

Adres: "Wiarus Polski", Bochum. 

Z szacunkiem 

W A L E N T Y N O W A 1(, 

Altenessen, Bruckmannstr. 8~-

Szanownym Rodakom polecam mój 

wielki wy bór rozmaitych materyj 
~ ~ ~ na ubrania, paleloty i spodnie, ~ m ~ 

które pod gllrarancyą odrabiać będę. 
Dalej polecam we wielkim wyborze gotowe ubrania, palet.oty i 

spodnie, ciepłe żakiety, gacie, koszule, szka.rpety, rrka"M·iezki, 
,.zelki, krawaty, chustki, oraz wszystkie inne rzeczy dla m~żczyzn. 

Przedews..raystkiem zwracam u wagą, na mój 

wielki wybór ubrań i paletołów dla chłopców, 
od najmniejszych do największych . 

Rodacy! skorzysU\jcie z tej sposobnojei. 

w·ojcieeh A. Powrałowrski. 
w Bocłtnm, Alleestrasse 13, pomiędzy pocztą a dworcem "Guss.stahl". 

-~~ 

-~~·-._""-#i'-,--·----------------------------

Oto 
~ ...... 

na obczyźnie, 
a szczególnie z okolicy Kastropsk.iej! 
my się przekonali o rv~telnośd pana N o"·ickiego, 

~~w 
~· towarach łokciowych 
iż są dobre i nie drogie, ponie,vaż dhtgie CY..a8j' kupowaliśmy '\Y kramach ży
dowskich w Kastropie na rynku i na nru'Óżnikn, pr7.y kosciele kat.o1ickim, a 
towar lichszy i o 3 lub 4 ·fenygi <h-oższy na metrze. 

Dla tej r:r.etelności odzywamy się do was w~ystkich Rodaków w okolicy 
KastrO}lll!łkiej, ab)śmy jak wierni Polaey chodzili po towary do swego~ a 
przekonawsr.y się~ ?,.e będziemy wszys-cy nr.etelnie obe.łuże11i. S.zan. R.odaków 
upra!'1za ttią, o poparcie swego Rodaka pana Nowickiego, któr·emu ogień w 
składzie znaczne szkodJr "Mryrw..ądz.ił. O dobrych hn,·araeh ' są pr7:eko
nane małżeństwa : 
Mazurkiewicz, Grześkowiakl krawcowa Dobrasz, 

Hejnowicz, lilie carz itd. 
Dla oszczt-pnosci kesztu nie wymienia się naszych wszystBich przyjacieli 

a odbiorc()w pana · 

Nowickiego w Kastropie, 
przy ul. Kolejowej, Balmhofstr. przy ut Kolejowej, Rabnhofstr 

= = = •• •• • •• •• = = l 
Jl 



....... 
---:. Bf!~ 

. . ... .... _: ·.: ·- .. 

c;~j~c ~hą.r{fz<i. r~d" ·Qine sieroctwo:·. swo-je, P!a~~ 
ka{ f p/acząe mQ_wil: 

... . ; ...;_ :Juz łiic mam ojca! · Tę ręce ::.co dla tnóie. 
i na innie pr-acowaty, :iuż. martwe i zimne;_.- praco:..: 

·· w~ć ili.e mogą; nie widzę już mdłego~ f s~odkiego 
'· uśmi'echu · jego, k.tórYl)lJ mnie rozweselaJ, gdym 

się· ®brze -'sprawował;- nie slyszę już tego 
wdZięcznego glosu 1 plyną~ego z _ust, z którYch 
tyle ph~knych sł'yszałe1n naiuk. Już mnie nikt na 
św-IeCie nie kochą tak~ jak mnie }{lochał' mój naj
lepszy . ojciec! O jakżeż to boieśrtie, nie mieć 
iuż· oic~ i by:ć · sierotą! 

. i'ałC narzekat sierot~ i. gorącem-i tZami grób 
ojca "pole wat . Chcąc już odejŚć, J)odnióst_ mhrto
'\vołn.i~ ocz;y. ··i obac.zyt figurę nad. mogilą. Byt ·to 
Anioł~ którY ]ędńą .ręką wskazywat ku niebu a~ 
w 'd ruglej trzyinał napis ze słowy: Oicze rta·sz, 
kt6ryś jest w niebie! $lowa te nagle wypogodzi-
. ty. zasmuconą ·duszę' biednego sieroty. Otarl 

.. "łzy· z · oczu, ·zto.tyt ręce · i klęknąw;.s.zy m·odli;l się· · 
ż radością: · · · · 

- : ;_ Ach, ·o Tobie, dGbry Ojcze, lctór.yś jest" w 
niebfesiecJi, .z.apomnjafem, a jednak Ty mi je-_ 

.. sz~ze poz;ostaleś j-ąko . oiciec; Ciebie nigdy nie 
·ntrace. Wziąłeś D]ca mego dD siebi·e, i na jego. 
miejscu chcesz byc moim ojcem. · Ty kochasz 
dzieci ludlzkie . daleko- więcej, niżby ojciec ziem-· 

- ~ 

. . s·~;ił:·tąj :ó ;z'ałacie .... 
~: r.yii skladka na ubogich studentów katolicko-polskich . 

. · · ·. · . ' : · . W kasie (zob. nr.· 47) 50,20 mr. 
,: .: Tow. · św. Józefa w Rems.cheid (nad. Mich al K:) · 

' · · · · .. 4,.70 mr. 
Na. chrzcinach u Urbanlaka w łlerten: T. Urba-

1li~ k, ojciec dziecka z .ż. 3 m r., Szcz: Urbaniak z z. · 
2 nu., Szcz. Stachowiak z ż. l mr:, W. Liebner z ż. 

· 2 m r., jego synowie V. i I. razem 50 fen.,J. Gzie l z ż. 
1 mr., P. Rakowski 50 fen., Fr. Rakowski 3 mr., J. 
Nowaczyk l mr., (nad. W. Liebner) · 14,00 mr. 

Na chrzcinach u Feliksa R.ajkowskiego: M. Ma
itrczyk z ż. l mr., Fr. Nowaknwski l mr., J. Stac11o
wiak z synem 50 fen., F. Rajkowski ·z ż. l m r., A. 
J\rz}r.źqstaniak 25- fen. (nad. M. Majorczyk) 3,75 mr_. 

·Na chrzcinach u J. \X/locha w Sevinghausen: J. 
. \\'loch z ż. lmr., nowo naródzony ~yn 10 fen., L. 

Jurdzii1ski z matką l mr., J~ Oloczk.owski z ż. ·l mr .• 
F·r .. łianisch · · z .ż. 50 fen., lgri. _Wlpch 50 fen.; A. Zię- . 
ci;l.l-: l mr: (nad. A. Zięciak) .· : · . 5,10 mr. 

R.azem 77,75 mr. 
Rozchód 12,00 mr. 
\V ka.sie 65,75 mr . 

. ·Rozchód: 
J. K. w B.; stypendyurn 12,00 mr. 

Bóg. zapfać! . św. Józafacie, módl się za narnl! . 
pro·: Ks. L i s s. 

Antoni Brei ski, · Bochum Maltheserstr. l7a. 

·Za żywYch i umarłych dobroczynców "Świętoió
:raiacia" odprawianą bywa co miesiąc jedna Msza św. 

'ski. zdolał kochać dzieci- wtasne. Tyś nam. <:lał ··r:.---?1:~~- • Co tylko ifttys2ły K20[Q)[Q)[QJI:a 
Sy}]a swego z;a brata j prz.ez niego przyjąfeś '- J "' . ~ ~ a . ł! o Y t 
na·Ś. za dzieci SWQje, .: Qjcze, któryś jest w ·nie- , _.! F~J.•i"'?'~~c: .Vfl ... ~ n~~,nzen·~ wa· 
biesiech. nie. o:puszcz.aj mnie więc b1ednego sie- · h .. '?t:4i-..-1\.'t ~.JO ~ "U~ lu • 

- rot.ę; : bą<it odtą<:l-Ty ojcem· n1-oim! ·;~::-=:;::: .::.~ ·:::. on ·HGGA \h;'-' .,e:rabny f~I'mat dla dziet!l 

Tak modli-l się --inłodzian i ucżnr pociechę vv ~~J{f;f~~ r-PGBGtŃE ftł.ODl V .. ~IItly zg~·abny form• 

·ctusz)::; Ojoiec .NiebieskLopiekowat . się nim, . że _::;:?~J-:::1! ~>:< ·:<~\' r.'t'l · :~;7:\'. /. . 
·\yysiedl -nie: na bogatego:w:pra-wd.z.ie, ale za to j : ~~:: t;:t; · ~ 

1 
til·)U~.~.V o!!.:-· :->rerlll;1 format. 

· ··b· .. · · · · ·z~o \I'eka kt·o· ry : przes·ta,•ra• 'na , -.· : · tr. -: :v 11 !· - ,.,.· ::- B "·DZ. wu:~. 0"-\"''lW 11a-· po oznego c 1 'I , · ~ 1 >t~< :lJi i !:.tl ;Jf..t. Kl·'. _HB!. . ~ul·: Powszechnłł 
·maJem,· a : przeto·; CZUJ SIQ 'Zcl'W:SZe szczęśl.i)V}11L ;· L::::_~ li v .. Hi Wl~- ' .tCslą_z1r<! dia twrosqcll, w zgrab· 

. \V późn.ej juz star_oścj ypovviadal innym, jak go i ~::-==..:.:..:~; ~y :1' .rn :'J!l~c ': . • 

.. . :mpdlQtwa_ ~~ńs~~ )'~ smutku _pocies?-Y{a. f i! 1iiT~fifl'l BO.t:E BĄDZ fftlLOSCI\V.. <Drukowu• . 

- . _ _..;..___", ____ · ł.· i' ! ~_li/!_l :t .. H:o~t •• ·n .: , · lu ": f;f! ll L teraml.) . 

~ ~.\;;;;·;~1 'J~PłJ:::Vłf':H< ł<OS~IEL~Y pod trtutem: 

11 -.. 
:'·: : .· :;Jłar-tel· zJf.y._oiężca::· 
<~~q{ri~ś{ jji.ze.z :Henryka si~k:ie"'icza~, wyehodiąc~ 
-_~o tbkn . ciasil :we:. "Wiarusie. Pot§.kitr."' ' jest . teraz w 
' foti·n~.ci~- ksii:\.żkowsm do nabyda. Cen~ tej ·zajmują· 
.·;;eJ: p~iwfeści jest 40 ten., na porto·rytitn ,:trzeba 10 .:fen-. 
--:'1oiąGzy.ć: . Najl:epi:ej · iamówi~ \'\T liście i dolączyó ·50 
{eu . . ,v imicŻ)<ach pocztowych. O ·zamó\vieJJia prosi 

l(sfęg~rnla "\Viarusa Polsldego" w Bochum. 

. -

; : t N~q~ :
1 

· )'~ t d~ r· p.~ j \'łH ~Q~~ ~. ~~s; ~~7'· 
:t.Ht' -;r--;: ; r ~-:r :;~y-Q n J.?tę§;~t. k~§:Q\t@Jln.~~ał .. 
1!_·-L~s_;t:.:J l'j. ~DSla''· .t c! o. pnbc.7.uego .. ~i.ytku w ~osci~ . 
'!..- - --- ----· · 1. w rl<•mn :X. F. Odro\\ .-,kł, ple\Jan w Na· ! ·;;:;r.;.:· l . ~ · ;v1'i. ę , !"- d'-~tlt!niem tre!S.ci~er książki 
;! J. i l\ ";\' i ~\! )l· fo1o , t<.:!bo~~"'~i~sh\a. - . l)og-odny formal. 
i ·• '\:::;';./f' ~~ ·1 n~<.d < l i :.{::;:;t uwnH oprawa. StrQn ... 36~. 
; L-e::..: li ~~~ ir> stb: ~s i t ;.i. zilop?.1rmna s~ w. aprabat~ Pf.ześw1etnt1 
·i _:-:--.:·..::--_:;-:::-;'·;\ :.,rl,< Uu·!Jo ·~ l e_; l s,afanniP. W\ KGnang 'łi gUStOWnych !lpraWła . 

l i;t:~~Fl):.1J~~i i•Zdih ·;v,a rJzrehtlt ~a iarlm~ie móf.cennłk. : 
l l l ' . ·. .. • ~ ! t ł ' . .. . .. .f . ..• .. 

l. L~~/1 n s. BW3ZCZ~/łl3:k~_, T~ruń (ThornJ .. 
i.=:.--=.=:;:= .j) Or;;,;anm iiaddov.J. intra,:gat. l hurt\lWii}' skłau paptsn. 

Do nabycie w księgarni "Wiarusa Polskie
go" w Bochum. 

Adres: "Wiarus Polski", Bochum. 

. . ~ 

o -----~- --"'ł 

,.Nanka KatoliCka" wychods.l· oo C.W~ l 
tek w Boohum w · West.f'tilli jako beą)łw- , 
tny dodatek do "Wiarur:sa Polekiegor•. l 
Osobno ,~Nauki Katolickiej" prenuml'r:o- l 
waó nie ntot.n.&. Kto więc chce jfł otrzy- 1 . 
m.aó, n\ech sobie zapisze na poezcle l 

0 
"Wł.arw5a Poldrlego". b 

l 

OIC • 
0·~------~--~---- __ , __ ,.:_ ____ . o 
t. ''..'V!.\"" r a e P o l _a .11: l !1, pieunv poli~J6.1l18 

wyv,u.ocdd s.zeió ruy tygodniowo 11 "Nau..ką 
ltat~liek4'', jako be.zpła tnym dl'ldlłtJrlem. 
Prenumerata na poezcie wynosi 1 markę 
!){) fenygów kwartalnie, a ~ otlnos!lleviem 
do domu przez ljBtowego l mark~ 92 
fenygów. l 

0·,~----~-------- ·~----, --o 
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~ Dodatek tygo,fuiowy do "vVi~zusa Polskiego" i "Hobotnika Polskicgo''·. -* 
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Na n:edzielę droga Adwentu. 
Lekcya. 1-(zym. XV. 4---13. 

Bracia! Cokol\\ i ck napisano, ku naszej uau
ce napisano, abyśmy przez cierpliwość i podc
chę pisma nadt;ieję mieli. A Bóg cierpli-wości j 

pocie-chy niech wm11 cta, abyście Jeclnoż między 
snbą rozumieli \\ edlc Jezusa CIHTStusa: abyście 
jed'nomyślnie, jednemi usty czcili· Boga i OJca 
Pana naszeg-D Jeznsa Chryst·nsa. Przct9 przyj
mujcie je-dni· dmgie, jako i Chrystus przY.i<tł \\as 
ku czci Bnżej_ Albo\\-iem po" iadam, iż Jezus 
Chrystus byt sługą obrzezania, dla · prawdy Bo
żej, aby nt\vierdził obietnice ojcó\,-. Lecz l}O

gauie żeby za milosierdzie czcili Boga, jako na
pisano: dla- tego· będęć :. w yznawa.f między poga-

. ny Pan.ie, ( hędę spie\, ·:ał imieniu t\\ emu. I za

. się mówi: ~\-esekie się pooganie z lud-em~ .icgo; i 
zasię: chwalCie Pana wszyscy ·poganie, ,a wysta
"iajcie go .· ·wszirs.tkic narody. I zasię Izajasz 
inó~Yi: . Będzie korzeń Jessego, a który powsta
nie panować nad pogany, " t}ln ·p.oganic. nad'vic-

. ję paktadać będą. A Bóg nadziei niech was na
p.efni \\"Szelaką radością i pokojem w \derzeniu, 
abyście obfito\\"ali w nadvici i w mocy Ducha 
Ś\viętcgo. 

Ewangelia. Mat. XI. 2- 10. 
W on czas uslysz.awszy Jan '" \\·ięzieuiu 

dzieła Chrystusowe, posla·wszy dwu z uczniów 

S\\-oich, rzekł 111tt: Tyś j~st, który ma~;r, przy_i'· ć 
czyli inszego czekamy? A oclpo\\"jada.klc Je
zus rzekł im: Szedłszy odnrcście Janowi coście 
słyszeli i widzicli: ślepi 'i\ idzą. chromi· chotiza, 
tręd owaci hy" ai<l Dczyszcztnr. g-łusi slysz<t, u
IJiarli J<:mart\\ ~·chwsta.ici. ubogim f.:\nUJgclią ()
powia.daitl. A btogusla\\ 'i()ny jest, który siG ze 
mnie nic zgDrszy. A gdy oni odcszlf, począł J c
ZtiS m<')\\ić do rzesz o .Janie: Coście "ysr.ti na 
puszc7;l \\ idzicć? trzcinę chw icjącą siQ Qd wria
tm? Ale coście wyszli widzieć? Człowieka 
\\- mkkkic szaty ohlcczonC'go? Oto, którzy \\ 
miekkie szaty s:Q obl'ócz~ w domach króle\\'
skich S<l. Ale coścle wyszli widzieć? Proroka'? 
Zaiste p.o\\-iadam ''a m. i \\·ięcej ni7, Proroka. 
Bo ten jest, o. którym napisano: Ot<> ja posyłam 
Aniola mego · przed obliczem t\\"Ojem. l< tóry zgo
tuje dirogQ t\\-ą przed tobą. 

.I{· a z a n i e. 
Upłynęło lat trzydzieści ukrytego życia 

Z.ba\\~iciela. Przyszedł czas, gdy trzeba byto 
przen,·ać dlugie milczenie i ogtosić światu e
\\-angielię. Zaled'' o się też zjawił Zbawiciel 
\vśrócl ludu, jako Mistrz jego, a już potGga Jego 
dalego stynic, ,iuż uznany jest przez wszystkich 
za posła Nicb:os. Rozka·zuje On naturze, wszy
stkim żywiołom, chorobom i śmierci same!. 
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a wszystko gtog;owi Jego poslusznern się staie. 
Cuda przyciągają doń ze wszech stron cieka
wych, slawa Jego Imienia rozchodzi się szybko 
pv całej Palestynie, dochodzi ct·o najodlegfej
szych krain, wciska się nawet do więzienia, 
gdzie byt zamknięty Swięty Jan Chrzciciel z 
rozkazu okrutnego króla Iierod'a. 

Wielki poprzednik Zbaw'idela nie n1o~e ·zo
sta:wać bezczynnym: nawet z \vięzienia p-osyła 
światu dO' ro~wa.żenia glęb-okie pra\vdy, z wię
zienia ukazuje zostającym \V cieniu śm-ierci ich 
\Vyba\viciela. 

Jan usłyszawszy w więzieniu dziela Chry
stusowe. Jan św., poset Boży, mąż sprawiedli
wy za czyn szlachetny i gorliwti$,ć O< ch:watę 
Boi..ą zostaje w więzłcniu. Nieszczęści21 i utra'" 
pienia na tynf Ś\Vit!de n-ie są udziałem tylko 
grze-.szników. Owszem, dośwjadcza1 Bóg tych, 
których mifuje. Przez cierpienia: b:ow'ien1 zy
skują sobie oni nieskończone zasługi na żywot 
wie.czny, one są ' jedynym i najdoskonalszym 
środkiem zapewnienia sobie szczęścia wieczne
go, byle tyfko byty znoszo-ne w duchu pokuty i 
z łJOd<laniem się \voli Boźe.L 

Jan św., jakkołwiek \Viasn C'm nicszcz~śc icm 
cięiko dtotkuiQtY, urado,wa1 się bardzo, gdy się 
dowiedzia1. jak \VicJka sla\va tow·arzyszy Chry 
stuso,,~j Panu. Zapomina on o S\\"em nicszczę
ściu - a myśl swą zwraca kn S\vemu poslan~ 
nict\\'u. Chce on dać Zba\vicidowi jeszcze jc
d~10, najwyraźniejsze Ś\\ iadcct"·Q, że jest, oczc
h '!' anym Mesyaszcm. Sa1n wpra wd-zic nie mo
że. 1.erwać ka>iclan i zja,vić si~ wśród rzeszy ota
cz<,.iące.i Zh<l\dcicla , lecz ma poslusznych wbic 
w.:zniów. Zazdro-ścili ·oni już, że sława J a11a się 
711Hlieisza w miarę wzrostu Chrystuso-wej. -
należało wcześnieJ im dać jeno do\vody, że Je
zns z Nazaretu- jest oczekiwanym posłem Bo
żym, mlleżalo kh wcześniej ·oder\\·ać (ld' siebie 
a oddać Chrystusowi. 

Posta '' sz.y dwu z-uczniów S\\·oich rzek l Mu. 
Gdyby byi ooojętny1n na włożone nal1 zdanric -
wslawicni(t Chrystusa. móg[by się byl uspra
wiedłi·wić więzieni!f.!11: będąc. \V zamknięciu, nie 
111ożc Go wsla\l.-ić. Lecz g"'Orlh\rość wielka, każe 
mu S%ukać środków do· wywiązania się natcżytc
go ze swej misyi. 

vVicHd tO' przykład dla ch rze.ścian ZlQboję
tnialych w rzeczach religii, dla: tych, którym 
Jada ''' Yl11Ói\Vka, lada pretekst wystarcza, by s~ę 
uchylić od spełnienia obowiązkó-w, nakazy.\va
nych przez Kościół. Gdy nadchodzi post, gdy 
należy Pl:zyjąć udziat w nahożel1stwie - i praca 
i sta be zdrowie i c.oldzic.nne zajęcia stoją im na 
·wz.cszkcd-zic. Lecz. te same wymówl-d niczero 
"ą, gdy ich wzywa zabawa, przyjemność, roz., 
-y,,·ka Wtedy zaw+ele czują w sobie sil i zdro-. 

wi:a1 - brakuje h;h tytko, gdy cliodzi o zbawie
nie duszy. 

W swych naukach wskazywat Jan św. ucz
niom swoim znaki, po którychby mogH ro'ze
znać M esy a sza. Dla tego każe rm teraz zapytać 
się tylko· Chrystusa: Tyś jest, który masz 
przyjść, czyli innego czekaJny? 

Sam święty Poprzednik .Mesyasza nie wą
tpi o bóstwie FanCli Jezu-sa. Bo i jakże mógłby 
byl wątpić ten, który przy Chrzcie. w Jordanie 
uznal się njegod,nym rozwiązać rzemyk3! u Jego 
obuwia. łaik mógt nic wiedzieć o tern ten, który 
Go wskazał luclowi, jako Baranka Bożego, który 
gła<lzi grzechy świata.. ZalecaJąc to pytanie 
uczmiom, chciat ich samych utwierdzić \-V wierze 
w Chrystusa. 

Slncruajmy z jaką dobrocią Zbawiciel zdaje 
spraw-ę posłom Jana ze S\vei dzialalności: Slepi 
w·idzą, chromi chodzą, tręd<Hvad bywają oczy
szczeni, głusi słyszą, u1na,rlir zmartwychwstają, 
ubolgim :Ewangielię OJ10W1adają. Zaiste, wielka 
skromność i mądrość zlączyla się w tej od'po·
wiedzi. Od'yby b-owiem Zbafwicicl byf im odpo·
wied'zial wipros t: .,Tak, jam jest tym prorokiem, 
nie czekajcie innego" - m·ogliby Oo podejrzy
wać, uważa św. Jaa Chryzostom o oszustwo i 
rr.ec Mu, iak indziej Żyd'zi: Ty sam o sobie _da
jesz Ś\\'iadect\\"0 , przeto two.ie świad-cch\'0 11i:c 

nie jest. Chrysttrs tedy każe hu samymi z czy
nów sądzić o · Sobie. Cuda przyt<Yczonc przez 
Zbawidela, ro-zumiane \\~ liter.alnem znaczcn:ht, 
są tylko slabem dQWlOdem bóstwa Chrystusa 
Pana. Prorocy bo·wicm starego Zatkonu doko
nywali mocą Bożą większ,ych czynów, niz te, 

·które Pan J ezns własną tnocą teraz spełniał. 
Tak llaprzyklad, laska Aar:On-0\"\"a w ręku JV\ojżc
sza sprowadlziła straszne klQski na Egip-t, roz. 
cizielila wody Morza Czerwonego, sprowadziła 
mannę z nieba na ziemię, w-yprowadz.ila wocl<~ 
ze skaly. .Eiizeusz: d<O\l;,olnic rozporządza: pora
mi roku. na glos Jego niehD się odm.yka Iu·b za .. 
myka. Zba,viciel też \v iele nie stara się zaćmić 
owych wybitnych dzieł zewnętrznych blaskiem 
sv;ych czynów. Przeciwnie sam On .oświadcza. 
że ci, co we11 uwierzą, będą większe, niż On sam 
czynHi cuda. Lecz chcąc. pojąć, na czem w~a
śdwre polc.ga:.!'a wyższyść Zbawiciela przed in
nymi proroka_.mi, należy Jego sf,o,va rozumieć 
w przeczn<Jści, .a czyny \vidzieć zdziatane w !}O

rządku nad-przyrodzonym. 
\Vyldadają więc powszechnie Ojoowie. Ko.

śdoła święte go, że Pan Jezus przez s l o-wa: śle
pi widzą. daje do zrozumienia, że z Jego wystą
pieHiem Z·osta?y oś\vie·cone światem evvan,gieli
cznem nar:ody, które dotąd zostawały w cieniu 
śmierci, Dtoczl()ne ciemności·ami blędó\v i bał
Wfl!Chwalstwa, dnsze ·ociemniaJe \VSkutek ze-psu .. 

te! "W tlajdotkliwsze] przyg<>dzie, stoi Pan 
Bóg w odwodzie u -- czyż · mi tego dawniej sa- ~ 
ma nie PQ\vta-rzałaś? A- teraz posłuchaj: Przy
szla mi szczęśliwa myśl do glowy; o-dkryłam 
środek uzyskania uczciwy1n sposobem nieco 
grosza i opędzimy ni'rn parę dni, a może tym- • 
czaesm ustancie drożyzna i latwiej będzie o za~ : 
robek. \Veź mój warkocz i przedaj go na mi-e
ście. lvtówiąc. to, odcięJa piękny warkocz swych 

1 

__ 
wlosów i wręczyta go matce. 

Ta zdumiona tym szlachetnym postępkiem . 
r wz-ruszona cnotą swej córki, po·szla na targ i ~ 
szukala kupca na ów dzi·wny towar. !1· 

Właśnie przecl10dził tatntędy pewien znako~ ~
mity pan (a caczei Bóg go tam przyprmvadziH 
a w.idząc tak piękne w losy w ręce bied:nei· ·Jro.. : 
biety i lz.y w jej oczach, zatrzymał się i rzekł . 
wzrusrony: 

Do kogoz należy ten piękny \varkocz, mat:- · 
ko? czyście może stradH ukochaną córkę? 

Natenczas matka nabrała odwagi, opowie
działa mu w jak rozpaczliwem położeniu znaj
duje się razem z córką, oraz jak szlachetnie- po
stąpiła sobie cnotliwa ta dziewczyna. 

\Vtcdy paJł ów kupH włosy za wysoką . 
·cc1Ję, a wywiedziawszy się dotlad'nie o. ich po
łożeniu, \\ryznaczy( im stalą. 1wjną zapomogę, 
tak, iż nigdy już nie z.azualy b-iedy. (Fiłotca 
XIX r.). 

Dowcipny misyonarz. 
ŚvvriątobHwy misyonarz, O. Bussy'! który 

żyt na pocZ<ltku tego wieku i calą Prancyę apo- i 
stolską sw·ą gorliwością, \\' :Ylnową i cnotami w . 
· podziw·ienic wprawiał, a przytem stynąl z orY- i 
gŁnalnych sposobów· nawraca•nJa, starał się w 
ten sposób objaśnić pewnemu mtodcmu· liberal,o
" ·i prawuy odwieczne. 

Ojciec B1tssy odbywa-l w' pcwnem wieiidem 
lłlicścic nrisyc, która W1T\'.rarla głębokie wra:że- l 
nre na całej ludności. Byto to \V z:imie, okolo l 
Bożego _Nar{}d'Ze~ia, w ~z~sic wielkich ~l~rozó\V. J 
W pokO!U, w· ktorym O!ctec Bussy przyJillO:\Vał · 
mężczyzn. znajdowal si-G piec, w którym si<t od 
rana do nocy pałHo. 

Jedn~o d11ia· zaprQsił O. Bussy młodego 
(.:Z~ow,ieka, którego mu pole-cono i który był 
znany z l-ekkomyślności i bezbożnych prze
chwałek. 1\<\isyona.rz. spostrzegł odrazu, że z 
nim nic. llie wskóra Z\vykły1n s-pos.obe111. 

- Zbl'iż się tu, mój przyjacielu - zawołał 
na niego \Vesolo - nic bój się; nie zmuszam ni
kogo do SIXHViedzi. Usiądź sobie przY. mnie, bę
dziemy rozmawiali i grzali się. 

Otworzył' drzwiczki od pieca) a' widząc, że 
drzewo się już wypalito, ctoclal żywo: 

- Al-e nrm pan -u'Stę.~i-esz., podaj mf nan 1etl~ 
no- lub d\va połan·e d·rzewa. 

Młodzieniec -rozhviony nieco tem p-rzyft
ciem, uczynil, co mu O. Bussy polecił. 

- Wlóż je teraz do pieca, ale g~eboko. 
I gdy ten wkladaf drzewo oo P'ieca1 przy

trzYJnar mu O. Bussy rękę niespodziewa!Jl~'e ł 
i wsunął ją razem z drze'\.Veln dO pieca. M ło·
dzieniec krzyknął przeraźliwie i odskoczys 
cz~mprędzej od ogn.ia. 

- Co wyrabiasz, książe! - za wolał- czyś 
stracil zmysty? czy mnie chcesz spalić t.. 

- Być może, mój przyjacielu - odpowie· 
dzial mu spokaJnie misyonarz; czyby to nie by
lo dobrze, gdybyś się do tego zwolna przyzwy
cr.aJal? 'V piekle, dokąd się dostaniesz, ieżełi 
i nadal będziesz. tak żY.l jak dotąd --:-- b~dą d nie
tylko koniuszki pakm:v· w ogniu gorzały, ale ca
łe ciało, od stóp db· gfów·; slaby tet11 ogie(i jest 
niczcm w · Porównaniu z. piekielnym. A ·więc na
przód! śmia/o mój przyjacielu - trzeba się d:o 
wszystkiego przyzwyczaić. 

I chdal go znów s<:hwycić za rękę, czenru 
się tenże ze wszystkich sił opietal. Wtedy O. 
Bussy przemchvi-ł do{t w zupełnie ilmy1n tonie: 

- Bied~ne dziecię! Pomyśl nieco, czyby nie 
byto lc'piej od'mienić tryb życia, ni:ź gorzeć W'ic
cznic. w piekle! Czyż ofiary, jakich Bóg od cie
bie \:V)'lna·ga, by uniknąć tej okropnej karyr nie 
są pra'wd'ziwie zbyt maJe i la twe? 

Mtod'y filozof pożegnał się zmięszany i od
szedł; lecz odtąd stał się zamyś!011Y i zac1_.ąl 
siQ zastana·wiać nad sDbą, nad żydem ludzikiem 
- wreszcie post.<m·owif powrócić do ow·cgu e
nergicznego misyo.narza, który mtl za pomocą 
dobrej i dbkladnej spo\viedzi dl().pomógl otrżas~ 
nąć się z· grzechów i powrócić na d'rogę cnoty. 

Przekonany }estem, że między tysfącanri łu ·· 
dzi , którzy żyją zdaJa od Boga i przez: to ~·stę
pują na d'rogę wiodącą do piekła, nie znalazlby 
si-ę ani jeden~ któryby się chciał poddać tci pr6-
bie ogniowej. Nie ma' zapewnie ani łcdn~go. 
który by przysta.l na umow~ następującą: Przez 
cwly rok będlziesz mógł oddawać się bezkarnic 
\l. 'Szystkim przyJemnościom s"·oim; będziesz 
tnógł zadawałniać żą<łze. S\l.·oje i kaprysy - po-d 
tyn1l }e:d11ym \vanmkiem, iż przez cały dz:i-c-fl, h.rb 
tyk{} przez godzitlę będziesz musia~ gorzeć w 
ogniu. Po\>..iarzam raz jeszcz.c, ż-e nikt uic zgu. 
ctzi~by się na podobiU-t umowę. 

Mod twa pańska. 
Pewien ubogi młodzian sta~ nad rnogiłą nk

dawno zmarł~go ojca i gorzko plakat Przed 
Jdku laty umarla. 11111 matka, a teraz utrad.t ajca. 



przychodzHo jej z taką J.atwością, jak gdyby by
ły jej WrQdzone. 

Sam-a wyznaje z rozrzewniającą prostotą 
i otwartości.1 przed {rwym sądem biskupim, roz
trząsającyin sprawy jej serca i sumienia: "Po
korę i milość cenię na<iewszysrko, również jak 
Głerpłiwość i ła~;odność.'' 

Wciągu ostatniej swej chor>Oby cierpiała 
strasznie; ale znosiła wszystko, najsroższe na
\Vet bóle, z budującą cierpliv:ością. Często bar
dzo przY\imowa~a wśród: tego Komtmię święt~ 
t za k.rldym r~em dozna w a~ a przedsmaku i u
czucia raisldej rozkoszy i nie"'.vysłowionej bło
gości. Ostatnie s.lowa skierDwane przed zgo
nem dQ siostry, były pe~:ne pok<>ry i ufności w 
fiog:u: .. Módl się - rzek la - o módl si-ę za mną 
do Puna r·-- Zasn-ęł-a V/ Pann 29 czenvc-a 1842 r. 

Przedstaw sobie, dziewico chrześ.ciańska, 
obraz, przedstawiający pjęć mądrych panien u 
bram niebieskich, z płonąceroi lampkami w rę
ku. które proszą o \\ puszczenie ich na uczt~ 
weselną. Zbawiciel z Sercem goreiącem mi1o
śckl i z otwartemi rękarru wychodzi na kh spot
kanie. Pawictlx - co się stanic kiedyś, czy i 
l:iel>ie przyjmie również serd~:czuic. Zbawi
de!, ten Oblubieniec duszy twojej? Czy jestd 
h::dck\ z Qwych mądrych, czyli też głupich pa
nien'? Czy se.rce twoje jest lampą zapalOtll\, czy 
też. spałoną na \\ęgiel gło\\ ·nią? Czy pilnic siG 
starasz <> pozyskanic kluczyka do nieba? 

Przezorna., roz$<.ldna i rn~1dra dziewi-ca za
trzyma si~ \\' tem miejscu, zastanowi nad sobą. 
porachuje si~ ze sumieniem i postara· się o npo
l'Z4l:dkowanie i przysposobienie wszystkiego na 
czas przyjścia Oblnbierka. 

Swięty W aeław. 
Święty \Vadaw, os-obli\\ szy czciciel Ani-o~ 

łów-Stróżów, doz-nał nicraz cudO\\ n ej ich opie
ki. 

Książę Radystaw napadl razu jednego na je
~o państ\\"0. Święty \Vacław \\'"YSzedł naprze
chv niego ze zbrojną si~ą. Chcąc jednak oszczę
dzić rozlewu krwi, swe.go ludu, prosit, aby tyl
ko oni obydwaJ w imieniu s·wego narodu wal
czyli, na co tenże się zgodzit Warunek był ta
ki: Kto zwycięży, posiędzie kraj i htdzi. 

W oznaczon~j godzinie stawU się Radysław 
na oznaczone mieJsce; pancerzem na całem cie
le okryty, dzierżąc w rękach wyćwiczonyd1 
potężną wrócznię, spodzie"'.vał się niechybnie 
odnieść zwyciesn,·o. \Vada,,- zaś ufność sw4 
położy l w Bogu - miał przeto w ręku tylko 
krótki mie.cz i o tyle tylko byl okryty pan\;e .. 

•, . 

rzem, wł-osiennicy, którą ż.a \vs%e n-osił, nie spo-
strzeżono. 

\Vszyscy w okropnej trw-odze ·oczekiwali 
kotka tc:i walki. \Valka się rozpoczęła ~ lotem 
btyska\dcy pędzi Radys-law ku \Vacławowi, 
chcąc go włócznią strącić z konia i powalić na 
ziemiG. \Vadaw żegna się krzyżem Ś\\iętym; 
przeci\vnik jego słyszy g t os: 

-- Stó}!... i widzi dwu Anłołów po bokach 
\Vadawa, tntchleie i pad-a na ziemię. Na ~lę
czkach b-łaga D litość; Wacław go po<.\nosj, Dd
biera hold i wraca mu kraj i ladzi. 

\\.'krótce po tej v. yprawie zw'Ołał ces~rz 
Otto I radę państwa do \Vorrnacyi, na k1órt:j 
i \Vadaw musia-ł być obecnym. Gdy już rada 
pań s t\\ .a mial a ro-zpocząć swe rozprawy, byli 
jui wszyscy książęta \\ sali obrad zgroirutdz.cni. 
\VY1ąwszy \Vadawa. \Vszyscy naft czekali -
nareszcie już im zabrakło cierpli\VDści; poczęli 
więc głośno mruczeć i postanowili1 skoro przy" 
będzie, Dd.Inówit mu zwykłych honorów i miej
sca dlmi przeznaczonego. 

Wadaw tymczasem był \\' kościele, aby 
wedle Z\\·yczaju ./Vlszy świ<;tej \\ ystuchać; a ka
płan się nicoo spóźnił. l(siążę spieszy po Mszy 
Ś\\ rętcj do sali obrad - i oto, skoro tylko próg 
przestąpił, pQ\\ staje cesar-z ku \\ lelkiemu zdzi
\deniu ·obecnych, biegnie naprzeciw ksiGcia. bie
rze go \\. swe {)bj~da, i \\skazuje mu mieJsce tuż 
·Obok siebie. Następnie oświadcza przed c.:akw 
zgrom.ad.zeniem1 że wklzial, jak d"'.\ aj Anio1{)Wic 
po bokach ksiccia do sali wschodzili, i jak lllll 

zlotą koronę na. głowę \\-l-ożyli. \V kot1c.u nadaje 
mu godność królewsk<t i wkłada mu iusyg11ia 
wla.dzy krókwskiej. 

jak "')'Soko czenfć c zys.: ość. 
\V Neapolu żyła pe\\ na matka z cór~1 je-

dynaczką. Córka to była niepospolitej urody, 
ale co ważniejsza \\ ielkiej cnoty i pobożności. 
Utrzymy\\ a~y s.ic z trnd·em, ale uczciwie z pra
cy rąk swoich. Ody jednak w mieście rem, jah 
w ogóle w calym kraju nastała drożyzna i gtó.d. 
ujrzaty się obie w bardzo smumem położeniu. 

Praca ręczna nic wystarcz-ała już na opędzeni•' 
najpierwszych potrzeb życia. Co tylko miały 
odzieży i sprzętów nie koniecznie potrzebnych, 
sprzedawaty jedne po drugich, tak iż wkrótce 
w izdebce nie było nic prócz gołych ścian. Otód 
zaczął im już doh."ltczać, a ht ani chleba, ani łyż
ki strawy! 

Matka była \\~ rozpaczy i straciła iui ufność 
w Bogu. By dostać chleba, radzHa córce wstą
pić na drogę występku; lecz t . rzek la: 

- Nie, matko, nie uczynię tego! czekajmy 
i ufajmy Opatrzności; czyż bowiem nie włesz, 

cia grzechowego. Chromi, to jest grzesznicy, 
lctórzy choć znają dobre, a jednak nie mają s.ily 
go spe-łnić, którzy pouczyli się zw,odni'czej mą
drości .od mistrzów~ fa~s.zu i kla.mstwa - teraz 
chodzą, to jest przez Mąd-rość o<lwieczną z-ostali 
\\·prowadzeni na ścieżki . sprawiedU\HYści. Trę
dowaci, bywają oczyszczeni, to jest serca ze
szpeoone trądem grzechu, zbmkane niegod.zi\ve
mi rozkoszami, gdy sję Z\vrócity ku Chrysuso
wi, obmyte zostają z da\ntych brudów. Głusi 
slyszą - zatwardziali w grzechach, do serc któ
rych nie pr.le<larla siG ża-d-na nauka, żedne we
zwa11ie do pokuty - wzbudzeni zostają przez 
laskę Zbawreitła z tego letargu - a na·wct nrn,ar-
11 zrnartwych\vstahl. to jest z grobów zgnilizny 
moralnej ze śmierci duchowej do życia się bu
dz<t. 

Wresz.cie nauka ZlYJ.\Viciela nie jest z tego 
świata.: uczeni teg.o świata, filozofowie poga{ls
cy, starali się zawsze o poparcie możnych, a 
gardzili thmtem, - tym'---zasem Zbawkieł zaczy
na nauczanic o,d tych, którzy byli najwięcej uci
śnieni, zniża się z niem-do maluczkich i ubo~ich, 
On bezinteresownie \\znosi Ś\\ iatlo: ubo<l.zy E
\\ a.ngielię op·owiadaiq. Uczniowie Jego -- to, 
pn \\ i~kszej części, bieLlacy, którzy porzucili 
zajęcia, daj'lce irn nędz11e utrzylllanic. Biedacy 
- to \\ ybrana L"l.qStka Jeg-o O\\ czarni; biedacy 
to uarzędzia p-otężne w Jego rGkll; biedacy -
to g1ó\\ ny cel Jego na te-n Ś\\ iat przybycia! -
Uogaczc dot~l.d nie będą mieli cz4 t ki w Je-go 
nauce, dDpóki nic staną siG ubog-imi duchem, do
póki uie odcrw<l ię od rzeczy ziemskich, prze
mijających. 

Przewiduje Zbawiciel, że takie wyróżHienic 
ubogi-ch, przyjaźfi z nędzarzami tego świata mo
że \'\ y\\·ołać oburzenie przcci\\ Niemn. Dodaje 
przeto: Blogosła\\ ioni który się ze mnie nic 
zgorszy. Tmdno, zaiste, żyć w Ś\decie i z 
Ś"'.Yiatem. by nie powziąć zgorszenia przeci\\ 
Chrystusowi i Jeg-o nauce. Tak sprzeczne s~t 
zasady tego świata z zasadami Zbawiciela, że 
albo trzeba zrwsić przykrości od ludzi tego 
świata, albo stać się w rogiem Chrystusa Pana, 
poświęcając Jego prawdę przesądom światc
\\ ym. Chcąc się zabezpieczyć przeciw temu 
zgorszeniu, \Vyryjmy sobie na sercu tę przestro
gę: blogostawiony, który siG ze mnie nie zg-or
szy! 

Postowie wracają do Jana, ni-osąc mn odpo
\\iedź Zbawiciela. Tyntczasem Pan Jezus, któ
ry nigdy nie zostawia bez nagrody tego, co siG 
dlaf1 dobrego uczyni, korzysta z ich nieobecności 
daje najchwalebniejszą odznakę Janov.·i. · 

Suro,\~ość życia i wzniosła nauka pozyska
la Janowi serca słuchającego go ludu. Wszyscy 
odzywali się o nim z zachwytem. l(orzysta 

wi.ęc Zba\\'iciel z tego usposobienia rzeszy, by 
ht pouczyć o \\ yższości swego posłar1nictwa. 

Coście wyszli na puszczę widzieć? Trzcinę 
chwiejącą się od. \viatru? Coście v.-yszh \vi
dzieć? Człowieka w miękkie szaty obleczone
go? Przeci\\·nem porównaniem odznacza tu 
Z ba w i ciel stalość w wierze i surowość żyda 
Jana. Nie był trzciną chwiejną ten, który nie u
legł zepsuciu na-\vet na d\vorze Herodo"\\·ym, ten 
który z męstwem i odwagą wystąpił przeciw 
jeg-o gor.szącemu życiu! Czyż myślal o miękkich 
szata-ch ten, który od dziecitistwa urnitow·at J)O

kutę i umartwienie dla którego zwykłą od.zież;.l 
byla włosienica, miód leśny, niesma-czny - po
kamlem, a puszcza dzika -- Łożem i' dornem!? 
Czyż można takiego czf{)wicka stawić obok wy
godnisiów paJacowych? 

Nie, Jan śwjęty, to kohuuoa -- nic dtwit.·jna 
trzdna, to wiclici mistrz żyda dudJO\\ ego nic 
wypiesz.czonc dziecię! 

Le-cz jest wielu ludzi na ziemi podubuyclt 
\\·iotkicj trzcinie. Oni nie ukochali calem ser
cem nauki ob,ia wionej, ani zdołali wyrobić sobie 
przekona11ia w Chry. tusowydt zasadach, 
przeto z.a najmniejszym powicwt.''111 wiatru świa
to\\ 'Cg"o goto\\ i . ię u~ti<tć, wiarę i Chrystusa 
7.dradzić! 

Jnni zuo\\ u oblekli się w mi~.;kkie szaty 
zbytków, dostatków i zmysło\.\ ydt rozkoszy. 
Oni dbają tylko o zaspokoknic żądz, zapcwuic
nic sobie przyjemnego i \\ ygoduego życia. 0Ll
\\ · rocmyż sit; od łudzi, podobnych, a idźmy w 
ślad za Ś\\·iętym Janem Chrzciciele-m. On naJle
piej znał drogę wiodącą do Boga, gdyż był pro 
rokiem i jeszcze \\·ięcej niż prorokiem. Tak bo
\viem dalej mówi o Nim Chrystus: Ale coście 
wyszli \\·idzieć? -- proroka? Za i te, f>O\\ iadaru 
\\ am, i więcej niż proroka! 

Jan ś\\·. przewyższył wszystkich prorok6' 
swą surowością życia i poddaniem si~ woli Bo
żej. To jednak dalo mu pier\\'SZeJistwo przed 
nimi tylko jako człowiekowi. Zbawiciel zaś, zo
wiąc go wyższym nad proroki, mial zape\\ ne na 
myśli jego wyższą od innych misyę. Gdy bo
wiem inni prorocy ci e, zyli Izraela zbyt odlc
glemi obietnicami. - Jan Chrzcicel przyhy\\ a 
jako anioł pokoju po to, aby ukaz·1ć Tego, kt6ry 
przyniesie szczę· ci e światli. O nim też już in li i 
pr-orocy pisali: Oto ja posyłam anioła mc~o 
przed obliczem Twojcm, który zgotuje drog~; 
S\\ ą przd Tobą. Zaiste, tytuł poprzednika Chry
stusowego jest sławniejszy i wydatnit:jszy od 
innych, którymi obdarzono proroków. 

I nas tytuł Chrześcian.ina wyróżnia od in
nych ludzi. I my po\yołani jesteśmy przez Bo
ga do opowiadania światu wielkiej nowiny 
Odkupienia świata przez Syna Bożego. 



Taka misya ·obowi<izujc nas. bysmy życiem 
cnotliwem wstępowali w ślady św. Jana. K.to· 
kolwiek chce być wierny poselstwu swemu 
niechże za\vsze ma przed .oczyma tę świętą po
stać Jana św., niech każdy cz.yn za jego przy
kładem d~sk.onale · spe.lni,. njecłt się nie zraża 
przeszkodami, przeciwnie nie.ch, je wszystkie 
mężnie z,walcza, - gdyż tyfko w tym razie bę
dzie mógl •Otrzymać . od Zba\vicielat chlubne 
Ś\'/iadect\\'-o na sądzie ostatecznym. Amen . . 

"Ki!o ·chce być rnoirn ucl.n iem; ten niechaj się za
prze samego siebie i Hi ech idz ie z.a mną." 

A zatem: l) zwalczanie grzesznej . samo·· 
woli'; 2) poskramia-nie -wrodzonych, z.lych sklon
ności, oddziedzkzonych po· pie1··wszych rodzi
cach, a wreszcie 3) ćwiczenie się \V cn.otach -
to stanowi dopiero . istotę prawdziWej chrze
ściański·ej pobożności. 

Eustella po otrzymaniu owej nauki od Chry
stusa, zaczęla odl pierwszego punktu. Starala 
s i ę ogranicz.yć d-otychczasową S\vą swawolę i 

S, - 1 t d • • · wyrzec się wrodzonych swych skłonności. ·By-
W ę e. Zl801~ ta ona, jakeśmy to już \Vspomnieli, bardzo. ży-

·a. Nowe serce. \Vego usposobienia; \Vszystko nmsialo się szyb-
Pociecha Ś\viata · kończy się znużeriie.m, ko i jak to mów-ią, ' na gwatt odbywać, robota, 

Cierpką, po sobie pantiątkę zo5tawia; sposób chodzenia, mowa i jedz_enie; by la . do 
Sam czło·wiek goni. za własuem· ~ierpieniem, wszystkiego "zapalonąH. 
Goryczą wszystkie dni żyCia zaprawia; t . Zapal sam przez się jest zakta; ale musimy 

Lecz kto raz zwalczy.ł zmysłów upojenie t hamować silę i gwaŁtowność jego, gdyż inacz.ęj 
I duszą pojął boleści znaczenie, j może sh~· latwo wyrodzić w niecierpliwość, w-

Ten petnem sercem · i za wsie i wszędzie, łl ry\\·czość, po!owiczość w' wykonaniu po"\Vinno-
ł(rzyż Twój o Jezu, błogoslawić będzie! _ ści siann S\vego i sprawi, że oddawszy się calą 

Chętnie wracamy się tam, gdzie nam było 5 duszą wykonaniu je-dnej rzeczy, zapominamy • 
dobrze. Zdarza się więc często, że ludziej któ- ł łatwo o ~rugiej która je.st niemniej ważną i musi 
r?:y dlugo tn\ a li w grzechach i różnych nie.- l· być dokonaną. Umiarkowanie \ve wszystkicm 
prawościach -- a wreszcie w Sakramentach l jesf także iedną z cnót chrześciańskich. 
~\Yięty~h, · w mod'lih\i e, w obc.owanin Drugą bardzo smntną skłonnością była u 
% Bogiem, odnaleźli utraco ny spokój dnszy i l Eustelli drażliwość i wygórowana czulość; o
serca --- że więc ci radzi by byli m>Odlić się jak lJ ra-żala się o· bądź co, najmniejsze przykre sló\\1-
naj_więcej, .by obco\\·ać z Bogiem i wskutek te.go 1 ko, najlżejsza nagana działały na jej serce, nie .. 
do<e.· h.?·dz. ,ą _d. o_.· tęgo b.lęc.lnego. przeJm.nania, jakoby ~~ zaprawione jeszcze dostatecznie do pokory i 
na· c1ągtem rnodlemn . polegalo _ pooożne, praw·- cierpli\V.ości ~ jak zimny szron na wątle r·Oś.lin-
:dziwie _chrześciańskie życie. · ki na \Viosnę. Tak więc tlało w· jej sercu ciągle -· 
. - · TegD .zdania :byla też .Eustella po swem u- zarzewie gwałtowności, : swarqw,- nieufno-ści i · , . 
pamiętaniu się .i nawrócęniu do Boga. ', Pożywa- . sz"orstkości względem. bliźt1kh. · .. · · ' · 
jąc Przenajświętszy ~aknunent, . doznaw~ła tyle Trz.ecią, . ró\V'nież grze-szną · sklonrmśdą by
we\\inętrznej pociechy, tyfe · słodkiego ukoje11ia la wygórowana mHość jej własna. · Dogadzać 
,v- sercit ·i pokrż-epienia, że postario,vila śohie tylko sobie samemu, nie zważając "'reale rta do~ 

.r:lz na · ża\vsze słuchać .codziennie Mszy ś\vkte.l, ł hro i korzyść bliźni1ego; ż.y.ć_ tylko dla sw·ej wla
co wieczór ·Odwiedzać -· Przenajś\viętsży Sakra- f· snej przyjemności i chcieć zawsze postawić na 
ment, .. odnwwi.ać różaniec, c:o dżie.f1 przeczytać S\V{)•jem, nie troszcząc się wcale o t{), by i itirrym ·.· 
coś budującego z dzieł dttcho\\rnych i I(om.nnię Indziorn uprzyjemnić tycie i ułatwić nie-jedno . 
świętą; przyjmo\vać jak najczęściej. Byly to .. nie- wedle możności; \v·szystko'· to może być ··cżęstó 
zaprzecienie bardzo piękne i pożyteczne. po-sta- J}O\Modem różnych grzechów. , 
nowienia; ale nie nwżna u\.vażać tego za praw~ Z tym to tro·hlkim ni·eprzyjacielem, : gnie:.. · 
dii.wą, świętą pobożność, lecz raczej za środki J' żdżącym sję w sercu, mnsiala: walczyć Eustella. 
do HŚ\Yięccnia się. Święta pobożność, życ!e Byla to długa i ciężka walka. Ale Bóg do-dal 
istotnie chrześcia(Jskie polega jedynie, mówiąc · r jej Sit i odwagi prz.e'Z przyjf!lOWanie świętych 
krótko i w<;zł'Owato: na wiernem wypefnianiu : Sakram.entów, i wzięla się do tego trudnego 
woli Bożej. Bóg wymaga czegoś ważniejsz ego ł dzida z wielką odwagą i stanowczością. Gdy 
niż odmawiania pacierzy. się zdarzało, że przcci\1.rności były z.byt trudne 

Dał wiQc Zbawiciel służebnicy swej Eustclli do przezwyciężenia i gdy dozna.wała wielkich 
.\vlaśnie w -ch\vili, gdy się żarliwie modliła, wy- przykr·o·ści w życiu, tu wted'y mawiała: "Naj
raźnie do· poznania, że zewnętrzne jedYnie obia·- ukochaflszy Zbawicielu! . widać, że taka: jest w•o
v .. ,-y nabożef1stwa · nie stanowią· .. jeszcze · istoty la Tw·oja, poddaję srę jej z ochotą; bądź pochwa
prawdziwe·j, chrześciański·ej pobożn;ośd; lecz · lony l Dzięknję Ci, żeś rhi dal poz·nać , swe za-.. 
przypomniał jej to, ćo był · · niegdyś . wyrzekł: . ' miary!" 
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Gdy Pan Jezus wymagal większej :ofiary \Vpraw·dzie Kościół ś~vięty nie uznał ]ej iesicze 
od niej, ukazywał się jej w p-ó5tad ludzkiej, za świętą, ale biskup je j w liśCie pastersk,Iffi _v.ry~ 
wskazywal jej na Przenajśw·iętsze Serce swoje stósowanY·m do wszystkich dyecezy1 we . Prari-
mówiąc· : "Ztąd wychodzą moje życzeni'a - cyi ogtosił ją jako taką i postawi-ł ją na \Vzór 
ztąd żądam od ciebie różnych· afiar." żyda chrześdańskieg;o ,_ a liczme i nadzwy-

Pe\vnego razu klęczaŁa przed NaJświGtsz.ym cz.ajne.., . .zadz.~·w:iające objawy lask nie dozw;ala·-
Sakramentem. Naraz słyszy głos Jezusa Chry- jlq nam wątpić, że się znajduje między wybrane-
stusa, wymagający, by sobie obrała ubóstwo, mi w niebie. · . 
\vyrzekła się na zawsze posiadania . czegokol- Pytanie tytko, w jaki ' sposób dostała . si~ 
wie-k z dóbr doczesnych i aby żyla jedynie z tamże. O ile wiadomo, uie odznaczyła si._ę źact:
pracy rąk swoich lub z jałmużny. .Eustella ushi- nym rozgłośnym czynern; fąk iruie : S:więte J J3łó:
chala chętnie. a za zezwoleniem· srxnvFedni'ka gosławione Paiiskie. Nie załozyła :fmi Jednego 

· sw·ego zlożyla ślub dobrowolnego· ubóstwa - · zakonu, nie by ta ·nigdy przeto,Zoną: klasztoru, ;riie 
nosiła tylko żebracze od.Zie·i1ie, i jadła chleb po~ od'pra\vi!ata misyd, I;lie pO,nipsła :Śtńierci ~ęc~e~:-

. chodzący z pracy rąk, którego jej przez. Boskie ~ktei .. · Przez całe życie nie·; b:yla tliciem ~ięc~i, 
zrządzenie nigdy nie za·braklo: . . faK "biedną szw~czką~': · - . .. · . . :· 

Jedną z-najw~ększych lask BOżYch, jakie-za · · -·-·· - ---
pośrednictwem Sakramentu . święte.go na E u stel-· Ale. przecież B.óg .. n.ie powiedział. , że ..tyclt. 
lę sptynęły, była nadz.\vycz~Jna odw~ga, mocą· . tylko przyjmie.· do prz.ybYtk.~ swęgo niebieskie-:' .. 

go, któr.zy. si-ę w życiu · .odti1aczą Ś\\'ietnemi, r<:rz~ 
· której pokonywała wszelką bojaźń i obawę lu-· gloŚnerrii i.-siawnerrti c:zyna·. m_ i·, każde:rnn wo_l_·.no· · · 

dzi, i byla wierną mimo wyśmiewania się szy-
derców, wszelkim pobożny postanow'ieniom _._ d~stać się taniże, z~równo dzi.e:wczynie \V:iej -
nadto przy każdej sposobności wyrażała żal, że skieL-jak i cesar~'\veL ]eżdi. tylk~· każda z. n\icłt 

~wypełnia to, ·czego ·pa_fi. 8óg wyinag-a ·Od ,.nief, 
niegdyś słuchała świata ·i nauk jego tak niewol-

. stosownie dD stanu jej i.· okolicz'ności; '. \V jakich· ~ nicro. . . . . . . . . 
Wkrótce posypały się -··zewsząd: szyderstwa · się -· znajd~je. · 

i wyśmit wania ·z tej jei niezwyklej pohożnoś.cl; Jestto jedynie sposób~.dostan.ia się · cio nieba,·· 
w mieści t: wytykano ją palcami. Z1i i bezho-Zni ,,Jeżeli . chces·z \VeJśĆ do ży\\·ota, ,cijQ:waj p-rzy"' 
ludżie nic oszczędzali nawet rodziCów: :jej i p0d~ Jc.az,ania.-". Bóg wyniagal {)d Eustelli, ~Y .. ni~ po.-.. 
burzali ich. przeciw ćórce: ·. Lecz Eusteila. riie . rzucała 'igły . . F~I)y jako. szwaczka·: c\viczyła- si ę 
zniechęciła; się wszystkieni;i · temi prŹykrościa · - w <;:i11otą<:.h ch'rze~c~r(ski~h; uczyni-la~ tó 'i' \.v ,n ?n'f 
mi; nau-}:Zyla się zcia:s-em· cierpfi\VToś·Ci~ znosząc . razie kJm::zykicrń 1 ·- kfó'ry Jej- . ot\\''0-riyfc -pód\.\·ojc 
wszystkie przeciwn~ści i krzy\Vdy w -rnilcz:eniu·. ł niebios ; by la · igta. : 6J)G,vi.em .wini. jeśzcze \\~tęs; -
a. nawet z ~adością. Co- \Vi.ęcej, potrruila żółć cei 'o tern. · .; . · · · . t • ' ._ · : _ 

i gorycz, którą ją napawano; zamiien1ć- na lekar-, . ':.· -'.Roottci~ · .. E.~t$tf.hi ;'b~awfaH · si.ę, ,:.ż~, ;.z vb~vDa~; ·: ... · 
st\ro, które · zażywał' a skute-cznie, gdy · - chciała ' ·. ·pooożheg.0 życia~' i o~róso_biiieiHa ·- o<:L.śi\'iata; .ri:Jri~. :·. 
oczyśCić serce, zaprószone _ światowemi nalec~a~ 

1
.ż~ jef braknąć'_: roooiy> i~ w tynt : ~~ru :~·.chdM(::rą~· 

lościami. - . _ _ • A d l · · ~-· 'h .... , · • po5y t.a..._ - ,o , -szv1.a m, .-gux.-le-u-;y:::·mlata-:: fle\\!11-Y·: zru:e-.-.---.-
.T.a~ wiec -P?·S~~Ć C~~ystu_~~~ odbijaj~ca . S~ę t b~k.c. J:~_s,;!ęp~ j~ko :PGiS~J~SZ~fl.~~órka-1 phciala ~ez:

W JJ.IeJ Jak w zwierciadle, przy?I_erala coraz ·wy- i zwl<lczme .zastó.Sowac · .się do- .tego. -- Ale Bó-g ~tak 
·ra:hniejsze ksztalty, wzrastała: :. i dochodzi~ a do ~ rządził,: i f jej wkrótće ·i:kJsta·rc:zonó bardzo w,łe> 
,zupełnego wyko.J1czenia~ . ł ' łe ·do :f:Ób?tY_ i w ten: ~p.o~~~ 'mog.Ja zn&w ~yc : 

t calem1 .dmam1 .w domu . . , ·. · .- : , 4 . . Kluczyk do nieba. 
Ty jesteś Fanie, duszy mej Zbaw:cą, . 
·TY cierpisz za m·oje złości! 

A ja okrutny; Twoitn ·oprawcą,. 
Nie godZi1eń TwojefJitości! . 

Ale Ty. 'wotasz: Chródzcie bez. trwvgi, 
Krzyż wszystkie ·wińy żagladzi! 

Wtóćcie czempręd1zej z tej błędnej d,no:gi , 
Która na przep·aść prowadzi! 

Na to wezwanie wszystko porzucę, 
Poct: krz.yż.em Twoim usięd:ę! 

Do nóg. się T\V1oic4 ·w milo:ści rzu.cę, 
..Kochać J. płakać .tu będę' ! . 

ł · . T-eraz więc mogl~·· EustClia Pl~.ac.o\vać ~z \i~ 
. . f łyni. spoko)em nad' })Oprą·wą żyda .i u doskonale:,: 

f niem · się .. '~ ·Musiała ontC.l :teszczc .dl.l:l&D: z-\\·alczać 
t s ilne J)okusy, przecjwne: czystoś~i ;_;ale p>OjastaJa. 

· .• ; wiernq .świątobJiwym _ . postanoWienL.om , .s,,~oit1i 
1 - a pionieważ · modlila się z 'p.ókorą "i żądze ci~ 
1 lcsn e trzymała Ha \vodzy, · dot\\ioli! jej Bóg O(t~ 

ni eść świetne Z\\-ycięstwo nad · tym PQtężnym 
nicprzyjacielem: \Ylasnem 'ciałem i zmysłami. 

l IH ·ną, .ró\'; 'ni cż ćzynną. laską. -obdarzył ją Pau 
' .ł Hóg-j --a: 1]1kLT!() \\: ib~~ że' . n)~? c~uta halrniiieJs~ej 

skłonnoś d do g.rzechu,· ·· nawet :·powszedniego: 
-9rai', żG ' \~·-ykoriywc:t,tiie cn:óf po>wi~l~ ciężki\:t~ 
\\'i::tlkadi. i ·\vskutck:·• pad·~'\\:Y~iainyc~ ;.nsilO\V~U\ 

Eustella nie ćtożyla starośd, w 2~tym rÓkl.l 
życia : zachor~wała niebez.piecznie .i umai~la. 



dzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie, poświęcone sprcnvom narodowym, po lit~ cznym i zarobkuw)Tm. 

')Vyckod:zi codziennie z wYiątklem dni poświątecznych 
·, jodatklem religijnym p. t.: .,Nauka Katolicka" z ty~ 
l ełniiiem spolecznym p. t. ,.Glos górników i hutui~ 

I ~W"t, oraz oisemkiem literackiem p. t. ,.Zwierciadlo". 
prr.edplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 
Jlllf· 50 foo.. a z odnoszeniem do domu l rnr. 92 ien. 
WiariS Polski .. zapisany jest w cenniku pocztoWYm 
• po.d znakiem •• t polnisch" nr. 128. 

Módl się i pracuj! 

Za inseraty placi się za miejsce rządka drobnego druku 
15 fen., a za ogloszenia zamieszczone przed inseratami 
4 Ofen. Kto często oglasza, otrzyma odpowieuni opust 
czvli rabat. Za tramaczenie z obcych jęr.:vkó\v na pol
słtl nic się nie placi. - Listy do redakcyi, Drukarni 
i Księgarni należy oplacić i podać w nich dokfadnv 
adres piszącego . .Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ich upoważnienia nic wskazuje się. 

Nr. 279.~ Bothum (WestfaHa), piątek ·4-go grudnia 1903. 
l{edakcya, Drukarnia i Księgarnia znajdują się przy ulicy Maltbeserstrn;.::.se nr. 17. - Adre.::J: .,\Yinrns Polski'', Bor.hnm. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
~ówić, czytać i pisać po polsku! Nie 

1
;est Polakiem, kto potomstwu swemu 
~zniemczyć si~ pozwoli I 

% wypadków · dnia. 
Tak SJię dzieje w Prusiech. 

Prezes regencyi nie zatwierdzi[ wyboru 
p. dr. Czarnei:kiego na rajcę miejskiego. Wy
azia·l powiatowy na to się zgodzH. Tak donoszą 
z Gniezna do gazet niemieckich. 

Nowe miliony na wojsko. 
Nowy etat wojskowy cliomaga się dla Prus 

J440 000 marek więcej niż w roku ze.szłym. U
jzasadniają to tern, że porucznikom pod.wy!ższo
~ą ma być pensya do 7200 marek. 

Urzędy stanu cywilnego a cudzoziemcy. 
Zapisy\\'-anie imion cudzoziemców! w pru

skim urzędzie stanu cywilnego. Pruski minister 
~praw wewnętrznych rozporządził, że urzędnicy 
tnu cywilnego są obo·wiązani, prz~r zgłoszeniu 
1rodzenia dzieckcu cudzoziemca, do wpisania na 
kxo żądanie w księgę urzędową imienia \V' ję
:yku ojczystym wnioskod'avv--cy. 

Telegramy. 
H er b o l z h e i m w Badenli. Wykoleił się 

~iąg, Lokomotywa i kilka wagonów wy-
~róciły się. , 

B u d a p e s z t. Tisza w sejlmie· węgier
kim oświadczy1, że obstrukcya zgotuje Wę
lrotn los Polski. 

N o wy J o r k. Kontrakt w sprawie budo· 
~kanału panamskiego został już podpisany. 

H a m b u r g. Panuje obawa, ie parowiec 
~utetia" z 15\ osobami załogi zginął podczas bu-

. rzy. 
~ z y m. Ojciec św. przy aud;yencyach, ja .. 

· · ~h udziela panującym, zamierza ttzymać się 
· ~ch samych zwyczajów:, co śp. papież Leon 

ru. 

Stanisław August Poniatowski 
l. 

Skorzysita zaraz M0skwa z bezkrólewia, 
by Polsce narzucić króla, i caro\\-a. Katarzyna 
Przysiała do Warszawy posłowi swejemu 

Pzkaz, aby się starał koniecznie doprowadzić 
~wyboru Stanislawa Augusta Poniatowskiego, 

· groźbą, że jeieli Polacy tego nie uczynią, -
· na ,wszystkie swe siły zbrojne na nich obróci. 

h,c1.eli te~ i Czartoryscy skorzystać, żeby la
~IeJ n~ sejmie urządziĆ.naprawę, a dla lepszego 

· I'Utku wezwali kilka tysięcy Moskali do War
awy i ci otoczyli zamek, gdzie się ~eim odlby
abl. Wiclżąc to tamci co trzymali z Branickim, 
~ r r ' . a I się osobno i nie przybyli na sejm, a ml(}-

1 , ~ nimi byl marszalek sejmo\vy Adam Mała
' ~sk i , bez którego nie mógł się sejm rozpo-

~
: · Oburzeni obecnością Moskali, postano\Vi-
1111 zerwać: jednego dnia Adam Małachowski 
ll:u towarzyszami wszedJ na salę sej1I]()Wą 
\Volal: "Nie pozwalam - nie ma wo-lności, 
Moskale na karku", poczem wyszedł z la-

/ , ą tnarszakQwską. . 
tó~~tąd takie było rozerwanie podczas bez

"'Wla. T-o też na sejmie elekcyjnym pod gro-

·= 
źbą Katarzyny oh\\ ulany zosrał królem Ponia
towski i koronowany \Y dziet'1 św. Katarzyny 
1764 r. \v \Varszmyie. Czartoryscy poznali siQ 
zapóźno na Moskalac:h i zen\ a li z nimi, ale P·ol
ska Już by la wplątana \.\ ich sieci. z których SiG 
odtąd nie \\'JfS\\'·Obodzita. 

Bylo to najwięf1szem nieszczęściem, że Sta.·
nisła\V August narzucony nam zostat przez Mo
skwę, bo choć i co dobrego chcial zrobić -- już 
mu Polacy nie ufali i sprzcci\.\ iali mu siG na S\\ o
ją zg-ubę. 

Był on siDstrzetkem Czartoryskich, którzy 
radą, s\voją wiele mu pomagali i przez picn\ sze 
dwa lata szło dobrze. Założy! król w \Narsza
wie szko1G kadetó\\, z której wyszedł nic jeden 
mąż znakomity, iak np. Kościuszko, Niemce
wicz, Kniaziewicz; zafoży! ludwisiarniG, to jest 
fabrykę, gazie leją kule i działa, -...v \Varszawie i 
w Kamief1cu. Starał siQ podnieść dolę włościan, 
żeby nie byli uciskani. Sejmy odbywały się po
rządnLej, hajdamacy zostali poskromieni. 

Spostrzegł to król pruski, spostrzeg~a i Ka
tarzyna, zaczęli się \v ięc wspólnie zmawiać, że
by zniweczyć to '·' szystko, co Polacy zrobdi do
brego, a utrzymać dawną "złotą woln-ość", bo 
wiedzieli, że gdy się Polska poprawi, będzie 
ni·ez.\vyciężoną, a swa\volą zgubi siG sama. Na
kazała więc carowa posłowi swoiemu w1 \:Var
szawie, kS>ięciu Repinowi, żeby się domagał dla 
schyzmatyków i różno\~ricrców \\. Polsce rÓ\\
nych praw z katolikami. Obnrzyli siG na to Po-
lacy, bo różn;owiE~ rcom i schyzmatykom, któ
rych garstka tylko powstała \V Polsce - było 
tak doorze, że nie mieli się na co skarżyć, ~ ięc 
też król da! carowej odmowną ·Odpowiedź. Wte
dy ona \Vyslała do Polski prawosławnego bisku
pa z. żądaniem, aby król odda{ 150 cerkwi, jako
by Zctbranych. Król obojętny w religii pozwoli .t 
na to, a: biskup ten razem z Kozakami objechał 
Ruś i Litwę i zabrał 300 cerkwi. z wiellq_ krzy
wdą unitów . 

Przerazili się tem biskupi polscy i nakazali 
modły o zacho\vanie \'dary - Polacy zaś, ci co 
byli niec-hętni tym porządkom, jakie król za
prowad·zil, posądzili go, że to on wraz z Czarto
ryskimi pomaga Repinowi uciskać wiarę, i pro
sili I(atarzynę, żeby ich od króla ()broniła. Te
go też tylko chdała i na sejmie tak przez Repina 
podburzyła niechętnych król.owi. że " ·szystkie 
dobre rebnny z.Js.tały znics:ouc. Tak to Polacy 
przez nieufność do króla sami wpadli w· sidła 
Moskwy i podali rękę Katarzynie przeciw wła
snej ojczyźnie, ciesząc się, że carowa jest wspa
niaŁą obronicielką ich wolności! 

\Vidząc. że Stanisła\\~ August nie jest tak 
powoln}"'tll jak się tego spo-dziewała, Katarzyna 
postano\\iia go postraszyć. żeby go przekonać. 
iż bez niej niczego nic dokaże. Nakazale tedy 
Repinowi, żeby . wszystkich przech:v11ikórw króla 
związał w konfederacyi, obiecując im p::nnódz 
do strącenia go z tronu. Udał się ten zamach 
na nieszczęście jak nailcpie1. Na czele tej kon
federacyi postanowiono ks. Radzi". iHa ,,Panic 
Kochanku" - a Radom został przeznaczo ny na 
miejsce zJazdu, stąd konfederacyą tę nazwano 
"Radomską". Ale kiedy się zjechali. Polacy do 
Radomia, ujrzeli miasto wojskiem otoczone, a 
ratusz armatami. Co gorsza - nic dozv,·olono 
im naradzać się swobodnie. ale im kazanv podpi
sać gotowy akt, w którym było: że się zawią
zują nie prz.eciw królowi ale z królern, że się zga
dzają na zrównanie praw różnowiercó\Y i schy-

zmatykÓ\.\ z katoOlikami, i nakoniec, że uprasza
ią caro\.Y~l o g-warancyę swobód S\\ o ich t () 
jest, o opicl<ę. Dopieroż wtedy nastąpiło roz
c.:zarO\\ anie i przerażenie. Lecz zaledwie kilku 
znalazło siG takich, co się sprzeciwili i umknę!~ 
z Radomia - inni ze strachu podpisy\\ a li. Re
pni n potem zażądal sejmu, któryby to potwicr
dzii, a l< ról ustnehal i zwora I sehn do 'vVa r-• 
sza wy. 

Wtedy biskupi niektórzy. zwłaszcza kra
kowski, Kajetan Softyk - postanowili do sejnm 
11ic d-opuścić. i z 15 sekretarzami dniem i nocą 
rozpisy\\. al' listy do narodu, żeby nie zjeżdżali na 
sejm i sta\\ ali w ()bronie wiary Ś\Y. Repnin te
dy Jednej nocy kazał porwać go z domu i \VY

wieś6 \v głąb Moskwy; tak samo· zrobili z bi
skupem Załuskim i tejże nocy wywieźli df·wóch 
I~zewnskich, Wac1awa hetmana i syna jego, Sc
\Veryna. 

Kiedy się wieść o tym gwałcie w niepodle
gtym kraju ro.zcszla po całej Polsce, oburzenie 
było niesłychane, ale król nie umiał stanąć z 
mocą wobec tego. Sejm się zebra! z ludzi ta-· 
kich, których wbie \\ ybrał Repnin, ci więc na 
wszystko PI7ystali, czego chciał. Ale bisku:ł 
Krasiilski, którego nie udało im się wywieźć, 
pragnąl Bardzo sejm ten zerwać, żeby iW oczach' 
narodu stracH wagę swoją. Dowiedział się o tern 
młody Józef Wybicki - wcisną! się do Izby 
sejmQ\\ ej i za wolaŁ ,,liberum veto" - poczcm 
uciekł za granicę, żeby go Moskale nie schwy
cili. 

Odtąd zaczęli wszyscy, gorliwi o wiarę i oj
czyznę, gromadzić się okofo biskupa Krasiflskie
go, który chciał za\viązać konfederac.re w celu 
v\-ypędzenia Moskali. \N tym wlaśnie cLJasie Oj
ciec ś\\- , Klemens XIV kaoonizował św. Jana 
Kantego, aby był Polsce patronem w nieszczę
~ciu - i nakazał aby corocznie w dzień tego 
Swiętego, wszystkie narody katolickie na całej 
kuli ziemskej modlily się za Polskę, która j-est 
,,przedmurzem chrześcim1stwa". 

l(onfect·eracya zal\viązala się r. 1768 w Barze 
na Podolu, i dla tego została naz\\ ana }\onfede
racyą Barską. Na jej czele stanął Józef Pułaski , 
starosta warecki, a marszałkiem jej wstał brat 
biskupa Michał l(rasiński. Wielu rycerstwa 
polączyl() się z nimi, żeby \\ alczyć za wiarę a 
między nimi zagrzewaJ ducha O. Marek Ka~e
lita, który siynąl jako cudotwórca. 

l(iedy się Katarzyna dowiedziała ·o tem co 
iei grozi, podburzyla l(ozaków przeci·w Polsce. 
Popi schyzmatyccy przez nią na Ukrainę nasta
ni, rozd·af\\. a li l(ozakom i chłopstwu święcone 
noże, żeby \V imię prawosławia rzn~Jj księży 
szlachtę i żydów. Poczęli tei mordować i d~ 
200 000 ludzi wyrznęli. Rzeź ta nazyv.'a się Hu
mańską, gd'yż się v.., Humaniu zaczęła, gdzie się 
chroniło wiele szlachty okolicznej. Byli w mie
ście 00. BazyHanie, którzy nieśli ostatnią ·po
moc i pvsługę umierającym i wszyscy też u
męczeni zostali. Studnię miejską napełnili sa
mymi studentami, których tam żywcem \,, rzu
cali. Jeden zaś miat czas schronić si-ę na wie
życę kościelną, gdzie trzy ooby prz.esiedz i a ł 
i v.idział w·szystko oo s~ę dziato. 

Haka!yśt:I \\ ołoją o nowe prawa 
anty JHilSkl e. 

Poznański organ hakatystyczny "Posener 
Tai_(Cblatt", zarnieścił w ostatnim czasie cały 



szereg artykułó-w, w których· stara się do\vieść 
~.;:onieczności nc\v-ych praw antypolskich, a mia
nowicie zakazu nabywania ziemi przez Polaków. 

\V szystl<o to po'wie<izia.no już. da'.n1ic'j w 
osławionym projekcie asesnra dr. łierra, żąda
jącego ·ograa1kze.nia wolności kupna i sprzedaż:y. 
.,Pos. Tageblatt" pragnie, aby zrobiono je za
łeinem od poZ'\Violenia rządowego i życzy sobie 
zapro·w.adzenia na mocy nowego ,.prawa", za
. pisania prawa przedkupna dla rząd1.t, \V'Zględnie 
dla kotnisyi kolonizacyjnej na ·wszystkich ma
jątkach, i normowania ceny kupna w drodze 
przymuso-wego wywłaszczenia przez samą ko
.rnisyę koLonizacyjną. ,,Prawo" to ma się roz
.ciągać nie tylko na włości ziemskie, ale i po
siadtości miejskie. 

Obliczając nabytki polskie ostatnich lat, wi
dzi "Pos. · Tageblatt" zalew zupełny tej ,JOd\vie
cznie niemieckiej ziemi" przez barbarzy!'i.st\Yo 
polskie, widzi niernieckieg;o chłopa zdern·oralizo
\vanego przez chłopa polskieg·o PIJansrwem i 
!pieniactwem, widzi niemieckiego rzemieślnika: j 

łwpca wyzutego z zarobku przez polski bojkot, 
widzi wogóle Niemcy cale '\V nie.bezpieczeńst\\ i e 
i bije na alarm. Polacy wedle tego pisma tak 
bardzo \v:yśrubowali ceny ziemi, że temu koniec 
.położyć trzeba; Potacy bez względu na war
tość zakupują każdy kawałek zi~mi, a konkuren
.cya z nimi niemożlhva. 

Komisya kolonizacyjna nie istnieje. zdaje 
się, dla "Tageblattu", jako ten właśnie nabywca 
lktóry ziem.ię do niebywałych cen doprowadzi!, 
czerpiąc pełnemi garściami nic z, własnej kie
szeni. "Tageblatt" jakby dopiero chcial ją 
stworzyć i dać jej sposobność nabywania ziemi. 

Artykuly te, noszące tytut: ,.Jak można 
przeszkodzić przechod~eniu większej \Vlastwści 
ziemskiej niemieckiej w ręce polskie" ~- są pra
·wdziwym typem hakatystycznej prasy, dążącej 
do p'Odsztzuwania i obałamt!cenia oplnii niemie
ckiej. Na alarm, podniesiony przez ,,Posener 
Tage.blatt", odpowiada ,,Schlcsischc Vołkszci
i:ung", zamieszczając spis wszystldch majątków, 
q1abytych przez Polaków od nienlCÓ\V, jak na
·stępuje: "\tV ogóle 32 400 mórg przeszło z rąk 
niemieckich w polskie. Ogromne nabytki komi
_syi kolonizacyjnej stratę tę do minimalnych re
dukują ro.zmiarów." 

"Koe1n. VQ!ks Ztg." dodaje do artykutu 
"Pos. TagebL" takie uwagi: ,,Organ hakatystów 
;nie rozum.ie, zdaje się, kogo przedew'szystkiem 

· ()skarża. Milioni()\\"Y fundusz dla komisyi koloni
:zacyinej został uchwalonym w celu \Vykupywa
lnia Po!aków. Przypuszczano, że znaidą się Po
Jacy, którzy będą chcieli sprzedawać komisyi 
kolonizacyjnej. I przypuszczenie to było, słu
szne; nie wszyscy Polacy tak idealnie są uspo:... 
s.obieni, jak w artykule "Tagcblattu" w jasno 
zrozumiałym celu przedstawi{)n·o. Nicktórzy 

LELUM POLELU.tf1. 
Opwiadanie historyczne z X wie ku 

na.pisał 

Wałery Przyborowsłd. 

W śród tych strasznych p.! o mieni niemcy i 
nie niemcy biegali jak szaleni. krzyczeli) bili się, 
rąbali wzajemnie. Tu i -o\vdzie ro.zlegaty się ja
kieś rozkazy, ale ich nikt nic słucha!. Na dobitkę 
nieszc 1. ęścia, kilku ludzi śpiących ,,. szalasach 

· ()gaw~tl o·giel't i wypad-li oni, niby żyjące, rucho
me. k~olum.ny ognia, na środek obozu, ze strasz
a1Ylll nieludzkim jękiem. 

'vV tejże ch\\"ili w glębi puszczy zagrzmiał 
.potężny okrzyk, jak gdyby wyrzucony z ty
siąca piersi: 

- Jezus, Marya, Józd! naprzód! 
Okrzyk ten huczał wśród puszczy i ciszy 

nocnej, powtarzany tysiączncm eche.m, powta- . 
ny przez wiatr i niesi'o.ny gdzieś daleko pod ci
che, gwiaździste~ poważne nie.bo. 

Już sam Sambor nic czekał. Podniós tDpór _ 
w gón~ i huk.11ąi potężnym głosem: 

- Dalei na nie.tnców·! kto żyw na nie..rnców! · 
Król Mieszko napadl. Na nietuc{:rw! na nicrnc(Tw·! 
Zsunął się z Z\~;i.nnością \\'ie \\'iórki ze stogu i 
b-legJ, krzycząc s·we: 

- Na niemców! ua niemc6w! 
Ak w ubozie po.łskim już- był ruch cgro

nmy: wojewiQda Krzesła\.V w sobołhn kolpak u. z 
golą ·szablą \\' garśd bkgat. szykowal, ~-yda\\·ai 
·rozkazy i s.łal gromady zbro~nych iedną za dru~ 
gą na obóz. nierniecki. 

WIARUI POI::I'JI>I. 

Polacy sprzedali komisyi koionizacyjnei, nie 
będ'-iC do tego koniecznością zmuszeni, a jeśli 
byli zmuszeni i mogli sprzedać Pnlako\vi, 
sprzedali niemco-m, chciaż od rrich nic wiele w+ę
kszą cenę dostawali. To się podobało hakaty
stom. Ale i niemcy roboli tak samo jak Pola
cy. Z rosnącerni milionami wzrosła na wscho
dzie i chci\\'ość złota. \Vic.lcy panowie niemiec
cy sprzedawali kcmisyi kolonizacyjnej i dobre 
robili interesa. Inni pragnęli także takie dobre 
zrobić interesa i jeżeli nie mogli zrobić ich z 
niemcami, robili je z Potakami. Korzystne 
sprzedarze stały siG modą, a tego nauczył ludzi 
hakatyzm. Niektórzy z góry powiadali, że ide
atom to nie P'Ostuży, a teraz kiedy i hakatyzm 
to spostrzegł apeluje do ideatów, tym1 samym 

głosem, którym wola i, że posta'\vieniem na pier
wszem miejscu materyalnych korzyści, wielu 
Polaków zdemoralizuje się. Tak sam·o myśleli 
i O\Vi niemcy, h1:órzy Połakom sprzedawali i oni 
myśleli na pierwszern miejscu o swej osobie, o 
icleatach w c!T\vili sprzedaży ni·e pamiętali''. 

pllgrzeb śp. posła Józefa Głębockiego. 
Przy Dgronmym udziale Rodaków Ddbył się 

we ·wtorek pogrzeb śp. posla Józefa Gtęhockie
go. \V snmtnci uroczystości wzięły udzial mi
lno o~ronmej stoty tysiące ludzi z Poznania i 
l(si,ęstwa z wszystkich \Varst\\•' społecznych. Ko
ło polskie stanęło pra\\rie w komplecie, braklo 
tylko posłów· księcia. Ra-dziwina i ks. Jażdżew
skiego. 

Wszystkie To'.\·arzyst\va poznai1skie przy
były z sztandarruni lub wie!lcami, których zle-
żono na tnmmie około 40. Na czele l<onduktu 
żałobnego, prowadzonego przez pro·boszcza 
świętomarci!1skiego ks. prałata dra Lc'\vickiego, 
kroczyło Bractwo strzeleckie. · 

zv . .:łnki · zloż.one wśród' powszechnego t.-alu 
na ·cmentarzu świętomarcif1skim. 

Ulice, któremi przechodzH pochód żałobny, 
przepełnione byty ogmmnemi tłumami, skła-dy 
polskie na tych ulicach były j}Ozamykane. Nad 
tmmną przemawiali imieniem obywatelswa me
cenas \V.oJióski, imieniem duchowief1st\va posel 
Stychel, imieniem l(oia parlamentarnego posel 
Bernard Chrzano'\vski 1 imieniem ł(ota sejmowe
go poseł dr. Ludwik Mizerski. 

Mowy te podamy w przyszlym numerze. - -= !.!!!!E!! 

Ziemie p·olskie. 
Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur., 

Pelpirn. Przesiełileni · zostali ks. wika-ry 
Krople\vsł\i z Skurcza do Kościerzyny, ks. wi
kary Licznerski z Kościerzyny dD Skurcza, a ks. 
wikary Ziegenhagen z Pordonu do Brodnicy .. 

-· ( .. [12..8 ··~~t - '·'i 

Do jednej z takich gromad przyłączył się 
Sambor i bi·eg! jak szalony, potrząsa! toporem, 
ku oboZo\visku niernieckimu, gdzie panowała 
niesłychana wrzawa i strzaiy {}oczęly na wszy
stkie strony świstać. Po drodze przyłączyli się 
do biegnących inni; kto żyw, zrY\val się i leci al. 
Topory, miecze, maczugi i w'lócznie jeno bły
szczaty \\'migotliwych blaskach olbrzymich plo
mieni, które przerażały obozowisko niemieckie. 

Ody, nakoniec Sambor ze S\vymi dobiegł 
tam i palnął przez leb toporem nawijającego m~ 
się niemca, iuż sila niemiecka była zgromiona 
prawie zupełnie. Jazda czeska ruszyła w obóz, 
roztrącaia \Vszystk:o przed sobą, rąbala zadę.::ie. 
kogo napotkała i trup padał często. \Vrzawa i 
blask był tak cgromny, że. ptactwo poz!~ywato 
się \V puszczy doko-la i Dgrom-ny wron i kntk iw 
unosiły się nad: bit\\ .. ą, kracząc z~owieszcz.o. 

Nadbiegł też i Krzes-łat z resztą swych '\'O

jaków i zaraz zaprowadził iaki taki porządek. 
Zgromadzit S\\'ioich, ruszyl na le\VD, ku gośdt'i
co-wi, by zastąp·ić. d ragę uciekaJącym niemcom. 
Jakie".l tutaj gromady cale sp.loszonych, przera-: 
żDnych nieprzy.!aciól. dostawało się pod miecz 
i· topór pDlski! K.re\v plynęla strumieniami i rza
dko który niemiec mógl się przed.ostać przez za
pDrę, jaką stawił Krzeslaw. 

\V obozie tymczasem Czesi i \vojowqicy 
krófa Mieszka rąbali, palili żywccm niemców, 
rzucając ich 'W p!omienie. Bitw awdąt trwała, 
bo nakonice niemcy się opatrzyli nieoo, przyszU 
do siebie, zbili w jedną i drugą gromadę i ustro
jeni' dobrze, zaopatrzeni ·w tarcze, t•ozp:aczlh.vy . 
i uparty stawiali ovór. 

- \Vojewodo - mów1J. Sambor do. l(rze-

Toruń. Na przedmieściu św. Jakób~ w ul' '!l 

cy Lubickiej przyszto w niedzielę wieczorem r .. 
9 do bójki pomiędzy piechotą, a aJrtyleryą. Pe~ ' 
wien przechodźący tam vvlaśnie oficer chciał 
uspokoić walczących, przyczem jeden z artyte. a; 
rzystć)\V poturbował oficera. Puhliczno·ść n~ ,j: 
przedmieściu św. J akóba skarży się także na . 
częste zaczepki ze strony żołnierzy. r 

Mokre. Naczelny prezes rekncyi zwoła/ , 
na piątek posiedzenie celem bliższego mnówie . 
nia budo·wy nowego dworca na Mokrem, który z 
ma stanąć przy gló\VJ1ym tnrze kolejowym To. 
run-Wystruć. ~~1 

Gdańsk. Rekiny (łiaifische) poiawify się w:\;· 
rnorzu Baltyckim i jego zatokach, gdzie ich nie~ 
widziano od roku 1'759. W Bełcie, cieśninie mor.· 
skiej prow.adzącej z Kategatu do morza Baltyc. 
kiego, obserwowano rekiny, które pochlanialy 
ryby w sieciach z wszelkierui przyrządami do 
chwytania ryb. Nie są to male rekiny, lecz ko. J ł 
losy wielkości 2 i póJ - 3 metrów (Me.nschen. , 
hai.) W Kategacie bez mała byłby padł ofiarą 
rekina pewien rybak, któ-ry za: siecią wychyli! 
się z cz.o~na, w tej samej bowiem, ch\vili podn{(). 
sta się z morza ·ogromna ·otwarta paszczęka re .. 
kina. Rybak zdolal jesz,cze rzucić się w czolno 
i uszedł tak niebezpiec~eflstwu. Przypuszczają, 
że rekiny d<Jstały się do morza Bałtyckiego wl 
p'0goni za śledzia1ni. · 

Toruń. "Gazeta Torutiska" pisze: "Popyt 1 

na ziemię jest u nas barctzo wielki. Jeden z go. 
spooarzy, polecając w· ,,Przyjacielu" toruńskim 
S\Voią posradlość, otrzyma.! ooś 30 zgloszet1, a li
sty wdąż jeszcze nadchodzą. Nie ma tedy wy. 
mówki dla tych, którzy sprzedają ziemię w obce 
ręce". 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
\Vrześnia. 'vV ponied'zialek dnia 30 z. m. po 

poudniu o 3 godzinice rozpoczął p. Stanisław 
Zioiecki z \Vrześni o-dsiady\vanie, w sprawie 
przeciw komitetom poznańskiemu i wrzesińskie. 
mu nałożonego mu siedmiodni·nwego więzienia 
i to we W·rześ.n.i. 

Liczne grono obywateli z miasta i okolicy 
odprowadziło p. Zi.oleckiego do progów; więzien
nych. 

W Jeżycach przy Kościelnej ulicy w d-omu· 
b11downkzego- p. Bajona, w pomieszkaniu fryzy
era wybuchł Dnegdaj pożar o północy, który 
tak szybko się rozszerzył, że lakatorz.y, po czę
ści biedni ludzie, zale-dwie z życiem ujść zdo
łali, nie mogąc nic ratować. 

W LeszrJe powstać ma katolickie nauczY· 
cielski·e seminaryum żet1skie·, ,.Posener Tage
blatt" wzy'Yva rząd, aby zaniechał tego zamiaru, 
a natomiast otworzyl takież seminaryum pro
testanckie. Powiada, że "przeciwko katolickie
mu seminaryum w prowincyi poznańskiej prze· 

sława - król sam sobie rad'y nie da. NiemcY 
bronią się zacięcie i świt też zaraz będzie, a v.' 
dzieli obaczą, że naszych jest niewiele i nabio14 
otu-chy. Chodźmy i my i dobijmy ich póki noc. 

Krzesław nic na to nie odrzekł, myślal, mY· 
ślak i w końću oz war się: 

- A mO'.te ty i dobrze rełdzisz. Jakoś zadlu 
go się tam biją, a niemców jak się ooraz.u ·nie zie 
to oni jak padalce życia nabierają. 

Obrócit się da s·\v·okh i miał już wydać roz 
kaz, aby ruszono, gdy tłagle na gościńcu zad 
dniała ziemia i ze dwustu pieszych i konnyc 
niemcó\v ukazalo się przed' Krzeslawem. Na ic 
czele na dużym ciężkim koniu siedział mąż ol 
brzyruiego wzwstu, z rudą brodą., z golą gt.owa 
ale w pancerzu złocistym. na piersiach, z wtel 
kim mieczem '"' garści i krzycza.l ochry . 
głosem, przodem zwrócony do S\vokh i mle 
czem zakreślając kota: 

- tlerum! he rum! 
Za nim biegło kilku konnych i ,vali1a 

śpiesznie gromada. pieszych, trochę w tetaz() ,0 

kutych nicm·c(rw, ale znacznie więcej Walino 
i Połaków, uzbroionych w t() poty i maczugi 

- To Wigrnan, ~ mrukną! Krz.es-faw, uka 
zując mieczem na krzyczące~ niemca. - ~a 
przód! - obróci.f się do S\voich i z podnłe~ . 
nym mieczem·- do góry rzucił się ·na zbł1żającą 51 

kupę niemiecką. 
Samborowi napad nre podObal słe-. ,, 
- Albo my im damy rade? - m:ruknal. 

stratują nas jak stonog&w. 

fC1~it dals.13 nastaó1). 
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. ...~,daią tak jasne powody, że nie potrzeba ich 

u r~ .,,... , " 
,.:uszcz.ac . 

~ 0 ·'o wY talarawi patryoci! 
}· Morzewo. Parobek Jan Trzewianka nama
:ał ·aJ córkę swego chlebodawcy, aby okradla 
11e. 111 • t k d . 

na ,jca swego. ~ po e~ ~ ttr rU~dZl{)~ kk,vo.tą u~ara 
.• p razem z mm w swta. Y cor a n!echcla.{a 

·na ~estać na to, parobek przebit ją nożem, a po
~lal ~ rn uciekJ czemprędzej za gr~nicę. Nieszczęśli-
,,. a panieuka umarła natychmiast. Mordercy je-
rte. ~..,. "'r+ ó zcze nie SC1r'A· .Y .ano. 
:/Y Skoki. Gospodarz Sobczak z Bialy przy-
~ o.. · ' ·~ywszY w >Odwiedziny dD krewnych 'r Jabł'ko -

'1l:ie, przy wyprzęganiu koni, zostal przez jedne-
w l. t 1 'l . k 
. 1G z tyc 1ze aK Sl me opytern w t\varz udc-me ~ . , . ·1 . l l . r. rzonY, ze oprocz cięZl\.legO' s {a eczema pa:zbyi 

akż.e kilka zębów·. 
~; ' Poznait.. , , P,~s .. Ta~cbtatt~·wi" tak poszia 
d 0 głowy Wl'ełkosc memJecka, ze nakazuje S'\\·o-
0~ 

1
J1l )andsman~om", aby ~s~ędzie, gdzie ·zetkGą 

n. lię z Polakami, okazy·wall, ze są rasą panów - 
arą inaczej, aby nas traktowali jako niewołnikó\\r . __ 
m Buta niemiecka rośnie, lecz przystowie niemi ·~
~- ;Ide, że buta poprzedza upadek. ~ MieLi pru
re- sacy Sedan - ale mieli także i Jenę. 
lno Grodzisk. Przedmieście Do-ktoro'\VO bę-dzie 
ią, przylączon e do nasz~go . miasta pod \VZględem 
w komunalnym od 1 kw1etma przysz.tego ro:kn. Li
·1aba mieszkailców Grodzisl\a wzrośnie przeto 

yt na 5500. 
0• Kościan. fabryka wyrobó\v papierowych 
·m 11 KO'Ś-Cianie, która od ostatniego po7.-aru stoi o
li- ~uszczona, będzie calkiem odnowioną. Ut\VO

• rzyl'a, się spółka, która '-\' dawniejszej fabryce 
ce 1ytek zamierza rozpocząć wyrób wszelkieg(J 

rod zaju szczo~ek. 

Ze ślązka czyli Starej PolskL 
Śłuzowice. Przez nieostrożne igranie z 

po hon ią palną poniósł nieszczęście 16-letni Antoni 
:v Lasak. Kula ugOdzila go ,w· rękę, a poniewM: 

~~: 11ie przy\.vołano zaraz lekarza1 skutkiem dzh~rnei 
ia Dba\vy, aby czasem chłopcu nie odjął ręki, na

s tąp.Jt.o zakażenie knv·i, a chłopiec w kilka dni 
cy .oóźniej zmarl. 
n- Wojnowice. Nagłą śmierć po:niósl tutejszy 

73·1etni Józef KaWika, pobi-erający rentę na sta
u rość. Przechodząc koło Cyny, slabowity sta

Y-1 tzec tJoślizgnąl się, wpacfl w wodę i utonął. \Vy
ry: ~obyto go już nieżY\x;ego. 
ę-/ . Pogr1/ebin. W nocy z niedzieli na ponie-
0. ~Z(akk napadlo dwóch nieznanych łazęgów go

spodarza Ja na Kawola 4 zadali mu kilka niebez
piecznych ran nożem na piersiach. Za nap.astni

Y· kami rozp·oczęto usilne poszuki\vania które ie-
e· :Inakj,.e cf.ntąd są bez skutku. ' -
u ' 
o~ Z ~ in~ych dzielnic P&łs1~i. 
ie· Lwó,v. Prof. dr. Rydyg-ier, profesor chi-
e- r ur~~i i na naiwersytecie 1wowskirn1 ot.rzymat i

totnie, jak donosi ,.Słol\.vo Poiskie", propoz5.rcyę 
cy Jo Pragi, celem ·objęcia tej samej katedry na 
w tamtejsz-ej czeskiej wszechnicy. Mimo Ś\\ietnej 
rą Propozycyi, dochody b-o\viem jego w Pradze 
c. W~iasłyby 20, 30, może nawet do 40 tys.· zł. 
Y· lnęcej, niż w·e L\v(owic. prof. Rydygier jeszcze 
· 5 :ę waha, prowadząc rokowania z, rządem co do 

u· ~wentualnego pozostania· we Lwmvłe. Jest Je
je, crnak wicłlde niebezpieczeńshvo, że go uniwer

sytet l'w·owski utraci, gqyż do Pragi ciąg!Hl go 
• tTrządzen i a na tamtejszym wydziale lekarskim i 

u- mo.żność podniesi-enia imienia polskiej nauki· u 
b -obcych. 

'ch . Lwów. Nasz najnowszy wynalazek i wy
l· ~ob krajo\vy. Rodak nasz. lwowianin, p. Jakób 
ą, ~e.bastyan, wynalaz-ł najnowszą maszynę do ko
ł· Pan!cr kartafli, która ,vydziera nać, kopie, cz:y-śd 

2 Zlemi i wrzuca kartofle do koszów łub \Vor
·e· ków bez jaJ\lcikołwick pomo.cy rąk ludzkich. 

~aszyna L.'l, opatentowana w calej EurQ'Pie t \V 

. ~t~ach Zjednoczonych północnej A.n'Hi'ryki, ' wy
~aJe - jak nam donosz't - \Vprost zadziwiaią

o· ce re-zultaty jest bowiem w stanie: ........... obsłu7~na 
w :veta~ rodzaju gleby - pan.1 do dwóch par koni 

1 .ct\vorna łudimj, \v-ykopać dlziennłe 3-4 mor
a· ~~w, czyli przeciętnie 300-400 korcy kartofli. 
a· spomniana maszyna, wykonana przez fłrmę 

, "~arge i Spólka" (zakład instalacyjny • ślusar-

Wiadomości ze świata. 
Z \Vatykanu. Ojciec św. postanowit urwo

rzyć kilka komisyi, zleżonych z kardynałów, 
które bt."Cl.'t załatwiały ważne spra\Yy· polityczne. 
Przedewszystkiem pod obrady przyjdzie spra
wa miano\\ ania biskupów we francyi. 

Z \Vęgier. O~ozycya ~1cta, aby Tisza po 
uclr\\--aleniu dwóch naj\\·ażnieiszych spra\\· pa{J
stwa, to jest kontyngentu rekrutów i pro-\vizo
ryum budżeto\vego ze stanowiska prezydenta 
rninistrÓ\1.~ us tąpil. 

lir Tisza dat sło\vo honoru, że. w razie u
dlw3.1enia prz.ez Sejm przedlożeń rządowych, '" 
przeciągu 24 godzin poda się do dymisyi. 

Z Rosyi. Jak don·osi ,.Poł. Corr. •· z Peters
burga, panuje w rządowych kotach rosyjskich 
7.aniepokojenie z powodu gwattownego ruchu 
socyalistyczne.go i antyrządO\\ ego, jaki obja\v·ia 
się \\śród ludności biedniejszej \V miastach pro
'" lncyi zachodnich. f<ząd Dba\Yia s i ę, że przy
gotc wanc są sueiki na \\· idk~\ skalę a nawet ;~,a-

. machy na reprezentantóvY \vład.zy. fakt sarn, 
że i.nspektor pDiicyjny Metlenl\o zosta~ w Bia
tymstoku za dnia białego ciężko knlą rewol\\"C
rową zran~ony i że nikt ze świadkó\\" tego czy
nu zb-rodniarza nie ujął, świadczr o sołidaryzo 
\Yan iu się ludności ze z.brodn iarzem. 

Z Turcyi. Pot-ta polecifa S\\ ojcmu bc.lgradz
kiemu posto,,·i, aby poczynił w Serbii pczed
stawienia, z powodu. że rząd ni~ przeszkodzi! 
bułgarskim kornitc-wm w przekroczęrl.iu grnnky. 

Q T JC:.,ut 

% róinvch słroa. 
Dortmund. Na dwa ty~odl,ie \vięzic!lia zost<ll 

skaza11y górnik Supp za pobicie górnika Czemcntcry. 
Oahmen. \V kopalni "Preussen" zostali 2 górni

cy zabici. 
Esse-n~ \V kopalni .Jiagenbeck" zostat _}l:ól'llik 

Vaa.sen niebezpiecznie pokaleczony. 
ł(aternherg. Pewien mężczyzna skoczyf z ko

lc)i elektryczneJ g-dy Jeszcze była w biegu i zuacr.nie 
się pokaleczyl. 

Paderborn. Przybyl ks. kardynał r'ischer, aby 
odwiedzić ks. biskupa dr. Schneidera. 

Madryt. \V niektórych okolicach spadto tyle 
śniegu, iż rnch kolejowy zostat powstrzymany. 

Langend.reer. Bezrobocie w fabryce drutu tn\ a 
dalej, bo robotnicy nie chcą \Yystąpić z organizacyi 
za\vodowcj, czego żąda o-d nich zarząd fabryki. 

Hala. Spadlo tu wczoraj bardzo dużo śniegu. 
Bed<tn,. vVedlug stwierdzel·l biura statysty

cznego d·\v· Ber!iaie było rozwodów w roku 1902 
\\·-. Prusach \Vschodnich 242. w Poznaniu 113, 
razem 916. \V tym samym czasie wylicza sam 
Berlin 1090 rozwodów. a \\ ·ięc 27-ł rozw~clÓ\Y 
więcej, jak wszystkie cztery prowŁncye razem. 

Chtcago. Niemiecko U\.: ho za 20 000 marek. 
Z p:ośr&d' 400 przeszl·-o odiarującydr odstąpienie 
ucha za 20 000 m r. d!a arnerykaf1skiego milione
ra zostal wybrany niemiec, były restaurator. 

Rozpoczęta się obe.c.nie '.\- f'iladelfi~ ta dtu
żeJ trwaj<;lCa operacya, odięcia ucha W ten spo
SÓb, aby ucho mogło się Z-rość z ciałem innego 

. osobnika. Nie jest to bo\Y1em rzecz tak prosta, 
jak np. przyszycie kawałka sukna. 

Bogacz ameryka(tski leży ·obecnie \V jednem 
łóżku w-raz z ofiarodav~·cą ucha. w ten sposób, 
że gtowy są na poduszce pra·wie zetknięte ze 
sob<L zaś nogami wyciąg-nięci w przeciwne stto
ny. Obaj muszą zachcvvać jak największy spo
kój, tak aby n i e WY.\\~o.f.ać najm11iejszej prz-e rwy 
lub zaburzenia \V obiegu krwi, okrążającej miej
sca skóry, sąsiaduJących obu głów, gdyż. do o
statniej chwili gojenia się musi ·Odjęte ucho po
zostać w nviązka z maderzysrem swem podło
żem. 

Zatem napad się niecn niem'iaszek za 20 ty
sięcy marek i \VStanie bez ucha. 

\V Hanowerze aresztowano niebezpieczne
go handlarza d'ziewcząt, Fryderyka Schmedes, 
t·tórego .poszukiwano już od dłuższego czasu. S. 
pochodzi z Niemiec, lecz za stałe mie,iscc pobytu 
obrał s.cnbie Amsterdam. skąd podejm.owat roz
maite podróże. Po gazetach szukat za pomocą 
oglcrs:ze.IJ to kobiety, to gospodyni, \Vybieral je .. 
dnak za\\-"SZC młode osoby i z dobrą figurą. 
S. jest brzydkim. 60-letnun człowiekiem. U
trzymywał zaw·sze sh}_sunki z podejrz~lllymi jak 
o.n ludźm.i. \V Antsterdamie uchodził za ren
tiera i młeszkaJ elegancko. Poszukują go już od 
1898 r., lecz dopiero teraz zdolarto go przytrzy-

mać. 
Bertia. Ciekawe św:aHo na dymisyę Bis-

ię s O-maszynowy)1 Lwów ulica Koc.hatw'ws.ldego 
nr, ~' Przeszła tuż zeszlego tygodnia próbę z po·
~Ys~nym r~ułtatem w Dubłanach, na giebie 
ekłctej. Próba. zaś generałn~ na glebie dę:tkiej, 
~vu~ec 'komisyi, \Vydelegowancj prr..ez wydział 
raro.wy, wobec pos.lÓ'W sejmowych i gospoda

J :zy, odbyta się 31 października br. w Str.ooitn .. , 
oac.h. dobrach p. Kazimierza Obertyńskiego.. 

marcka rzuca rnlesięc7.ne pismo. , , łieimgatien•~ 
redagO'wane przez Rnseggera. \V artykule za
tytul'Owanytn prz.ez \Vilhclma Scfny·anera, ob
jaśnia ,,nto,r~ że cesarz \VU.hełm. udał się do Bis-

marcka osobiście po \\'YJasmeniu rezultatu kon
ferencyi tegoż z \Vindhorstem . 

,.Doszło", jak mÓ\\ i autor dos-łownie, ,.do 
bardzo g'\vatrownej .wymiany stó"-, ,,. czasie 
której staJo się ja snem, że Bismarck nie może 
pozostać nadal w slużbic cesarza; kanclerz u
niósl się przecież tak bardzo, że w gnie.\\ k prze
dw ccsarzov.·i pochwycił za kałamarz napełn i o
ny atramentem. \Vprawdzie nic ws!}om:nial o 
tern ani Harden ,,. pismach S\\Oich, jakkołwiek 
byt Jednym z "przyjaciół" Bismarcka, a ni osta
tni nie uczynił ,,-zmianki o scenie tej w ,,Pamlę
mikach'' swoich, przecież zajście to jest pra·w
dzi\vem, gdyż sam cesarz Wilhelm opowiedział 
je przyjaci·elo\\ i S\\~emu królo\\ i Albertowi sa
skiemu, który p.owtórzyl je Maurycemu v. Egi
dy. a ten, podczas poufnych naszych "ieczo
rÓ\\" zimowych, mnie. Pien\ szy raz: mó\vię o 
tcm publi c7nie, a to \\- tym celn, aby raz na za
\\-szc rDzproszyć \vszelkie bajki o "niespra\vie
dli\\ ej" i "niewytłomaczonei'' dymisyi Bismar
ka'·. 

"Viede(l. Z początkiem Nowego roku wy
chodzić będzie \\-c \Viedniu gazeta dla ślepyc.h, 
w namacalnem piśmie systemu Braillego. Dru
kowaną będzie \\ instytucie dla ślepych pod na
Z\\ ą ,Jio.hc Warrc··. Druk ten ma kształt wy
puk ty tak, iż ślepy przebiegając palcem rządek 
za rz<:tdkicm, czyta szybko i dokladnie jak każdy 
inny dobrze widZ~\CY. 

Rotterdam. V\' tutejszym porcie na parowcu 
"Calcdonia·~ eksplodował rezerwoar benzyt:y. 
[hvóch wbotnikćnv jest zabitych, a trzech zra .. 
nionych. Pożar wkrótce ugaszono, Strata ma
tcryalna nie jest niezmH.: 7.na. 

Lugdun. Kilka tysięcy robotników urządziło 
<.km.onstra~yc przeciw stręczarzom. Sierżanta 
żandarmeryi zran iono. Pe·wnego hand~arza w~
gli traftła kula rewolwerowa, którą wystrzelił 
policyam. Zraniony zaraz umarł. 

W Zagrzebiu skradziono sun1ę . 66 000 koron 
\\ papierach wartościowych, książeczkach Kas 
oszc.z.ęducści i gotowiźnie. Zawi'adomiona o 
kradzieży między innymi i p.olicya wiedeńska 
odebrała część papicró\V \Vartościowych, które 
złodziej niejaki Jagodicz usitc)\vat sprzedać albo 
sam. albo też przez posla1ków publicznych. 
Złodzieja aresztowano. 

Berlin. O wyborach w Bernau i zachowa
niu się wyborców piszą do "Relchsbote": Wy
bory odbywały się w kościele, który dziwny 
przcdstawiat wiclok Tutaj protestowal prze.ciw 
\\·yoorom mlody człowiek z ambony, trzYJnając 
- w ręku bti telkę z \v ódką, czemu wyborcy 
przyklaskiwali, tam pijany dążył poŁaczając się, 
ku Gttarzo\.\'i. i zapalit śvvicce, na nim, które 
znDwu inny gasił Przy ołtarzu zebrał'o się gro
no młodych łudzi, paląc cygara i popijając wód
kę, a rozmo\l.·y ich po .. wtórzyć 1nie mażna. Sze
ściu \\'·eszło na ambonę, ~jeden z nic' wyciąga 

ręce i udaje, że błogos"fa\vi. z cygarem w ustach • 
Zwróc01m uwagę pana komisarza wyborczego 
na \vszystkic zgorszenia i na kilkakrotne prośby 
jego dowcipnisic ambonę opuściły. Ale po nie
długiej chwili zjawił się tamże młody człowiek 
z zapaloną stajenną Iata.mlą, dając z;naki swym 
towarzyszom. Zrozum·ia wszy je, zgromadzili 
s i ę wszyscy około towarzysza, który zszedł 
tymczasem z ambony i pod jego przewooni
ct\\·em paląc cygara, krzyczą-c, wyJąc i Ś.pie\Va
jąc, pociągnęli ku oltarzowi, gdzie usta\vili się 
szeregiem, aby oczekiwać na publikacyę rezul
tatu wyborów. 

I to wszystko działo siG w kraju cywiliza
cyi kułtury i dobrych obyczajów, w pooli.żu sto
lk:y cesarstwa niemieckie-go - w Bernau, po
łoż-onem o 23 kfm. cd Berlina. 

Oałałtde wiadomoścL 
B e r ł n n. Pierwsze plenarne posiedzenie par

lamentu na2:naczone zostało na dziś to jest czwartek 
o godz. 2 po pGłudnłu. Poprzedzito posiedzenie o
twarcie parlamentu w białej saH zamku krółewsldep 
a godz. J 2 w południe. 

Sócyał.lści chcą Singera proponować na pierw
szego wicemarszatka parlamentu. 

1 a staoowfsko drugiego prezydenta liberałowi~ 
cbciełlby mieć posła Paascbe'ao lub ks~ia SchOnaclt
Carołatb. Prezydentem będzie naturalnie centr-owiec, 
niezawodnie znów hr. Bałlestrem. 

Socyallścl wybrali do zarządu partyi: A vera, Be· 
bła, ~\elstera, Piannkucha i Sin~era. 

00 REDAKCYJ. 
Szan. Panom inserentom zwracamy uwagę. iż 

l!<?łei}-tości mniejs-ze za qgtoszenla śeiuamy przez. 
zaliczkę pG\:ztową. 
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Na. ~;rtldzieit 

zapisać można 

· ~,Wiarusa Polskiego" 
aa każdej poczcie. Prenumerata \vynosi tylko 

M-- 50 fenygów, ·~ 
a z odnoszeniem do domu 14 fen. więcej. 

Rodaków prosimy, aby starali się o t)()zyskanit 
,.Wierusowi Połskiemu" licznych abonentów na 2ru· 
4zień. 

~~~-~~~~~~~~~~~~~ 
.~t~W\ ;::nmm~~~.~~l*\~J:~rłł!~~ 

Towarzystwo św. Antoniego z P. w Neumiild 
donosi S'-'rym cz.renkom · wszystkim R,odako;n z Neu
miihl i okolicy, iż przybędzie do nas polski ksiądz 
sluchać spowiedzi św. i to w paniedzialek -7 i we wto
rek 8 grudnia, to jest we śv,rięto Matki Boskiej N1ep. 
Poczęcia. Towarzyst\vo nasze przystępuje wspólnie 
do Komunii św. na pierwszej Mszy św., a \\ ięc upra
sza się z tego konystać, gdyż ta sposobność nam 
się bardzo rzadko zdarza, a czem liczni·ej pospie
szemy do· spowiedzi św., tern częściej możemy się 
spodziewać księdza polskiego. - Oznajmia też się 
czlonkom naszego Towarzystwa, iż w piątek w dzieri 
św. Barbary jest zamówiona Msza św. przez nasze 
towarzystwo. Uprasza się wszystkich, komu czas 

.pozwoli, aby wzięli udział. V/ końcu oznajmuje się 
czJonkom, iż przysz.fe zwyczajne zebranie odbędzie 
się w niedzielę 6 bm. o 3 po poL, a są \Ya.ż ne spra
wy do za.latwienia. O liczny udział się uprasza. · 

. Z ar z ą d. 
·- •. ·-··- -~ -----· - ·------.. ---

l\oło śpiewu nZgoda" w Witten 
donosi sw~:m cd onkom, iż zebranie odbędzie się w 
niedzielę 6 gru dnia o godz . . 5 po pot Uprasza się 
szan. cz!onkó\v, ażeby się jak najliczniej stawili, rem 
\'\iięcej tych, którzy są zaleg-li z składką miesięczną, 
ażeby na tem zebraniu uiścić się zechcieli. · 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Duisburgu 
donosi swym szau. czlor~kom; iż walne zebranie od
będzie się \V niedzielę 6 grudnia r. b. o godz. 3 po pol. 
w Z'\\ryklym lokalu. Na p rządku dziennym: 1. Spra
wozdanie :oczne. 2. Obór nowego zarządu. 3. Roz
maitości. O liczny uclziat cz.tanków i goś ci uprasza 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo ".Jedność" w Dortmundzie 
oznajmia swym członkom, iż w niedz·ielę po pot, 6 
,grudnia, odbędzie się nabożeństwo polskie w kościele 
Panny Maryi,. W sobotę wieczorem sposobność do 
spowiedzi św. i także w niedzielę rano. - O 7 godz. 
rano Msza św. ze śpiewem polskim. Uprasza się 
czJonków o najliczniejszy udzia.f do śpiewu ua chórze. 
- Po pot o godz. 30 naboże!'Jstwo z kazaniem. Po 
naboże11stwie zwyczajne zebranie w lokalu posiedzeń 
u p. Pahlera, Wilhelmstr. nr. 24. Goście mile widzia-
ni! Z ar z ą d. 

· Uwaga: Czlonkowie, którzy mają chęć uczyć się 
teatru polskiego, winni się zglosić do p. Teofila \łlal-
ter'a w czasie posiedzenia. \V. Borusiak, przew. 

Towarzystwo św. Józefa w Diimpten 
donosi SwYm czJ'onkorn i Ro.dakom zamieszkalym w 
Diimpten i okolicy, iż w niedzielę <.inia 6 grudnia rano 
o godz. 80 odprawi się Msza św. dla Polaków ze 
śpiewem . polskim. Jak najliczniejszy udzial we 
Mszy św. pożądany. Zarazem donoszę Rodakom, 
iż w tę samą niedzielę ~o pol. osobno nabożefJstwa 
d!a Polaków nie będzie. "; Jan S.li\,ra. 

Towarzystwo gimn. ,;Sokół" w l(irchłinde 
donosi swym szan. druhom, iż w niedzielę dnia 6 gru
dnia r. b. odbędzie się zebranie tj. o godz. 5 po pol. 
O liczny udzial się uprasza. Goście mite widziani. 

C zolem! W~:_:!.~}~·--

Towarzystwo św. Stanisława 1(. w Katernber~u 
pooaje do wiadomości swYm czlonkom, iż zwyczajne 
posiedzenie odbędzie się w niedzielę 6 grudnia 01 godz. 
4 po pol, na którem będą obrady nad gwiazdką i inne 
ważne spra\vy. O liczny udzial prosi Z a rząd. 

Towarzystwo św. Stanisława w Herne 
donosi s1.a.:1. c/·: iollkom, iż w niedzielę 6 gruanJa o go.
dzinie -ł po południu jesl polsUe naboże11 stwo, a pu
tem zaraz zebranie u pana Nusstaum.a na górnej sali. 
Porządek zebrania J) placenie miesięczne, 2) wpis 
norwych c7lornków, 3) sprawy towarzyskie, 4) w:,rpla
ta wsparcia. Jak najliczniejszy udzial jest pożądany. 
Goście mile " "idziani. Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Barbary w Berten 
po-daic ~\YY!I1 cz.tonkom do ·wiadomości, iż w niedzie
l ę dnia 6 g: rud.nia przystępuje Tow. wspólnie do Ko
nHut.ii św. na rannej mszy św. o godz. 6.Y2 . Uprasza 
się ~ s7ystk ich czlonków .ażeby wszysc~- do Komunii 
św. przystąpili, gdyż ksiądz proboszcz sobie tego ży
czy. Tak samo uprasza się chorążnych, ażeby z 
chorągwią się stawili. Jeszcze raz uprasza się wszy
stkich czlonków, ażeby do Stolu Pańskiego wszyscy 
przyst~pili i każ<ly swój oznaczek zalożyL Szano
\Vni członkowie pokażmy, źe wiara polsko-katolicka 
w nas nie wygasra a sprawimy sobie i księdzu pro
boszczowi uciechę przez to, iż licznie do Stołu Pań-
skiego przystąpimy. Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. hz:nacego w Oberhausen 
donosi swym cztonkom, iż zebranie odbędzie się w 
11iedziełę dnia 6 grudnia po nabożeństwie polskiem. 
·przeto pożądanem jest, aby czlonkowie się jak najli
czniej na zebranie stawili, ponieważ przyj<lą wazne 
sprawy pod obrady. - Zebranie zarr.[!dn n gooz. t 
po : poludni u. 

-·--------------Od ''r~l~łatai.e! 
Jeżeli na zebra.nhm dnia 7 czerwca 1903 r. 

w sali p. Bałkenhoła w Rochurn powiedziałem, 
że polski komitet wyborczy odbierał od socyali
stycznej partyi pieniądze na agitacyę wyborczą, 
to zarzutu tego nie mogę podtrzymać i cofam 
go z wyraz.em ubolewania. 

Stanisław Adamskis ·-···---- f-~~-~···- -Tow. gimn •• ,Sokót~' w Ge,łsenkirchen-Ueckendorł 
Walne. zebranie cdbędzie si<t w niedzielę 6 gru

dnia O· godz. 4po poludniu na sali p. Rag;ge. Ben;
mannstr. Liczne przybycie wszystkich druhów .tak 
czynnych jak nieczynnych po:;:ądane. Goście mile 
widziani. Cz.o!em! \V y d z i a l. 

·----------· 
BACZNOŚC! 

Niżej podpisany komitet zaprasza wszystkich 
źyczliwych nam Rodaków, którzy są tej myśli, aby 
założyć polskie Towarzystwo w Frintrop \V dniu 6 
grudnia po poJ. o g. 4 w lokalu p. Adama Wester
manna w Frintrop, ul. Oberhausener Str., przystanek 
kolei elektrycznej Liperheidebahn. Jeszcze raz się 
zaprasza wszystkich Polaków parafii Frintrop i oko-
licy. Komitet: 
Tomasz Krzyża(tski. \Vawrzyniec Nowakowski. An
toni Choryan. Franciszek Matecki. \.Vojciech Woj
towski. Tomasz Marcinkowski. StanisJaw Antko-

. wiak. Wawrzyn Marciniak. Jan Kaźmierczak. \Vin
centy Mieliclci. Jan \Vachowiak. Ignacy Leśniak. 
Ignacy Marek. Józef Odrowski. Antoni Sóoański. 

Kazimierz Meller. 

I(OMITET WVCJECZEI( W BOCHUM.. 
W przy-sz.ly piątek o godz. 8 "'ieczorem w lokalu 

p.Schmiebuscha posiedzenie. Liczny udzi?J Ro,tia-
ków i Rodaczek pożądany. \V y d z i a l. 

Wiec polski w Rohlinghausen. 
(){{będzie się \V niedzielę dnia 6 grudnia o godz. 4 po 
pot na sali pana \V. Schibbe przy ulicy Bachumer 
Str. 9. Na wiecu omawiane będą sprawy opieki du
chowneJ i inne ważne sprawy, tyczące Polaków na 
obczyźnie. O liczny udzial Rodaków z Róhlinghau
sen, Eickel, \Vanne, łiiillen, łiordel, Giinnigfeld i całej 
oko.Ucy prosi Związek Polaków. 

Baczność Rodacy w Dortmundzie. 
'vV czwartek dnia. 10 grudnia odbędą się wybory 

do sądu procederowego:. Na odbytym wiecu w nie
dzielę 29 listopada zostalo uchwalone. abyśmy Pola
cy w Dortmundzie postawili swoich kandydatów i na 
nich jak jeden mąż swoje glosy oddali. Naszymi kan
dydatami są następujący Rodacy: J. Tomczak, mu
rarz. \J.l. l(aul, kowal. St. Banasiak. kołodziej. S. 
KozXowski, robotnik. J. Chmielewski. stolarz. L 
Pieprzyk, siodlarz. .J. Kubiak, murarz. J. Stryjwąs, 
robotnik. \V. Borusiak, robotnik. \V. Lewandow
ski, kofodziei. M. Przybylski, robotnik. W. Turkow
ski, robotnik. P. Tamborski, kowal. Sz. Jęsiak, pod
mistrz. M. Ratajcz:d\. rc'h ' tnik. .f. Olszak, robotnik. 

Rodacy w dmu lO ~rudnia g-losuj(. ie tylko na swo
ich polskich kandydatów. Zarazem donosimy, iż w 
niedzielę dnia 6 bm. zaraz po polskiero nabożeństwie 
\\rieczorem o godz. 6 odb~dzie się 

wiec polski 
na sali pana Pelera. ul. Wilhelmstr. nr. 24. We wto
rek 8 grudnia odbędzie się drugi 

wieo polski 
na sali p. Trotta, Osterhołzstr. nr. 60. O liczny udzial 
prosi Kom i t et. 

NB. Dobrze nam życzące gazety prosimy o po-
wtórzenie tegoż_.-------------

B a c znoś ć - M ar x l o h! 
\V niedzielę 6 grudnia odbędzie się 

B:ONCEBT 
u p. Plaza dla cztdnków Tow. św. Stanisla.\v-a. i Tow. 
śpiewu ,.Slowik". Cz.lonkowie placą 25 fen., a nie
cz.lonkawie 50 fen. wstępnego. Początek o godz. 4 
po pol. Dochód przeznaczony na korzyść d.la bied-

.nych dzieci na gwiazdkę. Jędrov.riak. 

··~~·········#·~· ~i~~li''::" ·~t"F ~i~"'Jt'~~F"~r~.,..~~~~ ";)~":1,F." ~1\\" -łfF~~~f' .".~ 
Powlrt.szowanie Imienin! 

Kochanemu bratu i szwagrowi 
Franciszkowi Goścłaszkowi 

skla:damy w dnin godnych Imienin (3 !2;rudnia) jak 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, chleba, ile trzeba, 
wina beczkę i żoneczkę. A jak hojnie na Cię splyną .. 
dobra żona, chleb i wino, wtenczas bracie i ·szwa1,rze 
drogi, daj odwiedzić Twoje progi. Tego Ci ż.yczą i 
po trzykroć wykrzykują: ,.Drog-i nasz Brat i SZ\\·a
gier" niech żyje! niech żyje! niech żyje! aż echo się 
o polskie (ojczyste) strony odbije, niech żyje tyle ra
zy, ile wskazują te wyrazy 999 999 999. 

J. B., M. B., A. P., A. B., J. \V., J. B. 
Proszę odgadnąć! · 

.#.~· ..... 61!~ ~lł~~!~.i~ ~f;,_ .-f!~-~~~ ~.#~~,~~~· 
"fl\'1:' ... .,Ił' -."ł;F"'..;i~. ·~"' ~\" V1il' "'F' 1:1.,. ~~'~l\"' 

Służąca Polka 
umteJąca gotowa~ prać i prasować potrZebna oc 
polskiego państwa. Zgloszenia przYjmuje eksperly· 
cya .. Wiarusa Polskiego" w Bochum. 

Piękne gospodarstwo r: 
38 mórf{ j~czmiermej ziemi, 8 mórg ląki z torfem 'p· , ' · 
nemi ~nasywnemi budynkam}, komple~ny~n in~~ę~ 
rzem. Jest za cen e 3,200 talarow do btPlema. Zalic ~ 
okolu 1000 talarów, reszta stala hipoteka. Polożez~ 
dobre, kolo kościoJ.'a, stacya kolejovv-a blisko. l!l 

P O S I A D L O ś C, 
22 morgi dobrej xiemi, z pięknerui masywnemi buu

1
. 

kanJi, we wsi przy szkole. Dom do każdego Pri. 
siębiorsh\·a zdatny, z inwentarzem. Cena 2000 tal~ 
~óv.r, zaliczki _5~ talarów, reszta na .15 lat. - Ma, 
Jeszcze rozmatte mne gospodarstwa. tylko na życze.n· 
reflektantów każdego czasu. Dalej mam rozmai; 
karczmy i skXady kolonialne. 

. KARC Z~\ A, 
tylko jedna we \Vsi, bardzo piękny masy\~1liY budnel ~~O: 
z pięknym owocowem sadem, który rocz~.ie 700 m• llł'l1 
przynosi, 16 morgów ziemi pszennej z ill\ventarze11'1 

k:i 
Cena 2'0,000 mr., zaliczki tylko 4,000 mr., reszta stc.! ~d 
hipoteka, i . to po 4 procent. - Dalej mam skład kolo ' 
nialttl' z mąką i żelaz~em, piękne b.u~ynk_i .mas:rwn~ lll· 
i stodol a, z ogrodem . ptęknym w duzeJ kosc1elnej ws· tar 
poczta, 4 nauczycieli, szosa we dv.rie strony. Cen 
18 set talarów, zaliczki 600 talarów, reszta stała hi· 
poteka. Oprócz te~o mam rozmaite inne . karczm~ 
i skiady k0lonialne. Bliższe wiadomości udzieli z~ 
nadesianiem znaczka poczto\ve~o 

· P r a n c i s z e k N i e d z i e ł s k i~ 
Hoch-Stiiblau, Bahnhoi, W.-Pr. 

Na nadchodzącą gwiazdkę 
polecam polskie pierniki 'w Wielkim wyborze, iakc 
to: Katarzynki, caluski. z rozmaitych figur, serc· 
czerwone, pierniki w paczkach i inne . 

Szan: To\varzystwom polecam pierniki w więk 
sz;ej ilości i takowe dla towarzystw mo·gą. na życzeni( 
na miejsce przeznaczenia dostawić. - Pierniki można 
nabyć. także u Antoniego l(łemczałca w HabingJwrs 
p. RauxeL 

'VALENTY l(LEMCZAI( 
p-olski piekarz w Schonnebeck. 

~Kawaler== 
27 lat liczący, posi•adający 2000 mr., szuka dla brak ec 
znajomości pań na tej drodze towarzyszki życia , 
Panny, mające chęć wyjść za mąż, z s;:-oiówką 1500 da l k 
2000 mr. lub posiadający jaki interes, we wieku 18 d 'e 
25 lat, zechcą swe zgloszenla ile możności z fotogra~ 
fią nad.eslać do Ekspedycyi ",Viarusa Polskiego" w· s. 
&cbu.m pod literą M. N. E. 50. 

Baczność Opłtttkii 
Już mk piętnasty jak wyrabiam oplatki na gwiu· 

zdkę dla to·warzystw polskich na obczyźnie. Nie s~ 
one lakierowane, jak je agenty po domach mznoszi' ż 
i powiadają, że s.ą z Krakowa od Ojców Jezuitów, ald1 
sprowadzają takowe z niemieckich fabryk. OpJatk· l' 
wlasnego wyrobu polecam Towarzystwom po .3 mr 
za 100. O liczne i wczesne zamówienie uprasza 

łl i p o l i l S i b i l ski, 
B O C H U M, Dorstener Str. nr. 29 

w bliz.kości dworca Priisident. 

··~·····~··*••+-~ ·Rodacy! 
NajstóSIQwniejszy 

prezent. na gwiazdkę. 
Uciechę 

sp-rawi się swym R{)ldzicom, krewnym, żonom 
silostron1 itd., gdy się im podaruje na gwiazdk(' 
piękną f.igurę: 

Serce Jezusa, Serce Maryi, lub inn~ SS. Pań" 
sklcb, lub krzyż (pasyjkę). Prz.edmi1oty te wy- l 
przedaje po rrajniższej cenie 

Ksi~atnia "Wiarusa Polskiego" w Boclnnn. · 
Adres: ,,.Waarus Połski", Bochum. 

-·········· ~ ····· Za inseraty i reklamy redakcya wobec pubU.cznośc: 
ni.e odpowiada. 

P ostbestellung~ Form ular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaise rlkheil 

P'Ostantt ein Exemplar <l er Zeitung t' \Viar~ 
Polskl" aus fuhum (Zeitungspreisliste 128) fiir 
den .MQna·t Dezember ·1903 und zahle an AbOn· 
nentettt und Bestełlg:eld 64 Pi~. 

rc~a 
::Sao 
~mr 
-·.ł t ..... 
-g.;i 
:a. .. 

łllrii.e 04 Pfg. erhaUen ~lu hahen, beschełnigf: ' 

III • ~ ·,• , , • » • , .,,_ .. d. .. ··-·· ··· 1903. 

-------------:------------~~-----------------------.:::---------------------., .. -
. Z. iru, ~atl ''4 redaayw odpow1eds'.aln;r ADtOiD,13rejakt w Bochu.m. - NakU.d~ ClcllmkU'Qi WyclaWDlefWł. ,,W!mlaa :Pollfkfego•' w Bochum. 



i; .dzienne pismo ludowe dla Polak6w na obczyźnie, poś"~ięcone sprawom narodowym, polit) cznym i zarobkowym. 

cio.dzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecznych Za inseraty płaci się za miejsce rządka drobne~o drulru 
e. ~atkiem religijnym p. t.: "Nauka Katolicka u z ty- 15 fen.~ a za o~loszenia zamieszczone przed inseratami 
- kltm spolecznym p. t. ..Glos górników i hutni- 4 Ofen. Kto często og.ł'asza. otrzyma odpowiedni opust 

rn ,u oraz pisemkiem literackiero p. t. "Zwierciadlo"'. Uńdl Sip pr!JCUj• ~ czyli rabat. Za tlemaczenie z obcych języków na pol-
! edpl.ata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi lłhJU h~ u. ! ski nic się nie p!aci. - Listy do redakcyi, Drukarni 

lo 11r 50 fen., a z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen. i l(się~arni należy opłacić i podać w nich dokładny 
e l~ras Polskiu zapisany jest w cenniku pocztoWYm adres piszące~o. Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
s p.od znakiem ,.t polnisch" nr. 128. korespondentów bez ich upoważnienia nie wskazuje sie. 

ntL------------------------------------------------------------------------------------------------hi. 
ny Bochum (Westfalia), sobola S-go grudnia 1903. 13 

R.edakcya, Drukarnia i Księgarnia znujdują sją pr;.r,y ulrcy Mu.ltheserstras&e nr. 17. - Adres~ .,\Yiaru:-; Pol~ki·'~ Boehutu. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
· ć, czytać i pisać po polsku! Nie 
PolakieEn, kto potoJDst~ s~re~ 

emczyć si~ pozwoli! 

% wypadków dnia. 
Znowu prusacy przezwali ·wieś polską. 

Biedne Owieczki. Niedawno gmi111ę Owie
. porożoną w· pow:iecie gnieźnief1skim prz.e

rzeono na "0 wie schon" l Obecnie inne 0-
. ·eczkt w powiecie obornickim otrzymaly wię-
~~ i kulturną nazwę "Treuenfełde". Już to pol
dtr 'e owieczki mają szczęście. 

~,s. arcybiskup· Stablewski ieszcze żyje, a już 
bakatystów boli głowa o iego następcę. 
W razie opróżnienia stolicy arcybiskupiej 

Poz:naniu - pisze ,,Neue Politische Korres
ndenz·' - nie będzie bynajmniej mowy o ża

a; ym czl.onku kapituly poznańskiej, ani wogóle 
ą zadnym polskim prałacie lako nas.tępcy, jak 
\r : 4owiadujemy ze strony poinfonOO\\"a.nej. 
K" 

Dyspensa w Nowy Rok. 
Poniewai Nowy · R.ok przypada tym razem 

piątek, zniósł Ojciec św. na· ten dziefJ. przepis 
ny. 

Pociąg towarowy zniszczony przez pożar. 
Pociąg towarowy kolei pensylwańskiei zo

l zniszczony z powodu wybuchu, jaki powstał 
przyczyn d:otąd niewyjaśnionych. Cała. slu
a kolejowa poniOsła śmierć. 

Czego się dowiadujemy z mowy od trQnu? 
Parlament otworzył hr. Bii.lo\M odczytaniem 

lVY od tronu której treść żadnych niespo~-
. ' ek nieprzynosi. 

t' Przyznaie ona że w kasie J}aństwa pustki 
erażaiące~ zmiany w myśl Miquela tym

.... asem nie maią być prz~dsiębrane. Wiedzą, że 
- lad parlamentu: jest taki, że rząd na.potkaJby 

, nie mały opór. 
: Z Powodu licznych sponiewierań żołnierzy 
aża rxąd za stóso\vne, aby spraw wojsko-
,ch nie wysuwać na pierwszy plan i nie żą

zbyt wiele bo lud oburzony z powodu wJ·
ci: u Hi1 o::sf~n~ra i innych podobnych. nie tak 

two Przebaczyłby s'vvoim \Yybrniloom, gdyby 
... ~ZYnajmniej w chwili obecnej byli zbyt po~opni 

Przyzwolenia nowych sum na cele woJsko
e. 

n tw·Wspomniano też w mowie o ustaw?da:v
" · le SJ!Olecznem. R.obotnicy dobrze czuJą, Jak 
( tląca jest potrzeba ulepszeń wszelki'ch praw 
f botniczych, oby tylko rząd zbytnio się nie o.
. rał Wnioskom posló\v przychylnych ~udo\~ . 

. Ma też doznać zmiany prawo o gwldzte. 
l tnować się ma parlament dalej roziemczemi 

i dami kupieckiemi, zwalczaniem mszyc, nisz
~C:Ych .vmnice, układami handlowemi z. Anglią 
· Jecl!Ją z ważniejszych spraw będzie bez-

~
ecznie sprawa \Vynagradzania niewinnie a

ztowarlych. 
:t~ Prócz ~e~o. spodziewać się może~y ~óż~yc~ 
; rpelacyi, m1~dzy innemi w spra,wte go!mcze~ 

(~'Y na robaki, poniewierania X{)łmerz:v t 
e Innych. 

t6.Ja.k "Widzjmy, parlament nie ht:dzie m'()gl 
lno'fVać. 

r~.·)i, .. 

Co się tyczy działalności posłów polskich, 
to spod'zie,\·amy siG, że nic będ<t oni· brali rządu 
przez ręka\\iczki, tylko ostro zwalczać będą 
wszelkie wnioski, szkodliwe dla szerokich kól 
ludności, nie mÓ\lti~tc jui~ nic o wymierzonych 
"r.prost przechv· Polakom. 

Telegramy. 
B er l i! n, 3 grudnia~ Dz·iś w południe zag·aił 

kanclerz Billow w zastępstwie cesarza parla
ment. Rząd przyznaje~ że '" kasie rzeszy nJ.e .. 
mieckiej są pustki, wskutek czego wypadnic za .. 
ciągnąć pożyczkę. Z powodu braku pieniędzy 
odroczono n:a rok projeld powięlt.szenja wojska. 
Naprawy sądownictwa rząd nie zapowiada. Ra
dzi tylko w projekcie odszkodowania dla t~rch, 
których niew'imtie trzymano w areszcie śled
czym. Dla kupców zapt·owad.zit~ maią sądy roz
jemcze, złożone z chlebodawców i pracowni
ków. 

Poseł Korianty ze Ślązka na!eży do I(oła 
polskiego. Co zrobią pp. Szmula i K.rólik, je
szcze nie wiadomo. .JeżcU centrowcy przyimą 
Vogta, który wyparł p. :Sz.mulę ż s-erum, to po
seł ten z centrum wystąpi a z nim pewnie i p. 
Królik.. Obydwaj oni zostali wybrani przez Po .. 
laków 1 właśnie do Koła polskiego należeć po
winni. 

R z y m. Sułtan i cesarz chińsk~ przesłali 
Ojcu św. życzenia z powodu objęcia przez niego 
rządów papiesk1ch. 

M a dr y t. Sądy hiszpańskie sl(azaty w 
przeszłym tygodniu przeszło 20 osób na śmierć. 

M e d y o l a n.. W Jmsie oszczędności 'v 
miast~ lm C a g li odkryto brak 300 000 irank6w. 
W szystkicb urzędników aresztowano. 

Socyaliści przy robocie. 
Z frintrop \V Nadrenii plszą na-m: Może się 

czytelnicy ,,Wiarusa Potskiego" z f'rintrop i o
kolicy zadziwią, że i we frintropie ma zostać 
założone towarzyst\rv polskie. Oto dnia, 18 li-

-=-~~--

Agitatorami byli M. J. i I. K. z Oberhausen 
i gościnny l(. M., bo on chciai, aby jeno u niego 
mogł·o być J'ałoż.one, boć tam się znajdnje już.l 
Kolo śpie\' ackic, ci siG przyczynili niemieccy: 
socyaldemokraci go zaiożyć, \Vięc teraz chcieli 
także towarzystv. o polskie założyć, aby mogl1; 
Polakó"' pn~dzcj pozyskać dla socyalizmu, ale 
się ta sztuka nie udała. 

Polacy zebrali się do owego lokalu w li
czbie około 60, nie było jednak nikogo, aby mógł 
coś zacząć m6wić. Nareszcie zjawia się p. M .. 
Jęd'rzejczak z Oberhausen, handlarz phva. Nie 
potrwalo długo, a nic zabraldo też p. I. Kubiaka 
z Oberhansen, tak samo handlarza piwa. Pan 
I. Kubiak zbli!Ża· się do jednego z naszych R.oda
ków, który był na O\\ ym zebranLU' obecnym i 
wywoJuje. go gdzieś na ubocze i prosi go, aby 
int doradzi!, jak mają zacząć. Na to Ó\V R.od'ak 
odpo'\Yiada: niech zacznie ten co to 7.wobl, a 
ów I. K. powiada, iż się nie stawi!. Dalej zapy-· 
tuje się na$z Rodak, jakie to towarzystwo ma.: 
być założone, na co nie dostał żadnej odpowie
dzi. Owi pankowie z Oberhausen chcieli za?o-· 
żyć towarzystwo socsalistyc.zne ale im się
sztuka nie udała, bośmy im powiedzieli, że je
dynie polsko-kat0lickie towarzystwo może Z'O

stać załowne. 
Skoro przyszł,o wszystko w nasze ręce 1 to 

pano,vie p0wyżej wymienieni opuścili salę i cze~ 
kali \\' S<tsiedniei izbie tak długo, aż był koniec. 
Tam się naradzali z panem Miesem. 

Aby więc \\ ilki '"~ owczej skórze nie zakra
dały się do naszej owczarni, założymy tu towa-· 
rzyst\\ o; na podstawach katolicko~·p.olskich. 

Z tego po\vodu prcszę wszystkich Polaków. 
z. frintropu i okolicy, aby raczyli wsZ'j _,cy się. 
zapisywać do tego towarzystwa co ma być zało
.7JOne dnia 6 grudnia. Tak sam<> proszę, aby 
wszyscy abonowali pismo polskie, organ nasz 
którym iest ,.Wiarus Polski" w Bochum. Gdy 
się te~o pisma będziemy trzymali czytając je 
pilnie, to nigdy a nigdy nas nasi \vrogowie nie 
poradzą usidlić. Marcin \Vścibski. 

Stanisław· .August Poniato,vski. 
stopada zo.stalo zwolane zebranic dla Polaków H. _ 
w celu założenia towarzyst\\· a. Kto iednak wie- Pomimo tei rzezi szerzy la się konfcderacya 
dział o owem zebraniu? Mało ktc, bo nie by lo po całym kraju i \vojowa~a z Moskalami; konfe
o~rf-osz-::n e ',\'2 ,,\Ą 'i~. :-L~(~·c Pciskim·'. Z ~ e g-o też de rac i lliC je cln:; odn; ~.:: śii Z\\ y~,.,i{;:stwo. Byli 
pmvodu bylo każdc: i:H! d:d \\·· nem, co Lo i skąd tu \\:'Śród nich prawdzi,vi bohatemwie, a nad 
wyszlo. O ile się przekonałem, to się zajm.o\vali wszystkich siynął Kazimierz Pnlaski, jeden ze 
tem niektórzy Polacy, ale ta~y. którzy się wcale syn&\\'! Józefa. Był tc.kże dzielny pułkownik, 
nie lączą z tymi co bronią nawc,lowości swojej i koza)· Sawa, ale Kaz1mierz Fulaski dla cudów 
wiary św. Jeden z nich naturalnie taki, kt6ry walecz ności był podziwem samychże Nl{)skali. 
ma żonę nie Polkę. Ten okropnie się te~n za)- Było to jednakże prawdzi\vem niesz~ęściem, 
m-o'Wal, wystaral się o kartki i roznosił je po że konfect·eraci nie tizymali z królem ale przeciw 
domach, i jego dzieci takż~. i to nietylko \Ve niemu, bo mu. nie ufali - i chociaż on wielo
.Frintropie i Oberhausen. ale aż do Delllwig po- kmtnie chcial się z nimi porozumieć szczerze i 
szcdl z nimi. połączy\: przeciw Moskwie -<mi odrzucali jego 

Brzmią te plakaty, \\ któ'J'ych pełno błędÓ\\' Df i ar~. To te;i.:. bylo· przyczyną , że się nie caly 
dosłownie tak: naród z konfederatami poJ(łczyL bo \vieh! uzna-

,.Wedlug zalozenia walo. że dla dobra ojczyzny n!e należy króła o-
Towarzystwa połskiegoh puszczać. Zat::m dwciaż konfe deraci barscy 

zapraszam Was na cel miel' najlepszy - nie dcszli do nie!{o, nie 
dnia Mitwog Buss u. Betlag den 18 NDYember. wypędzili Moskali. tylk{) kraj spustosza-ł nie-
po poludniu o godzinie 4 do paria Karl Mies, zmiernie, bo "trwam 1a WIOjna lat 4. od r. 1768 do 
Lipperheide.baum. r. J172. Przyczynily · się do upadku konfedera-

0 wielki w.dizial prosi jede r()dak. cyi ciągłe wśród niej niezgody: każdy chciał 
Na razŁe nie wiedziano kto. zebranie Z\VJO- ·r.aą<bil. }(ról wictząe, że go konfederaci oopy-

uj-e, ale vr łrof1cu się jednak dowiedziano. pcJ cze~ chają, ule~al groźb<>m i naroo~rom Repnina ; 
mu łokieć. l 2bliżal się do Moskwy. ZmłarJt.waw5zy )o łto•· 



fenderaci, chwyciii się bardzo nieroztropnego 
kroku: postanowili wykraść króla, żeby go wy-

l drzeć z rąk 1\·loskwy. I(zeczy1.:vriśdc p.onvali go, 
ale przypadek zrządz.i-1, że im się nie udało za
trzymać go i król \"\Tócii dD \Varszawy - a po 
świecie i po kraju rozg!osito się, jak{)by chcieli 
króla zabić. To dnbiio spra \Vę konfedera;-c.yi. 
:Francya, która im prz:ys.yłata ochotników i pie
lfliądze, usunęła się teraz; Ćcsarz. Józef odmówił 
im schroni.enia na ślązim i w vV ęgrzech, gdzie 
część ich przebywała. I tak kon:federacya roz
wiązać się musiała i rozejść P>O świecie: \Vieln 
z nich Moskwa wysł·ata na Sybir lub na Kam
czatkę, innych zagrzebała w '1.\'ięzieniach lub w 
!kopalniach. 
, W tym samym czasie trzy pacistwa, to jest: 
~Austrya, Prusy i 1V1osk\va, za\varły między so.
bą . traktat. aby się częś:Cią· Polski podzielić, . ho 
Śię lękali, żeby Mosk,,~a sama jedna wszystkiego 
nk · zabrała. M.arya . Teresa . cesarZ:O\I.ra · niem~, 
:zacna tflewi-asta. dhigo · się tcrntt opierała,, ale ki~ 
~Y ' 'v:Y'dcnriaczyti · ~ej ministro\\·ie., że morąc 
część Polski, o..::a!il ją od schyzmy 1ub protestan
tyzmu - z boiescią zgodziła się na ten rozbiór 
i podpisała go. Ale że " st1111icnie inaczej ją .ostrze
gafo, dodala te wyrazy: "Odtąd skończyj się 
pokó.i Europy'·. Nikt się za ' Polską nie .. uiąL cata 
Ęu 'ropa mikzala, patrząc na tę zbrodnię; jeden 
·tylko Onciec św. Klemen,s XIV wydat bulę, \l/ 

której P.OteP.it rozbiót;, depcący \vszelkie pra\\ra 
Boslde\ ludzkie. \\' kró1cc potem, r. 177.3 ,v:kro
czyly do Polski wojska trzech mocarstvv zabor
czych: Moskwa zaJęła .Białoruś, Austrya Ruś 
Czeh.voną i · część ziemi krakowskiej, Pr!lSY za
jęty :to, . oo się nazytvalq. Prusami Królewskiemi, 
cprócz Gdańska i Toru.nia. · Nadt<O - zaiąd'aty 
trzy paflstwa Z\volania sejmu, któryby ten za
ibór potwierdził. Od·w(}la ·t się 1Hól do paf1stw 
europejskich, ale napróżno; wreszcie Z\Votal 
sejm \\ nadz..iei, że się Polacy rozbior.owi sprze
ciwią Ale Moskw'a miata już płatnych stużal
c6w~ a ·na !!cli czele Adama Ponińskie.go, który 
jak Judasz, sprzedał Polskę. Ten z,robil się mar
szałkiem sejmu, porhimo oporu zacnych obywa
teli. \Vałczyl przeci\Y niemu Jak bohater, Ta
deusz r~e~tan, nie chcąc . g-p 9opuścić ~o laski 
·rmarszałkowskiei; położyl się na progu salil· sej
·mowej aby nie dopuścić posio-m wejścia na se·im 
.. _,. wszystk() darernrtl.ie. l(ról, zastraszony no\ve
nri groźbarhl' Moskwy, nie wytnvat w oporze i 
J)odpisal rozbiór, ieby \viększych ' nie?ZCZ~Ć na 
l(ra.i nie sprowadzić. Jak gdyby sam rozbiór nie 
. był '\viększem od wszystkiego • nieszczęściem! 

Otąd trwał spokój w kraju przęz lat 15. . Po
J~qr. odd:nvali się zbytkom, groip, zabawom., 

LELlJM POLELUM.Ą . 
Op·vda.da.nie hi g torye7Jne z X wieku 

na.r·i.aał 

Walery Przyborowi1d. 

(Ci ag dalszy.) 
..... . , ..... \ • .. . ~ 

Ale nie czas j-uż byto na r-ozmyślanie, bo 
Niemcy, spostrzegłszy zastępującego im .drDgę 
ł(rzes-ia,va, ze strasznym ~,7ciem i krzykiem 
rzncili się naprzód. V.!igman spiąt konia i sko
czył rąbiąc dokoJa "\:ie!kim mieczem1 klnąc .i 
·,vrie.szcząc jak opętany ochrypłym gfosem, 
Sam-bor v:idziat go jak ieciat naprzód, jak koń 
jego piersiami pnzbijal j powala! na z.iemię za
siępuj~~cych mu drogę, jak KrzesJaw, cięty przez 
~óowc;, zatrv.::zył się i padt; widział to wszystko 
i cłlci ;: ~ się dostać do Wigma11a. ale nie mógt. 0-
g:arnit;;ty wśdel-do·ścią. ~~-e Niemcy się wymyka
ją ź matni, bo \\"ojacy Krze-stawa poczęli pierz
chać j, pryskać dokoła. jak woda, gdy w nią ka
niieó upadnie. zakręr..:it v: po\.detrzu maczugę i 
dsmlt nią v\' \Vigmana. Nieszczęściem chybił, 
clroć maczuga uderzyła jakiegoś rycerza i zwa
lifa go z konia. ale \Vi.gman ocalaL Przerżnąt 
si_ę !atw·o przez zastępujących mu dro-gę \\·oja
ktJr\V Krzes{aWa1 v"3łabionych gt{)dem i znikl z.e 
s:-.vą gr.omadą w cit!mnc.śdach puszcz}; i nocy. 

Sambor- ohejrza,t się d'okota i zobacz:yt kcr
i.O siebie kilkunastu \\r.oiaków. zdzi\v;onych na
g!Dścią tego '.vszystkicgo, co się stało. Na zie
rni, na gościlku nnrza~o się we krwi kilku tru
I)Ów. i j.~ki rannych rozlegały się. 
, - Bodaj was piorun spali1 1 - z~~-głat Sant>· 

bor - daliście mrrlmąć 'wodr ... <)'\Vi niemieckienm. 
Bodaj was siarczyste znrory porwały! 

icby zagfuszyć glos nieszczę-ść ojczyzny, a że 
każdy grzech gorsze zle sprowadza. tak i to 
grzeszne, nikczemne uznanie rozbioru, oddaliło 
Polskę ~od Bo-ga. Byli jednak jeszcze i ludzie za
cni, którzy się starali podnieść naród z niedoli, a 
król z tymi trzymat Do·bn: on byt ale słaby, 
przez co robiŁ w-ięcej z lego niż dobrego. ·Teraz 
wziął się szczerze do dzieła, zaktadal szkoły, 
żeby popra\\ić wycho\vanie młodzieży, starał 
się o ćw·iczenia wojskO\\·e, dbat o podniesienie 
doli włościan, zakladat fabryki rękodzielnicze, 
7~by pomnoży;ć dochody kraj.owc. Przeci\:vni<A3' 
wCiąż mu przeszkadz8Ji, \\:yrabiali mu sceny na 
sejmie; kiedy im czego odmówił, jeździli do Pe
tersburga, żeby przez KatarzynQ króla zmusić. 

Praca jednakże za~nych ludzi poczęta "ry
da\vać owoce, a ucisk ze strony Moskali ,·vielt1 
Polakó"\v· rozum.u i1aw~zyt - i czuli wszyscy, że 
trzeba się IJDprawić. Pan Bóg zcslał nam chwi
lę do tego najlepszą. 

W r. 1788 Moskwa zaczęta wojnę z Turcyą, 
'\vięc nie miala czasu mieszać się \V nasze spra
\vy. Król postano-\vił skorzystać z tej okoliczno
ści · i zwo1al' sejm kunfederacyjny, którego nie 
\\l~lno było zer\\'ać. Caty naród poczuł \Vaż
ność chwili i na sejmikach v\cybrat na posłów 

, najzacz-niejszych lndzi. 
\Vszyscy zjechali się do \Varsza\YY w stro

ju · narodo-..,· rrn. k;tóry ocidav:na by.t zarzucony. 
Sejm Dtwan się mku 1788. Marszatkiem koron

. nym · został przezacny Sranisiaw MaJacho\vski, 
· a lite\.vskirn Kazimierz- Nestor Sapiecha. Sejm 
najprzód uradzi, żeby postawić wojska 100,000, 
potem, żeby tro11 nie byt elekcyjny ale dziedzi
czny, nak·o-niec i rnne jeszcze p-ostamnvil dobre 
rzeczy. Na nieszczęście Polacy za dhtgo roz.:. 
pra\viali nad każdą rzeczą. tracili czas na drobia
zgi; a mieli tyle spra~;~,· do załatwienia. Mijały 
miesiące i zeszły 3 lata, a · Mosk\Ya k011czyla 

· w·ojnę. · Spostrzegli się też, że ktoś . donosił p.o
sło\\'i rriloskiewskiemu o ·wszystkiem, co się 
dzieie n~ se.jmie i pcn\"tarzaf żarciki, jakie s·obie 
z Katarzyny robili. Fostanowili \vięc najgorli
wsi .Polacy zbierać się ·osobno u króla, w jego 
pokojach ~ i był,o takich z 60. którz.y ·w· naj
\viększej tajeTru1icy spisywali razem z królem u-, 
stawy tyczące się popra\\"Y i dobra Polski na 
przysztość. · Kiedy już · byly spisane, postann
Wl:9I)D ogłosić je 3-go- ma}a, .i to jest, co się na
ZY\Va Konstytucya 3-go maja. 

Nadszedł ten dzief1 a cala Warszawa z naj
żyw-szą radością oczekiwała uroczystej chwili 
ogłoszenia - \.vszyscy się do zamku cisnęli -
hylo· to pra\,~dziwc Ś\\·iętD. Książę Józef, bra
tanek królewski, I1trzymy\vaf porządek w mieś-

chał cężko cały !uwq. był zbrDCZDny. Glowę 
mał straszne przecięctą i mózg było widać. Sam
b-or usi!o·wal go podnieść i oglądał się na p-omoc, . 
gdy nagle nadbiegła gromada zbrojnych woja.,. 
kÓ\.V. . . .. 

- l( to tu? -· oz\val się znany głos Sambo
rowi. 

- A, to ty Staszku? 
- Sambor, c.o ty tu robisz? - zapytał Sta-

szka. 
- A cóż, chcieliśmy zastąpjć drogę Niem

com, ale nas stratow::tli i uciekli. Sam \Vigman 
byt z ntm4 i drapnął. zabiwszy Krzesława. 

- Wigman był i uciekt1 
- A uciekł! 
-~- Dokąd? 
- A tam. gościr1cem. 
-- ŚCigajmy go. 
-- z czem '? masz ko{o siebie garść ludzi, a 

on j~"Zcze okolo dw·ustu chtopa liczy. Gdybyś 
mial \\.-ięcej, to już }abym dognat Nicmea i spra
wi·l mu łaźnię. Znam przecie puszczę, lepie! niż 
Niemcy. 

-- Tak! - namyślał się Staszko ~ żeby 
mieć konicę. Czekaj tu, ja pobiegnę do króla. 

Zawrócił konia i poleciał. 

Kolo Sambora tymczasem' poczęli się zbie
rać rozpierzcłmięci w--ojacy I(rzestawa. Wyla
zili z boru po Jednemu, po dv/óch, lękliwie się 
zbierali, mmczeli, narzekali na siebie, ż.e się dali 
tak iacno Niemcom potluc. 

- Nic to n+e szkodzi, - pocieszał ich Sam
bor - Niem:cy nam n.ie itciekną i jabym ich do
gnat, jeno nie z wan1i. \Va.m trzeba podjeść do
brze, \V'yw·czasować się, a nie \V pościg się pu
szczać, ot i Krzesta\\.- pomarf. 

cie na cz·el~;. gwat:dyi: Po odczytanht I<<:m 
tucyi szczęśc~e naroou opisać s.ię nie da. ~· 

. przysiągl na Konstytucyą, a potem . . wez r 
wszystkiCh do katedry św. Jana. żeby zło~~ 
przysięgę. . Obu marszalków wniósł lud na z " 
kach do kośdola, slychać było tylko zew r 
btogosławieństwa. Na kof1cu ()dśpie\vano -r • 

D · " •.tl i eum. 

z 
Mowy, \Vygłoszone na pngrzebie n 

śp. oosła G·łęboeL.iego. 1 

Mowa ad!wokata Wolińskiego: 
W smutku pogrążona Rodzin()! 

Zafobni słuchacze! 
Są straty, które ob-chodzą tylko ritale k' '' 

rodziny, przyjaciół i znajomych - ale są st 
ty, które cale spo.leczeństwo opłakuje. I taką 
stratę wieiką, nad! którą cale społeczeństwo n 
sze ooleje, jest śtnierc · śp. Józea Glę!Jockie 
To też kiedy wkść żałobna się rozeszła, że · 1 
zef Olębocki umarł, \vtedy v.rszystkich serca z 

: zaJę~ły a usta z ooleśc,ią zawołaly: ·"I ten. Wi 
nas opuszcza, który był ozdobą społeczeńs~ 

, naszego, który :i .w przec:iwniJ<u wzbudzal ~ ;j 

· siebie szacunek!" _ 
Tak: dotknął Cię, zacna Rodzino, ciężk' 

ciosem Pa11 Bóg, oo Ci Twoją chlubę ()debra! 
· dotk11ąl' 11ąs wszystkich ciężko, bo zabrał· na 

tego, który tak zacnie i godnie v.rypełniaJ m· 
sce, na którem go Opatrzność postawiła! 

· Do ·celu nadziemskiego, do Boga, jedna IJ1I . 

wadzi droga, pewna, nam wszystkim znana, 
: przez Kpściół ś \V. \\l-skazana - ale do celu zie 
. skiego .. ~tYm celem Jest też i · dobro naroduj, ról 1 

ne prDwadzą drogi i nikt z nas nie \vric, ·która 
. nich na razie lepsza! . 

.. Spdnił'· swe zactanie wobec narodu ten, k 
na tej drodze, którą sam w sumieniu swem m 

: na t. za naJ,· te. pszą i . najp.rędze. j prowadz.ącą doje . 
: lu, szedt, nie Gglądając się ani na· prawo, ani n 

· Ie\vo, z ,odwagą, godnością i poczuciem hon 
· narodo\vej{o! . . . - . 
' . , Śp . . Józef Glębocl\i był czlo~iekiem żela ; 
: zn~go.' i ·n .. iezlomne~o charakte. r~t. ! !'l" a. dw~' 
' ktorą ·on uznał za Jedyną do osrągmęc1a Ieps 
· przyszłości' d1a .,fn~szego narodu. postępowal . 
ważnie ·'~- . godnością i wyską zawsze trzymają 

, sztandar: borForu nar-odowego: 
By l · przY\V'iązanym· Synein swego N aro~. 
Światłym i prawym obywatelem. rozumiti 

. jącym czas· swój i stosunki, w których 
· przyszto · obo"\viązki wypełniać . 

A jest to znamieniem w~aśnie 1ud~i · wy~ze 
go umysłu i może jedną z największych zasłu 

i kruki unosiły się ciągle nad pobojowiskie 
kracząc żJowieszczo. · Poranny, chlodny wlal · 

' powiat po borze. 
W tejże chwili nadjechał król Mieszko 

sobolowej szubie, a z nim Staszko i groma 
wrOjakó"\v czeskich i nieczeskich. Krół · pozn 
Sambora, użalil się śmierci Krzestawa i 
wypytywać się o ucieczce Wigmana, a gdy® · 
"\viedziat ~ię ó wszystkiem, rzek l: 

- I ty, Sambo-rze, podejmujesz się go d 
ścignąć?! 
~ Czem~u n te, bylem ]eno · miał .ze trzys 

wojaków, umiejących dobrze chodzić. Wigm 
pójdzie gośdłlcem ku gontynie Lelum-Połełu 
bo puszczy nie· zna; ja pójdę na przelai F zas 
pię mu gdzie drogę. · 

- Dam ci konnicę czeską - rzekl króL . 
- A jak konnicy nie chcę. Cobym ja z n 

robil w puszczy! Nie~h sobie konnica śd 
.'\Vigmana gości!lcem, ja mu piechotą zaskoc! 
drogę. . 

- Więc d-obrze. Dam ci dwustu ludzi, 
W'iQcej dać nic mogę i niech cię Bóg prowad 
Jakoż wydano natychmiast rozkazy i prz~ 
Samborem stanęło dwustu polskich wo!ak!W 
ubranych w pancerze, · w kożuchy. uzbrOJOil. 
w luki, proce, stryczki, maczug<i, toporY, Wł 
i~~ ' 

Dzie.Ii był już dobry i slotke przedosta\ł-a~ 
ło się · przez. drzewa, ogrzewając mocno. ~~ 
Samoor i Staszko żagłębili się na czele po«!~ 
rzonych im wojowni)<:<\w w = . czną puszcze,~. 

Jazda czeska i starszyzna, uporządk~wa~ 
szy nieco zdDbyty oooz niemiecki. puścłfa . 
znacznie później gościńcem w pog-Dfl "za V/li 
mauem. · · · , 

· · (Clą~ dałuy , nast.,t) , 
. Rostr~egł leżącego l(rzesława i podb-eg~ ku i 

nemu zobaczyć, cz~.r żyie. Z:vt Jeszczt .. , oddy-

Jakoż stary \Yoje\\'Oda westchnął głęboko, · 
zajęczał cicho i Z\\is.nąt truperr1 na ręku Sam-
hora. Przez puszczę p-rzegląda-ł już szary śwłt 



·edy ktoś czas swój potr~ebny jego i \varunki 

1 :~zumie i, pot.rafi :v~snu~. z nich wątek sVv-ych 
·~ obO"viązkow 1 stac stę \viernym tych obovnąz-

. ł ]<Ó'\\' sługą. . . . 
l, OdY śp. J ó,zef został pos.lem i usłyszał na 
r arenie parlamentar!1ej. słowa, ciężko krzywdzące · 
1 11asze prawa boskte .t przyrodzone a srodze u
' w·łaczające honorowi calego narodu. wtenczas 

z ś:więtym ogniem i zapałem sta\vat \V obronie 
naszych praw .i naszego honon1, a gdy jako 

e Jnawca stał na trybunie parlamentarnej, \\:iedy 
l mo·ina bylo o nim PO\Viedzieć słowy ,,~ieszcza 

11aszeg-o Kornela Ujesk.iego. w skargach Jerem1e.:. 

go: . o • • 

Jerem1enueu krew wrząca skoczyła do skroni, 
i' mniemaJ, że miecz dierży archanielski \V d toni! 
I okiem iskier pdnem spojrzał po narodzie, 
1 mniemał, że w nim duszę on bije jak w wodzie! 

n I podobało się Opatrzno~ci tego tak gorącc
;ro serca współoby-watela i wspó~pracownika 

· wyr\v-ać z pośro.ctka nas. Niespodzianie jak gorm 
· z pogodpiego nieba cios ten nas uderzy l i dta te
: ·go tern dotklhviej w nas ugodzir. 

Widzieliśmy Go niedawno tak rzeskiego, tak 
d -wobodneg.o! . }(tóżby sięl by spodziewał1 że już 

·wten'Czas anioł śmierci zaczął dla!'t odch:ylać 
k' ,deko trumny, w której dzisiaj zwłoki jego leżą? 
l .Ze to serce, które tak gorąc-o biło dla 11arodu, 

tak ,prędko bić przestanie? .Ze te ręce, które tak 
prawdziwie po polsku przyjaciół i znajomych 
dłonie śdskaty, tak. prędko skostniate - opadną? 
.Antoł śmierci .kosą nieubłaganą przeciąt .nić . Je
go żywota i ściął d1a nas zawcześnie ten kt~s, 

elli tak bogaty \V ziarno cnót i zasług obywatelskich 
ói n~ przestrogę i naukę tych, któryd1 życi.e płon
a ne i czcze. 

Jak z każdej ważniejszej chwili, tak i z tej 
. należy nam wydobyć dla siebie naukę. Mimo 

Ui :alej gorliwości, iak.ą znajdujemy w s~okcze(I
ce .stwie naszem na polu pracy narodowej, z żalem 
i n i \'.tstydem przyznać musimy, że są jednostki, 

które mimo s"·ego sfosunko\vo młodego jeszcze 
'· wieku już po-szli, że się tak wyrażą. na emery

elal xurę. 
z Zebrali sobie trochę grosza i oddawają się 

·teraz życiu spokojnemu, nie troszcząc się \Vcale 
·10· tD1 co się koło nich dzieje; mimo zdolności, 

ią mimo zdro\via dobrego, mimo wieku młodego, 
· mimo tego, że stosunki majątkowe poZ\\ 'alają im 

da 11a to że nie potrzebują w 7...ad1Jych obO\\riązkach 
Jit·j .szuk~ć środl~ów swego utrz::ma.nia a wię~ dużo 
~ '\volnego maJą czasu, usu\V'aJą s1ę Dd pracy pu-

bltczneL \Voląc sybaryckie pro\vadzić życie. 
ze Dzisiaj 'to powinni oni. przybyć tutaj, uklęknąć 

11rzy trumnie tego niestmdzonego bojownika,· 
;który sile sw·e starał na . służbie Ojczyzny, po- · 
\Vinni rękę s~voią podnieść d<)' góry i' w obec 
Boga i Narodu' przysięgnąć, że od' dnia dzisie-i~ 
·szego pójdą za Jego przykładem i obowiązki 
swe dla narodu wypełniać za'\vsze i wszędzie 
~dą. ' 

O}ców naszych Wielkich Boże: · Czyż dla 
spełnienia Twych nietibl'aganych a jed,nak spra
wiedfrwych, srogich a jednak świętych dla JJas 
wyrok6\v wobec nieszczęśliwego t biedn~go na
mdu naszego potrzeba byto, ażeby ten ,,- sile 

·wieku jeszcze bedącj· · bojo,vni.k na .nl\vie pracy 
naszej narodowej pa<U tak \:..:cześnie pod nieu

' błaganą kosq śmierci? Taki okrzyk z piersi· na
szej z boialej na wiadomość o śnlierci śp. Józefa 

s · Się wydobyl! Tego nam Bóg za zte nie poczyta, 
bać to ludzkie.. Ale w ·ido{:znie potrzeba byto 
t tej ofiaYy, kiedy Bóg tak chcial. 

A teraz ż.egnarn Cię śp. Józefie w imieniu 
obywatetSt\Ya calego i to nie tylko Księstwa 
naszego, ale i całej ~naszej Ojczyzny: żegnam 
Cię w imien·iu Twych braci -- żegnam Cię w i-

·mneniu wspólnej naszej matki Polski, która w 
d smutku pogrąiJona ptacte razem z .. nami nad 

Z\V(nkami jetlnego z najlepszych Svvoych synów! 

~
~· Czemże wywdzięczymy Ci się za Twoją tak 

~orHwą pracę · ok·oJo dobra naszego? na tym 
i S\Vr:.cie pjuż. rnaczcj wywdzięczyć Ci · s.ię nie 

1110z.emy, jak. że nietylko dzisiaj nad grobem 
~~ 1\voim ale i w przyszlośd często , .vestchniemy 
gdl za_ zbawieujem duszy Twej de Pana zastę:p.ó\v 

·c tnowiąc: · · · · 

.~1 ~i~czrry. odpocl:y-11ek. racz C~ ~~ć .. P~nie, . 
a~ a S\v·1at!osc \Ytekmsta mech C1 s" 1-ect na 

\vieku \·deków. Amen! 

ił Mowa p(}sła Ber·n. Chrzanowskiego: 
, . Byt to mąż naprawdę męskiego setca, mę
~kr~ ducha, męskiego charakteru. - Nie by1o 
\\1 .nim nic tklwości, nic z miękkości uczuć, le:cz 
dzrwr1y Pat\O\vat hart; żydowa wałka już w 

młodych toczona latach wyrobiła w nim pe·w·ną 
na pozór szorstkość; nie umiejących go zrozu
mieć, odstręczat nią, rozumiejących kazał siebie 
szano\\:ać. 

Cechowała go niezwykła PO\\·aga; jak gdy
by nie znal ni wesołości. m rozrywoki. ni uś
miechu, nie umial myśleć i mó\\"ić, jak tylko o 
sprawach \vażnychi spotecznych. o rzeczypospo 
tej napra\vie. Spotkałem gq \\ dzieli zgonu; i 
\Ytedy treśCią tej ostatniej krótkiej rozmo\vy by
ła parłamentama praca i praca nad ludem. 

Nie byto w. nim nk ze znużenia, nic z wy
gody, nic zniewieściałości, choć życie było dlań 
t\\·arde, nie skarżył się i nie narzekał. Nic czynil 
też nic, ooby z tq jego męską postacią nie lico
'"·ato; żyv.;ot jego odpowwiadat gf.oszonym za
sadom. Mąż to byt. jeden z tych, którzy ani z 
soli. ani z roli, ale z tego co to boli wyrośli. 

A taldch ,,·Jaśnie, którzy z tego C() to b-oli 
\\-yrastaj.ą, dzisiejsza w)·maga ch wita; a nie ma 
ich! Na nic \Vam bo" icm naJmędrsi, lecz rrzy
\\ · iąJ,ani do dobytków i zbytków i nte zaJ)Omina
jący o sobie; na nic ludzie najgorętszych serc, 
lecz mękkich usposobieit; nam takich przcde-

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachoditieh. Warmii i Mazur. 

Starogard. Coś zupełnie no\Yego! Urzę
dnicy ba\viU się dotychczas na kręgielni p. Przy
szewskiej, lecz po ostatniern posiedzeniu towa
rzystwa \\"szechniemieckiego udali się do Odan
ska o zapomogę celem zbudowania dla siebie 
nowej kręgielni, tlórnacząc, że tutaj dość kręgiel
ni istnieje, jednakże jedna dobra znajduje się w 
polskiem ręku. dntga jest za licha. W Gda{lsku 
przyrzeczono podobno ur7ędnikom dać p-ienią
dze na kręgielnie. 

Pelpłin. Do Rożentala przeniesiony p. nau
czyciel Swieczko\\·ski z Czarnegolasu, Dyssarz 
z Rożentata do Skurcza, Kosbierski z Grabowa 
do Czarnegolasu, vVetki z \Vdy do I(ulic. 

l(ościerzyna. U w•taściciela dóbr p. Teinp
skiego towili \\' jeziorze Ktociczyr1skim ryby ro
botnicy August Gostomski i Pelpliński. Go
stornski \\ .. ypad1 przytern z tódki i utonął. Po
zosta\\ii żonę i troje małych dzieci. 

wszystkiem, jak on byt, potrzeba; wszędzie, czy Miełtyn.. Naupczyciela p. Guzińskiego 
to przy plugu, rzemiośle i ucz.onych za\vodach; zrzucoi1o z · urzędu, po 28 latach służby . . Sądl 

Z WieL Ks. Poznańskiego. 

dla wszystkich, dla tO\\"arzyst\v i całego spolc·- dyscyplinarny \V Bydgoszczy zarzucil mu, że 
. czeńst\l.ra, dla tego spO!eczer'lsfwa gnębionego ·a dnia .

0

3 . września . 1902 r. zdejmując (po sedanie 
broniącego się, letz \\· akzącego czasem, Jak _ chorągiew z p·oddasza, nie zwinął, tylko rzucił w 
gdyby ze zwątpi~;niem, jak gdyby bez zap.a!tt, kąt. ·. Dald. że w ct·niu 2 września 1902 · (sedan) 
bez ·wiary. o na rozkaz · głównego nauczyciela p. Mikołajcza ... 

Dla niego. byt ·on urodzonym przodowni-' · ka natychmiast nie rozpoczął patryotycznej uro
kiem; on męsko-ścią S\\·ego ducha i siltt idącyc,h czystości. \V końcu, ze na rozkaz p. Mikołaj
ze{l słóvv mógł tych tracących może czasem ser- czaka 'nie nacisyłał. mu zeszytów do przeglądu. 
ca w walce pod11iecać, m6gt u wątpi~icych \\ia- · Pan Gnzit1ski bez na.g"any przez lat 28 pełni~ obo-

. rę podtrzymywać, dą,vać ją, za·palać ich i na- : \1\o~iązki nauczy:cie)a i taka cpotkala go "nagro.-. 
przód prowadzić; bo sarn \\ walce nie nużył się da" . 
i nie słabł nigdy, lecz męż . .nial. rósł, potężniał, Gniezno. Tyf11s wybuch między żołnierza-
bdo'"'atka \\'obronie S\\·oi.::h była jego ŻY\\: iolem. · mi pułku dragonów. W sobotę 2D żołnierzy za-. 

· I dla tego jest zgon jego tal\im wielkim dla niesiono do lazaretu. 
nas wszystkich ciosem. 

Jest nim przedewszystkiem dla nowego na
szego spoleczef1stwa, młodszej braci, tej. czy to 
budzącej się dopiero w zaraniu społecznego ży
cia, czy to garnącej się już do spotecznej pracy. 
On chciał ich poznać i zrozumieć; \\"iQc zbliżał 
się dn ·ni.ch; a mi at tę zd·olność zrozumienia kh 
myśli, r~ojęć i uczuć, mial ten dar trafiania swe
mi sto'\varni do ich myśli, pojęć i uczuć, cmfwyp 
nich iskier, przemieniania tlejącego ,,. ich du
szach zarzewia w jasne plomienie; on ni~cstru
dzcnie z 'iVkca na \viec stiiesząc sprawia!. że 
cerc tysiące dla Połakó\v gor~1cei bić zaczyuato, 
że uczyło się od niego tysi<tcc urnystów, jak i 
jaką walczyĆ bronią. 

A nie olśnic\val gładkością i btyskotliwo
ścią stów. lecz silą przekonania porywał .; nie 
wywoly\:vaf wymową zLmnego podziwiu, lecz 
gorące czynu pragnienic \Y duszy tego timHo\\·a
nego ludu kładt 

I to było jedyuą pTzyczyną, dla której jak 
czarodziej lud za sobą pociągał, to bylo powo
dem, że htd w jego sztandar \vierzyt. że bytby 
za nim jak żolni.erz za ''Nodzem ukochanym w 
ogie(t szedl i zdobywal. 

Jest wreszcie zgon jest stratą dla tych ·, któ~ 
rzy naród na!SZ \.V parlamencie niemieckim zastę
pują., a w których imieniu prze-mawiam. On to· 
przeckż zmust.ał st~w sw:vch potęgą przeci\Uii
ków~ do stuchania siebie a s-lowa te jego ostre i 
gorące kłuty kb i pality; więc też, kiedy teraz 
dopiero naprawdę otwierało się przed nim tej 
walki pole, on był tam wyzuaczony na pien,·
szego bo.iownika. 

Jest na koniec zgo11 jego bólem dla całej 
Polski. Ona patrząc zdala ua nasze boje1 odczu
wając wszystkie na własnej ziemi zadawane 
nam rany i upokorzenia, drżąc o nas serc milio
nami nndmiarem uczuć przeróżnych \'\··zburzona 
oczekiwara w czasach ostatJtich, nadsluchi\\'ała 
niecierpli\-vie od nas głosu, szczerego, śmiałego, 
męskiego gt6Stt, któryby chociaż. część, choo 
o<irohine tych uczuć. pierś naszą rozpierających, 
z niej wyrwanych, a \\- s.f.o\\"R zamienionych ci
snąl na świat tak. aby w nim rozbrzmiaty ... ·; i 
doczekała się tego nareszcie; oto rozlegty slę 
slowa tej potę7..nej jego ostatniej mowy, orla ~ia
lego przypominaJącej, i poszły ku Krakowowi i 
Warszawie, na calą tak przez niego ukochaną 
polską ziemłę. 

Dzied tej z}emi jego imienia też ne zaporrtm~ 
a ona niechaj om 1ekką będzie. 

.· Wiadomości ze świata. 
Z parlamentu. Pier.,rszc posiedzenie parla

.tilentu odbyło się w cz\vartek o godzitJeie 2 pc," 
po:łudni11. Zagai{ je najstarszy wiekiem pose~ 
\;v' interfcłd z Menkin·a. / 

Stwierdzono przez· wyw.otanie obecność. 311 
posłów, a więc \Vystarczającą liczbę do prawo
mocnych uch\\-al. 

C'\ Następne posiedzenie naznaczono na piątek 
2 godzinę. Przede"\.vszystkiem będzie \\-ybór 
prezydyum i sekretarzy. 

Poscl Benner przygoto\,·ar wn iosek, aby 
żo.tnierze Jadąc na urlop mieli WlQiną podróż. 

Z ,rótnych stron. 
Brackeł. \V kopalni "Schleswig" zjechat kosz 

r.by t nółgle i uderzył silnie, prze7. co dużo górników 
, po./'amało sobie kości. 

Dortmund. · Górnik Jiesse spadf zt: scttod6\\' i u
marł sklttl<iem wstrząśnienia mózgu. 

Hofstcde. \Vyśledzono, że książkowego Scheł-
0 lenberg-a za.rhordowaf robotnik Karol Weitz ze wspót

udzialem Schomburg:a. Obu aresztowano. 

lalatnie wiadomo-ści. 
C e d f n i a. · Z powodu ulewnych deszczów w~

zbiane rzeki pozrywały mosty i wyrządziły doiu
szkody w ooład.t. 

N o w y J o r k. Angielski krzyrewnik ,._flora"" 
z oowodu mgły wjechał na mieliznę i URrzązt. 

B e r l I n. Pomiędzy posłami do parlamentu jest 
133, któr:n· J}oraz pierwszy zostali wybrani. 

B e r l i n. Młnłster oświaty rozporządził, aby 
wszystkie wyzsze szkoły Pr-us. zbadane zostały J}Gd 
wzgłędem zdrowotneg(l urządzenia. - A\arynarka' 



Tewarzystwe św. Barbary w łłerfen 
tJodaje swYm czlottkom do v;riadomości. iż w niedzie
le cbJia 6 grudnia przystępuje T uw. wspó~nie do I(o
D1,1ln!ii św. na rannej mszy św. o godz. 63-'2. Uprasza 
sr~ wszystkich czlonków ,ażeby wszyscy do Komunii 
św. przystąpili, gdyż ksiądz proboszcz sobie tego ży
czy. Tak samo uprasza się chorążnych, ażeby z 
chorągwią się stawili. Jeszcze raz uprasza się wszy
stkich czlonków, ażeby do Stolu Pańskiego wszyscy 
przystąpili i każdy swój oznaczek za.fożyl Szano
wni" czlonkowie pokażmy, że wiara polsko-katolicka 
w nas nie wygasla a sprawimy sobie i księdzu pro
baszezowi uciechę przez to, iż licznie do Stofu Pań-
·skiega przyst-1,pimy. Z ar z ą d. 

Wiec pulski w RobHnghausen 
: .odbędzie się w niedzielę dnia 6 grudnia o godz. 4 po 

pol. na sali pana W. Schibbe przy ulicy Bachumer 
Str. 9. Na wiecu omawiane będą sprawy opieki du
chownej i inne \Vażne sprawy, tyczące Polaków na 
obczyźnie. O liczny udzial Rodaków z Roblinghau
sen, Eickel, vVanne, łii.illen, Iiordel, Gtinnigfeld i calci 
okolicy prosi Związek Połaków. 

---------------
Baczność Rodacy w Dortmundzie. 

W czwartek dnia 10 grudnia odbędą si-ę wybory 
tło sądu procederowego. Na odbytym wiecu 'v nie
dz1elę 29 listopada zostalo uchwalone, abyśmy Pola
.cy w Dortmundzie postawili swoich kandydatów i na 
nich jak jeden mąż swoje glosy oddali. Naszymi kan
-dydatami są następujący Rodacy: J. To.mczak. mu
rarz. W. Kaul, kowal. St. Banasiak, koJodziej. S. 
ł(oz.ł'owski, robotnik. J. Chmielewski, stolarz. l. 
·pieprzyk, siodlarz. J. Kubiak, murarz. J. Stryjwąs, 
robotnik. w·. Borusiak, robotnik. \V. Lewandow
ski, kolodziei. M. Przybylski, robotnik. W. Turkow
ski, robotnik. P. Tamborski, kowaL Sz. Jęsiak, pod
mistrz. .N\. R.atajczak. robotnik. J. Olszak. robotnik. 

Rodacy w dniu 10 grudnia glosujcie tylko na swo
ich polskich kandydatów. Zarazem donosimy, iż w 
niedziel-ę dnia 6 bm. zaraz po polskiero naboż.eflshvie 
wieczolTern o go<lz. 6 odbędzie się 

wiec polski 
na sali pana Pelera, ul. Wilhelmstr. nr. 24. \Ve wto
rek 8 grudnia odbędzie się drugi 

wlec polski 
na sali p. 1 rotta, Osterholzstr. nr. 60. O liczny udział' 
prosi K o m i t e t. 

NB. Dobrze nam życzące gazety prosimy o po
wtórzenie tegoż. 

Wiec Zjednoczenia w Oberhausen 
cdbędzie się dnia 8 grudnia (w Święto Niepokalanego 
Po.częcia Najśw. Maryi Panny) o godz. 7'212, zaraz 
po nabożeństwie w lokalu p. Kleina, przy starym ryn
ku (Drei..-Kaisersaal). Porządek dzienny: l) Ustawy 
knapszaftowe: referent Brzeskot. 2) Porównanie 
przypadków kalectwa w górnictwie w Niemczech a 
w Anglii: referent Regulski. 3) Rozmaitości. Na po
krycie kosztów zbierane będzie 10 fen. wstępnego. 
O jak najliczniejszy udzial Ro-daków z Oberhausen i 
okolicy uprasza "Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Towarzystwo gimn. "Sokół" w l(astropie. 
Zwyczajne posiedz.enie odbędzre się w niedzielę 

dnia 6 grudnia r. b. o godz. 4 po pot w lokalu posie
dzeń. Ponieważ to zebranie będzie astatniem w bie
żącym roku; a ponieważ są ważne sprawy do zalat
wienia, przeto upraszamy szan. druhów o najliczniej-
szy udział. CzaJem! Wydział'. 

Dom murowany 
wraz z chlewami przykryty dachówką, póltorej mor
gi ogrodu, a chcąc, to można dostać trzy morgi. Bu
dynki latoo budowane, zaraz do sprzedania. 

J. B i a ł e c k a, Oostyń, ulica I(ropska. 

P ()lska słuzą~~a 
znajdzie od zaraz miejsce. 

Paweł W awrocki, t ech. dentysta, 
Herne, Heinrichstr. l. 

~-~-----------·-···----·---

Paweł Nawrocki, 
teeh. dcP..tysta, H e r n e, łieinrichstr. l, narożnik 

ulicy dworcowej. 
Wprawia sztuczne zęby, plombuj-e, zatruwa, czy

ści zęby, i rwie bez bólu. 

·poLSKA SL t1Ż4CA 
która wa prace doroowe, może dostać dobrą i trwalą 
sluźbę u polskie);o państwa. Z~Xoszenia ustne lub li
stowite do cksp-edycyi "Wiarusa Polskiego" w Bo-
clmm pDd lit. B. B. 21. · 

~·········· V····· 1904 1904 
Ścienne 

Kalendarze kartkowe 
do dziennego zrywania sztukę po 50 i 60 fen., z prze
sylką 30 fen. więcej, poleca 

księgar:aia nWiarusa Polskiego". 
Adres: "Wiarus Połskł", Bocbum. 

Służąca Polka 
umiej4,ca r;ot.Gwać., )lrać i prasewać Jł(9'frzeena Eltł 
potsldego pat1shva. ZJ:d'oszenia Jtn1Y:Jmu'je ekspedy· 
~ya .,,iVłamsa Pelskiego" w B9chum. 

~~--~~- Kawaler ~--= 
27 ta1: liczący, posiadający 2000 mr., szuka dla braku 
znajomaści paf1 na tej drodze towarzyszki życia. 
Panny, mające chęć w·y_iść za mą-ż, z gotówką 1500 do 
2000 mr. lub posiadający jaki interes, we wieku 18 do 
25 łat, zechcą swe zgłoszenia ile możności z fote-gra
fią nades.ł'ać do El<spedycyi •• Wiarusa Połsldego-'' w 
Bochum pod literą M. N. E. 50. ---·------•••. --~----·Q -Gwiazdka! Gwiazdka! 

Towarzystwom na obczyźnie · 

lWa ;;-wiazdkę. 
Kto ed dzisiaj zalrnpi odemnie Juaszyaę de sz~·

cia, otrzyma 7% taniej, choćby na odplatę; gotówka 
czyli w trzech miesiącach 15% taniej. Karta Pont;~ 
wa wystarczy a przybędę. 

Z szactmkiem 
W A L E N T Y N O 'V A K, 

Ałtenessen, Bruckmannstr. 8%.. 

Baczność Bracia Rodacvt 
Polecam szanownej pubLiczności w Gełsenk:irchen l 

ł okolicy mój bogato zaopatrzony 

skład mebli, ' 
rozmaitych szaf i szafonierek, piece do gotowania 
wszelk~ch r.zeczy domowych. Proszę mnie jak@ R:oua: 
ka popwrac. 

A D A M B A R T K O \\' I A 1(, 
Gełsenkirchen-HiiJien~ Wanner Str. 243. 

Rodakom daje się także na odpłatę. ł 
polecamy maJe obrazki świętych, (kolendowe), do 1 

rozdania dzieciom prz:r uroczystości gwiazdkowej .. ł Blw~k ....... ~1·c~.n1·e • ... 
po cenach hurtO\\'nych począwszy od 1,00 do 5,0B mr. ł eJ ~ &M WW "'"" .,w V 
za 100 sztuk. O rychłe zamówienia prosi ksie~arnia b 
"Wiarusa Polskiego" w Bocbum. (io * 4;1~ ~~ -${~:\~%~ SZ;f O~ 

Adres: "\Viarus Polsld", Bochum. l 
'llllł_,e.~. . ,.a, .. _·1:~ ' .. ~' .·· ~. , _ .. tll!ltflillf. . at usuwa się wszystko., jako to: krosty, piegi, liszaj itd 
~~q~~ Jltlł.JJIIal ~ a zostaje pleć piękna, gdy używa się mydło »LrutOłtn" ----------------..::.'..::."' :.:.:···-·:..:.:· ·-:: .. =-~· -· f mydło ziołowe oraz mydło kremowe, z fabryki perfum 

Onlosz·.enl'e gw·I· A.zd.vowe.' ~ "Lydia" w Berlinie, prawdziwy kawalek za 50 fen la~ 
~1 • lOt o.. 1 - Mydlo nabyć inożna w uBazarze Poiskim" Agnie. 

l szki Kunz w Bitterfeldzie, ul. Burgstr. 44. S 
Donoszę szanow1 ym Rodak{)m w Bruchu 

okolicy, iż llfJJi-fiJIJłl-łllllłJlllł!JIIIłJ-. :a~ 
i : Aby nie być oszukanvm ł "' 

są Już na składzie, na co zwlasz.cza także szatro .. ł ~- .· prJekonuscie !.·· 
wnym to'\varzyst\\e{)m zwra:can1 uwagę. ; l!le ~ Jllł 

l Z Y D O R I( A L O T A, j IW ·sis pijąc wódki B. Kasp1•owicza, IIII' rtar 

+1ł·~~ pierłłiki gwiazdkowe *: ·~~ 

mistrz piekarski, t N czy takowe l'zec.r.ywiście odemnie po- Jll 
Bruch-Reckłingh. uUca Forełlstr. ur. 17. i 11 chodzą, gdyż tysią e litrów l 

B 
_____________ R______ i łłł najlichszych naślado- 11 
a.czność odacy w Bruchu. 1 ~ nictwa nalewają w butel· l m 

Dła korzystnego zakupna, mogę teraz taniej ~~-. ~ ki Odemnie pochodzące, ' 
~przed~wać jak ni~które wielkie sklady_, i iabryki, ,. spredawając jako moje. -
Jest w1ęc teraz ka7Aiem~ da.na spo~bnosc. być u · 11\ l 
swego Rodaka dobr~e011 !a;~ ::~sJuzony. !Ji B. KASPRO\VJCZ, - ~ 

Wielki wybór rozmaitych cieplych trzewików łłi ~ ! 
dl d i · III( Gniezno, Berlin, Hamburg, ar'. r-· 

a z eci JUŻ za 60 fen. i wyż.ej nawet polskie bambo- .Jllll Fabryka, Friedrichstr. 94 a. Sehleusenhof, 1111 ' 
sze mam na składzie. tllJ.( ~tt 

·wielki wybór cieplo-futrowanych pantom dla q składy. de~al., Prob~ernia i Filia 1114 
niewiast w kolorowej iub czarnej skórze, już za 2,SO Ił· . prGbiei·ma. sprzedaz butelkowa. dla eksportu. Ił' 
nu. aż do 4,50 mr. dłat~flll( CIJIIfCII.W tlilietfttftt.')RQ}CDilfl!lllt · 

Wielki wybór suidennych trzewików wysokich ,..,",_.M.JiiJll.qJ!ii11JJI.q..JIU.J!8JU§IJI!IJ.JfU · 
dla niewiast z dobrą \vysoką obsadą z skóry · i laku 
juź za 4,00 mr. i wyżej. 

Wielki wybór dla mężczyzn wszelkiego ro\lzaju 
obuwia sznurow. trzewiki jako też kamasze, wysokw 
na przegubi14 zatem dla każdeg-o pasowne bardzc 
trwale już za 5,25 mr. do 12.00 mr. · 

Wielki wybór trzewików i butów z gwoździamj 
do kopalni tylko w lepszym towarze i wyrobie spro
v;·adzam. 

Mam także polskie lmt":\r na składzie, które nie
którzy Rodacy tutaj JUź nus;q i z id! dobroci j.e ka· 
żdemu polecają. Polecam także mój warsztat w któ
rym wykonuje rozmaitą robotę podlug miary pod 
gwarancyą. Reperacye robie na życzenie zaraz .. lo
łówki dla niewiast już za l ,20 mr. i wyżej, korki 50 i. 
Męzkie zolówki już za 1,70-1,90 mr. korki 60 ien. 

Oprócz · tych tanich cen które podaję. dostank 
każdy odbiorca piękny kalendarz ścienny, jako po
darek na gwizdkę. 

· Zatem polecam slę szan. Rodakom laskawe..i pa
mięci, gdy będą obuwie potrzebowali. gdyż tylko rze-

Dla oszczędnych gospodyń. 
WYSylamy tylko dobry i trwa.ł'y towar za 

pocztową. 
10 mtr. niebielonego barchanu 75 ctm. szerok .. 

3,15 mr. · 12 mtr. p.lócienka na pościele w ladne krat~ 
ki 5,40 mr. 8 mtr. inletu na wsypy czerwone i w ró .. 
żowe paski 6mr. l funt czarnej welny na pończo<:h~7 a 
2.25 mr. l tuzin ręczników 50 X 110 ctm. wielk. 3 IJ1, 
lO mtr. linonu 83 ctm. szerok. 4 nu. 10 mtr. linon!J. u u 
cief1szy wyrób 6 mr. Derkę do spania 2 funty dęźk. 
3 nu. Obrós na stól w kolorowe ladne pasy 130 X 
170 wie l k. 1.95 mr. Prześcieradlo kolorowe ladny de·· 
seń 2 mr. l parę kolder na lóżka biale. z czerwonyrr.; 
brzegiem 6,80 mr. l parę bialych kolder nadzwYtf., 
\\'ielk. 7.20 mr. Zamówienia od 25 marek począwszY· 

Schre."ber i Spółka Nast., Herne. 
interes chrześciański. 

Baczność! - Baukau! 
telnie obsluguje Dom z wjazdem, stainią, i lokalerr; do skla .. · 

Ludwik. K.ubiaczyk, du, jest przy ulicy Oststr. w Baukau. przy bar·· 
m i s t r z s z e w s k i~ d · k' · • · d da • '7 ł ć o M ary a 11 ska u l i c a przy kościele katolickim, z o m s · leJ Wptacle o sprze ma. JJ ,giasza rn .. 

naprzęciw skladu obrazów P. Szymańskiego. ina się w Baukau, przy ul. Oststr. nr. 2 (w skla· 
----~~-----------------------------------------------------------------------------

Szanownym Rodakom polecam mój 

wielki wy bór roznu.titycb materyj 
tfi ttt tt& na ubrania, paleloty i spodnie, ielt ~ ~ 

które pod gwaranerą odrabiać h~dq. 
Dalej polecam we wielkim wybor~e gotowe ubrania, pakttoty :i 

spod•de, cieple żakiety, gacie, koszule, szkar1•ety, r~ka,l'łiez.Jd, 
~zelki, li:I .. awaty, eltustkł, oraz ws.zystkia inne n~, e czy dla nJ~żezyzn. 

Przedewszystkiem zwracam uwagą, na mój 

wielki wybór ubrań i paletołów dla chłopców, 
ud najmniejszych do najwi~k::;zych. 

Ro4acy! sko:t•zysta.,jeie z te.i sp-osobności. 

W ojeieeh A. Polffaio"Wski~ 
w Boebum, Allem;tl·ast~e 13, pomiądzy pocztą a dworc@m "Gu~!Sstahl••. 
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Nabożeństwo polskie. 
Przedruk dozwolony. 

HERNE. 
Nabożeństwo polskie z kazaniem dnia 6 grudnia 
p<tludniu. Sposobność ·do ·spowiedZi codziermie. 

MENOE DE.· 
W niedzielę 6 grudnia o ~odz. 8~ Msza św. dla 

laków z kazaniem. 
KA·RN AP. 

Sposobność do spowiedzi św. będzie od ponie-

~
'alku 7 bm. po poludniu. W wto.rek J..'~.t święto .M.atld 
klei po poludniu o -g-odz. 4 nabożeńsfwOt z kaza-
n . . 

· ESSEN. 
W kościele św. Gertrudy odbędzfe s!ę w niedzielę 

bm. o. godz. ~4 .nabożeństwo polskie. 
WEITMAR. 

W priyszly p<)niedzialek 7 bm. po poludniu i w 
rek będzie sposobność do spowiedzi św; We wto
o godz. 4 po poludniu nabożefiStwo polskie. 

B ULMKE. 
W niedzielę dnia 6 ~rudnia nabożeństwo z kaza

m i sposobność do spo\vjedzi. 

·u O EN·TROP. 
Sposobność do spo\viedzi św .. 13 grudnia. 

Towarzystwo św~ Barbary w Bochum 
i swym czlonkom, iż spowiedź odbędzie się w 

pbotę, dnia 5 gru'dnia po po.ł'udniu, a wspólna Ko
~nia św. w niedzielę rano w kościele klasztornym, 
~bez chorągwi. Po poludniu o godz. 4 nadzwy-

~
. zebranie w lokalu zwyklych posiedzef1, celem 
odu uroczystości naszej · Pattonki. Będzie stó
Y _od~zyt, . p~zen~<?wienie i r~li~iiny śpiew. Spo
ac stę nalezy, IZ czlonkoWie liczny udzial we
w spowiedzi i Komunii św. Na·· uroczystość za-

. ~ się cz.ł'onków z żonami i dziećmi. Goście mile 
lil~ani. . · . Z a r z ą d. 

r.. .Bractwo Różańca ·św. Polek w Kastrop 
~nos1 swym Siostrom, iż w niedzielę 6 grudnia od-

·,. ~zle. się nabożeństwo różańcowe; po nabożeństwie 
rame. Także będzie nabożeńshvo w święto Niep. 

. P. (8 grudnia). Niewiasty, które mają zamiar 
~· ~pić do. grona naszego, Qiech przyqędą na zebra
. .a chętme do Bractwa różańcowego wpisane będą. 
~, iak najliczniejszy ·udzial w nabożeństwie i zeb1'~- · 
. upra~z.~sj_ę. ~~-.f!.!.~.!2.w~ .. ?....~~~~ 

Koto śpiewu .. L~ a" . w Oberhausen. 
W niedzielę dnia 6 grudnia przed pcJudniem za
DO sumie odbędzie Się· zebranie w sprawach bar
. wążnych, a więc jest pożądanem, ażeby czlon-
e w~zyscy się . stawili. Zara.zem od~dzie się le-

~ć Śpiewu (nąp·ewno). Goście mile widziani. 
polskiej pieśnL · Z a r z ą d. 

---··-· -·--........ ··-... ~ ... ···------· .... ··------ -·- . 
_Towarzystwo g,imn. ~Sokół" w Wanne l 
1 .s~ap. dr~horn •. iż w. ni~dzielę dni.a 5 grudnia 

ed
1
zte ~Ię w lokalu posiedzeń p. Marzyny o ~odz. 4 

·• pa Udnm zebranie miesięczne, na które się wszyst
.. tih : ~ruhów najuprzejmiej zaprasza. Goście mile wi
- , ~m •• a szczególnie ci. którzy się na druhów zechcą 

'scac. Na zebraniu będ4 ważne sprawy omawiane. 
zolem! Wy d z i a l. 

~ . . Tcwarnr~two ~~ lml" . •. Ś.O~Ót" w .Herne 
IJ~st S\r · r· ~ :.::.; , '":·,c;rn or ~:z .~\u-d.:·kcm, iż w niedzie!G 

·· ~~s~? grudnia. jest· posiedzenie w katoliciderh domu 

l
arn t ~a g-órnej sali o godz. 3 _po poludniu. Zapra
le Y _wszystkich czionk.ów o. raz Rodaków. Goście 

Widziani. C zolem! Wy d z i a r. 

n!·ract.~vo --Różańco,;;-p~·~;-;·~W ~tt~u~chei4 
Ś\\: , swyrr:t Siostrom, iż. we wtorek, dnia 8 ~rudnia 
/~to N1ep. p.N. P.) po po.fudniu o ~odz. 3 odbę-

ZVs~~- Zgr?madz~riie w s.zk6le, przeto uprasza l-~" 
·b. te Sto:stry .. b_ez wyJątku, ażeby na zebrnme 
Wi~ly, Pomewaz. JCSt .bardzo .ważna sprawa do o

'!' ~a. 
Tow -------- --------·----~ ·-

lnain ~rzysctwo św. · Stanisława Kostki w · Coorl 
Ucln1.1<l swym c71oukom, iż .w niedziel~ 6 j:UUdnia po 

~e s·HI P :rcr<.lz. 3. na s~li .~WYklych posiedzef1 odbę,;. ·0ę J'zeb:anie .. ' B~dą Cfbr~dy o św~ec~niu. ~wiaz
się 1(it':Y_ udzi.al 1 punktualne sta'Wl·eme s1ę upro:t-

. :. <'~cle~· mil.e widz~anL. Z. ar z ą d. 

p 1\:.~varzyst\vo św~-:-.iaa~~i --;-Men-;~~-:~·--· 
<lni~d.ale do Wiadomości, ·iż w niedzielę, dnla 6-~o 

z 0 godz. 80 odprawi się Msza św. dla Pol.a' · 
ll~ik~zaniem. Tow.. św . .J~dwi~i przystępuje do 

goqz -4rr na tej 'Mszy. św.· . Zebn:mie odbędzie się 
~ sta·w·. po po.ludniu. Chorqżni i asystenci mus1.4 
tlonko 1~ o _godz. 7% u.a sali u p. Schtiermanna. 
~aoakfezlwtnui się stawić w czapkach i oznakach. 
'lak 118 •1f~-0_!1kowie mogą dostać na sali posiedzeń. 

1 ~-'llejS%y 11dzial I.D~za sic;. Z a r z ą d. 

' '(. pr.r.y tua. t. eserAtrastle 17 na dole. .... Adre~: \Viaruf' P0L ki Bo<'hnm: -~---· 

. Towarzystwo św. Wojciecha w Karnep 
d~nos1 swym c:donkom i wszystkim rodakom za
mleszkafym \V Karnap i okolicy, iż w pontedzialek 
7 bm. ~o poludniu i we wtorek 8 bm. rano mamy spo
sobnośc do spowiedzi św. We \\·tarek po południu 
o ~o?z. ~ polskie nabożeńst\\'O z kazaniem. Po na
bozenst\\1e zebranie. O lic:.my udzial uprasza 
____________ . ___ _::.Z::..:a r z ~d. 

B a c z n o ś ć - E s s e n. 
• \V niedzielę dnia 6 grudnia odbędzie się w kościc

le sw_. Gertrudy o R:Odz. 3~4 po potudniu nabożel1~two 
polsk1e, na które się Rodaków i Rodaczki niniejszem 
zaprasza. \Vydziar koScierny. 

--·--· ... ·-
Towarzystwo św. Aloiz.evo w Weitmar 

.donosi ~W~'m czlonkom. ii w poniedziałek 7 ~rudnia 
po P?lud_nm przybędzie spowiednik polski i będzie 
spow~edz1 słucha~,; po poludniu i \ ' święto rano: Po 
popoJudniu o ~odz. 4 odpra\\·i się nabożei1stwo pol
skie.. CzJonko\\:ic vv·inni się już ile możności po po
ludom do spowiedzi stawić, gdyż w święto rano na 
pierwsze.i Mszy św. przystępuje w oznabch wspól
nie· do Komunii św. Zatem uprasza się wszystkich 
czJonków bez wyjątku. aby su: \\'Szysc~· ao spowteu7i 
stawiH. Z a r z <1 d. -----------· .... ··--·------------·-·-- -

BACZNOŚC! 
Niże.i podpisany komitet Ulprasta wsz,·stkich 

życzliwych nam Rodakóv.-, którzy są tej myili · aby 
zalożyć pol.shie To·warzystwo w frintrop 'v d'niu 6 
~rudnia pG potudniu o ~odzinie 4-tej w lokalu pana 
. Miłsa ". Frilltrop, ul. Oherhausener Str., przystanek 
kolei elektrycznej Liperheidcbahn. J esz-:ze raz si~ 
zaprasza wszystkich Polaków parafii frintrop i oko-

licy. K o m i t e t : 
Tomasz Krzyża!Iski. Wawrzyniec Nowakowski. An
toni Choryan. franciszek Mateclci. Wojciech Woi
towski. Tomasz Marcinkowsld. Stanislaw Antko
wiak. Wawrzyn Marcini< k. Jan Kaźmierczak. Win
centy MielJcki. Jan Wachowiak Ignacy Leśniak. 
Ignacy Marek. Józef Odrowski. Antoni Sobański. 

Kazimierz Meller. 
--------------~ -------------~~ 

DONOSZĘ 
szanow11em Rodakom, iż sprzedaję 

perki. ·-z \Vicl. Ks. Poznańskiego po możliwie tanich ce.na~h . .' 
J 6 z e f C h u d z i ń s k i, 

Hamme, Sudstr. 

Wykonywa.rn każdą muzykę 
przy wszelitich uroczystościach, 

dentą lub smyczkową \.VCdlu~ życzenia, także 
Dudami. · 

Piotr l(uik, kapelmistrz, 
Herne. Neustr. 83. 

z 

Księgarnia polska w Oberhausen 
poleca ksi<~żki tiu nahoźc!Jstwa we wielkim wyborze~ 
Zarazem polecam szanownem Rodakom z Oberhau
sen i okolicy mó_i olbn.ymi wybór krzyży · różnego 
r<Xlzaju. ti~urki ~\viętych P(IJ1skich, ~ipsowe i z por
celany. rużne cbrazki metalowe z lańcuszkami i bez 
piękne powinszowania i wiązarki, polskie kalendarz~ 
Marya!lskie. Niechaj kaidy sobie jednego kupi. U
pras7.am sz.~n. Rodalllhv o poparcie mego interesu. 

Stanfsła\v l(uśnierek, 
Oberłtausen, Marktstr. nr. 99. 

BACZNOSC! 
Pos7nkujc się garncarza -do ustawienia pieca 

kachl· nego. przy dobrej zaplacie. Ktoby z rodaków 
naszych '\' icdzial o ~arncarzu, proszę owo~o uwiado.-. 
mić, a może natychmiast przybyć i z~losić się u· 
Marcina Siekierskie~o w Rauxel p. Kastrop, Thalstr. 5 

_procent ----
procent zniżenie cen 
procent -----

od dzbiaj uli: do k01ka tego miesiąca 

na obuwiu· rqżnego rodżaju.' . 
W[ELKI \"\'YBÓH. 'rANig < ,E1-Y . .. 

Dom zakuona Henryka t{ehera, 
Bt•uc~, prr.y ul. ~{aryańskiej 

Szano,\nem Rodakom z Bottropu ·1 okolicy do
noszę uprzejmie, iż z dniem 10 b. m. otwieram w· Bott
ropie przy no\\·cm kościele, \\'ortmannstr. 28 

·· k ~ l ~ ·t; a •· n l t;. ·· 
. Polecam wielki wybór książek do nabożeństwa w 

p1ęknej oprawie, nowenny i ksi~żki powieściowe 
krzyże drewniane. niklowe, fi~urki za szklem i b~ 
s~~ł~, monstrancyjki. kropielnicki, lichtarze,. świeczk~ 
roz~nce. sz~aple rze, wi4zarki wę \,·iclkiem wyborze. 
papt_er. do PI:;ania, oJ'ówki i rysiki, zeszyty, piórka i 
tabllcki, po\.vmszowania na imieniny, noworoczne kar
ty pocJ.,tO\' e i rozmaitego f~atunku. 

Szanown:1 I ~ubliczność upraszam o poparcie me
g~ _interesu jako .iedy nego rodaka w tej branży na 
nueJscu. 

t U D W l K T R Z O S K A. 

Za inser.aty i reklamy redakcya wobec puht~czności 
nie odpowiada . 

----------- - - ----·----- - ----
• J 

Dziś i jutro oraz v.·e wtorek i' czwartek sprzednwam' ht:dą 
paletoty i ebJ•ania. z pewnego· Y.bankrutowanego interesu, pii każdej cenie. 

Niechaj nikt nie zaniedba lu1pić sobie coś z v.:ymienionyeh rzeczy, gdyż w · r.zr· 
c.r.ywi ,.~tości nie można w całe.i okolicy w żadnym interesie dostać tanjej, jak u · 

S. Klecze·· . 'Sldego w Herne i Ka,~ r pi e. 
Pa:s·tya J•a~~to!~-~uonycl , pl'a\ t1;;.iwa . wart~ść 1 H nn·.; ter~ z tylko 7 ,fJO m r. 
PnJ•tyą, Jeale \łh tó w\', Z~IDOl\-., cJl. prawoziwa wartość z~ n: r .. t >raz t •lko 12 mr. 
:P~ya-~kicb~~"ii"k'ietów zimoll'ych. :~; ciPpłą podszewką. tyJk~ po 0,~6 mr. 

r~ artya ll~I"łUl m~z~ii_cłl v. ws:r.y~tkich lwloraelr x.oo i , ·yiej. 

\V i 11• ku pa . ~ya uhl'ań dla dziee}, z ciężką eiępłą · pocl:5zewka., po ,.J m r. 

;•.niże {• i e ceny. _ . 
~amas_z~ dla n:ężer.y?.n, gwoździane. . 4 ., 50. n ·r .. 11 Da. m~ki~ ~rzcwiki zm·t.t·o ~. i F. guz! ~.:runi .J,60 nir· 
'lrze..,nki męsk1e ~znur•)w:.me z gwozdz.amy . ,40 mi\ . D'lm.slde cieple tt·zewi .e i domowe · ~ 60: mr. 
Półtrzewiki męRkie, robota r~czno. 3 .60 mr. ł Parnskic s :,ór owe tuewi i ' pod~zywt.t ll (' ! ,t>ó mr .. 
:Yl t•·kie ciepłe trzewiki domowe J ,30 mr . . ! 200 l-HHI.r d ot łych tv;ewi \li1w_. dls. ·<hit>l"i JlO $~, ·~5. F?~ 
T n. en ild dła _~ł~iu i 'L t,;tflł'r i-l . anti i do S:Łnęuów;u~i'" ~i •·n~hję dOJJ tl Id 1r.nlm s ,.. n J'e&y 

~~ 2~ 2b-26 2: s a .-~& · 
1,9•} m1·. · 2~ mr. , . 2,> . me· . 

Ka~da osoba kupującu z obwodu oO filii .otrżvm,n. n3t ·du.nlfiSt 

~fil Proszr.ę dokładnie .zważa~ . ·.H k~.;~. IH 1noj:.! "rnt .. · · ·~~1!~tflt. ,""...--- · 

Herne. P~hr.hof .. tr . . HH; ' s ..... Kiec~c~~ski t{ao;.it o'p, -.~fii•!"\ tersre · 1 
o teraz ;;ź dó •;wia.zdt<i będzie mói .h1tert;s m~łą hiediteię .. otwarty.:· , · 



Bartłomiej Głowacki. 
tlej! tam w karczmie 'Ul stołem 
Siadł przy dzbanie Jan stary~ 

Otoczyll go kołem. 
On tak mówił do \Viary: 

,.Hej mówiłem \Vam nieraz, 
2e dziś z.uchóv.- już ma lo; 
Wiara. bracia, źle teraz, 

Da\vniej lepiej bywaf~o! 

"Zamych czaSÓ\1.' to sł)'··nąl 
Kum BarUomrej C1łO\\'acki; 
Od Moskali on zginą, 
Oj to Krakus był gracki! 

,.Bo czy \vt karczmie, czy w domu, 
Czy to taniec, w-eseie, 
Nie dał bruźdztć nikomu, 
W szęd1zie sa·m by l na czele. ·' 

. .Jak na wroga: zwolali 
Wiarę z n~s-zych po·wiatów, 
Tośmy hili MDskałi 
Bez ponmcy magnatów. 

"Po szeregach jaśnialy 
Ka:razyje, czapeczki, 
Do ka'l.dego się śmia.ty 
rOdyby tanie dzieweczki. 

"A Bartosz nad' wsz.yst1s:ierni 
Jaśniał iak dąb wspania.fy 
Bo W\ krakowskie! też zi-emi 
Nikt nie dorósł mu ch·w·aty! 

"Raz, pamiętam, z wiecz,ora. 
W Radawicach stoimy; 
W tern coś miga z za bora,. 
I M'Oskali \<vidzimy. 

"Jak l(ościuszko: ich zoczył, 
Kjtzaf bębnić na bitwę; . 
\fv tern Głowacki poskoczył, 
A miał kosę jak brzytwę. 

"łleń za borem harmaty 
BYonił oddzial kozacki.; 
- - PoczekaJcie psubraty! -
Krzyknąl Bartosz Gto:wacki. 

",Jak wz.iąl machać. wywijać, 
My też obc·es na wrog}; 

- A czegóż się nie zaJJYtast dz{ewuszko? 
- r7.eJd -- toć przecież twój dziad i m~ o:Jdet 
nieboszcz}i~ znali go dobrze, bo razem 'l nim 
śmigali kosą Moskali. 

-Owa!- krzyknęli naraz parob-cy i dzie
w-częta - toć wy byście nam nai!epie] opct\vie
d:zieli o nim panie wójcie. 

I wszyscy dokola obsko-czyli wójta, a on 
faikę ~odlążyt na bok. rękę wsadził za pas, i \Y' te 
OZ\Vat się słovva: 

- Slllchaicież tedy iedy chcede, i zapa. 
miętajcie sobie "\\rszystko co po·wiem. 

Przestal na trochę , i z jakimś frasunkiem 
we\vnętrznym pokl:<\\"ał gło'V.rą. a potem jął o
powiadać zwołna: 

-- Ciężide to byly cze~~c;y, kiedy żył nasz 
Bartosz CHowadcL Falsh.a nasza ojczyzna1 co 
kied}"Ś byla: nad \vszystkie narody, i caty Ś\Viat 
broniła od pogatistwa, p-opadła nagłe '\V: wielką 
niedotę. · Spiknęłi się na nią sąsiady, a szcze .. 
gólnie Moskwa rozpuśdla różne ohydne zdrady 
i sidła. Prawdę mó\.viąc, nie bytaby się daJa 
Poiska n1imo to \Ysz:ystko. gdyby w 'Własnym 
domu nie mia1a rąk zaprzątanycll. Ale to widzi
cie ona \\rtaśnie wte-dy chdara no\-VY porząd-ek 
zaprD.wadzi:ć u siebie, i terner się zgHbiła na ra
złe. 

Pa.nowie, co się zebrali na sejm do Warsza
wy., u radzili \l.rnnczas mądre prawa, zkąd też 
największe dubro miato splywać na nas. bo nie 
tylko żeśmy nic mieli robić pai1szczyzny i mno
gre inne mieliśmy dostać ulgi. aleć nawet zupel
nie na równi w praw·ie chciano nas postawić z 
panami. 

Na to okrutny krzy1< podnjosła Moskwa, 
przekupiła kilku zdrajcÓ'\V, i nuż Vv'szystkiemi 
silami bruździć i przeszkadzać! Ba, na,\ret 
\Vielkle \V'ojska \\ryslala do Pols!d, aby nie .po
Z'\.V'Óti:ć na te pra\v-a czy ta na tę konstytucy-ę. 
I wtedyć to Połacy chwycili za bro{l i na ich 
czele stanął mąż ·wielki i spray,rf.ed!hvy, niby 
Ś\vięty, Tadeusz KościuszkD. 

. Tu stary wójt poklonH się gtową ku ziemi, 
' a ża jego przykladem p-oszli i \V'szyscy inni nr.to~ 

dzi i: starzy, dziewuchy i parob-cy. 

Owóż ten wielki Kosduszko - pra,,· ił sta- · 
ry W'Ójt dalej - wyda t odez,,·ę, aby · nie tylko 
sami pano,vłe sta\.vali do w·ojny, ale żeby i chłop 
imał za żelazo, tak szedł bronić o-jczyzny i 
swych pra~w no-wych. A byl'ać wieś nie bardzo 
·ctaieko od Krako1va. co się z.\,·a:ta IRzę-clowtce. 
Ta:rn to lnleszkał Bartosz Gł-owacki, clłł'ow c0 

·' się ZO\Vie, i do pracy i do zaba'\vy pierwszy na Dalej ratnić, zabijać, 
Aż Moskale het w nogi. 

.,,Hej przez rQwy, prze.paście, 
Udekali jak wściekli; 
Myśmy ha:rmat dwanaście, 
Do Kościuszki przywlekli. 

.. Jak się z.eszlf wodzo\viel 
Bartosza przywitali, 
I pili jego zdrowk, 
I serdecznie ściskali. 

,.li.ej mówiłem w·am nieraz, 
Ze dziś zuchów! iuż mało; 
Wiara., bracia, źłe teraz, 
Daw'n i e! le-piej b yv\ra t O·!" 

, 'j 

Gdy to~ ·wyrzekt Jan stary, 
Zapał w oczach rmt błysnąl , 
Wspomniał sobie \viek jary, 
Starą kosę uścisnął... 

1\UDdzież kubki nala.łal 
vVyc.hylita j-e duszkiem: 
"Oto zuchy" krzycza,ta: 
"Nasz Gło\vacki z Kośduszkiem !" 

l i 
'' r . 

' całą grcm:adę. Skoroć tylko poslysza,f o te·m, a 
fak cpętany rzucit się pn \VSi, i nuż nam:a wiać 
en waLniejszych chtopakó\v. 
~ HeJi ... e! nabijmy kosy na ostro - wołal 

-taj d:ale;j do pana Kościuszki', a· bez myd.fa po- · 
, go..Jim.y łby Muskałom. 

Az też zaraz d'z.iew.ięciu garnie siG d'() niego 
·i krzyczy: 

:......_ Prowadź jeno Bartoszu 1 
A Ba·rtosz Gf<Owacki nle z:waża że ma żonę 

młodą, boć jako dobry chrześcian1n wiedziat, ie 
nad żonę~ matkę, ojca i dzieci, pie.r\, ~sza u czro
wieka o-Jczyzna. \Vięc wszystkich zbiera w ko
ło siebie i naprzód prowadzi do dworu, aby s.ię 
pożegnać z dziedŻicc:m i W''Liąć blogosta\viert·
st\v'O na dtogę od dziedzi-czki, co byla pani do
bra i faskawa jakby an~(}t z nieba. 

- Idziemy na wojnę do pana Kościuszki -
tak rzecze Bartosz stanąwszy przed d.ziedz.fczk~r 
- a; przyszliśmy prOsić jasną panią a:by nas b-lo
gos.tawiła na drogę, ta pamiętała o naszych fo
na-ch i dziedach, żeby nie zostały s1et•otami. jak-
b~~ t-ta:rn :przyszro nic '\Vrócić~ 

Tak-ci to na wieczornicy u s.tarej w{)jcichy 
w Czerniszewie zaśpicwat \Vicek Sus, co slużYl 
niegdyś za fornala u dworu, i miał glos siaroczy
sty kieby d'Zwon. Jak skmkzy ł śp-iewanre~ aż . 
też. cz.a:rnobrew"a Marynka~ nowego wo!ta dzie
w.ucha, furknęła wrzecioT'l:em, i rzel{nie p6Igto-

J • Rozptakala się z czułości dobra dziedziczka, 
i na Chrystusa· Pana przyrzekła irn, jakby o S\VU

jej wiasrrei rodzinie. pamiętać o ich żonach i 
dzieciach. A potem bieg·nie do stoiika i dobywa 
list zapieczęto'\va.ny, i setny worek pieniędzy. 

- Mó:J Bartoszu ~ rzecze - nasi taur~ tJo~ 
trzeb11ją pieniędzy. Ot.a widzisz cztery tysitlce 
dukatów \V 'W·o·rku· oddaiże to panu Kokiuszc-e. 

Bartosz ar, pohladt Onci. w s-vvt).jem; życiu 
ni-c \vi-dział tyle pieniędzy; taż to· za cztery ty.~ · 
siące czetw1eflcth,·, toby 1 \Vieś lutpi ·ł f)gromną. 
'VVziął je iećlnak na mzkaz pani, i dobrze ukryi 
pod' siermięg-Ą. 

sern: 
-- Już d ty:le razy słyszałam tę pi{)s.nkę o 

Bartoszu (lf.owackim, a żeby mię. kto zabH, to 
n~e \\dem po dz!ś dziei1, kto on byt wlaściwi:e. 

- To źlel bardzo źle - oz·wie si~ stary ~:ójt 
oo z fajeczką "V~r gębie siedzi.a.f w kącie na przy
piecku, i przystuchi\\-ał się śpiewkom ł gadkom 
wesołej mlodzL - O Bartku 01-o'\Vackim tlO~'f;in
niśm·Y wszyscy wiedzieć ja'k o \Yłasnym rod:ztcu. 

~ Ba., nie tylko zaniósł --- odpowie ~Wójt ~· 
ale z ·własnych uzbieranych d6fo,eyf ieszcze ci
chaczem pięćrli'iesiat czen,vreńców, i tak d<5tSie .. 
f{} oddał panu Kościuszce~ Nreba\vem naddą.:. · 
gn~H z straszną &llą 1\llo'skale, a pat1 I(ościusz.k:G 

-Jut też jabym v.t.itdz1ala1 żeby mi kto ':Pb'- 1 pdd Radawicami staną l {j,ćJ bit~ry. ft-ef, b1·twa 
-wied:z!af ~ szepnęhl: Maryśka. łD byta· bitwa!! Moska!i bylo·kiefiy cłnnm\ a na. 

Stary \Vf1jt v."ytr·ząst p.o·p.fó-l PDki",'a.ł glt>- . , s.Z:.Yth r.J 'fe t.vieie. An'ś-ci tak pr~:VS4ło na ostre, to 
ała }laoszyc~ i dn.1~~it tYle brh,'by leszcze za ma-rwą. 

1(}. M.oskał~ nie śmieli -ręka ~ r-ękę mierł· 
z naszymi. ale z daleka walili jak '" dyrn ~c 
tami. Otóż nasz Bartosz Głowacki, jak 1116,, 
pitosenka, coście ją przed ch witą stysz-e1i ód~: 
ka, nie \Vide nzyśiąc ruszył na armatę. za 
chlOlpków nie wielka gromadka bez karabih' 
bez palaszów·, ot z prostymi tylko kosami 
ści niech licho porwie jak dopadH M-oska~i :. 
który kosą zajechał, to już tam pewno 
nie usiad.ta. A 8artek Głowacki wszędzie 
przedzi, i bije, waH, tnie, sieka, ż.e ieno 
dzrerze lecą z .Moskali, a posoka leje się. 
woda. 

- Naprzód za Ntną! ~ krzyczy na swoi 
śmiga kosą niby po rrtiGkkiej trawie. 

1 

Matko BoskGll! Cóż to się gl-ew moskie 
ski ch nasiekal! Co machnął kosą, to wam 
uszy, i szct.ęki Ieciaty jak jabłka z jabłoni. · 
krutny strach zdjąl Moskali, odrzekli się ar 
koni, wszystkiego., a każdy ieno ratowal du 
Jak daH drapaka, to się nie oparli aż o kiłka 
A nasz Bartosz. łap za armaty, i dwanaście t 
przywiek f ze swoimi do Kościuszki: a pan 
śchrszko zdją! szapkę przed Bartoszem, i· 
rodzonego brata przycisnął do serca, a całe 
sko jęło krzyczeć w nieboglosy: 

- Nie-ch żyje żołnierz chwacki 1 Nasz 
synier Bart~k ,Gfow"acki! 

I cóż to za szczęście nie spadło zaraz 
niego! \V ten moment Kościuszko robi go 
cerem, ale i szlachdceru jak s1e patrzy, a po 
lej Polsce rozbiega się wieść jego czynu. T 
tedy Bartosz Glowacki nie mial czego żafo 
że odbiegł chaty i domu dla ojczyzny, a zastu 
na to, byśmy wszyscy wiedzieli i pQmiętaU 
nim dopóki żytemy, a jego p,·zyktad brali · 

· glę.boko d{) serca, i naszym dzieci01n i wnuk 
wpaJali od dzieciństwa. Dopóki polska m 
na świecie, nie .zaginie pamięć o naszym wo 
Kościuszce., a o'bok niego będzie żyt także n 
Bartek Olowacki. 

Tu znow'U stary wóit pochylit glowę 
pi,er-si, a wszyscy sluchają-cy podnieśli rozlar 
ne oczy do góry, i1 krzyknęli wraz: 

- Cześć 1 stawa I(o:ściuszce! Cześć i sl 
wa Bartoszowi OlO'Wackiemu! 

Ro.tmaiłości. 
Bertiu. ,..,{iermanif" nadesJanD awie pocztówki 

widokiem p.rZ\edstawfa]ą,cym ohok siebie Chrystusa 
l-wronie de'~nlo;w.ei i z palmą w ręku, oraz papi' 
Leona XIII w po-trójneJ koronie papieskiej z miet11 
w rękn. Pod @lbrazkami temi widnicie po·dpis:. f\. 
tró1na tyara test najpeW11f.ej.szym z:nakiem, po któr 
poz.nać moxna Anty-chrysta. , . 

Owe karty wy-dawane p-rz;ez protestancką uu .. 
ną s,pólkę w Oels.enkhchen, rozrzucano osterrta~'l!l 
Ra ~ówn:~nn ar?~dzie p-~cztowym w MagdeblU. 
,.German·la" sp-odziewa się, ze Sprowadzi je . 
przedewszysthiem królewska prokuratcrya, gdyi 
wterają, cne nies.tychaną obraz~ }(ośeioła katotic'ki 
Ce· zaś do owego rzekomego Antychrysfa., Leo.na 
to- sarn cesarz niemiecki. jak1\t>Iwtek protestattt na 
zwyczaj ~ szanOf\.vat 

Nowy Jork. Znakornity wynalazca Edison ~ 
włada nowy wynalazek. który hyiby prawrlzt 
dobrodziejstwem c.Ua ludzkości. Oto odhlyl on 
i:ródło energii ełektryctlrej, tał~ tanie, że z ,ośwl~. 
elektrycznego ko-rzystać b-ę~ą mogli ludzie na.tbi 
nieJsi. Za kilka hate-rzy dziennie cala rodzina be 
~Tlia-fa swiatlo i energ-1ę e~ektryczną. , Pr~rządBa 
Jest ta.l< prosty. u może mm Inerowac kazdy. 
rya elekt'rY'-"Zria, \Vprowadzająca w ruch mot(}r, 
d?;le zaopatrywać w energie i dzwonki e1ekt11' 
tełetany p-akojo'\.ve i \Vszetld'e inne urządzenia e\ektT 
czrre. 1 

- Szczytem moi eh marze11 - mówi W}"lla a 
- zawsze byto· dać moiJtość korzystania z etcldr . 
ności łudz.iom niez:atnoźrrym, obnlźYć. eenY P 
Jl<)śd i rozrywek, iakie date e1ektryezttość. . 
bym widzieć swiat szcz~~Uwym, tadcwołopYfłl 1 

te~o. co obecuie jest U-clzialenJ tylko b<.')~czow. 
· Edison twierdzi. ie zasradk~ taniej etektnrCZII 

rozwicv..al staoowcr..o pomyśtn·ie, 1~ nie ~ 
jeszcze pnurtycznei formy r..astosowania. 1 ~ .. ~~. ~ 
mthvi ó swym wynalazku ty'tk<J. w z-ar.ysach o~VJ 

\Ve$eły kącik. 
Skuteczny ś.t•odek. 

~ Niech mi pan aptekarz da i.akie Ie.karst~ 
na t'eumatyz.m. 

- Slufę, oto tn.aśC, niez.awothly śr,fldek. P 
X. używa i"d hrż lat p-i~ttta.ście! 

Pćtadzit ~1 
~· Atll, teby mi~ cho.c raz moja narzeczo 

' nazwała tlO imłeniu! 
..,._. Nic tatwi:ejszeg_{)l usiąel·ź na jej kapel!152 

a bę.d·ziesz zat.1'ow6łoHy. 
~ t . ,, 
oeZ· a~elacy-1. 

A. ,...,.,.. Cz.y· to pra~/dC,t, z'e t:W~ój wąż dtce 
f6t~Sć ·z tah4t? 

'B. ~ ...... Tak. c·hd.at ale zabronił~-~ 
ra·~ 'rta ~l'\~~~·e. 



S!-tlAA~l>.Y w.zjąl. sj.~ dQ .kr~:Wje_ctwa, 
ĄI:e ((la w p.&ce 1001e; 

~a.db.y uczyć się kupiect\v-a, 
Lec~ ttza ważyć wciąż przy srole. 

Wiec iu·ź chyb-a być stolarzem? 
Lecz od hebla ręce bołą ; 

Mote· byłby kóminłarzem? 
Ale sadze twarz tak smolą. 

St~ch-by został rad m-łynarzem, 
Lec~ wór z mąka suknie błe li! 

M óJdoy zostać i piekarzet:nt 
le'CZ trza w nocy wstać z pościeli. 

J nź1 dUi zostać chciał ślusarzem! 
Lecz nnrshltby wdąz k.U'C 111łotem · ... 

Chciałby takze hy-C kotlarzenl, 
t~c'.t· uu nie 1·est za łoskotem ... 

Mótlby Stach być i garbarzem. 
Lecz ·w·oi1 ze skór tak obrz.y d ł a.; 

CTłciałby naw·et by,e mydlarzem, 
Ale on n~ \vstn:t do. mydła. 

Stach, próżnując, w-ciąż się wł<~ył, 
U},le,l21 s\~ za rze1niosłem, 

Le~e źadne.e;o się nie u~zyl, 
· · l n~ 7.a\\S7.e został - ~słem. 

t. 1\T.owQ. ielsld. 

· ie wierz ••. 
O! rtie wterz., pani I jeśli ci tro\\iectz~. 
le tett, co 1udzwm rzuca t\\. arz w twarz śmic-

chett1, 
1(rtjczy tn·zez tycie ukw·ieconą miedzą 
t tYlko s1odkiern poi piersi echem; 
7~ ni~dy smutków nie czul w własll{;j krtani -
Przysięgam l nie w'ierz! Nie wierz temu p~w·i! 
B.:..V\Yaią czasem oblk2a bez skargi, 
!"tonące oczy, rladkie bez hrózEl czola, 
J w ciutv ~~1i~h p-r-Lystroione w-argi, 
l ~}}1~ka rdna1 i nn ta we5'0ł:a -
A w ał~i duszy ~ki ból ofiary 1 

Ze śkrye ~o trzeb~. tdYż nłe znajdzie ~\'iar-y! 
Et (l(. Laskowski.) 

- .~- ---

Praca dziennikarska~ 
Rzecz się dzieje w takieJ porze, 
Ody zajęcia po pas _.amy! 
Jeden, dru., piórern o ~te: 
Wzmianki, przegląd, telegramy! 

~zum ... sznru papierami, 
·~~n ,_:.... .,Ze świata h, ów - ,,miejscowe": 
.,Śinb·', "Rozbicie z ofiarami", • 
,,Ragetowie ratuukoweu. 

.. 8-ójki_ noc.ne·s, "Bóiki dzlenlH~':, 
11NożowlJicy" l ,,-Kradzle±e" - · 
Krytyk kreśli myśli cenne 
O wczorajszej 01 premte1rze . 

Macedot1ska zawierucha 
Szttnti z pod rąk potityka, 
Bańkarz śp~ewkę tnie o-d ucha, 
"Dziat handl-o\\ry" w zastój wnika 

Slow·em: praca g-orączkowa~ 
Skrzypią stalki i oożyce ... 
W salach cisza trwa grobowa ... 
}(ai.dy tonle w swej rubryce. 

W te.1n, gdy z czoła pot odeka, 
Wpada '\\"'iny z trwożnym gestem: 
- )akaś }Jani w sie11i czeka ... 
Zza drZ\\ri sf)-clrac': - To j.a jestem! 

W chwilę z ruchem energicznym. 
Błeg·nie dama d'o stolika 
f \V momencie dramatycznym 
R{)bi oko do krycyka; 

\Vysiedziała z pól godziny, 
Chrz~-sz~ząc szatą PQ"\\'łoc7.ysl.ą ... 
Krytyk otarl p-oc z łyslny 
J Dcenę daL. soczystą. 

'\\'ysz!a jedna ... znowu dzwont:k ... 
Zno'\YU drugiej jest wizyt,a! 
Wprost z.a pióra chwyta trzonek. 
O no\\ iny Ś\\ ieże pyta. 

Próżno ten, ów, w słusznym gniewic 
Posłó\'\'kami mówi do aleJ, 
Nie-odejdzie, aż się W)f!\\·ie 
O rozruchach w N\acedonii t 

Gdy kobieca minie kieska, 
Ledwieś jakie skreślH słówko, 
Zjawia znowu sic: p-łeć mę5ka 
l ZRÓ\\ klek..:e ci nad głową. 

T~n do-radza, ten sit; gniew~, 
Krytykując prasy głosy ... 
Jeszcze inny siada ... ziewa -~ 
l wy-pała papierosy! 

Po mężczyznach bialoglo\\·y, 
I tak dalej w plo<lozmianie, 
Zanim numer je-st gotowy, 
Piqro kością w gardle stanie! 

Praca płórem w takiej chwili 
To kęs chleba niewesoly f 
,,Czas to pieniądz" - g(' ci e mili -
A dzi-ennikarz ... zawsze goly! 

EL (I(_. Laskowski). 

0 ------------------- .~---o 

l u-Zwteroła.dło" wychodzi oo mtee~7 jakc 

l 
bęzpł&tny dodat-ek do "Wtaruaa Polskiego" ' 
Prenumexatę, k:tDra wynosi 60 fen. k:wa.r-
Wnle:s., przyjmuj' tylk-o ajenci ł Księgarnia 

l l 
,.. Ww, FoLąk . " w Bochum., M.altheserett. 17& 
O.:,u poit'dyńozew> oumęr~ Wfl'Oa! 30 fet • 

D __ _ ,, 

B«łtr 
i 

&jc.zyzu,. t 
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l 

lo. 
_________ ,___.,... ---------·..0 

" Wiarua Połakt" wychodzi trey Nlł:tf 
t.ygodniowo z ~zpła.tnym tygOO.nłowym do· 
Jatkiem religijnym pud tyt. : "Nauka Ka
tolidra': f a mieaięel?.nikiem "Zwiercia.<!ło" , 
Prenumerta na pocz~ia wynOJJ~ l m. 60 far; l 
k~art o ~ odnosz:eniem d.o dozna ·1 fi'_ 76 faz! l 

o--------~------ b 

1\Tr. łO Boehum, w paźdz :erniku 1903. Rok Sł. 
-~ -· ( _ . ... 

Podarunek Oj~a, 
D~ll mi dziś ojciec przy Nowym Roku 
Małe1iki z drzewa rzeibioTiiY kr2Y'2, 
l rzeki mi rzewnie, rzekl ze łzą w oku: 
11Pod jego godło wcześnie się zniż". 

Ja 11ie rozmułcth ni łzy, ni słowa. 
Ale mi drogi ojczuJka dar; 
J;.lbym z.ait oddać dzisiaj gut;o\Va 
Cacka me wszystkie i zabaw ~v;ar. 

Więc zamiast lustra ze srebrn<l rrun~1 
Krzyż prz:y łóieczkn posta...-ię tuz, 
Bać się nie będ~, choć będę samą, 
B.o Bóg ua krzyżu, będzie mój stróż. 

Zaniosę \\·szystkie kwiateczki moje, 
By mu z nich wiata prześliczna "oi't, 
Nó-l:kt Je-.t.nsa skryją po\\ ()je, 
Pąt:2ki różyczek oto~Z"\ skroft. 

1 b~dę grzeczną, bo mam w pamjęd, 
'Le dla Jeznsa \\~kszy byl ból 
Od złych postępków, niedobrych chęci, 
Ni'lli od cierni zbieranych z pól. 

B~dę go bar~. bardzo kochała, 
Ze taki srnnmy, skrwa ;viony tak ---
1 przy paciorku będę blagala, 
Jak żyć powinnam, by mi dal znak. 

Jeśli Mu mila piosnka wesoła, 
To ją z calego serca chcę snnć, 
Ale ucichnę. jeśli zawoła: 
,.Dla mej mil-aści wesele rzuć!" 

A jeśli kiedy, \Vedłng sló"~ taty, 
JaRieś mi jarzmo na barki pchnie, 
To ja i \vtedy, za wszystkie światy, 
Mego krzyżyka nie oddam ~ nie! 

r. .. s:c::: m , __ ....,_._ :::s.. -~ :c. _ ~ :zes ::w::: 

Droga do nieba. 
Po"' iedz, mamusi~ o powiedz d'ro<Tga, 

Czy stąd daleko bardzo do nieba 
I jaką drogą dążyć potrzeba, 
By jak naJprę<lzej trafić do Boga! 
Może się trzeba wydrzeć na szczyty 
Na calym Ś\.Yiede nalwiększej g6ry? 
Stamtr1d już nieba bliższe blękit , 
L~lt\\'O się bialei udnvy-·dć chmury, 
r p1ynq,(; cicho, lekko w przestworz;c 
Aż chmurka przyjdzie poJ. stop_ Boże'? 
A może trzeba, matusiu złota 
lś.ć po Ś\\ ietlistej, mlcczJtci, śdeżynic? 
Bo \\ iem, że koniec jej ledwie 1-{iuie 
Aż trun, gdzie nieba świecą się wrota -
Czy tak? -o powiedz, mamusiu droga, 
Kędy najkrótsza do nieba droga? 

- Jest droga .. dziecię, nie ta ~" ·ieUi ·ta, 
Co jak pas srebrny lśni się w blękide; 
Lecz udąi.liwa, tron1a., ciernista: 
Tą drog4 czyste, cnotliwe życie ... 
Choć po niej ciężko stąpać, o dziecię., 
Pracą, miłością, wiarą jest zwru1a; 
I k> jedyna ścieżka na świede, 
Która lud wierny \\·iedzle do Pana. 
A wiesz co trzeba czynić, mój synu, 
By jak Bóg kazat, tak żyć cnotli~ ·i e? 
Trzeba się nie bać walki ni czynu, 
Pracować z Panem wciąź, a uczciwie. 
Trzeba miłować ludzi i Roga, 
Z ogromną wiarą iść i nadzieją1 
A żadna w życiu nie tknie cię tnvoga, 
I smutki synu, cię nie zach\J ieją, 
Przed wyrokami Pana wszełkiemi 
Trzeba się korzyć, dziecino moja, 
I mówić zawsze: Jako na ziemi 
Tak i na niebie, bądź \ ola T\ oj a! 



. W dniu żałoby, 

· . W dniu żafoby.,. w dniu modlitwy 
Za tych oo w mogile .. ; 

Tyle westchnień w niebo p.iynie 
I lez w Ocż:ach tyfe ... 

- Tyle wspomnień piersi tloczy 
Tyle serc zranionych ... 

·Na · mogrilach tyle placzu, 
· ·Ludzi zasmuconych .. ~ 

Bo .ten cnteritarz taki wielki, 
Ileż kryje w sobie? 

: Ile bi·ednych - sierot :_ matek, 
Tu blącl:zf \V żalobie ? .. ~ 

.-Lecz nie wszyscy, co umarli 
Są już za t ritceni; 

Chociaż z tymi, oo tu żyją 
&i ·dziś roz1ączen1. 

Bo .kto sercert1, _duszą czystą . 
. Zyl tutaj na żiemi, 

Ten nie zginął, choć tu leży. 
. Między umarlemL .. · 

Bo tu WI'Ota do · w-ieczności -
W której jest _Zaplata ... 

Za uczciwe życie cz,łeka 
Wśród \V'al'k tego świata. 

I(to zył swi~cie - jak ·Bóg żą<ia 
'fen gdy spo;cząl· w grobie

Żyje w niebie; - nie płacz l}O nim 
Choć chodzisz \V żalo bie. 

Choć tn tylko jewo prochy 
Na ziemi zostały -

On piękniejszy: po nad! wszystko · 
.eo ·ma §wiat nast caly. 

W dniu ża~oby ... mi mogilach 
Módl ·si-ę~ módl .ze lzami... 

Niech zlituje się Bóg dobry 
~ad zmarłych duszami. 

Niech da wiecżny odpoczynek 
Tym oo; tu spoczęli' 

I na wieki już tu dla nas 
Oczy swe zamknęli... 

Módl się za tych, co błądzili, 
Obrażali · Bo a, 

By minęła ich tam w·ieczna, 
l(ara straszna - sroga .... 

Módl się za tych ... ztapomnianych 
Od wszystkich na świecie ... 

l 
l 
l 

l 
l 
l 

l 

lVtoże modlę t\\"ą jedyną 
· Tam· Bóg przyjmie . p·rzecie ... 

Z dźwiękiem d~.wonów - z brzmieniem pieśni, 
Wnieś w niebo błaganie ... 

Duszom zmarlym... Dobry J ez11 
Daj odpoczywanie!... 

Kto ty j~steś? 

Kto ty jesteś dziecino? 
Jesteś maJy człowieczek! 
To, co powiem ci teraz 
Nie jest żadną z bajeczek. 

To wszystko prawda szczera1, 
To życie twe dziecino, 
Te dni, oo tak we-sofo 
W domu własnym; ci p-łyną,. 

A wię-c jesteś człowieczek: 
· · Masz · poc·zciwe se'rduszkQI, 

Ani<:Ylek dobre myśli 
Szepce często na uszko 

_l(iooy szeptu posłuchasz, 
Jesteś dobre, kochane, 

· I nie zasłużysz wcale · 
· Na karę lub naganę. 

Cod'zień rano i wieczór 
Chętnie: móv.risz pacierze, 
D la mamy i dla taty 
O zdrowie prosisz szczerze. · 

-Kochasz Boga - On daje 
.-Wszystko, wszystko ~na ziertll, 

l(ochasz swoich rodziców, 
Pra~niesz : zaw'sze być ż nlemL 

. . 
l(iedy _.przyjdzie . ubogi 
Dasż gr:o_sz~ . albo bul·eczkę, 
Jeśli mama· poz.-woH, 

_ PoToQ:mawiasz: troszeczkę. 
. . 

.Znasz już -w~.zystkie' literki 
I o b razlei z. ksiązeczk.i, 
Umiesz. także : na pamięć 
Bardzo piękne bajeczki. 

Rnśniesz so-bie szczęśJi.wie, 
Jak to kwiecie w ogrodzie, 
Roczek miJa za roczkiem 
W zdrowiu, szczęściu, pogodzie. 

Tylko trzeba być zawsze 
Pożytecznym dla lud'Żi, . 
Niech się kłamstwem i g-niewem~ 
_Twoja . d~u~za nie zbrudzi. 

Niech \V gnuśności leriist\vie · 
Nie trwa ręka, ni główka, 
Ni~ch ci będzie przykła>dem · · 
Skrzętna pszczółka i mrówka: 

Niecli myśl wzlata do Boga, · 
Skąd najświętsza opieka, 
A z ),czlow·ieczka" wyrośniesz 
W parwdziwego człowieka. 

Zofii Zacharkiewicz. 

· Bekaz i kuropatwa.-
cn za nudne kraje tych Bo_laków, 
Nie obaczysz, jak szyszki na drzcwje, 
I nie spotkasz innych ptaków, 
Jak tylko same cietrzewie"-
Tak sobie na ' pińskiem błocie, 
Siedząc w słonecznej spiekocie, 
Ow włóczęga wszędzie znany, 
Rozmawiał bekas .oblany. · · . 
Ntkt nie uwatar na tego próżniaka, -

Lecz.·kurópatwa, 
Dó gniewu łatwa, 

Tak go hjala·_ wyszectłszy z pod _krzaka: 
"Skądże t o waści taki tanik wzniosly? 
Powiedzcie przecie · poq czyjem to niebem, · 
Takie w <un dzióby i piórka porośly, · 
I czyhn t. o, tak wypasłeś się chlebem? 
Vvtenczas i)am~ętani, nie b rafy cię mtdy, -
I(iedyś przyleciał tu iak czapla· chudy. 

Niepoczciwe to _ są ptaki, 
Które· mają zwyczaj taki, . . 
Że choć nasz:ym chlebem ży!ą, 
Choć tras objedzą. opUił,, - . 
Toć {ednak niewdzięczni przecie, 
Spotwarzają nas po ·świecie". · 
.. . · A~toni ~Oqteckl~~-

Zaklęt~ ska~by .: · 
-~ ."A }akże to ruDiściewy 

Ze .skarby onemi ?"- · 
,- "Leżą, synku, nieprzebrane, 

Leż~ą w glębi zieinL" 

Leżą beczki z dukatami 
Srebro i korale ... 

A nad niemi cud'na wróżka, , 
Ma swój tron na skale. _· 

Jedni mó-wią, że to wróżka, . · 
· inni, że królewna, 
·Tak, c~y owak, ~- m<;)'żp.a bardzo, 

· To Jedno rzecz pewna. : 

1 

l 
l 
l . 

. Lecz cóż? ·• Siedzi · tam ·samotn~ 
A samotnoŚć nudzl; ' 

Snuje nici ż przędzy srebrnej, 
Rzuca Je w· świat ludżi. 

Co wysnuje, wiatr porywa 
I niesie, a niesie. 

Sprobój ino, może znajdziesz 
Taką nitkę w Iesje! 

A kto znajdzie (kto pomknie 
Siadem srebrnej niCi 

Może dojść aż da króle\,tny, 
:Tak prawią· wróżb id. 

Może dojść aż do królewny, 
Co siedzi nad skalą, . 

Spojrze:ć w oczy, \\"'Ziąć . za rekę, 
Skarby zabrać śmia~o !'' . · 

:Jesjenią. _ 
Jesienią; jesienią,._ 
Sady si~ -:rumienią;.· 
Cz:er\vone : jabcuszka, :. 
Po?Jtiędzy ·ztelehią. : . 

· Czerwon_e jabłuszka, 
.. ZłoCiste _ gruszeczki 
Swiecą się jąk . gwi:a~dy 
Pomi ędzy listeczki. · 

-- Pójdę ja się, p.ójdtt 
Po klónię jabłoni, ' ·_ 

. Może mi ja!}luszkO. ·_ 
_\V cząpeczkę uroni! 

~ Póidę· ja· ~6- gruszy: .. __ -

. ! ~ · -

~ . 

Nastawię fartuszka, : .. 
Móże ~ drz~ew~ spadnie ., .. -: ~ .- \ _,_ ·:
Jaka:· ~licz_~ a .. -~r~szka! __ . ..:· ;, ·::; ~. ·. · · •-

.' 
iesienia,:- jęSieiihi~ : -~. , ·~ 
Sady się fUJi!lien~ą ;·· ,; 

.- Czei:'won·e. labtuszka .. 
P<nnJę~ży -:zielentą. ; . 

..... ;. 

Staś nieuk~. ·. 
Nie chciał chD<i'zić Stach d:o szkoty, 

Bo· niemiłą mu nauka; 
Nie .dla · ni·ego. te mozoły! 

....... -, 

- \Vięc rzemi·osfa sobie ·szuka. -· · · 
\ 

Ch ci a~ z początku ·szewcem zostać, · · 
Lecz stan szewca niezbyt łatwy: 

Maj s.ter · lubi i· ochłostać, · 
· Ody -mu chtopak psuje dratwy. 



• dzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie s poświęcone sprawom narodowym, po lit) cznym i zarobkowym. 

JClOOZi codzi~~nie z wyiatkiem dni poś~iąteRznych 
•odatkietn religijnym p, t.: .,Nauka Katolicka z ty
lflkJem spolecznym p. t. ,.Glos górników i butni

'11' oraz pisemkiem literackiem p. t. .. Zwierciadlo". 
ndplata kwartalna na poczcie i u listowych wynosi 

1 r 50 fen., a z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen. 
m~rss Po.lski" zapisany jest w ceniliku poeztowym 

pod znakiem .. t polnisch" nr. 128. 

Módl się pracuj! 

Za inseraty placi się za miejsce rządka drobne~o drul<u 
15 fen., a za ogdoszenia zamieszczone przed inseratami 
4 Oien. Kto często oglasza, otrzyma odpO\viedni opust 
czyli rabat. Za tramaczenie z obcych języków na pol
ski nic się nie placi. -- Listy do redakcyi, Drukarni 
i Księgarni należy opłacić i podać w nich dokladny 
adres piszącego. Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
l(orespondentów bez icłl upoważnienia nie wskazuje się, 

.Bachu m (Westfalia), niedziela 6-go grudnia 1903. Bok 13 
R.edakcya, Drukarnia i Księgarnia znajdują się przy ulicy Malthesm·strassc nr. 17. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
wić, czytać i pisać po polsku! Nie 
t Polakiem, kto potomstwu swemu 
emczyć si~ pozwoli 1 

Z wypadków dnia. 
Z Koła polskiego i , parlamentu. 

Kolo polskie wybraŁo na posiedzeniu czwar
owem swoim prezesem księcia Perdynandą 
adziwina, \viceprezesem p. Le·ona Czarlifisl<ie

sekretarzami pp. Jante-Pókzyńskiego i hr. 
~cieia' Mielżyńskiego, kwestorem p. \\'!ad. 
olsz.legra, członkafi komisyi parlamentarnej 
. Radziwiłła, Czarlińskiego, i dra Witolda 
karżyńskiego, zastępcami pp. Chlapo\vskiego 
Mielżyl1skiego, do komisyi budżetowej pa~rla
entu wysela ks. prałata dra Jażdżewskiego, do 
omisyi rugów wyborczych p. Jana: Brejskiego, 
o komisyi petycyjnej p. Vl ojciec ha Koriantego. 

Pan I(ulerski należy do I\ ola polskiego, gdyż 
·, a roocy ustaw nie można go. wykluczyć. K.oło 

hwalilo przecież rezolucyę, potępiającą sece
yę a p. Kulerski oświadczył, że uznaje konie~ 
tzność solidarności przy wyborach. 

Parlament wybrał swoim marszałkiem po
wnie hr. Ballestrema 250 glosarni na 353 glo

uiących, 1.03 posł·owie oddali biale kartki. 
śród białych były także kartki Polaków·. któ
Y, takież kartki oddali przy wyoorze wice
rszark:ów. Pienvszym wkemarszałkiem zo

al konserwatysta hr. Stollberg. Na Singera, 
Yalistę padlo 68 glosów. Nadto oddano 25 

artek białych. U rząd drugiego wicemarszałka 
zypadl narodowemu liberal:owi Paaschemu, 
óry otrzy111!ał 230 g losów. Białych kartek by-
103. 
Następne posiedzenie w środę o godz. 2 po 

ludniu. Na. porządku dziennym pierwsze czy
ie etatu. 
Demonstracya akademików w Warszawie. 

Warszawscy akademicy zgromadzili się w 
iw.ersytecie, aby podnieść protest przeciw te·- ' 
'IŻ przy pogrzebie byłego knratora \Var
awskiego Dkręgu naukowego Apuchtina, zlo- , 
no na jego trumnie wieniec \V imieniu uniwer
etu bez ,.,.a r ytan ia się akadr.mik{rw. Ponit~ 
ż akademicy. nie usiuchali za V\ ezw ani a, aby 

ę rozeszli, i wybijali szyby w salach, przeto 
ZYW<.>lano policyą, która kilku akademików· a
sztowała. 

Sprawa kościoła pofranciszkariskiego 
w Gnieźnie. 

. ~iszą do "Posener Tagebl.": Co się tyczy 
08.Ciola pafranciszkańskiego, W' którym odby
~lą się naoożeflstwa dla tutejszej gminy nie
Iecko-katol~ckiej i dla ż;o.lnierzy katolickich, · 
: także · p.olskie nabożeństwa za pozwoleniem 
Je.n~yi bydgoskiej, która jest patronem szkól 

. oscl ół stoi na gruncie szkólnym), doniesiono 
~~ą~?\Vnie kompetentnemu proboszczowi, że 
s~10' \\raz z należącą do niego posiadłością 

_P.Isano na wlasność rejencyi bydgoskiej w 
iutek rozporządzenia tej władzy. Reiencya za
erza Podobno przekazać ten kośd61 na wylą
ny LlŻYtek niemców-katolików. Dnia l sty-
in,a Przyszłego roku będzie przy nim ust(mo
~Y .ksiądz niemiecko-katolicki, którego utrzy

ac będzie rejencya. 

Oświadczenie posła Szmułi. 

Poscl Szmula ogłasza w ),Oazecic Opol
skiej'' co następuje: 

"Doniesiono mi. że ks. kapelan Niestrój z 
Opola mial 22 listopada ua weselu \\ Chrąstach 
pmviedzieć, "że wie na pewno, że przed d\\·oma 
tygodniami byłem n landrata \\ Opolu i za\\·ar
łem z nim ·kompromis". 

Jest to bezczelne ktamst\\ -o. 
Z landratem raz \\ ' życiu się SpDtkalem \\ 

Pruszkowie, dokąd \\ interesach zakładu pomo
logicznego bylem zaproszony i dokąd' przypad
kowo albo umyśl11ie landrat także przybyt Z 
nim byłem u burmistrza na posiedzeniu Z\\-oła
nej rady gminnej, która mnie jednogl"Ośnic i go
rąco prosiła, abym się \v Berlinie \\ sejmie uhd 
za mia:steczkiern, żeby zakładu pomologicznego 
nie przeniesiono do innego miasta (odwdzięczyli 
się przy wyb-orach, przeci\\ mnie głosnjąc), lecz 
o wyborach albo polityce ani sŁó\Ykiem mowy 
nie byłD. Ja z protestantami, żydatni, masonami 
i hakatystami nie szukatem i nie robiłem kom
pr-omisu; ten zaszczyt pozosta\'v item niektórym 
rzymsko-katolickim ksiQżmn. 

fi icde\\ alll't: 30 l!slupaLla 1903. 
Szmula 

poseł do parlamentu .Rzeszy niemieckiej z ·Okrę
gu opolskiego". 

Telegramy. 
B er l i n. Nadestano do parlamentu wnio

sek w sprawie wspierania sta-rych wojaków. 
L o n d y n. Parlament angielsld otwarty 

zostanie 2 lutego. 
z o f i a. Minister prezydentów bułgarskich 

oświadczył, że Bułgarya w sprawie1 Macedonii 
przychyli się do życzeń mocarstw. . 

S k i e r n i e w i c e. Carska para wy]echa
ła do Petersburga. 

S t. E t i e n n e. Przed domem inżyniera 
Ba.ret'a eksplodowala bomba. Nikt z ludzi szko
dy nie poniósł. Olma sąsiednich domów powy
padały. Zresztą szkód materyalny~h nie ma. 

ww.BJE 

Polacv na obczyźnie. 
Deputacya Poł.:di óW z Bmchu u Najprzew. ks. 

biskupa dr. tleananna Dingełstadta 
w Monasterze. 

Stósawnie do ur.::h~,\ aly niedzielnego wiec a 
poiskiegn w Bruchu. \Vybrała się w przeszły p~ą
tek deputacya upO\\ ażniona do teg~ przez. \\'Je~ 
cowników do Monastcm, aby zw·1erzchmkm" 1 

dyecezyi przedłożyć smutn~ P?łożenie Po:Iaków 
w Bruchu pod względem opieki ducho,,, ·nc.t. oraz 
spra\1..:ę \\ ybaró\V kościelnych. 

Najprzew. ks. biskup przyjął naszych R<>
dakó'\V' bardzo łaskawie, \\ j·sluchaf ich WY\VO

dów i przyrzekł, że ca!ą spraw.ę d'o.l·· t~dnie zba
da i postara się, aby Polacy lliC miel i powodu 
do skarg. B , . . . , . 

Siadami Rodakó · z ruc11U Wlli!H 1sc 
wszyscy P.olacy na obczyźnie, a mamy nadzi~
·ę iż wladze biskupie poznawszy d~kla?me 
~;zywdy dziejące się Polakomt postar~J~ s~ę o 
ich usunięcie, tern wi~cej, że ~u prz~.c1ez me o 
co innego, .iak o sprawę zbaw1ema licznych ty .. 
sięcy dusz chodzi. . 

Ufni, że cj.CO\\"Skle serce Najprzew. ks. bi-

-
skupa odczuje krzywdy, dzieic1Ce się licznyrn 
tysi<lCOm Polaków w Bruchu i postara się o ich 
usunięcie, Rodacy nasi zasyłać będą gorące 
modly przed tron Boga za s :\-ego arcypasterza, 
aby mu dtugiem ż} ciem a \\ koi'1cu niebem wy
nagrodzić raczy{, że, nie Z\vaiając na żadne 

\\z ględy ludzkie, nakazał, aby Polakom dano 
w kościele równonpra\\ nienie. 

Z synowską nfności~t przedłożyli PoJa,.:y 
S\V c żale Najprzcvv. ks. biskupowi, a tenże jako 
ojciec najlepszy przyrzekł' swą POlllQC, a na po
żegnanie ud'zie[ił czlonkom deputacyi swego 
arcypasterskiego btogosła\\ ic(ISt\\ a. 

Daj Boże, aby gon1ce, a tak słuszne i upra
Wilione życzenia 1<odak(l\\ naszych w Bruchu, 
jak najrychlej zostały spełnione. 

.,\Viarus Pol~ki'' życzy im tego szczerze! 

Z Bruchu. 
Mój dmh-górnik przyniósł mi do kopalni 

"blatt" niemiecki .,1\ccklinghauser Zeitung", 
gdzie pod rubryk:.l .,Nadesłano'~ mieści się kilo
metro\\ y artykuł o ost8tnim wiecu polskim w 
Bruchu. Pcłno tam fal<;zów i przckn;caó, tt 
też na przy szły tydzieii dam tej polakożerczej 
bibnic zasłużoną odprawę, bo w przyszły wto-
rek święt,o, \Yięc będzie trochę czasu na pisanie. 

Dziś chciałbym jeszcze ty!k{) na j(~dno kró
tko zwrócić tl\\ ' aRę. Oto, jak Szan. wspókzy
telnky nasr.cgu "\\'ia n1sa Polskicgo" s-obie 
pewnie przypominai<t. przeszlego roku przed 
g\\· iazdką zrobiłem małą \vędrówkę po Bruchu, 
aby od\\ iedzi(; składy naszych polskich l)rze
mysfowcóVv i kupców. Jeżeli mi Bóg cla zdro
wie~ to latoś znów to uczynię, i Dd każdego 
choć drobnostkę kupię, a przytem przekonam 
się też, czy Rodacy w Bruchu mają olej r:zy sie
czkę \V swych mak()\\ kach, to znaczy, czy po
pierai<l swych wspórbraci Rodaków, którzy dla 
dobra naszej sprawy się narażaj'! i gorliwie 
pracują, czy też wol<~ S\\ e DSZc polskie zano
si(; hakatystom, którzy \Y łyzcc wody chętnieby 
nas utopili, gdyby tylko mogli. 

Rodacy! Wiem, że kochacie Śmiałego za to, 
że prawdę pisze ts m. którzy \Vam \\ yrządzają 
krzywdę. To jednak ni c dosyć, bo\\ inniście iść 
także wtedy za jego głosem, gdy was zachęca, 
abyście post~powali ''cd ług hasla: ~" ói do 
s~~go! . 

Prz12cicż hyl·oby to \\· srydem ola nas nie 
tylkD \ , Bruchu, ale '' szędzie, gdyhy se tki i ty
siące Polakó\\~ nic mogh zapewnić utrzymania 
kilku polskim k11pcom i przemysłowcom. Niech
że więc slowa moje wezmą do serca \\ sz~rscy 
moi drodzy bracia na obczyźnie i \\cd ług nich 
postępują. A jeszcze w:ęccj odnoszą się słowa 
moje do naszych Podaczck, bo one przecież gtó
:_: · n~e zakupna wszystkie z al at\\ iają.. 

Ruclaczld! Na gwiazdkę, co tylko możecie, 
kupujcie u S\\·oich. a pc\\ n e bądźcie, że wszystko 
jesz~ze. raz iak dobrze. będzie wam smako\\·ało. 
Wie o tcm z doświadczenia \Vasz szczerze \Vam 
ŻJTZ<{q' I 1odak ŚrnJiały. 

MO A. 
po~ła radzcy •1r . . Nłizersldego 

wygfoszona na pogrzebie ś.p. posła Józefa Głę-
. hockiego. 

2alobni słuchacze! Śmierć mt;ża wybitnego, 
pelnego zasług oby\vatelsl·ich szczerym zawsze 



przejlnuje żalem spoteczef1stwo, dla którego pra
cowat Lecz o ileż boleśniej odczuwa ona stra
tę jednei·o z dzielnych swych przywódz-;:ów. j 

to \V chwili. gdy z wytężeniem wszystkich sit 
:walczyć m>usi zarówno o idealne SKe dobra1 jako 
ł o podsta\1.:y bytu S\Vego matcryalnego! 

Ś. p. poseł J ózei Głębocki był niezaprzecze
'tlie jeduym z takich znamienitych wo-dzóvv na
'szych w Dwej nad \\-yraz zaciętej \\'alce dwóch 
szczepów, jaka od dwóch dziesiątków lat ·wre 
\N- staroda\vnej dzielnicy Piastów i w :Pn1sach 
Królevv·skich. Obdarzony niepospolitą, porywa
jącą wymo'\vą, głęboką inteHgencyą, przytom
nością umysłu, sercem odczuwającem gorąc.o 

·wszystkie krzywdy narodu, i posiadając przy
tem zewnętrzne warunki krasDmówcy: glos 
gromki, a donośny i okazatą postać, musiał 011 

w-cześnie wpłynąć na arenę życia politycznego. 
To też zaledwie skończył 37 lat życia, powoła
nym został w ro·ku 1893 zaufaniem swych zi-om
~k6w 11a krzesło p-oselskie w sejmie pmskirn, a \-V 

5 lat później ten sam mniej w·ięccj ·okręg · śrem
sko-średzki wybral go posłem do parlamentu 
llliemi-eckiego. Oba te mandaty z nierna1ą chlu
bą dla siebie i pożytkiem dla kraju piastowal 
aż do śmierci. , 

Stojąc w sejmie przez 10 lat w jednym z nim 
szere.gu, ram·ię przy ramieniu, winienem zdać 
tntaj świadectwo, iż od samego zaraz pocz~1tkn 
zma.rly nader poważnie pojmował obowiązki po
sJa. Pokonawszy rychło trudności wyslowie
nia się w obcym języku, zacząt coraz. częściej 
odzywać się \ V izbie poselsekiej, a potoczystość 
jego wymo\vy, bogactwo myśli, 1ahvość \vynaj
dowania. trafnych argumentó-w i śmiałość wy
stąpienia zjeduały mu od razu uznanie w gronie 
koleże(lskiem, posłuch w izbie a niezadługo i 
:respekt u przeci\vników. Nauczono się szano
'~i ać ml·odego mÓ\!.'Cę polskiego, przemawiające- · 
go za w 'ze z podniesi-anem czołem, z wielką siłą 
przekonania i poczuciem godności narodowej, 
gdy nade r zręL:znie zaczc!ł o-dbijać krzy\\'e cię
cia znanych naszych w rogów parlamenta mych 
li gromić ich nieubłaganą swą logiką, a w razie 
,potrzeby ·oblewać ostrym kwasem ironii. 

A mimo to, gdy w interesie podupadającegD 
rolnictwa śp. Józef z własnej inicyaty'\VY sta\J.ri! 
\Y niosek o ablnicyę wieczystych kantmów, 
z nalazł m.jmo stanowczej opozycyi rz~:1du popa r
'Ci·e w· ·obozie przeci·wnym. Swietność jego ar
gumentacyi spra\viła, że gdy · po trzeci raz w 
roku 1900 wystąpiŁ z swym projektem, wszyst
·lde stronnictwa przez matadorów swych 
·{) Ś\vladczyły się za nim, a izba przy glosowaniu 
.J ednomyślnie wni·osek przyję1a. Był tQ zaiste 
łiiebywaly tryumf Koła polskiego '" dziejach 
pruskiego parlamentaryzmu. 

Skoro plemie nna walka \\' naszych dzielni· 
cach \V skutek coraz to no\\-ych usta·w i środ-

LELUM POLELUM. 
Opwiadanie historyczne z X wieku 

w a. pisał 

Walery Przyborowskł. 

k6\V· '\Yyjątko\Yych zaogniła się do najwyższego 
stopnia, był śp. Józef G!ębo·cki jednym z pier
wszych, który \\- szermierka-ch sejmowych za
czął ostrzejszej uży\Yać bro·ni i bez milosierdzia 
gromić wybryki szowinizmu, nazy\\-ać dosadni,o 
rzeczy po imieniu, ni e szczęd·ząc przytem gry
zącego sarkazmu. 

Doświadczył ciężkiej jego ręki przed trzema 
łaty pe\:~.' ien młody i zdolny doradzca koroTJy, 
gdy z lekce\\"ażeniem odez\vał się o 'llaszym na
rodzie. Śp. Józef dał tnll na miejscu taką odpo
wiedi, że zmieszany dostojnik zaledwie kilka 
słó-w słabej repliki z.dolał wygłosić i usiadł 
w-śród poważnego milczenia izby, oblany ru
mieńcem Za\vstydzenia. 

Ni-epodobna mi tu innych wymieniać wal
nych zwycięsh\·" parlamentarnych naszego· bo
jownika; wystarczy, gdy na zakmkzenie przy
pomnę ów ostatni jego występ w marcu rb . . kie
dy to jednem, palącem jak og ie!l sło-vvcm napięt
nował tak dosadnio dzia~aln·ość pe\vnei instytu
cyi, która za pom;ocą setek milionów stara się z 
korzeniem \\· yr:ywać. lechickie plemię z zajmo
wanej przez nią od wieków zic..mi, iż broniący z 
urzędu tej instytucy i dygnitarz aż zżyma-l się z 
przerażenia i dopiero \\" cenzurze marszałka u
dz ielonej naszemll m ()\vcy, znałazi mdłą, satys
fakCYG. której \V fasną wymow<:1 dać sobie nie po
trafił. 

Takim to mówcą z Bożej łaski by1 ni ebosz
czyk. Ale umiał on i piórem świetnie władać, 
jak dowodzą tego sylwetki sejmowe i wybor
nynT polskim humorem zaprawione korespon
dencye jego berli!lski ego do pism tutejszych. 
Niestety ta działalność pnblicystyczna, pochła
niająca CZGStokroć więl<:szą część bezsennych 
nocy jego -vv Berlinie, podkopała, jak się zdaje , 
żelazne na pozór zdrov .. -ic nieboszczyka. Smierć 
zaskoczyła go zdradziecko \V · chwili, gdy na li
nii bojowej brzmią już nowe pobudki \v oJaiąc do 
bitwy. Nie pojedziesz już tam z nami potykać 
się dzielny szermie rzu! 

O jak tam odczuwać będz iemy brak ust 
twych wymownych, z których nmiałeś ciskac 
gromy na przeci\vnikó\\-, ale zarazem i wypo
wiadać slowa ·otuchy dla s\\·ego społeczeństwa! 
Zaw.cześnie umarłeś dla świętej spraw·y naszej, 
lecz nic za\vcześnie dla własnej · sla\\'y. Bo , i ak 
pięknie po\v"icdział Sarbie\vski: 

,,Nad czyją trumną płaczą zi:omk·owie, 
Ten żył dość długo na zie.mi". 

vV imieniu dawnych twych i . nowych towa

rzyszół broni z Ko -ła sejmo\vcgD, żegnam cię, 
kolego .Józefie, zwykłą apostrofą: Niechaj ci bę
dzi e lekką ta ziemia ojczysta, której nieprzedaw
ni·o-nych praw zawsze z takiem męstwem i z za
pałem i z takicm mistrzowstwem bronieś usque 
ad finem. 

oni umieją wo}ować. Bodaj przepadli! Będzie 
nam teraz, będzie. Oni sobi e pójdą do s\vej zie
mi, a my wszystką bi ed ę \Yycierpieć musimy. 
Mieszko! znam ja Mieszka i wiem że żartować 
nie lubi. Psi syn! - mruknął, wskazując na 
Wigmana - jedzie sobie na koniu; dobrze mu, 

(Ciag dalszy.) a ty bródź po piasku po kostki i pod takim skwa
rem, że pot z cz łeka ci u rkicm się leje! .Mówi-

XVHI. tern mu, żebyśmy nie szli gości1kem, jeuo pu-
p oś c i g. szczą, ale nie chciał. Bodaj go piorun spali l! Wy-

Stratowawszy zastępujących mu drogę wo- legał się psubrat w nocy w namiocie na pierzy-
jakó-w· Krzeslawa. Wigman ze swoimi uchodził nie i a11i myśla -ł, że Mieszko nas może napaść. · 
szybk o gościflcem. Jeden z żołnierzy niemk- Ej, żubr! 
ckich pożyczy.t mu hełmu, bo margraf był z go- żubr z jedną tylko o s trogą u l}OStol<J'-V, bo 
lą gło\, -ą; a słOJke na szerokim gościflsu dop.ie~ drugą gdzieś z~ubil, przysnnął się do wojewa-
kalo mocno-. Oddzial \Vigmana składał &ię z dy i patrzat na niego głnpa\:v-atemi oczami. 
·SZeściu rycerzy niemieckich na koniach, zaku- - Wszak ty chodzileś wczoraj w poludnie 
tych W żelazo, UZbi'Oionych We wlócz11je i na W'Y\Yiady? 
miecze. Między nimi znajdowal się Otto, który ~ Ja. 
chodził w poselshvie do gontyny Lelum-Pote- - I da leś znać margrafowi, że krół idzie? 
lum. Resztę oddziału w liczbie okota d,,~udzic- ~ Ano tak. 
stu skl;;idali Wilino\Vie, \V świtkach i postoJach_, ~ I cóż. ci odrzekt? 
w kapeluSz-ach slom.ianycht lnb czapkach, oraz - P{)wiedzia.t mi, żem g1upi i żebym pysk 
Polacy z puszczy, któryt:ni dowodzi! Waligóra. stulit . . 
Ci wszyscy byli źle uzbrojeni \V łuki, w1ócż.r1ie, - O! stulili mu tei pysk ale krwawo. Na 
to_pory rto większej części kamienne, tnaczugi Zmore psi syn wygaduje, że ona postraszyła 
drewniane. \VIełu między -n'imi bytO: ri:wn:Ych wojsko, a gdyby nie Zmo-ra. toby nas byii śPią-
i ci ustawiJi po drodze, pod skwarem słonecz- cych porzer...ali jak baranó\v. Rycerze! bodaj 
nym, wśród piasczystego gościńca. . was pobito, takich rycerzy. Gdyby nie my i nie 

\Vi~ao, otoczony s\voimi niem,cami; jechał · Wilini, toby noga stamtąd .. nie usz.la. . Któż po
na przodzie i gadał z nimi .po niemiecku, a w tyle waHł zastępującego nan't drogę I(rzestą.wq.? 
postepo,w.al Waligóra zly~ ma.rk{)tny l chmurny. ' Nie on1? 

-:c Qt, psy niemieckie '--'-; mruczat __.._ Ha jatkj · ·~ Sprawiedliwi~ nie oni __:_ zatt\V.ażyl Żubr. 
nas powiedH. Mówi.tem, że straże iie· są usta.. . ~ O! byłby ·w+sia-1 htż ten m'argraf na so .. 
·\v ionel ale ,co to znaczy'! im s-1~ zd'eje, że !·en o ś,nie, gd_j~by nie nr5r! . . , · · 

Każdy ma prawo a{l 

do swego języka ojczystego w kościele, cho· le~z 
językiem obcym tak dobrze władał 

jak ojczystym. ·lyc 

W sprawie językowej w kościele otrzyllla i~~ 
"I(oln. V<>lksztg." z Berlina korespondencyę kic 
której autor pisze: "Leipziger Tgbl." wy ' 
nas teraz, bo mu już .zabrakło ar&:u.mentów. ai 
artykule w nr. 603 pJsze ze zgryzhwością s ,, 
SQficzyka ..-- bo przystowiana dobrodusz · ide 
saska już dawno się zamieniła na zjadliw · 
smoczą - że stoimy na "służbie frontowej'; · 
Polaków: i za nimi się uganiamy. Czy pis 
to nie zmiarkowało jeszcze, pisze koresponde ist 
berliński "Koh1. Volksztg.", jak obosieczna i 
jego "moralność paflska"? Na kresach wsc re 
dnich i w Alzacyi znajduje się wielu niem\:· ~~ 
mówiących nieźle a nieraz nawet znakomicie cz 
polsku odnośnie po francusku. Gdyby im się l ię s 
powiedziano, że dla tego właśnie nie mają pr ~· J· 
w.a najmniejszego do kazań niemieckich, Ie ~~P~t 
uczęszczać po\vinni na kazania polskie odnośn· 
francuskie, nadto że rzecz jest " , porządku, go 1.ęd 
im się udziela ślubó\v, chrztów etc. w ięzy ~~-ę 
polskim ltib .niemieckim, czyby to pochw~ ,: 
"Leipz. T g b!."? Niewątp1hvie nie, cho-ciaż k oo 
sekwencya konieczna jego stanowiska wymag ~a 
laby innej odpowiedzi. ze 

Już udowod11iliśrny raz, że w I(o·ściele kat~~·~: 
lickim nie ma terenu do uwzględnienia iedneg 1·zę 
języka przed drugim, chQdzić może tylko o 'ko ~1 ~ct1 . 
k · · k k · · l ł · • k. · tes 

1 
u rencyę 1ęzy a oscte nego acms tego z Jęlf ~ze 

klem ojczystym ludności. \Vlaśnie nasi "nar fat· 
dow>O usposobieni" odelaw-na już agitowali 'l.!IP 
większem U\vzględnieniem języka o}czysteg \na 

którego przecież nie można zastąpić językie 
pat1stwowym. Zaprowadzi nas to clo niepor 
zumienia, jeśli się nie zastosujemy ściśle do m 
CZY\-Yistych potrzeb i stosunków · ludności. lk 
katyści zarzucają "proboszczom polskim", i 
zaniedbują ni:emieckość, Polacy zaś podnoszą\ bu 
same skargi \Vobec duszpasterzy njernieckic~ 1ąt 
Dokąd to ostatecznie nas zaprowadzi? SkD1kz~ tla 

się to na rozjątrzeniu, które tylko Kościolow~ sz 
szkodę przyniesie. , Sprawiedliwość 'i mądro Dk 
wymagają, aby się kierowano podług tego, 
ludność sama o sobie postanowi, czy chce b)'ć \ei 
niemiecką lub polsRą. Jeżeli ludność przyzna si~ l do 
do niemieckości, to wypada zarządzić co. nairr\ ~c 
chlej nabożeństwa w języku niemieckim, -1 ~ 

przeciw'nym zaś razie w języku polskim. \ 
\}"! żadnym razie nie da się zaprzeczyć, ż1 w 

każda narodowość - Jakakolwiek była -za- K 
sadnvc:uo ma p-rawo do swej mowy ojczys! -: 
w kościele, naturalnic o ile się to zgadza z upra 
wnionem stanowiskiem ładllskiego języka k j 

ściclnego. Granice pa11stwa nie wchodzą tu s!· 
rachubę,-bo duszpasterstwo nie wychodzi z rę '1, 

==~~~~~~~~~==~~~~p 

Tak gadał i ztościl się Waligóra, p-oglądają J 
groźnie i niechętnie na niemców, jadących n 1 

przodzie. Słmke paliło nieznośnie; niasczysl j\ 
drodze pod nogami tylu ludzi wzbijaly się chrnu· ~( 
ry mialkiego pyłu, który przedostawał się wsz~ Z 
dzie, dławił oddech. Wszyscy byli nadzwycz · 11 

nie znnżeni, po nocy przepędzonej na walce, gt 111 

dni, zniechęceni i bez nadziei. Wilini i Polac 11 

wlekli się dlugą, rozrzuconą, kQlumną po gościn· ~ 
cu, szukając cienia i chlodu, narzekając glośnl'l 

Tak szli do samegQ poludnia i właśnie za ." 
mierzano się zatrzymać, by trochę o-dpocząć. 
w cieniu drzew przepędzić najgorętsze godzi 
ny, gdy nagle, któryś z \vojakó">\r zatrzymał~~ p 
chód, \Vskazując na gościniec, który w tym m1el· 
s·cu by l pusty na znacznej odległości: n 
- A~oo? . 
Wszyscy obejrzeli się i . ujrzeli w odda!i d~U~ j 

gi, wysoki tt.m1:a11. kurzu, w~bijający stę l~ 
1 cłunura ku mebu 1 rozpływaJący się mętnelll d 

żółtemi płachtami ponad d rze·wa. t 
Waligóra patrzał przez jakiś cz-as na ten tn 

man kurzu ruchliwy i zdający się zbliżać i mru 
km1ł: · , 

- Do stu biesów, czyby nas Mieszko $ci· 
gał? · 

Rzekłszy to, obródl się do jednego ze star· 
szych wojakó-w i za·\volał ~ · · 
~ Zlemku, ty masz stuch dobry. przył~ 

u ch o do ziemi ! ·, · 
Ziel'nko stary, siwa'\vy· już km:ieć1 odpa·rJ: . 

. ---- Po co. tu słuchać mam-y śwłętei ziell1i 
1\iedy tu nczy '\~ridzą. · Ani c.bybł. · ktoś za n~ 
pędzi ·w w-ielkie} -sHe i na kontacht bo baf112 

szybko ~ię '{'10.Sith.va~ 



·st•ra nie ma z paf1st\vem do czynienia 
,3Jl ' ~ ' 
Jecz z ludem. Droga dD ser~ ludn.ości .P~wa-

. tytko z pomocą mowy OJCzysteJ. J czeh, jak 
_. ·chać, ,\. przeszłym etacie pa{Jstwowym rząd 
i)rnag'ać się będzie Z\viększonych środków pie
·ężnych na ufundo·wanie ·nabożeńst\y niemie
~ich na wschodzie, to nznaje tern samem upra-

z rnienie teiźe zasady, chociaż nie znaczy to by
aimnłei, że konsekwencye tej zasady spl~\\ ·ać 
~: mialY jedynie na k()rzyść interesów niemie-

z · kich". 
!iw. ......... ------.---·--------~ 

W sprawie imion polskich 
.Ul z \Vtosto"\\'a do "Dziennik~ 1\ui.'': 

W urzędz1e stanu cy\\ linego we Wtosto\\'ie 
re~~cie jednak zapisano imię polskie "Ludwik" 
rzez "k" i .tak samo przyjęto także cafkiem polski 

pis Jan Smialek z kreską 'na S i l z kreską. z 
czątku jak jUż donosiliśmy do .,Dz. Kui.", opierano 

ię ię stanowc~o, ~r.oż~no · k~rą, do~iero na .zaj~a~e~ie do 
. rt~dzcy ZJCmJansloego. 1 gdy Się odwoiat OJCiec do 

Pr' ~~du. naka.zal p. raclzca ziem., aby imię i nazwisko 
le apisa110 tal.;, jak s<.,bie ojciec życzy. 

nośn Niech więc każdy bez wyjątku elomaga się w u
u g zędzie cywilnym. aby imię zapisano po polsku i niech 

' się po. polsku podpisuje. inaczej niech odmówi stanow
ęzy ·zo podpisu. Przedewszystkiern niech w tym olcn~gu 
hw obotnicy u ważajq, aby imiona ich dzieci zapisywano 
k 1 polsku, b-o wiemy, że ten urzędnik wszystkie imio
ag 1a tylko po niemiecku zapisuje, jeśli kto stanowczo 

ze zagrożeuiem odmó-wienia podpisu uie żąda także 
1n·pisania polskiego imienia. Zwracamy uwagę na 

kat to. aby żaden prędzej się nic podpisy\vai, dopóki u
dneg zcdaik nie zapisze imienia polskiego, bo później nie 

11ędzic wolno już nikomu po polsku sę podpis:,·\vać, 
.ko icśli przy urodzeniu imienia polskiego nie zapisano: 
Jęl). ~zcze;;ólnie mogą stąd powstać znacwe truduości i 

,na fatalne za\\'iklania co legityrnacyi osób. których imię 
ali r.upelnie inaczej zapiSi!UJe w urzędzie cywilnym, a 
steg ·naczei sic wfaściwie naznva." 

lVkie-
Ziemie polskie. 
.Zachodnich, Warmii i Mazur~~ 

Lukta. \V piątek \\" nocy 0 godzinic 12 \\Y
z~ t ~uch~ og;CI'l w górnym piętrze gorzelni na. ma
~~c~ 1ątku Lang~~tit. Gorzelnia spaliła siG, pomimo 

oncz~ Jatychmiasto\YC.i pomocy straży ogniowej do
ol0\\1 zczęmic. Uch roni0110 {1d ognia jedynie sklep z 
dro~ ukO\\ i tą. Prl.yczyna pożaru dot<ld nic \'. iadoma. 
o, Gorzno. Poraz pic n\ szy -odbyto się \\' tu

być .dszym kosciele lcazailie niemieckie, i czego po-
la.~~ obno nie1i1cy wielce siG ciesz~1, a jesz'..:zc \\ ię
aJ~ ·ej grudzi~1dzki .,Oesclligc''. z któreg{J t G \da
-' Jomość podajemy. 

J(widzyn. Obecnjc technicy zajmu]<\ się 
ć, Ż1, wrrnierzar{iem kolei ;~elazuej z Czcrwi(Jska do 

za Ku·idzyna. Zdaje siG być pc\rncm, że pcd Kur
ys! ..:cbrakicrn wybudują stały most przez \Vis{G. 

upra Nowe. z tutejszego .. Kricgc:rverci!llt", jak 
k Junosi "Gesell i g e". \\· ykluc:zuno mistrza mal::tr

skicgo p. \Veidenwnna, Polaka. Stalo SiG to z 
·rast~pującego powodu. Na zebr~111iu przeczytal 
Przewodniczący ~ l nsta w, \\ którym pO\\ ie
Jzianol że celem To\YarzystY•:a .icst "\\' Ztnacniać 
DŻY\\ iać pocz1Icic narodo\\·e; miłość i wierność 

Jla cesarza i pa.tistwa. króla i Ojczyzny u cztorr
m \ÓW pielęgnować, pohvicrdzać i \\ · zrnacniać''. 

'SZ( Ze członkowie cliQtr:ie się na to godzą. mieli po
cz · ''stać z miejsc. Mistrz malarski p. \Veidemann 
, gl :ninro PO\\ ·tórnego za ,,·ezwania i \\ yjaśnienia 
:olac nie powstal z mieisca. Skutkiem tego go wyklu
śd~ ~zono i musiał op.uścić lokal: - My się dziwimy, 
ośnJ że ~olacy "ogóle jeszcze należą i chodzą do 
e za ... Knegcrvereinów'·. 

ządć. Z Wiei. Ks. Poznańskiego. o Zl 

l~ Borek. v\ · JliC\\·yt1omaczony dotąd sposób 
mie~ ~0''' stal wczoraj rano w sąsiedniej wiosce ogier'1. 

Spaliły się domy gospodarzy Mikołaja i Fabia-
11a I<.owalczykó"\v. UratO\\"ano tylko drobm1 

· dlu -:7.ęść sprzętów ctomowych. Straż pożarna zdo
jat lata t"y-lko uchronić domostwa sąsiednie przez 

1e~· ~0 \\'"Strzymanie rozszerzania sic; ognia. Oospo
ar:ze K.. byli nizko zabezpieczcni i ponoszą do

n tll tklrwą stratę. 
tnru ·Buk. Były ·b11rmistrz f~oH zasuspendowany 

~rzect kilku dniami w u rzędzie zostat dla tego, 
ści· ~~ \\' kas1e, będącej pod .ieg() zarzcldern, brakJo 

)Q dn 80{) marek. 
star· t Puznań. P.ogrzeb śp. Józefa Głębockieg{) 

· Ył Pięknym dowodem wdzięczności dla przed
óźl \\c.ześnie zgasłego obrońcy myśłi naro-dowej. 

Juz o godz .. pól do 3 zebra1y się liczne rzesze 
l: . PrzC<.I Przemlenłenient Par1skie.m~ a wśród nicb 
ieJ111 lts~Wił~~ sie do -pochodtt cechy, bractw~ } kor.
i1a1'l f)0,

1 acye Z·. chorąg-wiami, światłem j ~Vlencamt. 
tdt~ r .'~ed kaphcą. szp-italu, w której. ustaw}{)llą była 

·l!!l'l"l11a, urządt:nuo. mó-wnicę; z nieJ ko1ejtto· prze-

mawiali pp. mec. \\'oliJL-ki, imieniem obywateł
St\~-a miasta Poznania, mccenaś Chrzanowski i
mieniem Kola Polskiego parlamento\\~cgo i dr. 
1V1izer. !d imieniem Koła sejmo\\·ego. Po prze
m(J\\·ach ruszy! pochód ża.fobny. 1a czele jego 
szły bractwa, cechr. !·Grporacyc i komitet, za 
niemi księża w li~zbic około .30. Oook rrumny 
szli liczni koledzy zmarłego, tak z parlamentu 
iak sejmu. Ci co przybyć nie mogli, \\-yrazi!i 
żal swój żałobnej rodzinie. \\ orszaku szli sę
dziwy prezes dr. H. Szuman. Leon Czarlit'tski, 
dr. Z. DziembO\\ ski, dr. \A.'. Skarży1iski, dr. Mi
zerski. dyr. Grabski, dr. A. ChiapO\\ ki, hr. M. 
Mielżyt'Jski, dr. Nieg-ole\\·ski, R Janta-Pokz:rit
ski, n1ec. B. Chrzan-owsh. J. Bt·cjski Itd. 

Pocl1ód pro\'.-adzi! probo zez cd Ś\\. Marci
na ks. prałat dr. Le\\ icki. klady polskie przy 
ulicach, któremi pochód przechodził. były poza
mykane. Trumna nieboszczyka nikła pod ma
sq "ierky. Aby dać obraz olbrzymiego pochodu 
p'bwicmy, że, w chwili. kiedy c7oto pechcdu 
si~.;:;.;aio bran1y berlil.lSkic.i. h:c..nicc \\ kn.t-.:zJ.I na 
ulicę Ś\\". Marcina. Po obu strona\...h ullc statr 
gęste szeregi publiczności. które kolejno prTy
tączyły się do pochocl11. Prz~?tn()\\ ił nad grobem 
poseł ks. prałat Sty-chel, probosz-.:z fary. 

Oby przykład zmarłego patry-oty by! nam 
wzorcn1 pracy dla dobra narodu. 

Ze ślązka czyli Starej Polski. 
Ruda nad Odr<t. \V niedzieiQ spaliła siG 

stodo-ła sołtysa uast:e~o p. Hadoma. \Vidocznic 
jaki złoczy1'1ca podpali/. 

Bytom. ..Sohd" \\ Bytomiu na ( IĆHllYlll 
Ślązku l!L7,(\dzil 7 listopada zaba\\ G z teatrem, 
ćwiczeniami, ~~Y\H~mi obrazanti i tatkcrn. Poli
cya o~r~1!liczy1a /aba ''G na czlonkó\\ l ich żony 
lub narzeczone i ila Htllatorlh\. Prezes ,.Sok(il~l'· 
pan Antoni 1\1\ajr..~\\ ski ''-·yslał telegraficzne zaża
lenie do prezydenta rckn~yi. Odpo\\ icdź !1~1-
dcszta, lecz stalo \\ nie.i. że pr~zydcnt rozstrzy
gmtl: sporu nic rnożl:. dopóki policya nic '' ypo
\\ · icdziała S\\·eg-o zdania. 

vV S·obotG, jak czy.tamy w ."Kawliku", otrzy
mał pan Nlajn' ski nastQpu.iącą odpowiedź pre
zydent rcicn~yi: 

Ograniczenie co do teatru nastąpiło na mo
cy ~ 3 rozporZ<\dzcnia naczelnego prezydenta z 
dnia 19 maja 1891 r., \\ cdług którego mie1iscowa 
policya m·oże publicznic teatralne przcdsta wic
nia albo cakowieic zakazać. albo dozwolić na 
nic pod warunkami \\ yraź.nic naznaczoncmi, it:
żcli policya ma obawy pod względem bczpie
czet'tstwa, dobrych oby\\·atclil porządku, ruchu 
publicznego i procederu. \ \ ' PO\\ yższym \\ · ~
padku C.Sok-rJia'") pul icya przede\\ szystkicm 
ze \\ zglc;dil na bezpicl2zeTiSt\\ o i przepisy pro
cedcro\vc sprzcci\\ ia!a siG pnbliczncmu przed
sta\\ cniu teatralnemtl, ponieważ przr nicograni
czanem dopuszcze11iu t~o ·-.:i z Hytomia, a także 
z innych miast, z bliska i z daleka utrzymanie 
publicznego bezpiccz6JSt\\ a \\obce tO\\ arzy
stwa 7 dążnościami .,Snkola" nic bylD zapc\\
nione (?!) · 

Wiadomości ze świata. 
Z Niemioc. Po raz pic n\ szy parlament zaj

lllO\\ ·ać się b<;dzie ~rodkami gcnuanizacyjncmi, 
ma bO\\·icm uchwalić ,.Ostmarkenztllagi" dla u
rzędników pcc.%tO\\ r .::h i dla cfic:crc1\\ '" dzielni
cach polskich. l<t.:~i-d liczy na to, że po\\ aśnieni 
z Polakami centr-D\\ cy poprc:t go \\ pa rlalllcncie. 

Pr7.ypominarn:r tu liczbG poslÓ\\ p-oszcze
gólnych stronnict\\. NaHiczniejszem jest stron
nictwo centrum, które ma 100 członków; nastę
puje stronnictwo socyalistycz.ne (81), W{)lnok-on
serwaty\nte (52), narodo\\"O liberalne (50), wol
nomyślne stronnictwo ludo\Ye (21), wolnokon
senvatvv.·tte (19), Koło po:lskie (16), antysemickie 
(1 l). wełnomyślne zjedlJOCZClllC (10), welfickie 
(7), stronnictwo de.mokratyczno-lud-o\\·c (6), al
zackie (6), łotaryngskie (4), związek chłopski (.3), 
jeden dwkzyk i 7 "dzikich'· to Jest nie należą
cych do żadnego stronnictwa. 

z Austryi. Posd OląbiJiski układał siG z 
prrzest:!ll k!;tbu c;:c kkgo Pacaloem. aby Czesi 
zaprzesrali o-bstrułcc}i do wniosku o pod\\ yższe
nic ad.iuwrn aliskulrantom i praktykantow <\do- , 
\\'Vill. 

- Pnsc.l Jaworski :1aradzał się ze szladną za
cho\\·awcza i kiubem cz~ kim. Na propozycyę 
zaprzestania obstrukcyi khtb czeski dał odpo
\\ iedi cdmown<\. 

M.a s.ię odbrć ko.aferencra prezesÓ\.\' klubó\\.. 
parlam .. utarnydt Rząd cłl:ce łzbę posel·ka. za-

trzymać do 15 grudnia, to je~t do zwołania de
lega ... yL Jeżeli Czesi nie zgodzą się na zaprze
stanic obstrukcyi to. jak krąży po~1oska, Pada 
pai'1stwa zostanie odro .... zona już \\" ten Pi<ttek. 

Z różnych stron. 
Bochum. Rodacy już teraz pomyśleć winni o 

przrgoto\t,•aniu i~ do ag-itacyi za ,.\Viarusem Pol
_kim .. na prz~-szł:r kwartał. Każdy czytelnik winieu 
15 grudnia wręczyć listowemu abonament, skoro 
kwit przyniesie, a prócz tego należy zachęcać opie
szałych, al.Jr tak.i.e ~azet:r sobie zapisali. Polakożer
cze pisma ujadają ciagle na ,.\Viarusa Polskit:go" i 
chciałyby go z~nic 'ć, t1lc jesteśmy pewni, że l(odac:r 
germanizatorom dadz<.) należytą odpra\\'G, stara1ąc 
·ię, abr kddy Polak na obczyźnie czytywał .,\\'iarn

sa Polskierro·•. 
l( as trop. Na d\\ orcu \\ Rau \CI \\ ydar;~ylo się 

\l.'iclkic nieszczęście. Poci4g- z Herne przybyły stal 
na staq·i. Podróżni opuszczali poci<u~. W tcm nad
jedla t pocią~ z Dortmund i \\'jechał na ludzi. Trzci 
~órnkj z Mengede: C10ebert, Schleuz i Hei:!rkhs zo
stali na miejscu zabici. 

Dziś, tj. w niedzielę 6 grudnia i w następne nie
dzielę aż do gwiazdki mog~ składy aż do godziny 7 
wieczorem być otwarte. 

Bochum. ~\\ ięta za pasem. \\' tym czasie każ
dr dużo kupuje jui. to dla siebie, już to na podarki dla 
dzieci itd. Rodacy nasi na obczyź!lie przy zakupuach 
pa rlliGtać winni przede\\ szrstkicm o polskich skla
dach. Co tylko można trzeba zawsze u S\\ oich ku
pnwa~. 

CzcS?;o u swoich kupić nie można, to tliech Rodacy 
kupu.i<t w tych sktadndt, które siG polecaićl, we .,\Via
sic Polskim:· Kupui<.tc u kupców, którzy zamieszcza
j<l oglos7.enia \\ pi~mic ltaszem. trzeba zawsze po\\ ie
dzicć, że się dowiedziało o składzie z ogtoszenia we 
.,\\ iarusie Polskim'·. 

Pc)\\ inni też Rodacy kupców. u których kupuJą, 
a l.tórzr ogtosze{l \\'C \\ iarusie Polskim" nie zamie-
rczai<1. zachęcić aby polecili w polskiem piśmie swe 

towor.) l a to z pewności<! będzie im się oplacato. Naj
lepieJ niech każdy czytelnik id~c do skialu zabierze 
.,\\ iar. Pol." i poka::c go kupcowi, niccn mu powre, 
że Polac:> liczniej .leszcze chodziliby do niego, gdyby 
o~ t~ sz:tt w poL ki_;j gazecie. Jak \\ s;,yscy I~odacy 
tak post<.;pować b~dq, to z pcwności~l będzie też i 
skutek jakiś. 

Beckum. \\ tuiejszcj fahn CI.! cc:ncntu znalazł 
śmierć roirotnik \Viggcmann. 

Alstadcn. Dudck, o którym donoszono, ii. zabil 
swego ojczyma, zostat puszczony na \Yoluo~;ćl bo wy
kazało się, że Maioka padł na pil.!c tak silnie. U to 
śmierć spO\Yodowaro. 

ł(otonia. \V jednym z tutejszych hoteli zabit pe
wien francuz sw4 żonę a potem zastrzclil sam siebie. 

I\olonia. Od czasu \\alki kultumej po raz 
pic n\ szy zdobyła partya <.:cntrnrn \\ Kolonii 
\\ · iGkszość \\ radzie · lllicjskicj, Obecnie sldacta 
s.iG rada z 23 katolikó\\ i .!2 in nO\\ iercÓ\\. 

Charlottenburg. Pan J ózcf Cybicho\\ ski. 
syn P. prof. dr. Cybic!J.o\\ ski ego, zdał dnia 2 
~rrudni~l rb. na politechnice w Charlottenburgu 
~hlu.brnc egzamin gfÓ\\ UJ. (dyplomo,\·y) na in
ZYlllcra maszyn. 

Nowy .Jork. Do "Nc\\ York łicrald" dono
, Z<\ z Valparaiso, że Japonia zamó\\ ita d\\ a o
kręty wojenne, które się budują \V· An~lii. 

. Londyn, Hotel dla mlodzictkó\\. Przed 
krlln~ uniallli biskup Rochcstcru polazyl kamień 
\\'ęgielny pod bud{)\\ G pic n\ sze~w "Hotelu Igra
ma•· dla mtodziertców. Iiotel zastal tak nazwa
~1? na cześć biskupa londy(lskiego, który był 
lll~cyaton~m . t~go. przedsię\\ zięcia. Ceny za 
m1cszkame r zycrc będ~ bardzo umiark{)wane 
\\ .rym_ hotelu, który za\\ · ierać ma 208 pokojó\V 
POJcdc.uczych z \\ annami, biblioteką. jadalnią. 
palarruę, salę bilard-o\\ c i salę gimnastyczną. Ko
szta ~udo~\ · y hotelu obliczone S'l na 40 000 fntzt. 
t·fo~e!I ta~1ch będ~i~ ~bt.H.lO\\·anych Lały szereg, 
a ce~en: 1~h urnozl!\\ 1ac mtodym ludziom sp~
ctzanrc zyc1a " tm\·arzystwic 11rz ·z\\ oitym, zda
la od pokus stolicy. 

Osłalnie wiadomości. 
. L e o d Y u m. W kopalni ,Sagabse" zerwała i 

hna u kosza. 12 górników z.nalazło śmierć. ę 
l( i i o w. WybtJchły tu ·niepokoje uliczne. Zarzą

dzono liczne aresztowania. 80 akademików wzięto 
pod klucz. 

B er l i n. Centrum wniosło do parlamentu wnio
bo.rczycb do sejmu, a mianowicie: Teltow Bvtom 
Elbedełd, Essen, Dulsburg i Dortmund-Bo~huin. • 

B e r l I n. Centrum wzniosło do parlamentu wruo
.sek. o wpuszczenie .Jezuitów do kraju. 

O D E l( S P E D Y C Y l. 
no dzisiejszego numeru załączamy dla 

\\ .szystkich abonentów obrazek Oica św~ 
Pwsa X. Można go opra"\\-ić i za\\ iesić na ścia
pi~. Przy tej sposobności nadmieniamy jeszcze. 
że przed ~\\ia7dk<l otrzymahl prócz tego \\ szy~ 
scy abonenci .. Kantyczki", czyli zbiór · pieśni na 
I~oże Narodzenie. 



Nabożeństwo polskie. 
Przedruk dozwolony. 

DORTMUND. 
Dnia 6 g-rudnia o g-odz. %4 po pot nabożei!St\VO 

polskie z kazaniem '" kościele Pa.nny Maryi. 

L A N G E N D R E E R. 
W niedzielę 13 g-rudnia podczas druR"iej Mszy św. 

śpiew polski. Kazanie o R"OUZ. 4 po poludniu i w a~t"-
dzielę spowiedź! 

'WANNE. 
Nabożcilsn\'O polskie z kazaniem w niei1.!dę 6 

~rudnia po potudniu o godz. 4. 

SODINGEN"BOERNIG. 
\Ve wtorek, w święto Niep. P. N. M. P. będą 

polskie nieszpory z kazaniem o godz. ;4 przed 3. 

Koło śpiewu "Gwiazda .Jedności" w Oelscnkirchen-
Bismarck 

donosi swym cz.fonkom i wszystkim Rodakom z Gel
senkirchen-Bismarck, iż w niedzielę, dnia 6 grudnia 
odbędzie swe zebranie miesięczne o gaclz. 3 na sali 
pana Brunego, prZ)' ulic:s· Robergstr. O liczny udziaf 
czlonhów jak i Rodaków uprasza się. Z a rząd. 

Bractwo Różańcowe Polek w Bochum. 
Dziś w niedzielę, dnia 6 grudnia będzie odma\1!ia

ny Różaniec św. o godz. 4 po po.ludniu w kościele 
św. Józefa. O liczn).' ud.zial szau. Siostry się uprasza. 

P r z e l o ż o n a. 

DORTMUND. 
Posicdzenia Przemysłowców polskich odbywają 

się teraz w każdy czwartek wieczorem punktualnie o 
~odzinie 9. \V imieniu zarządu 

Fr. Tomasze\YSki, zast. sekretarza. 

S O D l N G E N - B O E R N I G. 
\V święto Nicp. P. N. M. P. zostanie poświęco!ly 

nowy kościół katolicki o godz. 10 przed poludniem 
przez księdza dziekana Keweloh. Po poludniu o go
dzinie kwadrans przed 3 będą polskie nieszpory z 
kazaniem, na które się sza.n. Rodaków i Rodaczki z 
Sodingen-Bornig i okolicy uprzejmie zaprasza. 

Zarząd Tow. św. Jakuba. 

Baczność Rodacy w Esseti. 
Zebrania Różańcowe w Essen odbywają się re-

1!Ularnie w pierwszą niedzielę każdego miesiąca po 
poludniu godz. 1h3 w lokalu przy ulicy Schlitzen
bahn 58 n? malej sali wspólnie dla mężów, matek 
i młodzieńców polsko-katolickich. I(omu sprawa 
zbawienia duszy mile w pamięci zostaje, niech nie za
niedbuje uczęszczać na zebrania Różańcowe, gdyż z 
tego nie tylko moralne lecz i materyalne odniesie ko-
rzyści. Tomasz \\'<,źny, nadzelator. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Di.issel-Doroap 
donosi swym cztonkom i wszystkim Rodakom w 
Dornap i okolicj' zamieszkat)·m. ii w niedzielę 13 
grudnia o godz. 4 po południu odbędzie się walne ro
czne zebranic i obór nowego zarządu. Dalej porzą
darJetn jest aby ci czlonkowie, którzy posiadają ksią
żki z biblioteki przynieśli je ze sobą. O liczny udzial 
tak czlonków jako i gości na zebranie uprasza 

Zarząd. 
U w a g a : Zarząd oraz rewizorawie kasy ze

chcą się stawić o godz. 3 w celu rcwizyi książek i 
kwitów z kasy. O punktualne przybycie uprasza 

f i t z, przewodniczący. 

m~~~~ ~~~;~~HI~tii~H~~~~UM~ 
Skladamy w dniu godnych imienin 6 grudnia na

szemu szanownemu kumotrowi 
Mikołajowi Wawrzynow·czowi 

jak najserdeczniejsze życzenia zdrowia, chleba ile 
trzeba, wina beczkę, a gdy hojnie na cię splyną chleb 
i wino, wtenczas szwagrze drogi daj odwiedzić twoje 
progi. Zyczymy ci najserdeczniei zdrowia, szczęścia 
i wszelkiej pomyślności. Tego wszyscy dziś życzy
my i po trzykroć wykrzykujemy: niech żyje MikoJaj! 
żebyś byl w niebie i twoja żona kolo ciebie, twoje 
dziadki jeszcze dalej i niech każde Boga chwali. Tego 
życzą J. I(. J. W. F. 
~~~~~~~~~~~~~~ , ~~ ~~·~~~~Yv~~~~~t~~~~~.~~·~ 

BaczliO~~ Rodac~ w Dortn1undzie. 
W czwartek dnia 10 grudnia odbędą się wybory 

do sądu procederowego. Na odbytym wiecu w nie
dzielę 29 listopada zostalo uchwalone, abyśmy Pola
cy w Dortmun<lzie postawili swoich kandydatów i na 
nich jak jeden mąż swoje glosy oddali. Naszymi kan
dydat.:mi są następujący Ro-dacy: J. Tomczak, mu
rarz. \' . Kaul, kowal. St. Banasiak, kołodziej. S. 
Kozlówski, robotnik. J. Chmielewski, stolarz. I. 
}Jicprzyk, siodtarz. J. Kubiak, murarz. J. Stryjwąs, 
robotnik. \V. Borusiak, robotnik .. \V. Lewandow
ski, kolodzicj. M. Przybylski, robotnik. W. Turkow
ski, robotnik. P. Tamborski, kowal. Sz. Jęsiak, pod
mistrz. M. Ratajczak, robotnik. J. Olszak, robotnik. 

Rodacy w dniu 10 grudnia glosujcie tylko na swo
ich polskich kandydatów. Zarazem donosimy, iż \\ 
niedzielę dnia 6 bm. zaraz po polskiem nabożeństwie 
wieczo.rem o godz. 6 odb~;dzie się 

ieo po ski 
na sali pana Pelera, ul. \Vilhelmstr. nr. 24. \Ve wto
rek 8 grudnia odbędzie się drugi 

wiec olski 
na sali p. Trotta, Osterhoizstr. nr. 60. O. liczny udział 
prosi K o m i t e t. 

NB. Dobrze nam życzące ga:r.ety prosimy o po
wtórzenie tt,:.uL. 

!lcveferrol 
(p. cesarski urz. pa1ent nazwa etchren. 

D. R. \V. Z. 60097). 
, 

1ajlepszy i najradykalniejszy eli:xiT wzmacniają
cy żalądek i nen,·y. przysparzając osobom slabo·wi
tym kn.Yi i wrwo!ując przez to zdrową i cerstwą ce
rę. 

(Comp.: E'\tr. Matricar. Ch. 0,4 :Extr. Gonołob. 
Con. 20,0 Agn. dest. 230.0 ferr. pept. 4.0 Tinct. aur. 
cmp. 20,0 Sir. spl. 70,0 Spir. vini 40,0 Ti. Vanil, gtt. 
XX. - Butelka 2,50 mr., przy 4 but. franco i kista 
gratis). - Główny de pot posiada: H. SmyczyńsiO, 
aptekarz w .t\euenburg \V.-Pr. 

Na nadchodzącą gwiazdkę 
polecam polskie pierniki v: \Vielkim wyborze, jako 
to: Katarzynki, całuski, z rozmaitych fiS~:ur, serca 
czerwone, pierniki w paczkach i inne. 

Szan. Towarzyst\vom polecam pierniki \Y więk,
szcj ilości i takowe dla towarzystw mogą na życzenie 
na miejsce pr7eznaczenia dostawić. - Pierniki m<Yl.na 
nabyć także u Antoniego Kłemczaka w Habingborst 
p. Rauxel. 

\VALENTY l(LEMCZAK 
polski piekarz w Scbonnebeck. 

fi c 'fH'~Słłnł~Wii.WMW'UIZ2HIIII.IIIai!IJSilPIII 

l Li!.dW'ik Bron, 
Eulengasse 4. Bochum, Eulengasse 4. 

. ~ałożone 1835 r. 

polecą we wielkim wyborze po najtańszycl1 ce

nach wszelkie instrumlmty muzyczne ,inko to: 

skrzypce, c~try, flety. klarnety, 
laail·moniS.i ustne i do rozdą~tania. 

=== bębenki. podstawki do nut, === 
la~eczki ta kto~~ dla dyrygentów 

wszystkie gatunki strun. jako i wszelkio przybory 

do instrumentów. 

l 
Drrlej ::::;;·I~i~czone, 

jako: :faJłłi/cJt;aFniczki, laski, itd. 

Tfl \ł'arv !Okórzane jako: portmonetki, to
rebki do cygar, torehki do listów, kuferki do po
dróży, to rnistr:y szkólne, szelki, paski, noże kieszon• 
kowe, karty do grania. itu. itd. 

Goldfctrba tabaka do zażywania. 

POLSKASLt1ŻACA 
która zna prace domowe, może dostać dobr; i trwalą 
służbę u polskiego państwa. Zg-loszenia ustne lub li
stowne do ekspedycyi "Wiarusa Polskiego" w Bo
chum pod lit. B. B. 21. 

\riec Zjednoczenia VYT Obernausen 
odbędi~ie się clnia "' grudnia (w ~więto Niepokalar 
Poczęcia . ·aj'w. Maryi Panny) o godz. ~12 z~t. 
po naboże6stwie w lokalu p. Kleina, przy starym ·r~~ 
ku (Orei-Kaisersaal). Porządek dzienny: l) Ustat 
knapszaftowe: referent Brzeskot 2) Porówn~"! 
przypadkó\\' kalect\va w górnictwie w Niemczec~··. 
w Anglii: refereut Regulski. 3) Rozmaitości. Na~ r 

l 
kn·,~ie kosztów zbierane będzie 10 fen. wstępne ~r-
0 jak najliczniejszy udzial Rodaków z Oberhause~o 

· okoliC)' uprasza ,.Zjednoczenie zawodowe PDlskie'· ___ .. __ _ 
Baj~~Złl(lŚĆ Rodu"ey!·~ 

Polski foto1lrafista w Wattenscbeid 
ul. :ł'reibeit."ł:l'. 30. 

Polecam mói zaklad foto~raficzno-rnalars!,i, aże O 
by Rodacy raczyli mnie poprzeć w mojem przects1 ę. 
biorstwie. \Vykonuję wszelkie zdjęcia. począwszy w 
wizytówek aż do naturalnej wielkości, także z sta 
rych fotografii na nowe, z malych na duże. kredo\\·t 4 
o\eine, oraz grupy familijne, weselne i towarzystw~ 
\Vykonuję zarazem z stucznej masy figun' "Kośc11 
szki". \V~'lwnywam zarazem broszki, śpilki do kr. 
watek, guziki do mankiet i inne przedmioty z foto)?;r~. 
fi a mi jako piękne podarki na gw!azdkę. Dla Podr ,. 
żujących rabat. 1\tlam także wielki \Vybór książek O\ 
nabożeńst\Ya, różaf1ce, obrazy, wiązarki, śpiewnik1 
książki powieściowe, papier do pisania, po w mszo,, a, 
nia, kan:r widoko\ve itd. 

Dobrze odleiałe cy~ara i papierosy na składzie. 
.z \vysokim szacunkiem 

S T. P I:E R S Z K A L S lO. 

przyjmuje depozyta fHI 3 mr. począws;;y i 
płaci od dnia wpłaty do dnia odbioru pieniędzy 

za kwartalnem wypowiedzeniem· 4°/r;/0 

za t) tygodniowem " 81
120 

za natychmiaStO\Vt'.ID żądaniem i)g10 

Fund. rezer. wynoszą mr. 2 •8,87n,H8 
Udziały człon. ''· " 2,355,~)65,57 

Oprócz tego od powiadają członkowie Banku 
depozytaryuszom sumą {;"\Varancyjną w wysoko
sci przeszło mr. 9,000,000. 

P olska słu.żą~.ta 
znajdzie od zaraz miejsce. 

Paweł W a w rocki, t ech. dentysta, 
Herne, tleinrichstr. l. 

Za inseraty i 

HOFFMAN N & COMa 

Ałf()llS Kleczewsld, 
ul . Bahnhof'str. 53. w Gelsenkirchen, ul. Babnhofsu·. 53. 

sobotą, niedzielę i onie ziałek, 
"\tJielkie zniżen e eeu 

na konfekcyi męskiej i obu 
'\!Vielka partya uflr;~~ Jnędłit'b. szare, brunatue i!' Półbuty dla mężczyzn bardzo n:ocne podeszwy 
niebieskie pręgi od 10. 12, 14, 18, J 9,50 do fj m. od: ~50 mr. 

·
1 

. . • 1 •• l . 1" Domowe trzewi:d dla nie,;i~st ciepłe, tylko a .40mr 
\Vielka partya U »r· !l męa~H" 1, w naunowszyc1 . . . --:--- ' . , . 
wzorach od 13 14 !W, 16, 20 do 36 mr. W1elb partya męsc.1ck 1 damfkiCh trzew1kow_ ph-

Wiehra parl;·a' u~rań cłSa chłopców, w naj· 
1

1 

8~r:~:~~i do sznurowania i z guzika:~·:kt~lal~~(el;:1 ·; 
nowszvcl1 angiel~kich '"·zorach od 1.90, 2.20, 3,00, 5- 7 lat 2 ,50 mr. l 

• -1.20, 3.00, ~>.8 ), G.5o, 7.00, 8,50, do l li m. j 7- s lat~ 70 111r.l NajleJhl~tl skót•a 
Wielka partya s~,o·ht' na nit"dlZił''ę, najnowsz~ 1 8- 9 lat .00 lnr. \ ł.. OIJ~ka. 
wzory, także krp,j łydkowy, od 1,80, 2,00, 2,90 3 50 J 9-12 lat ,40 mr.l 

4,90, 5,50, G,SO. 7,50, 8,50, 9,00, 10, 11,50, l Wielka pa.rtya trzewików s~nurowanych i z guzika-
do tS rnr. 1 mi dla dzit•ci od iJ1-.'J5 tylko :t,GV mt 

Wielka partyn. pa)Ptllt~-,,-..,-m-ę_l'4_k_i-t·-ł•-~-s-za_r_e-. b-1-.u-- lj Ciepłe pnnto:·J.e dla nit~wiafit. czen'\·onc i CY.arue 

natoe, i t. d. od H, 10. 11/>0. 12, 13,50, 141 16 do l ~ od 3,50 
2 mr. Bóty dln mli;i;czyzn, Ś\\iccącP. z l!:oń:)k~c.i ;;kóry, 

------ 7,- mr. 
\Viellla padya. J~nletotów Dlęsł.iieb. w pr~gi, l Trzewiki "Bock.;k~~u" ula nic' ·ia~t -.. glli.:ikami i cl~ 
n11,in. ·wzory I i Tl rz9dnie od 12, 13,50, 15, 16,50, i' ::;.tmurowania 7

7
!JO mr 

18, 20, 23, do 36 nn. i Buty ;.-;lłll[!icmi cholf'warni z 1,ku(•iem i bez naj-
-p-,'!"'~ ł_f"_t_•_•t-.y-t_U_u._t_iz_t_e_•-·i-, ~iel;I;;;;borze, po ~ nowsza f:lkórtt koń~ka. 6190 m r. 
?.adzhvia,jąco tanich cenach. lj l\ama6ze męzkie i-t-~ze~;i:d do !:'znuro,~·unia 

! 4,4.r mr. 
'l'rzowibi dla~ nicwiaRt ze l sprzączkami e)eganc~ie i Dla robotJii :. ll\v but~· '" k _palni rol>ow. r~czua, z o
trwałe od 2,25 mi", ' l<uciem i bez :1,4& rrw. 

Trzewilli dla ~uiowiaf.;t sznuro·wane i z guzikami 'l'rzewiki din Hicwia~t. rlo ::.zmntfwnniu i z guzikami 
skór!\ ko1łsiw, 1:·epill owai1n, pod gwar. tl'wał-e 4,85 m. 8,- mr. 

ul. BahDhofstr. 53. 
~ obwodu 

,da.: citic : 
• _.\l f. K ieeże ,·ski. 

Gelsenkirchen, ul Bahnhc-fstr 53. 
f• milowego zwracam kol::'zta pudróży. 







Żt lodzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie, poświęcone sprawom narodo\Yym, po lit) cznym i zarobkowym. 
Się. 

~-----~~~----------------------~---------------------------------st~: rcko.dzł codziennie z wyjątkiem dni poświ!łttc.znycb 
·e· 4odałkiem religiJnym p. t.: ,.Nauka Katolich'' z ty

laikiem spolecznym p. t. "Glos górników i butni
w" oraz pisemkiem literacldem p. t. "Zwierciadlo"'. 
ICJp1ata kwartaltllł na poczcie i u listowych wynosi 

111r. 50 fen., łl z odnoszeniem do domu l mr. 92 fen. 
Wl~rllf Polski" zapisany jest w ceruliku pocztowym 

pod zna!.rieJTI .• t polnisch" nr. 128. 

M·ódl się i pracuj! 

Za inseraty placi sie za miejsce rządka drobne~o druku 
15 fen., a za o~&oszenia zamieszczone przed inseratami 
4 Ofen. Kto często oglasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tlemaczenie z obcych językó\V na pol
ski nic się nie placi. - Listy do redal\cyi, Drukarni 
i Ksi~garni należy oplaci6 i podać w nich dokladny 
adres piszące~o. Rekopisów się nie zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ich upoważnicuia nie wskazuje się. 

--------------------------------------------------------------- ----------------------------~----
Bachum (\Vestfalia), \tJłorek 8-go grudnia 1903. ok 13 

~----------------------------------------------------------------·------------·-----------·- · 
Redakeya. Drukarnia i Księga·rnia .r.najdnją się przy ulicy MrtlthesArstnt~::'-e nr. 17. - A<.lre~: .. \Yiaru::; Pol::.ki·'. Boehnm. 

l 

----- --
Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

wić, czytać i pisać po polsku! Nie 
t Polakiem, kto potomstwu swemu 
·emezyć si~ pozwoli 1 

Z wypadków dnia. 
Nowa łapka centrowców na lud polski na 

Slązku. 
Centrowcy koniecznie chcieliby prowadzić 

ud polski na pasku, aby go do·wolnie módz wy
yskiwać dla celów swej partyi, a równocześnie 
rzerabiać na "dajczkatolików". 

Nie mogą oni się pogodzić z myślą, że lud 
Iski na Górnym Słązku, zrzuci\\·szy raz z sie

ie kajdany, w jakich go od lat 30 trzymali cen
rowcy, nigdy .iuż nie nagnie karku pod jarzm-o 
'emiecko-kato1ickich rządowców. Ta myśl 
li ich i przeraża i z tego powodu szukają no

::·~h śrGdkó\v, nby za ich pomoc4 rzqdy nad lu
em znów ująć w swe ręce. Centrowcy chc'l 
apewnić s-obie te rządy przy pomocy związku 
warzystw, jaki w Kato\vicach założyli. Rej 
odzą tam naturalnie księża centrowi, znani po 
zęści z tego, że uwolnienie się ludu z pod bata 
entrowego stanęło im kością w gardle. 

Rzecz jasna, że duż,o obiecują, że nie zdra
ają się ze swymi właściwymi zamiara
i, nawet pono· charakter polski .,związku to-
·arzystw" zostać ma zachowany, ale to wszy
ko dzieje się nie z milości ku Polakom, lecz na 
, aby łatwiej lud' polski zbałamucić. 

Spodziewamy się jednak, że teraz, gdy zgo
a zapatrywań na stanO'\visko Polaków do cen-
rum na Górnym Slązku jest ogólną, ti. że Pola
Y Powinni zupełnie niezależną od centrum pro
'adzić politykę, spodziewamy się, że i ten no
Y manewr centrowców się nie uda. 

Przy tem1 pamiętać należy, iż centro\vcy na 
órnyrn Slązku prędzej nie spok-ornieją, dopóki 

ud polski wszystkich rnandató'\V1 do parlamentu 
rn nie odbierze. z tem trzeba się już dziś li
Zyć i odpowiednio· do tego się urządzić. 

Tak wygląda równouprawolenie w Prusiech. 
Po półtoraletnim procesowaniu się udzieli/ 

ospodarzo·wi .. Metronoli" w Bydgoszczy \Vy .. 
~z~ał obvrodo\\ }· kous . ..:.su ua \\ ~ n o, pudcLas gd y 
aJbliższym jego sąsiadom bez \\' szelki ch trudów 

nawet w ubieglym1 miesiącu pełnego wyszynku 
Udzielono. Samo się przez się rozumie, iż go
~POdarz "Metropoli'r jest Polakiem, podczas gdy 
lego sąsiedzi są niemcami.. 

Rosya a japonia. 
,,Associated Press" d<Onosj, że Rosya i Ja

ll<:lnia miały już zawrzeć umowę. - Za podstawę 
~regulowania kwestyi wschodniej Azyi. prz~jęto, 
k e }~o~Ya uznaje dawniejsze traktaty Japonsko~ 
'l. eanskie, mQcą których Japonia ma w Korei 
~~str_zeżone rozmaite prawa, natomiast Japonia 
~z~ł2t1e r·osyjsko-chiński traktat co do Mandżu
fY t. 

Telegramy. 
B er l i n. Jednym z 8 sekretarzy parla-

~entu iest poseł polski hr Miełżyński z Chobie-
. 01c. • 

lVdo B u d a p e s z t. Partya niezależności pra-
POdobnie zanie s rukcyi. 

Rzym. W sejmie włoskim omawiano S.ł}ra
wę odwołania podróży cara do Rzymu. Szuh:a
no powodów tego kroku i gnie\vano się, ho 
przyjazd cara byłby zacąieśnił przyjaźń między 
Włochami a Rosyą. 

Stanisław August Poniatowski. 
HI. 

O.iciec św. Pius VI, odczytawszy Konstyta
cyę, nakazał \\ l(zymie dzi<,:kc;~j·nne nabożcll

srwo i blogosła\\ ił Polscc; wszystkie pat':st wa 
europeJskie przesłnly królO\\ i i sejmu\\ i S\\ oje 
pD\Yinszowania i poch\\ a1y. Do króla sypaly 
się z całego kraju dzięko:ynienia i ofiary na woj
sko. l(onstytucya ogłoszom\ została r. 1791, 
t. j. w trzy lata po Ot\\ arciu sejmu. Tn\·ał sejm 
jednał<że do lat 4-ech i dlatc:go został naZ\\ a11y 
4-lctnim, a także i \Viclkim Sejmem, dla S\\ d 
długotrwałości i wagi. 

Tymczasem Mosk\\ a skoliczyJa \\ ojw;. a 
r a tal z~ '!Ja po tc-UlO\\ Ha ':t; Zl:lllSdć IJ:i l\nakct(h 
za wszystkie czynności i za Konstytucyę. Byli 
też i między Polakami niektórzy z niei niekon
tenci. a szczególnie Szczęsny PotÓcki, Seweryn 
Rzewuski, nieda\\ no \\ ygnaniec, którym siG 
zdawalo, że K.onsrytucya gubi wolnoś~ polską: 
nareszcie Ksawery Branicki. który mnkmał, że 
Polska 1ylko " . spóice z Mosk\\ fl ostać się 111( 1-

że. Ci trzej pojechali do Pctersburga i zmÓ\\·ili 
siG z carową. spisując z ni<l akt konfcdcracyi 
przeó\\ uęj, żeby Konstytucyę majową zwalić . 
OgŁosili ten akt konfederacyj w Targo'lvicy, mia
steczku ukrai{Iskiem, skąd została naZ\\' aną Tar
gO\\ icką. 

Zaraz też Katarzyna przysłała OŚ\\ iadcze
nie Polakom, że Żilda, aby przyst<-1Pili do Targ-o
wicy - jeśli nie, to iej wojska wkrocz4 do Pol
ski. Nie czekając na odpo:wiedż, wysłała 50.000 
wojska swego na Ukrainę, a 30,000 na Lit\\'~. 
Król og!osił wojnę, a sejm. po 4-cch latach je
szcze nieskof1czony, za\\ ieszony został. \Voi
ska naszego stanęło dopiero 50,000 i to .ieszczc 
nie było <Ono ,,. YĆ\\ iczone ani zaopatrzone do
brze; brak lo amunicyi, a co 11ajgorsza, że król 
lękal się stanąć na czele, bo nic znał się na sztu
ce wojennej - nie chcial na\\ et przyjachać do 
obDzu, co ostudzato zapaL 

\Vo.isko v, ten sp ''JS M1 :z n~talo m 7.d7iclonc: 
3U O{HJ na Ukraint,; pod u.o wództ\\ em k ' · .J(Jz b 
15,000 na Lin\· ę pod ks. \Vitrtembcr ..:kim, ożeni<>
nym z Czarton:skq, a 5.00 p{)d \Va rszawę. I~rzy 
ks. Józefie byli do"·ódzcy oddzia ł ó w. znani z 
dzielności genrai O\\ ie: Kościuszko. E u ·tachy 
Sanguszko, Krasicki. \Vielhorski. t s. Józei po
bit b.it Moskali pod Zieleikami, Połon nem; Kó~ 
ściuszko pod Dubienłq - ale sil uby\\'a ł(J i z 
rozkazu króla musiel i się coiać aż po Bug, przez 
co odsłaniał ię kra j lv <.~.kałom. Na Li twie szlo 
jeszcze gorze.i, bo ks. \~ 'lirtemberski. kre -vny 
króla pruskiego, zdrad7.ał zastal \', ięc usunię
ty. Król nastGPllie stracit Otl\\ agę i napi sa ł dv 
carow·ej z prośbq o rozejm. Ona odpowiedziała , 
że żąda przysiąpienia do Targowicy. Nie dlugv 
się waha l Stanis!aw August: un ikają~~ znowu 
wiekszych nieszczęść ~ przystąpił do Targo\\ i
cv! I tak jednem pociągnięciem pióra zniweczy! 
dŻiel<1 3-go maja, do którego się tyle przyłożył. 

Na tę "'ieść przerażenie ogarnę! o naród. 
wszyscy \\ odzo\\ i e i marszalkowie sejmu, za.~ 
cząwszy od ks. Józefa, podali s i ę do dymisyi, 
żeby nie służyć takiemu królowi i wyjechali za 

·~~---

granicę, czekajqc tam lepszej pory działania. T(o
z e s.zl~ siG zaraz wieść o drugim rozbiorze. Te
raz to otwarły się oczy TargO\\ iczanom. kt(Jrzy 
się łudzili opieką caro\\ ej, teraz dopiero przci
rzcli co zrobili: 7-\\' 0ły\\ ali \\ ięc pospolite ru
szenie, jeździli do Petcrsburga zeby rzecz napra
wić - było .itiż za późno! \.Vkroczyły r. 1793 
wojska Itwsko\\ ski e i pruskie; tamte za.iGfy Po
dolc i cześć \'·:schodni~! Polcsia i \Vołynia aż po 
linię, idqc~l od Dyuabu n~ a na Pil1sk do Zbrucza; 
prnskie Odar'Jsk i Toru(I, tudzież czQść Mazo\V
s7a z \Varsza\\ ~L Kuia\\ y i \Viclkopolskę. Au
strya \\ tym rozbiorze nic \\ zięła udziału. I 
znÓ\\ Katarzyna zaż<tdala sejmn \v Oro-dnic, aby 
potwierdzi/ zbi6r. Król płakał, chciał składać 
korcmG, ale nie zł.oż.y! i uległ groźbom zwo
łał seim do Grodna. Tam wolno było ty:lko sa
mym. Targo\\ iczauom przyjechać - przcctez 1 

ci niespodziewani stawili opór, tak, że poseł ll!O

. kiC\\ ski wi~zi l ich, wywozil, wojskiem Izbę 
'ejmD\\.<l otalzal wreszcie wprowadził do niej 
ża:.J htrmÓ\\. Nan:szcic kiedy ·ejmujący posta
no\\·ili oprzeć się milczeniem, i tak całą dob~;t 
przesitdzieli - \\ zięto milczenie za potwierdze
nie. i znalazło się kilku, lnórzy podpisali \\'brew 
woli wszystkich - toż. samo zrobił król.. ... Tak 
siG dokouał drur~i rozbiór Polski r. 1783. 

Odt<id stan całego kraju był opłakany, \vielu 
wpadaio w melancholię, w obłąkanie. Król czuł~ 
że się zhm'tbił, że godzien po~ardy, ale się już po
dź\\ ignq ·. nie umiaL Jenerał rosyjski lgclstróm 
zaczclł despotycznie rządzić \\ Warszawie i po
stanO\\ il rozbroić wojsko. \Vojsko polskie zaś 
po ·tanowilo nie dać się i porozumiawszy się z 
i n n ymi Polakami, przygotowało powstanie r. 
1794, \\ celu wypędzenia Moskali z Polski. 

\\ t.Z\\ any został generał Tadeusz Kościu
szko . aby stanął na czele powstania. Mieszkał 
on \\ ~raksonii, gdzie się zwykle emigracya pol
sl\a zbierała. przez pamięć i przywiązanie do 
Sa c·n,. Kościuszko widział, że to za wcześnie, 
ale kiedy .iuż niepodobna bylo zapobiedz powsta
niu, bo siG oddziały wojska rozbroić nie dały -
p:·zybyi do V rakowa, złożył uroczyście przysię
ZG i OR1osH po\\ stanie \\ marcu 1794. Po na
boż c i'J St\\ ie \', kościele 00. Kapucynó'rY, gdzie 
d·c..ł miecz. swój poŚ\\ ięcić, wyruszył Kościuszko 
na czele 5 000 \Vosjka i w tościan z kosami, któ
n ·ch \\ c7.\n; ł do broni. Dnia 4 kwietnia stoczyl 
b. t \G pod 1-(ac la\\ icami. gdzie odniósł zupełne 
Z\\ ycięstwo , do którego się dziełnie przyczynili 
h. rakO\\. ~.: y h..r,~ynicrzy. Kościuszko, żeby ich 
\\ ynagro dzić. zdj~.d S\\ ój mundur, a przywdział 
sn ł\manę krakO\\ skq i od tri d \\ nie: j walczył. Za
r~z · t eż \\ ybuch io po\·:stan i'> \\" \Yarsza\\rie i w 
\\ ilnie. 1 1a cz.ek mieszcza 11 tanąl Jan Kilit'1skL 
SZC' \\ c. kt(Jry tak sit; dzieJn ic sprawił, że został 
Pll'lkuwnikiun mia!l,J\\ an"J·. Ponieważ lgelstrom 
prz~:zn a~z.rl \" idlq ~obotę na r<>zbrojenie 
KiliJ1ski razem z wojs!dem stanął w Viielki Pią
tek przeciw 1\loskalom, a nazajutrz nic bylo ich 
j u ż \\ mieście - tylko jellcy i trupy. Na Wicl
kan0~ /~aśp i e J,' ano w kościele ,,Te DE..um". 

\\'krc'>tce j ednai{żc przybyli na pomoc Mo
skalom Pru acy, wi~c wszystkie siły ściągnął 
KG~ciuszko p· d \Varszawę. Nasi bili się jak lwy 
P r:1s 'Y od \ l ar za\\ y odparci, śpiesz.J:lie wra
cali do ' i lkopolskiej, gdzie także \ 'Ybuchło 
P-<W\.' tanie pod dowództwem generała Dąbrow·
~kiego. Były to kdnak tylko chwile szczęścia, 
nadciągały nowe siiy m<Jskie\ ·skie. Mieszcza
nie najza~orz.aisi ~ \ 'i lnie i ,. \Varsza\\ i e, któ-



rym si~ chcialo naśladować Jakobinów francu
skich, b-ez sądu wieszając zdrajców lub posądzo
·nYch o zdradę - między innymi dwóch b-i
skupów. Kościuszko w smutku i oburzen i-u, 
śmiercią pokarał sprawców tego czynu, który 
ściągnął karę Bożą i niebłogoslawieflst\.\"-Q na 
po"\\rstanie nasze. 

Kościuszko maiąc tylko 6000 wyoiska, spo ... 
·tkał siG z nieprzyjacielem pod MacieJowicami i 
tam się stoczyła ostatnia bitwa. Nasi dokazy
wali c.udó\v waleczności, ale nie mogli przemódz 
prze·ważającej liczby Moskali. Kościuszko ra
·niony kilka razy, straci\vszy konia i przytom
lłQŚĆ, zostal wzięty do niewoli, a z. nim i inni 
''rodzowie: Niemcewicz, Kniaziewicz, Kilif1ski ; 
:F.i·szer, K·opeć, Kami(tski, Sicrakowski i inni. 

Cios to byt bardzo dotkliwy. Moska le zno
\\' 11 oblegli \;v'arszawę, a na przedmieściu P ra
dze, żo~nierze Suwarowa rzucili się na bezbron
ną ludność i 12 000 wymordO\\"a.li. vVarszawa 
jeszcze się broniła: po.ctczas szturmu zginę ło na 
n\nrach miasta 8000. Między rannymi był mło
<izielliec 15~le:tni L11dwik Kropil1ski, który 18 ran 
otrzyma-L Nie. mogli jednakże dług.o się bronić, 

bo im ż.ywnnści zabrakło - \\dęc kapitulowali, 
to jest wymówili sobie niektóre warunki podda
nia. Nie dotrzymała ich jednakże Katarzyna, 
ale wszystkich w-odzów i 12 000 Polakó·w wy
słała 11a Sybir. Jenerat J(opeć chory, zestauy 
zosta1 aż na Kamczatkę. Inni wodzowie 
dostali się do niew·oli p'ruskiej, a ci co się oddali 
pod opiekę Austryi. otrzymali gościnę w cytadeli 
·n,ai Szpilbergu. l(orony ze skarbca krakowskiego 
z 'abra:łi· Prusacy. 

· Nastąpit trzeci rozbiór r. 1795: Moskwa za
brała Litwę .- Prusacy resztę Maznwsza i Po-d
las.ie - Austrya l(rakowska1 Sandomierskie i 
Lubelskie, - i już ani garstka ziemi polskiej nie 
•b)ila \V'Qiną. Potem Katarzyna wezwała Stani
sla,va Augusta du Grodna, gdzie mu kaza-ła zło-
żyć koronę. \ 

Po śmierci Katarzyny :vostar wezwany 
-przez cara Pawła, jej syna, do Petersburga, aby 
-by..t obecnym na jego koronacyi. Tam też u-
nłarr StanisJ'a\V August · r. 1798. 

.·zamknięcie. uniwersytetu 
w Warszawie. 

W "Dzienniku Pozn." czytamy: .,Z powodu 
'}Jrotestu studentów, uni\,"crsytet warszawski 
wstał zamknięty na czas nicograniczony, z roz
porzą'dzenia rektora UUanowa. 

Należy jednak się · spodzie\\-ać że zamkn i ę

c ie to czasowe uniwersytetu njc będzie tr\\ 'afo 
dlużej jak kilka dni. 

Ró\vnocześnie wysiał p. UUancnv następują
cą dep·eszę do ministra oś·\v'iccenia, p. Sengera: 

,.Studenci wzniecili rozruchy, zmuszony by
lem :vvezwać policyę". 

vV tych kilku stowach są aż d·wa kłamstwa. 
Ple.rwsze: Studenci żadnych nieporządków 

nie robili, tylko, jak wiadomo, zaprotestowali 
przeciw temu, że rektor, nieupo\vażniony, a na
wet działający wbrew ich woli, złożyt w ich 
1mieniu wieniec na grobie Apuchtina, a prof. Ni
kolskij wygłosił' nad tymże grobem, mowę rów
IJlież w ich imieniu, \\liedząc, że studenci będą 
prżeciw ·· temu protest·ować. 

Drugie: Policya przywo{ana ,,dla uspoko
jenia" .młodzieży, nie miafa co robić, bo m~o
dzież ta zachowywała się jak najspokojnie i ża
dnych nieporządków nie r·obita. Nie· byt w{ęc 
rektor Ulianow wcale ,,zmusz-ouy" do za-wez
wania i>Olkyi, ale wezwał ją z własnej woli i bez 
·najmniejszej potrzeby. ·Nawet1 wiedząc naprzód 
·że studenci zeklą się w auli unł\\'ersytetu, uprze
dnio już zawiad-omil policyę, a ta żądala do po
mocy konnych żandarmów i kozaków, a na
\vet wojsko, które stało w pogotowiu. Oczeki
\\'lano zatem· ,.bu11tu ", do którego jednak wcałe 
nie przyszło. 

Wiadomości, jakie dziś tu dochodzą z ga
zet ·niemieckich, mówiących o ,,nieporządkach, 
·wszczętych przez studentÓ'\\~"", o jakimś "w·ybi
ianiu· szyb" przez nich, są nieprawdziwe. Ró
wnież nieprawdzhve są te same wiadomości o 
,,arsztowaniu kilku" studenłó\\". Bl~dne te wia
donłOści powtarzają również w teJegramach 
krakowski "Czas" i lwowskie .. Słowo Połskie'·. 
Pierwszy, czerpiąc wieść, prawdopodobnie ze 
źródef niemieckich, doniósł równie, jak tamte, 
ó "Huczeniu szyb i areszto\vaniu kilku osób·'. 
Drugie mówi o ltwielkiej d.emonstracyi" stttden
tów, o "zuieważaniu żandannów przez studen-

t6 w'· i o "aresztowaniu czterdziestu d\\'óch stu
dentów. - \Vszystko to jest niejrawdą. Nie a
n.:sztDwano dotąd nikogo tylko 54 studentom 
c-de.brala poUcya karty legitymacyj11e i spisala 
z nich protokół. 

Zaznaczyć należy, ze na posiedzeniu pro-fe
soró\v uniwersytetu, na którem czasowe zam.
knięcie unh\-ersytetu !)OStanowiono, dwaj z nich 
wyrazili zdanie, że studenci działali catkem lo
jalnie i że protest studencki z po'\vo<iu nadużycią 
ich imienia jest zupe-lnie słuszny. 

Studenci ze swej strony obmyślają środki, · 
aby dotrzeć jakimkolwiek sposobem· do mini
stra Sengera i przedstaw·ić mu rzecz całą w 
prawdziwem świetle. Deputacya. jakąby \VY
s.fali do ministra, ni e bytaby st nowc.z.o przy
j ęta. Pozostaje \dęc drugi środek, to jest t'ele
gram zbiorwy; nad formą ~wysfania tegoż od
bywały się \Ycz.oraj i dziś gremialne narady. 

Nakoniec kilka szczegó.[(nv zajścia samego. 
Kiedy podczas pogrzebu Apnchtina zt-ożyl 

rekto r na jeg·o grobie wieniec w imieniu studen
tów uniwersytetu, a prof. Nikolskij wyglosU w 
temże imieniu mo'\vę, studenci postanowili na
tychmiast wysłać deputacyę do rektora, pro'
testuiąc w imieniu wszystkich przeciw podobne
mu nadużyc iu tego imienia i to \\TblY\V wyraźnej 
woli, zamanifestO\vanej rzeczy\\r iście prz.ez to, 
że ż.aden z nich nie uczestniczy! w tym pogrze
bie. 

Rektor dcputacyi nie przyjąl. Wtedy stu
denci postano\vi!i o-dbyć \'Viec na auli uniwersy
teckiej, celem powzięcia postano·wienia. jakim 
s-posobem p-rotest ich ma dojść urzędowo do rąk 
w.fadzy unhversyteckiej. Termin zebrania wy
znaczono na poniedziałek 30 listopada. Po\\ria
domiony o tern rektor użyt \\'iadomego już pre
tcnsu i kazat z.amknąć gmach uniwersytecki, 
powmjąc to rozporządzenie pogrze-bem zmarte
go profesora politeclmiki vVagnera. Studenci 
postano\J.rili pójść zbiorowo. razem z uczniami 
politechniki, na pogrzeb. Tak sę też stato. Nad
micnić wypada, że zmarły prof. Wagner byl 
przez uczniów swych dość lubiany. 

Wdowa po profes-orze, '"łdząc tak,ie: mnó
stwo student6\\- uniwers:ytetu na pogrzebie mę
ża, któi·y nic by1: wcale ich profesorem, a nie 
znając dobrze istotnego motyw-n podobnej owa
cyi, chciała \ v pismach wyrazić pubticzne po
dziękowanie za taki liczny udział; jak to jest zre
szt<l w zv.ryczaju. Tymczasem cenzura policyj
na (anonse. tlruki ogtoszonknve karty rekłamo-

skiego, wygkaszającego ·w temże imieniu tnQ~· 
Protest jest zredagowany po polsku. 1\ektor ~ 
da, aby mu rzecz prze1oiooo na język rosyjS\( 
vonieważ nie rozumie dobrze po polsku.' Prz.~ a 

,.. l• ,o 
wodniczący czyta pn)-test w tfomacze11iu rosY). , 
skiem. Kiedy sko{Ic~no czytanie, rektor () 

1 ~ 
wiadcza, ż.e: ,.skladat: wieniec Apuchtinowi, ia \ 
na grobie chrześcianinaH ... 

Glosy: 1 ,Nle prawda l wieniec złożono 
mmvę wygłoszono, ja o na grobie b. kurato~ 
okręgu naukowego, którego uczucia względe ;s 
młodzieży połskiej są aż nadto znane l" 

W tern miejscu z~miast odpowiedzi, oświad b 
cza rektor, że zawezwał do pnmocy policyę. is 
Glosy: Za co?... Nie robimy żadnych ni~ 11 

rządków! Postępujemy legalnie i według pra c 
nam przysługujących!... Rektor wyszedt· ze sa · 
li. Studenci jak najspokojniej, bez hałasu, opu 5 
ścili ró\vnież aulę, poczem jednak wychodzącyc 1i 
otoczyta połicya, a od 54 odebrawszy karty Ie z 

gitymacyjne, wszystkich puściła w·olno do d 1 
mów. Do areszJo'\vania nie było zresztą żadne r 
go powodu, studenci bo\Viem. jak przedtem, tal 
i do kol1ca, zachowywali się zupeJ'nie spokojnie.zt 
Jeszcze raz dodać należy, że z pomiędzy 54 stu ki 
dentów, któr'3'm. po wyjściu z gmachu uniwer z 
syteckieg<O·, karty legitimacyjne zabrano, znaidu p 
je się przeszlo czterdziestu studentów rosyan z 
Studenci, bez różnicy narodow·ości, działali cal e 
kiern solidarn~e, bez żadnych wyjątków. Pos!a z 
nowiono tylko, z woli ogól'u studentów, aby stu 
chacze V karsu medycyny, jako mający kil!ka 
krotną naganę od wladzy uniwersyteckiej, ni 
brali udziału w zgromadzeniu. Zresztą wszy 1 

scy, z wyjątkiem kilkunastu chorych, kilkuna~ r 
nieobecnych. w Warszawie i tyłko czterech, kt~ r 

rzy nie uniewinnili nieobecności, należeli do 

sprawy. - Oprócz glównego gmachu uniwersJ- z 
teckiego, zamknięto rów-nież kHnikę, prosekto-s 
ryu:m itd. - Zdaniem niektórych, uniwersyteiJą 
zostanie otwarty dopiero po świętach Bożego 
Narodzenia, gdyż i bez tego wszystkieg'O zam· i 
kniętoby go, jak corocznie, z po·wodu tychże ' 
świąt, okolo grudnia. Tak sa-mo postąpiono so· j 
bie w1 I(ijowie, gdzie również w tych dniach by·6t 
ly rozruchy studenckie i gdzie istotnie przyszlo Bi 
dv wybijania szyb, hałasów i czynnego zatarg~ ~i 
z władzą wykonawczą. Detl1'011stracye w Kiia· ' 
\Vie nie mialy jednak pczy;wiście 1: ani co dG 1» ) 
·\vodów, ani pod względem f.ormy~ nic wspólileg ( 
ze sprawą studentów warsza"\vskith. 

we itp. · podlegają cenzurze policyjnej; wsze!- .Ziemie polskie. 
ki zaś· tekst literacki, dziennikarski itp. podlega 
komitetowi cenzury, będącej zupełnie osobną Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur, 
instytucyą) skreślila po-dziękowanie wdo·wy i Pelpłłh. W przyszl4 niedzielę \V świeżo ~ 
nie dopuściła go pod prasę. Dzi\:~,;n.e st{)sunki !... przyozdobionej seminaryjnej 'kaplicy św. Barba· ~z 
Tu władza uniwersytecka zamyka gmach, pod ry otrzyma 20 kleryków kursu ptaktycznego z H 

urzędowym pozorm,e że to uczyniono z POWlOdu rąk najprzev.r. ks. biskupa święcenie subdyako k 

pogrzebu profesora politechniki. Tam dn1ga na tu, a 2 niższe święcen_ia. . . l. 
wtadza - jednakże \Vidocznie \V· porozumieniu z Stężyca. Ks. Leopold 'Pikarski został dn~a ~ 
pierwszą i pod naciskiem , tejże - zabrania po- 30 listopada przez ks. dziekana l(ochanowskieg61 
mieścić zwyklego po-dzjękowania za udział w z Parchowa w urząd proboszcza. w Stężycy 

1
; 

tym samym pogrzebie, który byt dla pierwszej \Vprowa<lzony. , . . . , 
u rzędowym pozorem. Gdańsk. Konsulem wielkobrytaliskirn ~~~ J 

Podobny brak logi'l\i jest tylko możliwem prowincyi wschodnio i zachodnio-pruskiCli 
pod rządem rosyjskim... Wielkopolski i Ślązka mianowany został w miei (, 

Studenci nie dali za wygrane i postanowili sce konsula łiunt puhownik A. M. Brookfi~ld1 D 

odbyć zebranie nast~pnego drria tj. we wtorek z siedzibą w Oda(Jsku. 111 
Stwierdzić należy, że stndentom przystu g uje wy- · Skarszewy . . Druga klasa obrata dr. TernP· 
raźne prawo zgromadzania się na sali, do tego skiego radnym miasta. . z. 
przeznaczonej i że pra\\ o to, wraz z przywile- Olsztyn. Straszną śmiercią zginął robotni~ ż 
jem legitymacyi studenckiej, czyli t. zw. matry- tlenryk Radke ztąd, zatrudniony na cegielni~· k 
kuły, mąjącej ich bronić w· danym razie przed l:(ad~rcit, przy kladzeniu rur. ZnajdowaJ on 5~( 
po!icyą, zostały im wyraźnie przeznaczone przez w· dole, gdy naraz zesunęła się na niego zierma zf1 

w .fadzG min~steryabtą. \V postępowaniu więc i całkiem go zasypała. Ponieważ na miejsc r1 
studentów uie bylo najmniejszego bezprawia. nieszczęścia nie bylo oprócz niego nikogo, prze· P< 

Zgromadziwszy się na sali, Cl! wi-edząc, nau- to zostal tak przyduszony pod ziemią. Dopier :!{ 
czeni poprzedniem doświadczeniem, że deputa- następnego dnia wydobyli. trupa jego robptnicY· 
cyi żadnej rektor nie przyjmie, poprosili jego sa- Pozorty. We vvtorek zmarf tu nagle na ta' 
mego na salę. Rektor Uljanow przybyt na we- palenie płuc radzca p. Patzig, właściciel ?<>zoil 
zwanie. \Vszedfszy, za·cząl od wezwanta do Zmarly cieszył się dobrym zdrowiem i jeszcZf 
roZCJSCia się. Przewo-dniczący zwrócił mu u- w sobotę byt na polowaniu. · ni 
\vagę, że dotychczas nie udzielono mu wcale Lubawa. Broda i \vąsy należą do \vspól· O{ 

g1osu. Rektor zatem żąda głosu. Prze,vodni- ności majątku i są \V poJewie własnością żonY i Ś \ 
czący udziela mu. \~' tedy reJetor ponownie Dowód: Pewien mężułek, podchmieliwszY so· ~
wzywa do rozejścia się. Na to przewml!iiczęcy bie w weso·lem to\\·arzystwic, stał się ·w k:oiJC C 
oświadcza, że studenci rozejdą si-ę natychmiast przedmiotem do\.vcipnych U\.vag i żarcikó\V, t~~ 
żądają jednak, aby rckt01: \\'YSluchal ich żądania. pow-odu swego żó1tego zarostu. Od' żarto" Pl 
Jak i ego ż..1dania? -~ zapytał rektor. - Ządanie przyszlo do czynó·w, lecz nie namaczalnY~h. 1' 

odczytam - odpowiada prze\l.~odniczący. ~ tylko piśmiennych. \Vyszydzany wtaśdciel ru· Z( 

\Vówczas prZC\\'odnicz.ący zaczął czytać zbio- dej bródki i wąsa oświadc~yt goto\vlQŚĆ' zgole' \v 
ro'' "Y protest, z powodu pod\vójnego nadużycia nia bródki i wą.s6w za ce11ę 100 mrk. ZgodZ0~ Z{ 

imienia studentóv"" i młodz1eży, tak ze strony się, spisano akt ugody i z{ożotto pieniądze, ~a: ~: 
rektora, składającego '\\ ienicc. iak prof. Ni.ko.J- stępnie· posłano p·o balw~erza d-a· styefrtien.ia c~sr. )/ 



~· • :1 Przybyta żonka1 do'\viedziawszy· się 0 !. l c. . . d . 1 . 
~· iero co za_warteJ ._ugo Zle, na ~zytą dawszy 
·~· pczkę bractom kutelkowym, UJą\\rszy męż11 

Iran • .. ·. b· d' d Z rze. '
0
d rękę, wzr~ta go z so ~ o omu. akład-

sy~ ,~y wytoczy h proce~ o med~trzymanie zobo
{) ·, zafJ. Sąd o rzek l, ze wąsy 1 broda są w po
aK ,

1
;ie wlasnością rouy, ażali maiżonkowie żyją 
1

spólności majątku. Ciekawość \viedzieć, któ-
0 i pol·owa naJeży do męża, a która do żony. 

014 ' Kiszewa. PPoce.s ,.Danz. N .. N." o obrazę 
e~ :szewikó\V odbyl s1ę w tych dmach w Gdat'1-

, ' D N N. h " . · u. Ustęp \\ " anz. . ac. r. , Za\v-tcraJą.::y 
·ad brazę, brzmiał jak niżej: "Niestety i w Srarej 
. iszewie okazała sfanatyzowana ludność polska 

11 ój chara·kter i \V porozumieniu z polsko-kate-
ra ckim księdzem proboszczem przyczyniła się 
sa. rd:oo do tego, abj; nastrój uroczysty (podcza.s 
PU stynu wojackiego) o ile możności zmnącić. Po

Yc 1;ędzY innemi bito w kościele kato~ickim w 
Ie ZI\ ·OnY bez kościelnego pow·odu, WY\'-icszcno 
d Jskie sztandary itd." Odpowiedzialny redak
ne r ,,Danz. N. N." p. Kranki został zasądz~ny na 
tai trzy marki kary i trzydziestopłątą czę-.ść ko .. 
niutów zasądz-onych i to za obrazę ks. prob. Krę
tu kiego. Skarga reszty 34 obywateli Starej Ki
er ze1ry z o stal a oddalona, bo sąd uważał, że kore.

<hJ pondent mial na myśli nie wszystkich- młe
an zkaflców Starej K:iszewy, ale tytko tych, którzy 
al emonstracyą przeciw festynowi wojackiemu u
~ ządzałi. 
lu 

ka Z WieL Ks. Poznaliskiego. 
ni Leszn~. \V Szailarach w Galicyi zosta t za
Y mty związek małiei1ski pomiędzy ks. Aleksan

sl ~rern Su?kmvskim z .RYdzyny, a panną Maryą 
tó· 'znańską. córką dziedzica dóbr SzafłarÓ"\.\·· . 
do Środa. Po raz czwarty w tym roku na\vie
Y· zila pm.vódź w tutejszym powie.cie wsie Solec, 
& 'nlęcin, NHodzikovlo i Kępę. Nisko polożone 
te! ąki i pola są zalane \Vodą. 
go Wyrzysk. Felwark Rudę, polożo-r1y o d"\\"a 
·In· ilon1etry od miasta, nabył od nieroda_,ka pan 
że 'hra!)O\vski z Bagateli. 
O· Poznań. ,,Praca" tygodnik polityczny, ilu
Y· strowany, dotychczasowa własność p. Marcina 
lo Biedermanna przeszla drogą kupna w rece spó.l
u ·i finansowej, do której należą pp.: dr. Alfred 
· Chlapowski z Bonik(nv·a, poseJ ttrabia Maciej 

\\ieJijniski . z Chobienic, po set dr. f'elicyan Nie-
o solc·~vski z Poznania, kupiec Karoł Rzepech z 

f)oz.nania. i dotychczasowy 'A.-ydawca "Pracy" 
D. Marcin Biedcnnann z Poznałlia. 

Ze ślązka czyli Starej P·olski. 
Zmiany 1.'1\i duchowic.t1st\vie. Przeniesieni: 

·0 Ks. kapelan Franciszek Latzko\\·s.ky z Mechni
a. ·y jako lo·kalista do ObrO\\' ia; ks. kap. Jan Sob
z tz:k \\' tabęd'ach do BreiSL'iO\vic; ks. kap. Oskar 
1 Hanke w Kuźni Raciborskiej do Michalkowic; 

ks. kap. Feliks \Verner w MichatKowlcach ja'ko 
ia f: l;ap. do Olesna; ks. kap. Antoni \Vtnkler \V 

& Ko%lu do Leśnicy; ks. kap. Karol Stawinoga \V 

y Leśnicy do Koźla; ks. kap. franciszek Bromm 
lako duszpasterz przy zak1adzie św. :Elźbiety """ 

~ 'atowicach; ks. kap. Emanuel · Pafflik jako kap. 
j
1 
jo Labęd. Miannwani: ł(s. prob. Oskar Rasch

i kc :r l(ołobrzegu proboszczem w Strzygtowie 
(Stncgau); ks. kur. Mateusz Bieiok w Lazrskach 
Proboszczem '"" Bieruniu; ks. pm·b. Jerzy Thiel
mann w Bierunłu proboszczem w Miedznie. 

Ruda. Na szybie Loona spadające węgle 
~.raniły śmiertelnie górnih~:-a Priedla w głowę tak, 

k
le\\'' cecho'\vni zmarl. Taki los - a zapłata ja-
a? . 

. . Ujazd. Opodal ws.i Starego U.iazdu znałe
trolla \V głębokim dołe zwloki mężczyzny, któ-

. ry, iak shvierdzooo, Jiazywa się Robert Oibel i 
fJochodzi z I\lucwwa. Widocznie powracając 

. ..!."don!tt,, wpadt do do-lti , pokaleczył się i zmart 

Wiadomości ze świata. 
. . Z Koła połsJdego. Na. piątkowym p.osiedze~ 
111
·u radzono o przyszlej taktyce Kola i jego sta-

• ~~~Viskit ~gółnem. Kolo · złoży odpo".·ie<tn:ie o
\·v1.adczente przy etacie. l(o-fO' zgodzłlo s1ę na 
~;J<~~:k ~osJa Brejsklego, ~()party prtez po~la 

. - all~nsktego, aby _ w 1tryśl uchwały {)Statme-
~~ :vJeca tonuiskiego --.,-- \\"nieść · do parlamenm 

OJekt ustawy znośz~c; ~ 130a kodeksu (o ka
"Zal · ) . ' - ·~ .Y ::t · , • 
z nicy , na mocy którego ks. prob. Tycz·ynskL 
\v~ ~tarzyna odsiedział miesiąc forh:cy U: sw7v~ 

Yrzeczone z kazalnicy. Projekt odnosny JU.Z 
,· ~ostał wygotowany i ;nrebawern zostanie podpi
~~ny_ Nadto przygoto-wuje Kclo połskie c~ły 
)zer.,I'J' . k, . t 

"'~ "mos O\V, cełem niesi-eni,a pomo-cy s a-

l'!O\\"i robotniczemu, a niemniej \ sprawach na
rodovvych. l(onieczaość tych '"'·nioskó,,- v;yka
zal poseł Chrzanowski. Celem ich przygoto
wania wybrano komisyt;. \\" krórei sktad, prócz 
prezesa. v.-eszli pp. Chrzano\vski, dr. Chłapow
ski, Korfanzy i Brejski. 

Z parlamentu4 Na ławach polskich ubawio
no się '"" piątek niemało. ldedy siG okazał-o, że 
centro\vcy postarali się o przesiedlenie posia 
I\rółLka z sąsiedztwa Połakó\.\" na środek jednej 
z ta w. które zajmują wyfącznie. Widocznie o
ba·wiali się, że towarzyshv·o posló,,· polskkh 
mogtoby go zachwiać ,~· ulegtości dla filarów 
centro\vych. ale p. l(róhk i bez tego rrie może 
mieć \\·ielkiego zauiania do frakcyi, której mata
dorzy przy \\ryborach do parlamentu przerzucali 
go samov.~otnie z okręgu do okręgu, a prz:r \\'}'
borach sejmowych - zrywając umo\\·ę - zu~ 
pełnie go odepchnęli, a tern samem oddali d"\va 
mandaty poselskie w ręce ''-rogów K.ościola. 
PoseJ Szmula przybyt na piątkowe. posiedzenie. 
Na centr-owców bardzo rozgoryczony. Jeżeli 
frakcya centrO\\'a \\" sejmie przyjmie p. Y·ogta, 
to p. Szmula z centrum wystąpi, ale mandatu 
P:oselskiegn składać nie myśli, bo niema do tego 
najmniejszego powodu, jako \\ ybraniec Poła
kó\v, któremu ce.ntt'O:\\"CY niemieccy przeciwsta
wili hr. Ballestrema. Czy się p. Szmula zdecy
duje na \Vstąpienie do Ko-ła polskiego, obecnie 
jeszcze nie można przesądzać. W każdym razie 
aż do zebrani<l! się sejmu pruskiego pp. Szmula 
ł l(rólik formalnie będą zaliczani do stronnict\ra 

· centrum, jakkohviek p. Krótik podobno wcale nic 
byt pytany, czy chce do centrum należeć. 

l TurC'yi. O ·wypadku diurny w Smyruic. 
\V Tu rcyi azyatyckiej donosi telegram caro
grouzki. Lekarze st,,·ierdziH wypadek dżumy, 
który zakol1czyi się śmiertelnie. Rada sanitarna 
rozporządzi1a, aby okręty, \\"ypły\vające z portu 
smymc(lskiego, poddawały się szczegófowej re
wizyi. 

Z Ameryki. Sekretarz marynarki przedło
żył kongresowi projekt Ut\vorzenia sztabu admi
ralskiego; oprócz tego domaga się fortyfikacyi 
na wyspie Guarn, na filipinach, na wyspach 
Mid'way i innych. \Vszystkk okręty mają być 
zaopatrzone: w aparaty do telegrafowania bez 
drutu. 

Z Rosyi. Rosyjski minister skarbu Pleske. 
otrzyma..!, jak donoszą, z powodu choroby ur
fop na I l miesięcy. 

Z Prancyi. Parlament francuski odroczony! 
\V parlamencie francuskim przyjęto b11dżet glo
sami 478 przeciw 57, poezero nasi:ąpi1o odroczc
nie do 14 stycznia r. p. 

Z różnych stron. 
Dortmund. \V tutejszych zaktadaclt przcmys1o

\\TCh v.rydarzyło slę w listop~dzie 27-t llieszczęśli
wych wypadków. 

Obe-rhausen liczy 47,2?0 dusz. Katolików jest 
31,325. 

Bottrop. Rodacy tutejsi, nie mol{ąc otrzymać sa
li ani ua zebrania towarz:y-stw, ani na ,\~iece, posta
nowili zabrać się energiczHie do pobudowania wlasnej 
sali. Datki n<~ ten cel przYJrrmje krcn\'iec polski p. Jan 
Swoboda w Bottropie. który co tydzleti odsylać bę
dzie pienią.tlze do Bani\U w Katowicach. Spodziewać 
się godzi. że Rodacy w Rottropie pokażą, co można 
zc.l.ziaJać, pracując solidaruie. Spefni się z pewnością 
przystowie: ,.Ziarnko do ziarnka. zbierze się miarka'·. 

Szczęść Boże, naszym dzieln.rm \Viarusom z 
Bottropu, w ich chwalebn.r~h zamiarach. 

Osłalnie wiadomości. 
.JQha.nuesbu.rg.. Banda zamaskowaHych rabusi 

v.rtargnęla do banku Robinsona \Y Randfontei11, zwią
za.ta dyrektora i urzę<lnika i zrabowa.ta 3000 funtów 
szterlingów. 

G e l s e n k i r c h e n. Górnik Jan ł(acyk został 
w nocy z niedzieli ua ulicy z.ai!lany nożem przez wła
s-nego brata. 

W i t t e n. Liberałowi-e założyli protest przeciw 
ważności wyborów do parlamentu w obwodzie Bo
c.hum -Gelsen.kirchen-łf aUingen. 

R z y m. W południowych Wtoszecb rzeki wy
s.tąpi1.v z brzell:ów. W~'TZ-ądz.ają.c duże szkody, 

Wiec Zjednoczenia w Oberhausen 
odbędzie się dnia 8 gru-dnła (.;\· ~więto Niepokalanego 
Poczęcia Najśw. M.aryi Parmy) o godz. %12, zaraz 
po nabożeństwie w lokalu p. Klein-a, przy starym ryn
ku (Drei-Kaisersaal). Pnrządek dzienny: 1) Ustav.ry 
knapszaftowe: reiueot Brzeskot. 2) Porównanie 
przypadków kalectwa w góraictwie w Niemczech a 
w Anglii: referent Re1!ulsłd. 3) Rozmaitości. Na po
krycie kosztów zbi-erane będzi-e 10 fen. wstęp11e-go. 
O jak najliczni-ejszy u<izial Rodaków z Oberhausen i 
o1wHcy uprnsza .. Z1~clnoc:zenie zawodowe polskie''. 

Towarzystwo św. Kazimierza w Lutgendortmund 
uprasza swych cztonków, aby raczyli się stawić na 
poJ:{rzeb żony cz.tonka naszego 

śp. Stanisławy Dzierżgowskiej 
w środę punktualnie o g-odzinie y;3 po pol. na sali p. 
Spccbta w czapkach i o nakach. Z ar z ą d. 

--------------------~~---

Towarzystwo św. Walentego w Hórde 
oznH.imia WSJ~,ystkirn Rodakom w Harde i calei oko
lic:{ zamieszkatyrn, iż od czwartk:t rana d~i~ lO ~o 
1 G f!t'Udnia przebywać tu będzie kstądz polski t będz1e 
sposobność do spo\viedzi św. W sobotę l~ rano o 
1~c1. dz. 6~~ jest Msza św. za r-marlrch czJonkow ;.o:va
rZ)· s twa. \V nicdzielę 13 bm. rano o g-odz. 6h Jest 
Msza ś. d.!a Polaków. podczas której od!nawiany ł.?ę
dzic Różaniec. Po potudniu o gooz. 3Y2 je~t połskie 
na8ożet'!st\.vo z kazaniem. Podczas Mszy sw. przy
stępują cz.tonkowic Bractwa R.óż. i ~złonkowie Tow .. 
św. Walentego wspólnie do Korratnit św. ?o nabo: 
żeltstwie będzie odegrany teatr amutorskt na sal1 
Katol.-Czeładzi, na cel sprawienia chorągwi dla .~ra
ct\Va lZóża.1icowcgo wszystkich Rodaków z liorctc;. 
Dortmund, Barop, An11en, Asseln, Aplerbeck, o go.rl~-· 
we popCJrcie tak dobrego celu mile upraszamy. O naJ-
liczniciszr udział serdecznie zaprasza · 

· .Ja n Parzybok. przew. 

Towarzystwo św. Wojclecha w Dusseł-Dornap 
donosi S\'.' \'tn cztonkom i wszyst.l~irn R?dal~om . w 
Dornap i okolicy zamieszkalym, tz _w ~tedztelę 13 
grudnia o godz. 4 po południu odbędzte ste. w~Jne -ro
czne zebranic i ohór nowego zarządu. ~ale.t. por~ą
dancrn jest aby ci czlonkowie. którzy po~tatiaJą kst.ą
iki z biblioteki przynieśli je ze sobą.. O liczny udz1al 
tak czlonl..:ó\V j.ako i gości ną zebra111e uprasza . 

t:nr7.att.. 
U w n p; u : Zarząd oraz rewlzoro:vi~ ka~~: ~e: 

chca. s.lę stawić o godz. 3 w celu reWIZYt ks1ązek l · 
I<witó\\· z kasy. O punktualne przybycie uprasza 

f i t z, przewodniczący. ··-----------·--- --------,....-.-
"Dom polski" w Bottropie.· 

Na bud.O\\' G ,,Domu polskieg-o'' w Bottropie zlo
żvli: 
- Jan Tatarcz..,·k 20 mr., \V. Konieczn:t· 20 mr., Jan 

5wohoda. 50 rnr·., Em. Mittko 10 mr. . 
Razem zlożono dotąd 100 mr. 
Powyższe sto marek zostafy zlożone na procent 

w Banku ludow~·m w Katowicach. 
\Vszc1kie sk~adki na cel powyższy posylać mo ... 

żna pod adresem: 
____ .ł!.n _ S_wobo~~ot~r~~· fełdstr. 3. 

Wiec w llitten. · 
\Viec Zjednoczenia zawodowego odbędzie się . U1 

niedzielę 13 b. m. o g-odz. 4 11a sali p. łiesse, łiauptstrr 
65. On1a\\·iane będą sprawy bieżące robocze, .oraz 
org-Mizacyi zawodowej. Liczny udzial rodaków z 
\Vitten i okolicy pożądany. . . 

Zjednoczenie zawodowe polskie._ 

BACZNOSC! RODACY! BACZNOŚC! .. 
Na nadchodzącą gwiazdkę polecam mój bol{ato 

1.aopatrzony sldad, jako to: iigury św. w wielkim wy
borze, l<rzy:ie, pasyjki, obrazy św. i narodowe, kro-: . 
piełniczkt, książk. i do nabożeństwa, historyczne i ~e
ll~;ljnej treści ora7: połc<.'am mój 

wlel.ld skład towarów galanteryjnych 
jako to: skrzypców, klarnetów, harmonik. lasek. 
szelkó,v, pasków, cygamiczek, portmonetek. torebek 
do cygar, brzytwy, noże, tabakierki, guziki do pól .. 
koszulków, szczotki do zębów, do wlosów, do ubra~ 
nia, do obuwia w wielkim wyborr.e, jako też cygara 
dobrze odleżatc nadające się na gwiazdkę po 25 szt. 
50 i 100 sztuk pięknie opakowane papierosy w wielu 
gatunkach i tysiące cennych przedmiotów. Sza
t!O\\"ll)-'111 ~odakom i To\varzystawom polecam opla~ 
tki na gwiazdkę po 2 mr. za 100 sztuk. 

l(sięgarnia Polska, \Vanne, ulica Banhhoistr. 8tla •. 
·------ ___ J !>_Z -~f_D~~ I E L A K. 

Baczność Rodacy na obczyźnie 
a szczególnie w okolicy Kirch li itde . 

Oto my się przekonali o rzetelności p. Zandeckie
go w towarach kolonialnych i owocowych, iż ma do 
nabycia dałego lepsze rzeczy jak w innych składach · 
jako to: orzechy, jabłka itd., wszystkie rzeczy na 
gwiazdkę ma do nabycia. Tak samo ma w6z do 
wyjazdu i do wę~łi wożenia· po cenach tanich, bo 70 
łenv2ów. Uprasza się Rodaków aby si-ę do p. Zan
deckj\)g() 70'iosm na nur~ 

Bismarckstr. nr. JO. 
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l 
JedJDY polski hurtowny skłiul w Westł'alii i Nadrenii lla 

J•nhw3 JU'&'ftdzi ~ c p~l81tie 

o 
o o 

~~ m i o d~y, w i n a, n a l e w ki, kuj a w i ak t rumy, ar ak i, koni ak i, :t~ 
oraz znakomny likier żołądkowy pod nazwą: Górnik ---------·--· 

za który odebrałPm już kilkanaście pod.zi~ko,vail, że po użyciu tegoż.': natychmiast ból żołądka ustał. polecamy 
PJ.•a;wdj<il\·e }łolsli.ie 

piękne 

karty 
'M ,_ - ~ O Y GAR Y l P A P l ER OSY M - li ,_ Jł ,_ 
\V najwłększynt wybo:~·ze. \\'~zystko sprzedaję taniej, niżeli niektóre fabryki . 

.h wraca się uwagę szanownym Hodakom, kupcom i przemysłowcom i tyw, którzy chcą in t.el'CS 
założyć, że nie potrzebują szukać wyż<·j v.-ymienionyc.h tovvarów, ani u obcych ani też u tych panów 
w poznańskiem, co się naszą spra-wą polskę na obczyźnie malo albo wcale nie iutere::<ują. 

== Rodacy! popierajcie handel i prżemysłf--polski na obczyź~ttie. = z ŻJrczeniami. 

K ... . k . . 
.\\łl8.SDieW~~~ ... ·-1 .. 

/ 

przy ul. Gnei..:rna11~tr . nr. 91 c o o o BOCHt1l\l.[ o o o o blisko "\Vian1sa Polskiego'". 

Księgarnia 

"W iarus3 Polsk. · 
"'' Boeltn nt. 

Generalny zastępca znanej fa bryki papierosów Ganowicz & \~l l et< liński w Poznaniu. 

oooooo~oo~oo~oacc~oocciOC~~~·oct~•oc~c~c~~~~:ac,acooooocoocoococccJccooocccooccoocoo 
OOOOOOOOOOOOOOOCCCCCCCIOCIOC~IC~~~~·oc~~~S!OC~OC~OC)O()OCOOOOOOOOOOOIOCOCOOCOOOCOCCOO. 

Już rok piętnasty jak w:n·abiam oplatki na JlWia
zdkę dla towarzystw polskich na obczyźnie. !'te sa. 
one lal{ierovvane, jak je agcuty po domach roznoszą 
i powiadają, że są z Kral\0\Va od Ojców Jezuitów, ale 
spwwadżaią takowe z niemieckich fabryk. Oplatld 
własnego wyrobu polecam Towarzystwom po 3 mr. 
za 180. e liczne i wczesne zamówienie uprasza 

Hipolit Sibilski, 
B O C H U M, Dorstener Str. nr. 29 

Ba.e~noś.ć Rodacy w Bruchu-J 
Dla korzystnego zakupna, rnogę teraz tanie! 

sprz~dawać jak niektóre wielkie sklady i iabryki, 
jest więc teraz każdemu dana sposobność, być u 
swego ~odaka dobrze i tanio obsłużony. 1 

Polecam; 
Wielki wybór rozmaitych ciepłych trzewików 

dla dzieci już za 60 ien. i wyżej nawet polskie bambo
sze mam na składzie. 

Wielki wybór cieplo-futrowanych pantofli dla 
nJewiast w kolorowej lub czarnej skórze, już za 2.50 
nu. aż do 4,50 rnr. 

Wielki wybór sukiennych trzewików wysokich 
dla niewiast z dobrą wysoką obsadą z skóry i laku 
iuż za 4,00 mr. i wyżej. 

Wielki wybór dla mężczyzn wszelkiego rodzaju 
obuwia sznurow. trzewiki jako też kamasze, wysokie 
na przeR;ubiu, zatem dla każdego pasowne bardzo 
trwale już za 5,25 mr. do 12,00 mr. · 

Wielki wybór trzewików i butów z gwoźdzjamf 
do kopałtli tylko w lepszym towarze i wyrobie spro
wadzam. 

Mam także polskie buty na skfadzie, które nie
k~órzy Rodacy tutaj już noszą i z ich dobroci je ka
żdemu polecają. Polecam także mój warsztat w ,któ· 
.rym \V-ykonuje rozmaitą robotę podlug miary pod 
,5.;warancyą. Reperac:Ye robie na życzen!e zaraz. Zo· 
lówki dla niewiast już za 1,~0 mr. i wyżej, korki 50 ł. 
Męzkie zolówki już za 1,70-1,90 mr. korki 60 fen. 

Oprócz tych tanich cen które podaję, dostanie 
każdy odbiorca piękny kalendarz ścienny, jako po
darek na gwizdkę. 

Zatem polecam się szan. Rodakom laskawej pa
.mięci, gdy będą obu\vie potrzebowali, gdyż tylko rze
telnie obsłu~ic 

Lud~11ik K.ub;aczyk, 
m i s t r z s z c w s l< i, 

M a r y a ń ska u l i c a przy kościele katolickim. 
naprzeciw skladu obrazów P. Szymańskie~o. 

t;,~i~~(~~~~•ie nalo1lą 
7:}stajc pl eć prZ:)' używaniu pra\vdziwego tylko my- j 
ć!a łlłiowe~o z fabry ki perfum "Lydia" " Berlinie. 1 
J ·c:d~· ny i prawdziwy środek upięk szający. Sztuka po \ 
Stl fen . .Mydto to nabyć n'olna w .,Bazane Polsli.im" 1 
Agnieszki Kunz w Bittericldzie. ul. Bun:.st r. ~!.4. 

Ogłoszenie gwiazdkowe! 
Donoszę szanowny1n Rodak()m w Bruchu 

okolicy1 iż 

~t~ pierniki ifwiazdkowe ~'~~~ 
"ą już na skladzie, na co zwłaszcza także szano
wnym towarzystwom Z\Vra:cam uwagę. 

IZYDOR KALOTA, 
mistrz piekarski., 

Bruch·ReckUngh. ulica PoreUstr. nr. 17. 

l Księgarnia po:ka w Oberhause 
poleca ksiąiki do naboże11stwa we wielkim wyborze. 
Zarazem polecam szanownem Rodakom z Oberhau· 
sen i okolicy mój olbrzymi wybór krzyży różnego 1' 

rodzaju, figurki Świętych Pańskich, gipsowe i z por· 
celany, różne obrazki metalowe z laf1cuszkami i bez. 
piękne powinszowania i wiązarki~ polskie kalendarze 
Maryańsk.ie. Niechaj każdy sobie jednego kupi. U· 
praszam szan. Roda.ków o poparcie mego interesu. 

Stanisław Kuśnierek, 
Oberhausen, Marktstr. nr. 99. 

---------~-- .,.,,_ .anl'!t't'~~~1Ili:~i'i~lo'IU.~~iil-~~..r..:fl>~ot-~ii. :.:•c'~ l "M o V e o l" l 
- ~!~-~-~dka r Gwiazdka! l (p. cesarsk. D~r~~;,~~~":oo:~wa ochron. 

T !Ala stwom na ObCZ"Z'nt·e Znakomity i niedorównany w dobroci ŚrQdeb o łiLł rzy J .wzmacniający najpierw dzieci w razie angielskiej cho: 
roboy, ciężkiego do3tawania ząbków, chudnięcia 1 

polecamy małe ohraz.ki świętych, (kolendowe), do 
rozdania dzieciom przy uroczystości gwiazdkowej, 
po cenach hurtownych począwszy od 1,00 do 5,00 mr. 
za 100 sztuk. O rychle zamówienia prosi księgarnia 
"Wiarusa Połskiego'' w Bocilum. 

ogólnego oslabieniai a potem w doroslych · 
jący p!uca, kości i nerwy, wywoluJąc zarazem \\} 
śmienity apetyt i humor. 

(Comp.: Cale. et. Natr. hypophos. aa 1,0 ferr 
lact. 0,25 Gi. mimos. 10,0 Ol. Jecor. 190,0 Agu. dest. 
140,0. Glyc. 40,0 Ol. Nerol. et Ol. Rosae aa gtt.ll. 

::=""'~1Wi'-'T.'7"~~' -'I,:,l.\".:'-::t-;;:tru-.1~c3i:t>(<··r ·"'rr-'ii'~ • ....",r:.::·no•o.~-m -Butelka 2,50 mr. - przy 4 but. franco i kista 
Dt' ~~l!lb:ft'll tt~m: ~ \IM-.tt~Jt łl ~.- . ~~ •l~_.,IJJ'r!it!~ .rbt.e:t.~ t is.) - Glówny depo t po~iada: H. Smyczyńsld, a p· 

Adres: "Wiarus Polski'", Bocbum. 

.JIIilłB\ł.llli.łlt;!I~IIQ~JI'i8 ~~~11.q~~iit"~ tekarz- Neuenburg W.-Pr. 
-- ·- ---··-· ---·~---~-----------·------ """" _, ....... ....._ .... ~ .............. ..... ... _.._ .... ---- .. -..... -------··~· <----

Sza ownym Rodakom polecam moJ 

wielki w-y bór roznaaitych n1ate ·yj 
~ ~ ~ na ubrania, paleloty i spodnie, ifi ttt ~ 

które pod g"'araucyą odrn.biać b~dę. 
Dalej polecam we wielkim wyborze o·ot.o·we ubrania ))alefot~r i 

spod•!łe, ciepłe żakiety, gacie, kosz: Ie, szkar1•ety, ~f i: kall i~iki, 
~~WZelki, krawaty, c~ustkw, oraz w~.r,yr_;. t.l{ie inne rzeczy dla m~żczyzn. 

Pr.z edews~v~tJqcm .Z\\ nH' CJ.m u w D o· fi nu. mó' 1 ' ~ ~ , , 

wielki wybór ubrań i pale·totów dla chłopców, 
od uajmnit:'j~zyeh do najwiqkszych. 

Rodacy! sJ..:or~ystaJcie z t .eJ sposo bno5cd. 

\li! «:~eieclt A. .l& o 
w Bochuru, Alleestra. .. sc 1 ;), pomi~dzy 

Donob~ f;.l "' za n. Ruda h om w -u· a~ et rt • i 41 łt cd it·) . iż wam 

wielki zapas ognisk i pieców do palenia. 
Tak .samo .polec~m wszellde · ··~t.l'Z) ł.lu .h.f'JH,«· po ('Cl! aeh bardzo pr.-.y er~I!L'YcJ~. 

:Mebł e morte takze kazdy d<'stać. z moJeJ porf}ki k11 p1ć . .Zak upione ~ gllio.r tt i me.hJ.e du8tanie 
darmo do domu odstawione. Polccam tei Dl~._.))Jt) t• o ~:ll.) da. j DU~!t- :t).l~) do p:uuuu. 
Za~ ot~llłkę. - Nn •~dpłllitę. Sr. JanłHIUiak Htrne. Neustr. 35 • . 

' ' 



Bochum, wtorek 8-go grudnia 1903. 
Ksiągarnia znajduje się przy Maltheoorstrasse 17 na dole. - Adres: 'Vial'us Polski Bochnm. -==---

Dziś we wtorek dnia 8 grudnia (w święto Niepokalanego Poczęcia 1Iaryt Panny) będzie księg~rnia 
Wiarusa Polskiego". przez cały dzień otwarta. 

Sprzedaję od tlziś 
tylko 2 młodych śvviń: -~ 

tłustą przerosłą okras~ fnnt ;)!) 

e Ezynki . · . . . . fnnt po G· • 
. . . . . . . . . . funt po o5 

· Pole<~am ża.1•a.zem 

to w ary mięsne · i kiełbasiane 
znanrj dobroci i · po najta11szych cenach. 

olf Arlt, rnis rrz 
, . w Bruchu 

rzeznicki, 

11licy 1\.Jaryańskiej' i · ul. . Nowej, naprzeciw 
u obuwia p. L. Kubiac.z~.ba, w hlizkości 

kościoła katolicldego. 

l?a~t.;rz pan! 
z takiej bt1telki 

Mellinghoffa 

esencyi koniakowej 
. Zft ;a :fen. robię 211~ litra mt1jego tak 
pięknegO" i' snl.i:tcznego ' koniak u.'· 'f ak samo 
zrobić można ' pręd'ko i pojedynczo ż 
Mellinghoffa esencyi 1i ierowych: ab
sytów.R ę, alaszów~< ę, ananaSÓ''ivkę, liider 
gorżki augsburski, aniżówkę aptekarsl,ą, 
aromatyczną, benedy " tym. ę, buunell. atnp, 
kakaówkę, tatarakówkę, kartuzyankę, 
Choroy

1 
BJ'andy, Kurfirstówkę, żołądkową, 

e.ytrynówkę, Kordyał, Knrasao, gdailską 
koniak z · jaj~ kolejówkę~ żelazistą, pól na póJ, 
w hemoroidOm., .krople hamburskie, malinówkę, 

li·JIDDJ.ertn:lrkę, lowc.zą, kalicową, ziólkową, kminową, 

-Kruiden, żolądkową gorzką, doktorską 
maraskino, orzechową. miętową, pestko

rańczówkę, różową, mirzykową, gorzką 
r~1onrumsl\ą, krople toruńskie, . waniliówkę, marzanko

Dalej esencye do pączów, limoruad 
Wskazówki jak trzeba je przyrządzać, otrzy

każdy w miejscach sprzedaży, albo 'wprost od 
· MelUngboH'a i Sp. w Biickenburg. 
T~ZEBA ZA WSZE ŻĄDAC TYLKO ESENCYJ 

. MELLINOHOFF A .. 
Wszystkich innych nie należy przyjmować: 

Mellinghoffa · esencye inożna nabyć po 75 fen. za. 
: w Bochum i okoUcy we wszystkich droge
ap.tekaciL 

inseraty i reklamy redakcya . wobec publicznoś~i 
nie odpowiada. 

a szczególnie .: okolicy Kas ropskiej! 
Oto my się przekonali o rzetelnotici pana Xol,·ickiego, 

~· w to-warach ło reiowych 
iż są dobre i nie drogie, ponieważ dhrgie czasy kupowaliśmy w kramach ży
dowskich 'v Kastropie na rynku i nn. na.różnikn, pl'zy kościele katolickim, a 
towar UclJsl'.y i o 3 lub 4 fenygi drożsy;y na metrze. 

Dla tej rzetelności odzy·wamy Bi~ do was \vs:~.ystkich }{oclaków w okolicy 
KastrOJłSlde.j, abyśmy jak wierni Polncy chodzili po towRry do swego~ a 
przekona.wszy się~ :'-e będziemy wsz)'::3CY rzetelnie oh:;;:łużen.i. Szan. Rodaków 
upra~za -::;ię~ o poparcie S\1\'ego Hoclaka pana N o1viekiego, któremu ogiei1 1v 
słiładzie znaczne szkody ll'yrzątlził. O dobrych towarach są przeko
nane małżeństwa : . 
Mazurkiewicz, Grześkowiakt krawcowa ·Dobrasz, 
· Hejnowicz, lllie&carz itd .. 

Dla o~zcz~dnośei kesztu nie wymienia t<ią naszych wszysHich przy.jacieli • • a .odbioi·ców pana 

Nowickiego w Kastropie, 
przy ul. Kolejowej, Bahnhofstr. przy uł. Kolejowej, Bahnhofstr 

gwiazdk~ 
podltrovvac można przedmiót n~,ileps.zy i nn.iładniejszy 

... maszynę · do szycia. ~ 
Schoenseifena maszyny do szycia odg 
znaczaja się od wszystkich innych fa.~ 
brykatów prgaz eleganckie wykonanie .. · 

i najlepszą konstrukcyi . . 

Dogodna zaliczka i odpłat~, 
========= N a u k a d a rmo. ============ 

Na życzenie książeczka do nauki po polsku . 

. Wybór, dobroć 
i ceny 

bez konkurencyi! ·84 g a tu n ki 
~ł~wnych 

wo ek 
· zdrowotnych desero

wych i ezy.stych, 

26 g a tu n k ów 
wvhornych 

. nalewek: . 

nalewk pomarań-
krysatiz. . 9zową, 

. · • . śliwkową. 
Frie11ricbstr, 8. ·. · ImponuJący .. · . 

Ja~kó'b Schoen~_~eif'eJJ. 
. l l k 1arzQbmowR., . wy na azc · · . , . . . , . 

. . . . iirmy: ) ' UillllOWfł? 

nalewki .1 nastójkę . · 
zowoeam11 

· jedyny orygi- 1 WiŚniową, · , 

NA ODPLA '"E E 
. . . . ~ 

n.al~y pom;-·r:~ł~'porzeczlrową, · 
. sw1adczą~y.o !slhvkową, . : 

rzetelnosc1 . 
wyrobu: :Jn.godqwą, · : 

nalewki nalewajkę, ' 

Meble do jednej izby 98 mr. W płaty 8 m r., tygodnio\"\'·o r m r. 
. , .·. ,, ,. · dwóch ,, 195 " ,., 18 ., 

. malinową · 

bez clarkown.' 
• "1:) 

'. , , dereniową, 

OWOCOW b~~ó~kową~ 

·" " trzech " 300 ,~ ,, ?8 " " 3 ,, 
,, . " czterech 398 ,, . ". 38 " , . " . . 4 ,, 

Kanapy t dywany. szafy do rzeczy t sz~fon1erk1, kotnody, wozłu d. dzJect , wpłaty ó m. 

Ludwik Błnlnenreich, Herne, Bahnhofstr. ·77. 

" 
2 

WlSIIlOWa, 

· ·. n-dleżde ~agodo.wą, 
· Jarzębmow~, . 

. ; ub stare jabłkową, ' 
. : ~lhykową, 

.: podług porzeczko,ye" 

·. ~apasów: !podolsk~, 
· . pomarancz. 

poleca· · r . . . . . 

Kr~yt l . , .. B. ~~!~noo~icz : 
---: f Hambllrg, Berlin. 



LELUM POLELUM. 
Opwiadanie historyczn,.'D?, X. \~ iek t· 

nR.Pi"'ał 

\Vatery Przybor1nvskJ. 

(Ciast dalszy.) 
Led\\·ie skorkzy{, gd_y '' iatr usum!l na kr{)t·· 

lq chwilę kurz i z poza niego błys~y pod slot~u 
pancerze, hclmy, włócznie. Na ten widok \Va!i
góra. któremu oczy si~ zaiskrzyty, łn1knął ol
brzymim głosem: 

- Do broni, do kupy! ~ ucznicy i procar7.c 
naprzód! włócznicy na tył! li ej, ,,-y tam! -
ha\vołat zwracając się do łuczników, którzy zbi
jali się w kupę - mierzyć dobrze i tylko ,,- ko
nie! 

Odżyl, wyprost·o\vał się, oczy mu się 
iskrzyły, jak d\va płomienie, a twarz cala po
kryła się purpurą zapału. 

vV tejże chwili między Niemcami. którzy je
chali na przodzie kolo mar?;rafa i którzy byli za
trzymali s i ę, by patrzeć na ścigaj~cą ich chmurę 
kurzu. zro·bił się ruch. \Vszyscy zawrócili konie 
i W.igman coś do nich gadat gtośno. 

W3ligóra i \\'SZyscy je<;o ,,·ojacy poznali 1;0 
tych ruchach, że konni Niemcy cl1cą nciekać, 
a ich pozostawić na pastwę nieprzyjaciela. \Va-
1igóra. trzęsący się {)d gniew11, wściekły, kln(lc 
głośno. skoczył gwałtownie naprzód i chwyta
j ąc konia vVigmana za uzdę, Za\.YOłał: 

- To ty, psie niemiecki. podmówiłeś nas do 
wojny, \vystawileś nas na jatki, a teraz chc esz 
uciekać? Toś ty taki rycerz! ty, ty ... tchórzp! 

\Vigman zbladl jak chusta. \Vlcpil S\Ye dtt
że. zielone oczy \\' Waligórę i podnióst miecz 
do góry, .iakby chcial nim ndcrz~yć \\·ojewodG 
polskiego. 

Umia.f on po polsku, bo byt w ciągłych sto
~ !!nkach ze Slo\\·ianami i zrozumiat straszną o
beJgę, jaką mu \\' twarz rzucił \Valigóra. Sic
dzmJ na koniu nieruchomy, jakby skamieniały~ 
z mieczem wzniesi·onym do cięcia i wciąż pa
trzał strasznym ,,·zrokiem na wojewodę. 

Ten " . uniesieniu szarpiąc koniem, krzy
czał: 

- To taka \\ 'alcczuo-ść niemiecka? bodaj 
·was piorun spaliL bodaj święta ziemia was żyw
·ccm pożarła, \\~Y. tchórze niecne! 

\Vigman spuścił miecz i rzekł glosem drż<ł
cym od gnie\vu: 

- Precz od konia! Nie jestem tchórzem i 
rycerz niemiecki nie ·opuszcza S\Yych towarzy
szy. Oto, żeby ci pokazać. że umiem dzierżyć 

~sło,vo i wiarę, zsiądę z konia i pieszo potykać 
ię będę. A żeś mię nazwa! tchórzem, odpo

wiesz mi za to póiniej ciężko. 
To rzekfszy, zsiadł z konia, oddai go \V ręce 

\Viłinów i sam z gołym mieczem \\"ręku poszedł 
na tył, od strony zbliża.iących się nieprzyjaciół 
i stanął pośrodku łuczników i procarzó\\~ , mó
wiąc: 

- Nic b-óicie się, Sł-owianie nic nam nie zro
bią, jakem margraf \Vigman! Będziemy się bili 
do ostatka, do ostatniej kroplr krwi i da Bóg 
zwyciężymy. Ich nie jest wielu, nic może ich 
być wielu i pokonamy ich. 

Tymczasem ścigający zbliżali siG, pędząc 
wyciągniętym kłusem. Bya to jazda czeska. Na 
iei czele gnał Spicymir. który wybrawszy stu 
jezdców naj\'\·ytnvalszych i na najlepszych ko
niach1 puścił się przodem w pościgu. zostawiając 
l\ róła z resztą w<>iska znacznie w tyle, wlokące
go się powoli. 

Ody spostrzegł oddział Wi~mana, Spicy
mi r podni-ósł w górę ogromny topór żelazny i 
krzycząc kazat swoim ruszyć galopem. Ale \Vi
'grnan, łctóry odzyskał całe S\Ve męstwo, za,,·o
laJ: 

- Na prawo i na te-wo, z gościńca w las 
tam strze-lać. Oni za nami nie pójdą do bont 
nic nam tam nic zrobią. 

Jakoż w jednej chwili wojsko Wigmana pry
sk> na- obie str011y gościtka i tam, ukrywszy się 
za drze'\\·ami, analiamJ, gęstwiną. powitato lecą
cych Czechów grad-em strzal, kamieni i wszel
kiego rodzaju pocisk&w. Strzały zaczęły dZ\\"{ ) 

nić po heJmach i p.a.ncerza12h, poranity kilka koni, 
a parę większych kamieni zwalito nawet na zie
mię dwóch Czechów. Zrobiło się między nimi 
zamieszanie, konie pocz~ły si~ rzucać, pl:.ttać, 
brać n.a kieł i jazda w iedne.i chw·ili została zmll
szon.a do szybkiego odwrotu. \V aligóra 03\\ et 
z wpraw~!. niezmierną rozwinął ogromny stry
czek i rzucU go na jednego jeź.dzca, który zapę
dzH się niedaleko; jeidzca chybił, ale konia u
dl\'>' Yci4 za teb i tal\ silnic szaqmąt, że zatoczyt 

się i padJ. J cżdztec \Yydobyf się z pod konia i 
che i al uciekać, widząc, że sam został na po bojo
\\isku. a Ie obskoczony ze \\·s z ech stron przez 
dz 'kich i okr!ltnych \Vilinó\v, broniąc się \\·a
lecznic przez jakiś czas padJ \\ kotku pod ciosa
mi toporÓ\\' i maczug. 

Upojeni tcm lat\\·em i naglern zwycięstwem 
\\'illno\dc poczęli wyda,,:a.ć okrzyki radości i 
\\·olali na \Vigmana. by ich pro\\"adzil na Cze
chów. mówi<{c, że ich wybiją do nogi. Ale Wig
man nic zgodzi l się 1~a to. a \V aligóra wołał: 

- Stulić gęby i słuchać! Jeszcze \vam te 
Czechy dopiehl do żywego. W drogę! co uj
dziemy, to nasze. 

Niechętnie i z ociąganiem się ruszono dalej 
gościJkem, bo lasem, na\\"et tuż przy drodze iść 
byto niepodobna dla nieprzebyteJ gęstwiny. 
vVigman postępowal pieszo w ostatnim rzędz.ie 
i co chwila oglądał się na Czechów. 

Ci po pierwszym nieudanym napadzie, od
pędzeni tak sromotnie, zatrzymalt sitt w odległo
śc i trzech dobrych rzutów strzaly i stali tak , 
naradzając sitt \\ iclocznie, co czynić. Widad 
byto jak Spicymir bicgal między nimi, coś naka
zywa1, szcrego\'\'al ich, ,, ·skazywał toporyem na 
u~tępujących wojo\\ nikó,,- \Vigrnana. błyskał 
JX)d slo(tcc złocistym pancerzem i hcllllem z 
,,·ielkiem pióropuszem. Nakonice cały oddzial 
ntszyt lekkim truchtem naprzód za vVigmanem. 
J cchali, jccliali i \Vigman chciał \\·yslać S\\"Oich 
do lasu. gdy nag-le Czesi zatrzymali się. \Vidać 
byl-o ich twarze brodate, opalone od slorka, spo
cone, z blyskaj~lccmi oczami. 

Nicktórzy potrz<iSali mieczami i \\ lócznia
mi. Poten.1 Spkymir wydał jakiś rozkaz i poło
'~\ ·a jc~·:dcó\v zsiadła z koni. celdata je drugiej po
łowie , zdjęła z ramion \\·ielkic żelazne Juki, i za
sianJając się dtugiemi tarczami, zamieszczonY
I~ni_ na le\\"ej ręce, ruszyła pieszo krokiem przy
spJeszonym naprzód . 

. - O tóż roz1tm na rozum! - mruknąt V/ali. 
g-ora - mądryś ty, margrafie, ale i Czesi lll'ł. 
dry. Teraz dopiero \\ · czmą się do nas. Hej wy 
tan_l luczn!cy i_ procarze, a sypnijcież do 'tych 
psow, a mierzcie dobrze. 

Świsnęły strzaty i kamienie, ale nie szko
dziły one pra\Yie nic Czechom, zakutym w do
bre zbroje, zasfoniętym tarczami. Za to ich 
strzały wbity straszne spustcszenie w groma
dzie sło\\· iai'JskicJ. Białe Ś\\·itki lniane nie za
slanialy od pocisk(J,,· piersi kmieci polskich. Co 
cli \\ -ila ktoś jęknął i pada l jak dlugi, brocząc 
krwią piasek. 

Czesi szli ciągle naprzód, niezatrzy(nani ni
czcm i coraz bardziej się zbl.iżaii. Wilini chwiali 
się, oglądafi trwożliwie, z przestrachem spoglą
dali na padających swych wwarzyszy i rzucali 
okiem na las. 

- Trzymać się kupy! - w•ołal \Vigman, na
ciągając niekiedy żelazny iuk niemiecki, które
go strzały przebijały na-\\'et czeską zbroję. 

.:_ JV\arg.rafie - zawotal \Valigóra, w które
go bobro\vcj czapce chwiało się kilka strzat _ _ 
zjedźmy w las, za'.: ·szeć tam będzie jaka taka 
zasłona. Tu nas wybiją do nogi jak psów wście
ldych. 

~i~rna.n uznal sluszitość rady i oddział jego 
rozdzwllł s1ę ZllO\vu na d\de części i mszył w 
krzaki po obu stronach drogi. \Vprawdzie p(J
suwać się tu byto można tylko bardzo woln-o i 
z ,,·ielkirn trudem ale przynajnlniej nie narażano 
siG 11a śmierć pewną od strzał nieprzy.iacielskich 
ł11b ciężkie rany. Na gościl'tcu stracono kilkuna
stu ludzi, których Czesi dobijali. Jęki ich, płacz 
i narzekania rozfegly się dokola po puszczy 
przerażając żyjących, których taki sam los sp:oi~ 
kat 

. Zato teraz w gęstwinie. pod zasłoną olbrzy
mtch drzew byto daleko lepiej i bezpieczniej. 
Czesi nie znając pnszczy, bojąc się w niej zasa
dz.ck, niechętnie i z wielką ostrożnDścią tam 
weszli i postępowali za cofającymi się bardzo 
\l,:olno. nie szkodząc im prawic nic. sami zato ra
żeni niekiedy jakim, ciężkim kamieniem z procy. 

Taka wafka toczyla się przez cały dzień. 
Wigman cofa.J się ze S\VYlni wolno, Czesi za nim 
S7lt i obłe strony nic wtelkie ponosiły straty. 
Znużeni tak w oddziałe Wigmana, jak i czeskim 
było ogromne i w kotku nad wieczorem przer
wano walkę. do niczego nie prowadzącą, ograni
czając się tylko na wzajemnem obserwowaniu.·. 

Gdy stońce poczęlo kryć się za drzewa pu
~;zczy i zmrok szary zalega.t już jej głębię, Wa
ligóra zhliżył się do Wigmana i rzek t: 

- Stąd niedaleko jest boczna drożyna, któ
ra prowadzi do małego jeziorka. Jak noc za .. 
padnłe, skręćmy na nią nagłe i tym sposobem 
umkniemy przed tymi psami czeskimi. Od j.e-

ziorka do gontyny Le1um~P<)lelum jest ty 
dnia drogi: odpoczniemy nieco, Posilin:· 
czem kto ma i ruszymy do gontyny, gd, 
l<iem staniemy. 

vVigman zgodził się na tę propozycyą 
noc zapadła, nagle oddziat jego zagłębi!. 
puszczę i znikł z oczu Czechom, którzy z 

mali się na gości(Jcu, nie wiedząc, co !)(·. 

dokąd się udać. · · 
Oddział vVigmana tymczasem tt\\'c 

od poścign, szybko posuwal się wązką 
wie widzialną drożyną i dobrze już w 11Qt· 

bit się owego jeziorka, gdzie ułożono 
ch\:vilowy spoczynek. 

(CiąS! dalszv nastaon. 

Bukowina i granice dawnej pij 
O Bukowinie dziwnie mało wiedzą historJ~i 

scy, a społeczeJistwo kraj ten zawsze jeszcze 
za zupełnie obcy. do którego Połska nie 
żadnych praw politycznyclL Pisarze rumuńsc1: 
mieccy Oak Wickenhauser) zmyślają o przesz! 
go kraju niestworzone rzeczy i dotychczas ni 
lazł się nikt z polskich ucz01IYCh, któryby z· 
historyą tak bliskich byłych kresów naszych i 
kłam fałszo·waniu dziejów! 

Potrzeba było dopiero· niemca, aby bezs 
spojrzał w przeszłość tego kraiu, oddalone2o oc 
wa o 5 f!Odzin jazdy kolejowej. Profesor wsze 
czerniowleckiej, długoletni badacz his.torvi i~ 
iii Buko''\' iny, dr. Kaindl. wydał właśnie w Cz 
cach nowe dzieło p, t. ..Gescłiicbte der Bu 
von der ałtesten Zeit bis zur (iegenvart" Cze 
Pardini 1903.) - W dziele tem~ oparty na do 
tach, dowodr.i prof. Kaindł, że granica rzeczy 
tej polskiej ciągnęła się na potudnie przez tak 
•• Bulw·wina", pomiędzy rzekami Prutem i Ser 
lej zas przez góry pomiędzy źr6dfami Seretu a 

kiem Putyfówką. Wynika z tego. że do Pols 
ża .ta z dzisciejszej Bukowiny cała jei część ~ 
pMnocna, a lm zachodowi cały dzisiejszy okręj 
nic ki. 

Zg~dnie z Dhtgoszem notwierdza prof. dr.l 
że zamek Cecvn (dziś Cecyna} ()()d Czern' 
wzniósl król l(azimierz Wielki oodobnie, jak 
osady: Szypińce, Waszlwwcc. Wołokę. łcpas,\ 
cze, l(arapczyjów, Wvżnicę, Rozto-ki, Putyłów 

Na·wet w południowej części Bukowiny 
się mnóstwo pamiątek polskiej władzy i wp~ 
dokumeutach klasztorów oryentalnych (Putna 
Suczawie dotychczas wznoszą sic naprzeciw da 
zamku wojewodów mołdawskich ruiny zam 
który wzniósł .Jan &>bieski i ~dzie przez stule~ 
łe Połska utrzymywała stalą załogę dla strzj 
granic rzeczyposJ)Oiitej. Mjejscowość ta zo~i 
dziś jes.zcze Ż polska .,Zamka", a ulica do niej 
dząca- ,.Zamkagasse". 

P. l(aindl jeszcze w XVJII w. znajduje iy1 
dycyę granic Połski na Bukowinie. Książka z 

mnóstwo innych szcze~ótów. bard7...o zajmulac\ 
historyi rzeczypospolitej w tych stronach. Z ' 
ciekawymi s.ą stosunki handlowe pomiędzy L, 
a Mołdawią. oraz dzieje biskupstwa katolic 
Serccie i w Suczawie. , 

Bukowina. jak się okazuje, była połudn. 
kresauli Połski: coś, iak druga Sic-1" o kt6re1 
~ranie.:; nikt s.ię nie troszczył. 
~-..... 

Rozmaitości. 
Skarby Watykaitskie. Z powodu o~nia •. kl 

ws.zczą1 w \Vatyl<anic. dzienniki przypom!naJ\ 
w nim zawarte, OJ.raz dzie)e tego olhrzym1~0 
ksu gmachów. Może z nim mierzyć się iede 
palac N\arfa który wzniósl w pobliżu LizbonY 
ty manią wielk1)Ści król portug-ałski Jan V. Ąnr 
ani Tuilerye, ani \.Versal nie 1110gą być por~~ 
\Vatvkauem. Na ic~o budowe sklada.ly SI~ 
Rozpocząl ją Celestyn III: każdy niemal ~ nas 
Pap~eżów przyczyniaJ się d-o J>OWiększerna lut 
hienia gmachu - Leon XlJI ukończy! Apa 
BorS?;ia. \Vs1.yscy wielcy artyści Rcnesan~u 0· 
\Vatykan swemi wiekopomneroi freskami, 0 

i rr.eibami. Galerya Capidarya zawiera chr 
skie i pogańslde napisy, po za tern są muzea: 
etruskie. muzeum Ś\vieckie z klejnotami, ~ 
staroiytnemi naczyniami. muzeum przedm10~ 
S?;ijnych, znalezionych w t.;atakumbach: daleJ 
papyrusowy, zbiór manuskryptów od V~~o, 
wieku. sala matowideł hyzanty(t~kich, stabit~:· 
!ów, S?;alerya obrazów, galerya dywanów, ~ 
i archiwa. Biblioteka zestala wzniesiona pr 
ko-ŻajaV, który zebral 9000 manuskryptów,~ 
do 11ici wiele innych bibliotek, miedzY inneJJll 
zaną przez krótow~ Krystyn~ szwed~ka . . 
Waty·kan posiada 2300 lacińskich rekopisóW 1 

ksiązck: zbiór imponuJe bardziej rzadkością . e 
rzy aniżeli ich Uczb.ą.. Biblioteka mieści . 51 ~l 
terze. książki nie są widoczne, znajduJą ste .· 
sz_a.fach., tla których stoJą biusty i waz~u~· 
wa byty nied-ostępne dla ludzi świeck1ch. 
Leon XIII wpuścil tam uc7...onych, praS!Tląc, ~~ 
korzystać ze s-karbów, w nich zawartyc~.l r 
zal sie ?..a nosić do biblioteki i roz.nw:wuł1~ 

1 

ro7.pytywa1 uczonych o ic-h prace i rezu dle l 
wań. ~ Dzieła 11ie są skatalo~wane we 
mioti>w, lecz chronolog-i-czne. ia 

Tatuowane damy. Moda tatuowan 
jąca wśród ang1ełskich oficerów, przesza. 
bfety. W ciągu ubiegłego mjesiąca jede~. 
dYt1skich "specyaltstów" wytatuował 9(1 
panien, należących do lepszego to\~0 l(ażą sobie wypalać na sk6rzę po,do.b~~ 
żów, narzeczonych , kochank6\Y, psQ 
k<hV· itd. 



l 

l( a Gwiazdkę! Na Gwiazdkę! 
By o s i ę g n ą ć o b r ó t wj e ł ki 
spr~odaję taniej ni~ niejedne fabryki. 

Wszystkie moje zegarki są starannie obciagni~t• 
1 1,, na minutę ure~ulowane. Za ka~dy zegarek ctajf: ~ 
lat piśmi~nną gwa~n~yę. _Obawy nie ma żadnej, bt; 
ło cobY stę podobac me rntalo, przyjmuję z powrotem 

. ~ zwracam pieniądze. Trzeba si~ koniecznie przeko . 

. ::.tać. a kto nie kupi, toć trudno, ten sam sobie szkodzi 
].ai1i1~wienia i padziekowania codziennie nadchodzą. ' 

Q) -Q 
N 

~ -~ 
~ 

Q 

OlbJC·zymi wybór 1 
Czysto srebrne najpiękniejsze zegarki z' Matkc 

~~oska, z 2 zloconemi brz~mi i z najlepszem pri· 
ił.!la werkami na 10 kamieniach po 12. 14, 16, 18 i 2D 
~..,arek. 

Najwspanialszy z Matką Boską zegarek, zlocom 
~~ttery, i najozdobniejszymi zloconymi brzegami. ci~· 
r.tki w srebrze i z najlepszym na 10 kamieni ori· 
{}!na werkiem tylko 26 mr. Ze-garka tego z pewuośd~ 
~ikt jeszcze nie widzial. 

Zegarek niklowy cyl. kluczykowy S,40 i 8 mr. 
Zegarek posrebrzany kluczykowy 5,90 mr. 
Zegarek posrebrzany naDepszy na 6 kamieniach 

~tloczykowy 7.75 mr. 
Zegarek czysto srebrny cyl. na 6 kamieni klucz. 

~~~b remon. z 2 zloconemi brzegami prima werk lG 
•.!ta. - Ten sam na lO kamieniach oo 12 mar d<. 

Lań-cuszki po 25, 30, 50, 85 fen., lepsze niklowt 
tiJJO t. 1,25, l.5U, l.75 mr. 
~unikł bogate 11a 500 ilustt•aer.j 

·lAt ze~arl{i, tańcuszki, biżuterye, tałde skrzypce, ile· 
iłY. klarnety, harmoniki, oraz noże, brzytwy, portmo. 
=etki i różne okolicznościowe podarki wysyłam ka· 
tdernu darmo i franko.. 

M. D A N E CK I , Miejska Górka, 
( QOt'chen Bez. Posen.l 

. ' . : ·':: . . . r.·, :: • .' . . ·. _; • . :;. : •,(' ,· ;. : " .. - :. • . .• 

• l ( 
nzj ~ i jutrO lll'il% W(' wtorek i cz"·arte]· Sprzedawane h~dą '\l·sze}kie 

})c letoty i ubrania, :z pewnego ;~.bankrutowaM'go intere~n. po kn7.dej cenie. 
• ~ieehaj nikt nie zaniedba kupić sobie coś ;~. wymienionych r..zeezy. gdyż w rze

czywi~tośd nie mo7.nn w całej okolic·y " . żndnym interesie do:stnć taniej, juk u 

S. Kleczewskiego w lłerne i Kastropie. 
Part.ya J•aletotÓ\V zhno,,·yeh, prawdziwa warto~ć l•i mr., tera?: tylko 7 ,i:>O m r. 
Par(va pale••·tÓ"' zhnoll',-ch, prawdziwa wartość :z~ mr .• teraz t:vlł·o l :2 mr. 
Piwtya ciężkiclt żaldetó\,· zimowych, Y. ciepłą podszewką. tylko po a.\łb nu. 
t'artya ub1•an Inęzkicłt 'l~ ws7.y6tkich kolorach ~,"()(')C wyiej. 
lVi •• t 'ka JUU tya ubrnlt dla. (hicci. ~ ci~żką ciepl~~ pou~.7.e,vką, po t> m r. 

s o u A. 
11"ielkie w.uiże ".ie ceny. 

Kftmn.she dla mężc~.~·zn: gwo:7.dzi:lne tl .~lO n r. Damskie trzewiki gznurow. i z guzikami 4,GO mr· 
Tt·ze\\ iki lll~.rtkil' ~;r.nm·ow:me ". gwoźLLd:trn~· ~,.tO m r. l Damskie c·icpłe trzewi · i dornowe '" 60 mr. 
Pt'łltrzewiki Dl\i!kie. robota l ' ~l'l.lllł. a ;,o 1!11'. J>a.rnsL:ip s ... br owe trzewi · i podszywane 1,6:> mr • 
. :'I'Ię·kie <'iepłe tt·;"ewiki J ormm e ł 1 30 mt·. 200 pa.ar l'iepłyl'l1 tr.1.e\\'Hdrw dla dzieci po 0,4~ mr 

•rrH•t-.H,, dla •hit-•i "· ł:UZI~nmii du sznut·owtłlri~ &pn.cdu,ję dopóki zapas starc&y. 
~l -· ?4: ~&-26 2~-:łn a .-:ta 

i7tiinir. ~,~a. nU.. ~-;;:·. a ~3 mr. 
Każda osoba kupn.iącn 7. obwodn i~O mil otrzyma natychmia::;t 7.\Yrot kos7.tów podróży. 

~ PJ•oszę dokładnie z ażać "' Herne na n1o.ją firm\'• 

Herne. Bahnhofstr. 68. S. Kieczewski Kastrop, Miinsterst.r. 1. 
Od tera~.: aź do Gwiazdki będzie mój interes całą niedz1elę otwarty. 

zniżenie cen 
procent 

{lo ~.hd!"inj a:i: <lo koiJca tP~t.l mie~iąea 

na obuwiu różnego rodzaju. 
\VfELKI v\ \"BÓH. TA~IE < 1 E~Y. 

· Dom zakupna Henryk a Re h er a, 
Bruch, przy ul. l\faryańskiej 

l z 

tech. dentysta, H er n e, łieinrichstr. l, narożnik 

ulicy dworcowej. 
\\'pra\\ ia sztuczne zęby, plombuje, zatruwa. czy

ści zęby, i rwie bez bólu. 
. -----------:----=-=~=;;;;;,;,;,;;.. 

T a "·wiazdkę. 
l(to od dzisiaj zakupi odemnie maszynę do szy

cia, otrzyma 7% taniej, choćbJ' na odplate; gotówką. 
czyli w trzech miesiącach 15% taniej. Karta J>Oczto
~ra wystarczy a przybędę. 

Z szacunkiem 
W A L E N T Y N O W A 1(, 

Altenessen, Bruckmannstr. 8*. 

Otto Krebber, Oberhausen 
nlica Friedrich Karłstr. 20. Telefon 17., ~uiica Friedrich Karistr. 20. 

\o\-ina rei1skic.. 
7. IJaubMllehn 
~ Nierstein 
7, l~rb11.ch 
~ HUdesheim z 181ló r. 
Z Riide~heim Oberfeld 
7. Oestl'i'elt • 
~ "Forstt'r Riesling z 18{)·;} r. 
Z H.ancnthal . 
Z Oppenlleim Kro~nhrunl'ICn • 
Z ::\<ln.in;-.erweg wy+;orow-c 
Z .1 ohann i.sberg 

'Vino Bo·rdc.a.ux. 
\Vinó czerwone 

" ., 
Mccloe • 
St. .Jułien. 

) 

l o:ro · 
l,-
1.30 
1:rw 
1:30 
1.60 
1,-
2,2[) 
2,'H> 
3.-
3:;)0 

0,1'0 
0.80 

• 1,00 
2,- ! 

Beaune z r. IS94. 
P.ontet Canet PaniUae 

• 3.25 i 
? ')r; l::: 
.-,-v 1:; 

Niemieekie wino cze.rw·one-. l (") 
Z Ahrblekbert O 80 ~ 
7- Obel'-logeihebn t:.So ;· 
Z IR~u.ehe rberg l ;.r>o o-
Z vv·u.lpol'zbelm . :!.- Q 

Z \'Val{t01'żheim wyb01'0Wt'ł 2,25 ; 

Niemie·e.kie i francuskie win.a 
mu.sująee. 

Deinhardt'a biał1ł kaJ'ta • 
.,., Victoria eutnpan 

" li 

Po:m,..e.ry 

Rotla,c . .-. 
Kd.hiłl.et 

ł}k.str&kty pąc;~.ow~. 

'PI\<:Z u a~ o wy 
PI\Cl. r·umowy . 
P~ Bnt"gUnd-<n"'Y 
P(\c~ cesan\ki . . 
~c~ senny (Schh1m.ruc1) • 

. ...23 
• 4..7[) 

• :; .• 2.:) j 
. fl,-
. l0,-

1 tFl. 'hł'ł. 

2.J·O 1.3.0 2:- 1:10 
2,.;o 1 ;~w 1~ • 2..00 1,3-0 
2~0 1~30 1 

Niemiecki& ko·niaki. 

Koniak litary 
Faeou 

" 

J,~w 
1,-

. ~, - 110 

-

l! 
p 
l 
' l 

7; Cloien 
7. Erden . 
7. 7..ołtin.g. 
Z Brauoeherg. 
l" Graach z r. 1895 
?. F~rd<Jn • 
Z Erden • 

' 7. U{'nig z r. 1S9;) 
l' Z I,i)s-enich 
l J •. Z Piesport • . • 

./'. 1895 r. Erden (T rt•pp<:hel~) 
Z 1897 r. 't'1·ittenltrim 
Z l8fH r. Dlmm Hot'b~1'g 
Y. 18~f) r. l\Hnhełm 
Z ts·~t> r. b.)ltarzhoi'berg . 

\\"]ua słodkiP. 

\Vma hi.szpań5kie. 

?,70 l 
(.-

1.:30 
1.30 
1,{~() 

1:50 
l. GO 

<.> '. 
-· l 
1.80 l 
1,&0 
2:~w 
2.20 
2..~0 
~t~O 

2,80 l 
l 

1~~w 1 ~ 

,po 
~ 
~ 
:: 

firma HIJos d.e 1;-rau co. d~ p.'ł Lugue 

l. tJ F~ ~a.la<l.?.e. 
~f.a.cl.eJ'~ t~.r N 'r. 

·J,i. Shen"y ,, " ., 
Porter " " :' 

,

1

. Humy. 
t Fllca»~Rnm . 

/.J ~tu~· . 
~ ~ .Ttl~wJka rr 

~~~~ ~' !. p:·uwdziw\,' 
.~1. ·,',' i' 

~.' 

Francuskie koniaki. 

2.60 ; 
~ 2 . .}0 

2r.JO r. 

1,-
1.20 

1.60 

3, 
-t,-

Likierv. 
Kwia.t żvtni/''''ki "PC(: valność " 
Perła n:'nnu. '. . . . . 
JJik:iet· Fmlłci.ą~ktt . 
l\1 U. !\.g-Krnijden-ab:'l,~·nt 
Oot•z i lil<iet· dokt{)J'Ski • • • • • 
t~i~ i<'r żołądkt)w~· Bnouf'.kttmp, sp~~cyalność 
Poclw. likier miętowy • • . • . 

" .1 ktnill~W\' l 
,, nrtiżwy 

., 11 wiśnim";v . 

!
' l , . ,. migtiało~y. . • 

l • ,. krem imhiNnwy, epec:.· alność. 
h.I'Opl<' bam.hurskie . • • l K"ni11k z jnj 

l Ogień art~·i~ryj!'!l~i. 8~eci;uno~6 
l Likier gbrnwzy, zdrowotJly • 

f Z,Ytnibwkace~IH'S a, !!pe~yalt~ć. 
i , Gilka" prs.wd;dwa 
! · lhlf om H!df . . . 

I
II Pr~wdziwy .. Słei.nhager:\ 

Krobljet·:u H ie·r łowczy. 
ljikier mil'?.ykrrwy • 
Gort..k~l. pomarafte?.lrwka 
!\[aliuó--.-.·iHI. . 
LNLI<lll Sq !l~tih 

ll 
Ż,ył11,i6w :.1 1 
. .. n ... 
Z.)·tnlówka lMua.stereka . 
Hlwueh.;,~ z :rumem , • 

! " ,, Boonekamp'em . • . . 
j " 1• bambul"3kim Hkim.-em gortkirn. 

tówka 

l l 
l 
l 
l 

l 
l 

Z ł'1łltH=' fU • • • • 

., 11: hambm~kim lik. gotzkim 
.\ni~\wka wyt•zajna 
Kmln6wka • " ' . . • . • 

11 ('Z{'J"WOłlll • 

, , 7. m me ot . • 
Hnm IHU"".k.i U kier :;-orzki . 
Cur11ca.o. . 
,J !.l!O\TCÓ\\'k:.t • 

'fu•wy Dubols frere.! lt Oagnio w Cogoag.. l'iohu.lóvdc:~. . 
1
/ 1Fl. '/~Pl. nohnkb.,\·ka . 

}C.o.niak z l gwiazdki\ . 3,- 1,60 Pu.r6trt cunom . 
n z 2 ,, · ł,- 2,10 JJikiN· Fl"alH:L"l-ka 
" z 3 '·' • ;;,- 2,(}0 ~ytt1lthYka z likiere~ gorrkim 2liólk~wy~ 

1\).-miak fi.ne Cbam'P".łgne , • • 6,- 3tlO WanilLowka zwyeza.jna. • • • • 
Ko-niak fh-. H(>nne.s3y & Cl:e p. 3fłLn-. Fl. 1,&{) \VtśnlthYk.a zw~·czaJna , 

Zamówienia bywajł\ także pj.śooiennie przyjmowane i bez k'>"7.'ÓW w dt>tn odl'lyła.ne. 

1
/ 1 but. 1

12but.J 
• L20 O.AO 

U>O O,Si> 
1, - o;r;5 
1,80 O,Uf> 
1,80 0,95 
l:M 0.93 

t~ z::~~~ 
1.86 (~95 ~ 
l.BO 0.9:- ::1 

• l,SO 0,9~51 ;;· 
1.80 0,9 o-

• 3,50 1,80 = 
2,10 1:1o ..... 
1.10 0,701' ~ 

ł:; §:]; 
. i:~g 1~0.1 
. l,lQ . 
• 1,30 0,9:5 

l,8Q - j 
1/~ litl-A 

0,00 0,50J 
0.75 0,4Qł 
0.75 0.40 
o.7:• o,40 
0.75 0 .40" 
0.75 0,40 
0,7i'l O,łO 
0;1.) 0,.(0 
0.(.) 0~40 ~ 
o7ifł o,4e ~ 
0.75 0,40 --
O.Iil 0,40 ::: 
oł7il 0,4oi ; 
0 .75 0,40 ;: 
o.n o,4o ;. 
o.n 0.4(\ 
o.7a B,~w 
1 :t'O o,&{~! 
o;;;o, O,!lo 
l,;}() 2.oo. 
O, i ;l 0,4-<~ 

1,- o.au-
1,- O,;)P 



Baczność Bru ch! 
Po W,yborach do dozoru kościeincgo nie chcą mi 

niemcy dostarczyć mleka, a . polskiego mleczarza w 
'3ruchu nie ma. Tymczasem mleko mi potrzebne, bo 
mam male dzieci, chore do teg(). 

Nie pozostanie mi nic inne~o. jak kupić sobie kro
wę. Może mi się uda nabyć jakie uczciwe niemieckie 
bydlę, które nie poskąpi mleka dla mych dzieci, jak 
to cŻynią niemieccy mleczarze 1.: Bruchu. Ctłyb::l~ że 
ł krorwom niemieckim już tyle "poczucia pruskiego·' 
wpojono, że i one przylączą się do bojkotu. 

Tymczasem życzliwi Rodacy pomagają mi \V bie
dzie; odstępując mleko, jakie dla siebie kupują. 

Fr. Janowski w Brucbu. 

Ba~zność Rodacy z Herne l okolicy f 
, Polecam Rodakom \Vielki wybór książek do na- . 

botettstwa w różnych · wielkościach, Js.alendarze 
r..ófne na rok 1904, książk~ historycitte, papier polski 
dO pisania, pOWinszowania, Wiązarki We \Vielkim WY
borze, obrazy . św. i narodowe po bardzo niski~ n ce
na'ch. 

Oprawiam obrazy, wiaza·rkit korony ślubne we 
wlasnertJ warsztacie prędko, J.adnie i Ll!'iO. 

\Ą/ ielki vvybór tigur św. w różnych \Vietk ościach, 
bardzo tanie; · krzyż za szk5e-m f inne, kn~pe!niczki, 
kropidła, Uchtarze szklane i niklowe wazony do kwia
tów f ; różne ~kwiaty i wiele innych rzeczy . . 

, f R A>ĘNf,(H S Z E l( J ó Z E· F O S l( I, Hernet 
·uHca Bahnhołstr. 52, naprzeciw nowej ulic:y . 

. Jed~rny :· 'jeden polski katolicki ski ad te~c ro,dzaju 
znajduje się .. · 

·. H~rtie~ nr. .=-z, Bahnhofstrasse, 
nap'tz~~i\v,kq no\vei ulicy. · -::. ·~: .,. ·.··., Na ·gwiazd.kę! 

.. Polecam różne zabawki dla dzieci · we · wielkim 
wyborze bardzo tanio. . Dla k?.,żdego znaidzie każdy. 
u Józefoskiego na podarunek · coś stosownego, a pq:e
de'\\1-szystkiem nadmieniam, że J1):3.m pupki, które· same 
chodzą, tal t::zą,; śpią, inne figlarne rzeczy, .konie. duże 
na · bieguna.::h i tysiące innyc~1 zaba.wek. P olecam 
także harmoniki, duż.e li male zwane ,,\.Vienerharmo
nika ·~ . we wielkim wyborze bardzo tanio. Skrzypce 
p<)cząwszy już od 50 fen. ze smyczkiem aż do 100 ma
rek, na·dmieriiam, że każdy, który odemnie kupi har
monikę luli skrzypce, gwarantuje każqemn. że będzie 
z nich z'adowolony, gdyz ~prowadzam instrumenta 
muzyczne z pierwszych fabryk i sprzedaję , takc;n.ve 
jeszcze taniej,. jak niejedna· fabryka. ,Dalej . polecam 
wielki wybór fajek długich i krótkich, cygarniczel(. · 
róine ' tabakierki z żóławiu, na ŻS 'CZenie . z na·zwiskami, 
tabakierki · rogowe we wielkim .wyborze i bardzo ta
nio, alóuniy· d'o fotografii, toa!ety do szycia, portmo
netki dla. panien i panów., parasole i wiele. innych że
czy. · Totnistry sprowadzitern par e set q;yli . tot9Y d q·, 
szkoly dla dziewcząt i cl1lopców DO bardzo niskich . 
cenach. · Wielki wybór dobrych odleżalych cygar o
pakmvania po 25 sztuk już od l marki, papierosy pol-

. skie; tóżue .g~tunki. - Pąmiętajcie o tem kto che~ . 
dob'rej tabaki zażyć musi od franciszka Józefoskiego 
z łlerne nabyć. . . . 

F R A N C I S Z E l( .J 0 Z E f O S K I. tlerne 
· . ulica Bahnhofstr. 52. 

--------··-·--··-·-·--""". -;-- .. ,-.... -.. ·'-'-·- ·---;--·--·- , .,-.-·....,.-

Na nadchodzącą gwiazdkę 
polecam polskie pierniki w wielkim wyborze, jako 
to: l(atarzynl\.i, całuski. z rozmaitych iig·ur, serca. 
czerwone. pierniki \V pac.~kacli i. inne. .. . . 

Szan. towarzystWom polecam pierniki w wię:k- · 
szej Hośoi.~ i takowe dła towas:zystw mogą na życzenie 
·na 1niejsce przeznaczeł1ia dostawić. - Pierniki · można 
nabyć także u AntoniegG I<lcmczaka w Habingborst 
p. Rauxel. . · . . . . 

WALENTY l(LEMCZAK 

28 lat łic.zący, posiadający 35DO m r. · gotówki. szuk~ 
dla brąku znajomości · pań r,1a tej .drodze 

towarzyszki życia. 
Panny mające chęć \.\ryjść za rriąż, z go,tówką 251\r 

do 3000 mr., lu~ posiadają,cy jak~ . i~1teres,. w~ wieku 
18 do 25 lai, zect1cą swe zgloszema de mo4::nosci z·i

1
• 

tow ahą nadesJać do ekspedycyi "\.Viarusa Pnls~;ieg1;, 
w Bochum pod literą J. K. R. i4. · 

Pol~ka służąta ---,• ____ JlO_ ~~~i~~ari .. ":· sc~~~~~~~-~.!:_ ___ . 

. Słtlżąoa· Polka 
umieJąca gotować, prać i prasować potrzebna ao 
polskiego państwa. .Zgłoszenia przyjmuje ekspedy· 

znajdzie od ~araz · miejsce. 

Paweł Wawrocki, tech. dentysta~ 

cya ·~Wiarusa Polski'~go" w Bochum. 
~~~~-----------------------

& COM. 

Klet~zewski, 
tli. Bahnhofs'tl·~ 58. w Gelsenkirchen, ul Bahnhofstr. 53 

· .--· --··· ·w sobotę, niedzielę i poniedziałek, 
· · · · : . · ··· wielkie zniżen e cen · 
w- · na · końf ·ekcyi męskiej i obuwiu~~ 

Wielka partya ubrl•n męddf'b, szare, h~natue 1!j. Półbuty dla mężezy• bardzo n,ocne pode.sz:w~ , . 
niebieskie pręgi od 10, 12, 14, 18, J 9,50 do ft na. 11 od .. "> 0...!!:_~: 

· . . ---~.--·· ·"--·- ·
1 

Domowe trzewi·d dla niewiast ciepłe, tylko ~ 40mr 
'.Vielka partva ubr ... . ń nł(lal• i da, w 11a.1nowszyc 1 . . . . . -r--:- . · . , -.-

~.. ch od J.s 14 w . 16 20 do . . :JG nu. Wwlka partya uJęs ,-.tck. 1 dam!:'k1ch trzew1kow ph-
'' zora . . . . -~-'.-.. -~-· . . . . . · . . 1 szo wy ch. .. . . . . ~!._..!_!.5 ~:~: 
Wiei~a part.ya 'ubra:tl ~Ma cbłopeńw, w nnJ• 1 'l'rzewiki do szmu·o·wa.nia i .z gużikami dla ·wickn 
nowszyeh angiel8kich wzmtlle.h od 1.90, 2.20, 3,00, j 5- 7 lat ~,50 mr.ł 

. 4.20, ~~oą! 5.80, 6.[)01 7.0~), 8,50, , d~ la. •.n: j 7- 8. lat a.70 mr. ~ Na.jlepsza-. Sli:Óra, 

''Vielka pal'tya Sti>OdDP Da ni~dzie~ę, na,inowsze 1·1 1 ~- l~ ia; ·~~ mr. ~ lt OBSka. 
wzory, także krój ~ydkowy, od 1,801 2,00, 2,90 3 ~O lj - 11 

' • mr.l ------
4:,90., &,f>O, 6,80. 7,50, 8,&0, 9,001 10,~ 11,o0, j Wielka partya trzewików sznnrowanych i z guzika~ 

do ł ~ mr. mi dla dzieci od . .'31-35 tylko 2;60 m1· 
• • 1 b l Ciepłe .pantofle dla niewiast. czerwone i czarne 

Wielka . p~rtya Jnth~tnto"""· mętiiit.J~ !'szare .. . ru- . 
natne, i t. d. od 9, 10. 11,50. 12, 1B,o0, 14, 16do od f:Jj50 

2 nar. Bóty dla mężczyzn, świecące z końsk!ej skóry, . 
..:..;;._: ____ _.:;.;.;__;_...;....;._..i;.._________ f', - ?r/1', 

· VłieHa part.ya e>aleH~tów IDł'81deh. w·. pręgi, 'l'rzewiki "Bocka.kalfu dla niewiast z guzikami i clo 
ntt,J)l. wzory I i II r,zę4n~e o.d 12, 13,50, 15, 16,50, sznm·owania . 7,[;0 mr 

· · 1.8, 20, 23, do. 36 ~ur. Buty z (U't(giemi cholewami z oku~iem i bez nDJ: 
--:..~------- el b nows,za sk6ra końska 6,90 11w 
J"~t· ht• •1Y dla d:t, , ed. we wi. kim wy o_rze, po 

h Kamasze mPzkie itr~-;-i:r.i do . sznurowania zad)':iwiaj ,ąco tanich cenac . . ..-
----~~~· 4,4 •"'~ mr. 

'frzewi~ i dla . nie-vviast ze l sprzączkami eJcganc :, ie i Dla robotnh ów buty do kopalt1i robota i;czna, z o-
trwałe od · · -· , .. ~~25 łBU·, }Iuciem i bez ~ · - 8,45 1m·. 

Trzewi Hi · dla ~'ni~·Ma:st sulurowane i z gn:-ikr:ami :! 'l'r.zewiki dla · niewiast. do smmi·owariia i z ~u~k~~ 
skóra końska, tsptlkowatJa, l'od g''" at', trwałe Et:,Bo m. · · . · 3, 1 t 

D ~ . ...Jl'..... 1"4~~mp . wła.ściciel: 
. (.JI1ł01ł"J1llł ~ V•" .. • .tl.lf. Klecże"łl'ski . 

ut Bahnhofstr. 53. · Geisenkirchen, . ut B.ahnhofstr 53 
Z obwodu 5 milo,,·ego zwracani koHzta . podróży~ 

ak 
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Oszczędne gospodynie kupują tylko w · Ie 

' R z :E p l( I domu towarowym ,KąciL . dl~ . ·pano' llł .·z . Dntgasse. dziwośd, ł'ZUci cię w kąt'? Bardziej. jednak .jeszc~e· 
w Herne ul. Neustr. 49. d\ Ul 11 ru brzydzić stę tn.eba pismem, które kłamstw swycłJ.n~e· 

g-dzie · najlepiej i najtaniej będą obsłużóne. odwolu,.h~:, łak to czyni ,.Przewodnik na obczyr.me · 
Polecam: Dortmundzki organ centrowy p. Lamberta Len- \V koncu Ieie "Tremoni3" gorzkie · łzy, iż lud pol· 

Polski smalec z czystej okrasy, funt .68 fen. singa kandydata na posła do. parlamentu, gńłewa się ski na obczyźnie bywa okłamywany i podburzany. 
Smalec p-ód gwarancyą . czysty, funt 49 fen. na ,;Wiarusa Polskiego", że tenże. pisząc, iż "Tre~o- Tak jest panfe Lensin1{, lud polski bywa rzeczY· 
Polskie wino, za litr 8Q fen. nia" · z.robiła Po!akotn w Bruchu mesłuszny zarzut. !3- wiście oktamywauy przez twój organ tj. przez "Prze· 
\Vino "Samos", pod gwarancyą czyste, litr 7.5 fen. koby w roku ubiegłym . pny. wyborach kośc!el~ycb woctnH<a. na obczyźnie" a także przez twą ,.Tremo· 
Połski' olej Inianny, litr l m r-. · ·· Fołacy nie chcieli· dopuśc;ć do arnv wyborczex n~em- nię". · · · · . 
Polskfe· cygarY; pudclko po 1,20 mr. <:'óW, oszczędził "Kolniscbe VoHl.szęitung'' a dał tyłk~ Trzeba do.prawdy uoołewać; że zmiidują się, l.e· 
Mai·~~·l:rYi1~, r'l~.jjepsze fabrykaty, bardzo ·tanio; od 39, "Trem.onU'' po iei' .. hakatY,stycznych ,,pąlusz!fach:\ szcze niektórzy z.batamuceni Połacy na obczY~~· 

40,<·so,: 60, 7{') 80 do 90 fenygów. · · ,·::,, chociaż ,.Tremoniau zarz.ut ten powtórzyfa za kolon- którzy sądzą. ie te dwa pisma centrowe rzeczywtśc1e 
Kawę, codziennie świeżo paloną bardzo tanio od 60, skim . organe.m. Sfus7..ila \.t\\' aga. ie "l(óln. Volksztg.!' debrze życz.ą sprawie narooow~i . Polaków . na obCZ)'• 

7f1. so: 90 'do l mr. · · pisała to· samo, a więc i oria obelgę na Połałców w żnie,. Pnedei: każdy dostatecznie mógł się już prz.e· 
- K:~wę' peffO\vą od 80, 90,. 1.00 do L20 mr'. ,. . Bruchu rzuciła. · To jednał( 'nie . może być powode·ńl, konać z pU.stęJ>O·wan.ia centroWców w Opolu, do cze· 
Każda ·osoba kupująca otrzyma przy zakupme aby i "Tremonii" uszłó silcho; jeżeli ona to powtarza. go to · dążą g~nilanizatorzy centrowi. Zupełnie tegu-

1 funta margaryny, lub kawy 'I kwit. ,.Koln. Volksztg." je-.1nakówO'.i pod niejednym wz~lę- s.ameg,o pragną pp. Lensing i spółka. I p. Lensi1Jg 
Odbiotct;··" którzy kwity przyniosą z powrotem, dem różni się cokolwJek od "Tremonii'', bo wiadomo, chce, abv ' lud: p-Olski na obc2-ytnie był zawsze gotów 

otrzY'ma.ią ·-pdżVteczny sprzęt domowY, !ak z porcela- · że "Tremcuia" co chwita łdamstwa przeciw ,;Wlaru- na usług:i centrowców, a centrowcy tymcz.a.sem t~l~o 
ny, · ż ub-idni'.'d-8 rtuchy itd. · · . sowi Fołskiemn'' pisze, a chc:ć .,\Viarus . Pols1d{' o- nad tem p.rzemyśliwaj~1 aby Polaków na obcZY,ZP~ 

Każdy kwit ma wartość 10 fenygó\\.', · świadczyt że •• Tremoui'a"" skłamafa, to organo·wi p. przerobić na centrowych prusaków. W tej zaś prac~ 
T OtW•SA R Y T Ł U S l C Z O V~ E.. Lamberta Lensinga ani się · śni; aby swe·· kłamstwa od- jitermauiz.ato·rsld:ej ma także .,Przewodnik" pomagac, 

NaHepsza \'\i~'d:zona ·szynka ·funt '63 fen. · _ · wołać. z czasu wybQrÓ\.\'. i po wyborach ma ,; f re- bo na to v.·rasnie został .założony. że tak jest rzeczY· 
l(iel,l)asa pPlodkwurst", funt po 80,. 90, 1.00 do l. b m r. monia(' na sumieniu kilka oszczerstw. jakie rzuciła na wiście~ ó te m i1re linoie lrjl Ć dwó-ch zdań. 
Ser ·· Iirnburski funt po 25, 30 i 34;. fen. ,.\\'iarusa Polskiego", bo dotąd swych kłamstw nie Co się tyczy ko·OCO'Wej uwagi ,;fremo;nU", to .JDrlf 
~~~ r holenderski funt po· 60 i 70 fen. · ·· odwołafa. się ona bardzo, bo .•• Wia:rus Polski już ilieraz mus1a! 1 

Ser· sz,wajcarski· najlepszy funt 88 fen. Tak samo jest' z .,Pr_zewodnikiem na obczyźnie"; wałczyć puech.v p. um~i:tt-i,owi i przeciw n.apaści0~ 
· \Vsiystkie· i im e towary. które tu nie . są wymie- znanym organem p. Lensi.nn,a, drukowanym po pol- jego ,.Tremonit'' na Potaków na obczyźnie, c-b~ wo· 

n·or!e, s;ą . tard.z(> tanie i dobre·. sku. · On za matką .,Trenwn.ią'~. i za irinemi sraz.etami }. wczas iesz.cz(! HF'rzew()dnik" nie istniał. Zr~sztą uw· 
. Po1eccini ' ta.kże co tvclzień w środę i czwartek centroweroi oszczerstwa powtarza' ale nie myśli na- . :iemy o. p . . Len.singln i .,Przewodniku'' tyle tylko pv· 

świeże ż}''ive · wątłusze (Sche!lfische) po .jak najtań.... , T · t P · · d · p ł p " 
\Vf:.t, aby je sprostowac. ak np; powta.rza ••• r:re-:· ! wie z;.eć, ~e H'!"art . ac pa ~.ca, .. a p.atac .aca • 'k'! 

szych cenach dziennych. " wodnik'" kłamstwa ~,Wes.ti. Vo!kszeitung" o rzeko- f . W kc·ucu )esz.cze nadmumiamy, iź "P'r1:_ewodrli " 
zw·racarn rta po\vyższe towary jako>:'I(odak uwa- · K II ~, F' d , dł i · ·i i · ·~A· tykuł · . . · d b mem zapijaniu w ma '" res~auracyL" ape e . rze 1 po u.g e., przerw e nap sal ·jeszcze )\aleit · "ar da! 

gG i proszę o ·laska we poparcie, przyrzekając .o· rą sądem się w:y~cazało, .że centrowy organ z Bochum ł o wiecu \\' Dortmundzie, a w końcu zapowiedział · 
i oolską. uslugę: . rozszerzał iałs. ze. n.awe .. t ,.Tremonia•' wspomniała o ~~ s~Se. T:<.: mczasem C2JlS uchodzi, a "Przewodnik•• dał· 
R'ze.'p··_·k.· l· .. d o m ·.tf)Wł.tr. u.lW. y, procesie, bo i ·ona ,kłamstwa te powta~zała. ale "Prze- SZHh artykułów nte zamiesicża. . ,.· . 

- . . wodnik" dotąd milcży, brak mu tyle ucżciwości, aby · Póstępuje :pewnie JXPdł~ prZ}'słO"'ia, które m-óWJ. 
H er n e, ul. ·Neustr. 49. naprawił . chać w części . wyrządzoną bliźniemu krzy-~ · że: .,co się odWłećze, to ·nie uciecze", to też ciąg·da~ 

· · - ·-- wdę, odwołuj~ c fał~ze,. jak.ieqwpisał. szy sprawozdania . o wiecu dQrtmudzkim . u.kate slf~ k 
1 B' ' c· z; u· os' c' l Ba· c· zno· s" c' l ·' Co ty .. Przewodniku" na to? .. Przecież powtarza- ' .• Przewodniku" prawdopodobnie .. dopiero Yl ro 't a . • U · . ·• · . łeś centrtwe kłamstwa kilka .raz:y. Pi,sałeś,- że czekasz J przyszłym. Albo czy może jeJ,to pan i wła.dca zakaZi~, 

T.. . . . . ', • 1· . p l łr' . ·. Z niecierpliwością na · proces. Dla· . cze2:0 teraz mit- j UlU . umieszczaĆ nadal ta.kie· . nie4orzecZiiOŚ~ przeZ .. . . apleer l ma arz. (~ SJ\1. . . czysz, . dła czep:o nie .J}OWiadontisz swycb'. czytelników · ł . które ośmresza· t~lko siebie i ieiCó?. .. . . 
·sza:·nownei publiczności w \Vanne daję do ·wfa• · że .twoja centrowa kumoszka ,., Westf . .. Volkszeitung"'t! "Przewodnik", przeczytawszy· · co powy~j. 1111

# 

donlo5ci, iż przeprowadzilem Się z Kastanien-Allee · na z Hochum· musi odwołać fałsze, jakie napisała? Wsty. pisano., niezawodnie .QR:łosi dalsze artykuły ~c w•:c:~ 
Hofstr. v. 47.- Wszelkie pr~ce w mój zakres wcho- dzisz się przyznać do winy? . ·Obawiasz się, że lud aby udowodńic1 · że nie potrzebuje . aż do pu;ysz .~ · 
ó.zące. "vkom'\v3m skoro i rzetelnie. p,olski.- na które!!o bałamucenie· v~ .Lambert l.ensin~ J rolna· czekać ··na. natchnienie .•• 

.f RAN C I S Z f K. O ir h L t1 Z Y Ń S l\ L P0\Vthał c:iQ do hcia, dowiedziawszy się o hvej n!ego~ ZobacLym.y •••• 

naki&U f redako ~d oW.ecb!.a1n". An ' •Ui Jhe'11k1 w Bocl11.un. - !.'l-.\b.d m Ołł<"li)Dk:~'ll"si W dr.~h!ctwa tWi.ar..tt4a Pol8ld c)'* w Boohum. 
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L_~. odzienne pismo ludowe dla Polak6w na obczyźnie, poświęcone sprawom narodowym, pÓlit~ cznym i zarobkowym. 

,,c~od~i codzie~ie z wYJątkiem dni poś~i!łh:.~znycb 
'•aliatinm· religl).nym p. t.: .,Nauka Katobeka z ty

eik:Iern spolccznym p. t. ,.Glos górników i butni
w", oraz pisemkiem literackl.e~ p, ~· .. Zwierciadlo". 
rat•Jilata kwartalna lUt -poczcie 1 u hstowycb wynosi 
811, 50 fen., a z odnoszeniem do domu l mr. 92 i en. 
Wlarlł Polski.. zapisany iest w cenniku poczto.wym 

pod ~na.!rlem .. t polnisch" nr. 128. 

Módl się i pracuj! 

Za inseraty placi się za miejsce rządka drobnego druku 
15 fen. a za o~loszenia zamieszczone przed inseratami 
4 Ofen.' Kto często oglasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tłomaczenie z obcych język.ów na pol· 
ski nic się nie placi. - Listy do redakcyt, Drukarni 
i I(się~?;a rni należy oplacić i podać w nich doklad.ny 
adres piszącego. Rękopisów się nie zwraca. Nazwt~k 
korespondentów bez ich upoważnienia nie wskazuje su~. 

Bochum (Westfalia), czwartek · 10-go grudnia 1903. ·:aok 13 
Redakcya, Drukru.ma i Księgarnia. znajdują się przy ulicy Maltheserstra.sse 11r. 17. - Adres: --"'iarus ,Pol:;ki", Bochum. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
wić, czytać i pisać pe polsku! Nie 
t Pelaldem, ktt potomstwu swemu 
emczyć się pozwoli 1 

1 wypadków dnia. 
Z Koła polskiego. 

(Doniesienie urzędowe). 
Na posiedzeniu W · dniu, 3·-go grudnia 1903 r. 

ukonstytuowało się l(oło Polskie do parlamentu 
w sposób następujący: 

Prezesem, wybrany: ks. Ferd. RadziwilL 
Wiceprezesem: Leon Czarliński. 
Sekreta,rzami·: .Rom~n Janta Pólczyóski, M. 

, hr. Mi~lżyllski .. 
· Kwestorem: W l. W~o1szlegier. 

Do komisyi parlamentarneJ wybrani przez 
prezesa, należącego z urzędu· do takowej: Leon 
Czarliński, dr. Skarzyf1ski. Ich zastępcy: dr. 
Chłapowskr, M. hr. Mielżyńs.ki. 

Do kom:isy.i bwdteto\Vej: ks. dr. Jażdże\vski. 
Do k{)misyi i rugów wyborczych: Brejski. 
Do konTJsyi petycyjnej: l(orfanty. 
!(oto wyznaczy lo do konwentu· senioró\V: 

ks. Radziwifla, jako zastępcę Leona CzarliJ1-
skiego. 

Na tymże posiedzeniu zapadła następująca 
uchwala: 

"Koło, jakkotwiek potępjaw zasadzie wybór 
Połaka do · parlamentu, a zatem pana Ku
lerskiego. wbrew1 uchwalom nasze! organizacyi 

, WYhDrczej, nie m10że przychylić się z.e względu 
na ustawy swe dotychczas zobow-ięzujące d·o 
Protestu Prowincyooalnego komitetu wyborcze. 
go na Prusy Zachodnie." 

Roman Janta Pólczyi1ski, 
sekretarz. 

B e r l i n, dn. 4 grudnia 1903 r. 

Dyety dla posłów parlamentarnych. 
Stronnictwo centrum jak donosi "Germania'\ 

IJO<lało wniosek, domag~jący się placenia pos~om 
llOdczas pobytu ich w Berlinie 20 marek dzten
nie. Tym, którzy są rówoocześnie pustami do 
Seimu, dopłacać ma kalSa państwowa 5 marek, 
il!Onieważ pobierają 15 marek. Również domag~l 
się centrurn bezplatnej kolei dla posłf.l'\\- pod'c.z8s 
~rwania sesyi, a nadto tydzieil przed otwarc1em 
l tyd2ień po za1nkn.i~ciu parlamentu. 

Murzyn u Papieża. 
: . Z l<zymtU piszą do ,,l(ur. Poz. '.': OJciec Bur
lb~n, Prokurator zakonu Oiców~ Btałych Sahary, 
Założonych niegdyś przez kard. Lavigerie dla 
nawracania murzynów Afryki, był w tych 
dniach na posłuchaniw u Piusa X, aby mu przed
s~awić wikaryusza generalneg;o· m.isyi w Tanga

' Ulka i młodego murzyna, .którego. tenże z sobą 
PrzywióxJ. Widząc murzyna, Papież zapytał, 
ktDby byt Odpowiedziano mu, że. przybył d~ 
~ZYtnu, .aby wstąpić do kolegium PropagandY' 1 

zostać księdzem. Ojciec św. spojrzał w oczy 
~urzynowi, potem nakreślił mu na~ c~le zn~k 
krzyżą św., mówiąc: ,,Tak, ty będz1esz . ~Il
llY!n!" Następnie dożył obie dłonie na kę.dzte
rzawych włosach chłopca, zatrz;ymując Sit: w 

'll\o{lJitwie i wzywając. dlań specyalnych blogo-
1 Sbt'Wieńs.tw od Boga. Młodzieniec :vpatrzony~ 
b~ł milcząco~ w twarz Papie:ża. Kiedy ~yszh; 
łlllsyonarz zapytał' murzyna: "Jakie odmosłes 

wrażenie?'' -- "Zdaje mi się, że niema na ziemi 
osoby, któraby mogła równać się z Papie
żem". - K.iedy zaś obaj misy<Onarze opuszczali 
Watykan, mJody murzyn odezwal się: Tyle 
razy próbowaleri1 wyobrazić sobie, jak móg! 
wyglądać Chrystus Pan, kiedy byl na zi·emi. Nie 
mnialem go sobie wyobrazić. Teraz zdaje mi 
się, żem go widział...! Nemo. 

·Telegramy. 
P e k i n. Opowiadają tu, że Chiny zawarły 

ugodę z Rosyą. f 
B i a ł o g r ó d. Rozszerzane pogłoski o za

machu na króla serbskiego Piotra są bezpod
stawne. 

C h i c a g o. Nową maleńką republikę Pa
namę uznały już niemal wszystkie państwa. 

Rzym. Włochy mają nowe zatargi w kra
ju tomaJisów. 

fol~~Y na obczyźnie. 
Wiec polski w :Rohlinghausen 

odbył sie staraniem "Związkn Polaków'' w ubie
głą niedzielę p d prze,vo-dnictwem p. Józefa 
Adamskiego z Rohlinghausen. 

Przedewszystkiem chodziło o omó'\\ ienie 
sprawy opieki duchownej. W sprawie tej by!a 
już deputacya u ks. prob. K.lein. Pomimo, iż 
P~olacy w Rohlinghausen tw1orzą co najmniej Y.3 
parafii, kazania polskie byw~ają tam rzadko tyl
ko, a przytem traktcwani.e Polaków w kościele 
przez. zakonników 1 którzy się trochę po polsku 
nauczyli i teraz mają być duszpasterzami Pola
ków lud odstręcza od l('0ściola. 

Aby ks. Klein przyznał Polakom równou
pra,vuienie w kościele 1 o tem niema ani co mó
wić. Co gorsza, posunąl się ks. prob. Klein tak 
daleko·, że po·wiedział te, w ustach kaplana ka
tolickiego bardzo dziwnie brzmiące słowa: 
l(to sądzi, że· przy obecnej opiece duchownej 
~ógłby ponieść szkodę na duszy, ten niech wró
ci na wschód!" 

To ciekawe i charakterystyczne! My zaś 
ks. I(leinowi odp.owiadamy: "Przyiął ks. Klein 
posadę proboszcza parafii, gdzie Y.3 parafian 
tworzą Połacy, to jego świętym .obowi-ązkiem 
starać się, aby Pofacy mieli choćby tylko co 
drugą ni.edzi.ełę przed południem kazanie polsiCie 
i śp-iew polski podczas Mszy św., kiedy nieme~' 
na dwóch Mszach św. po niemieck.u śpiewać 
mogąu i zwykle dwa kazania mafą." 

p,olacy mają_, jak każdy naród, prawo do 
języka ojczystego w kościele, bez '\\Zględu na 
to gdzie mieszkajq, a Gbowi.ązkiem ducho:wiełl
stZva glos.ić im slmvo Boże w języku polskim. 
Teg'O prawa Polacy na obczyźnie też nigdy się 
nie zrzeką, tylko tak dł'ugo wołać o nie będą, 
aż uzyskaJą, c01 wedlug zasad Kościota kat()Jic:
kiego im się należy. 

W celu dalszych staraz1 o cpiekę ducho\Yną 
wybrano kom-itet z 9 osób się składający. 

\V ko1ku Gma\viano ogólne sprawy, doty
czące naszegc położenia na obczyźnie. 

Polska po rozbior{)cb. 
Trz.ej zaborcy podzieliwszy się Polską, jak

by zdobyczą, poczęli ją każdy po sw'Qjemu uds-

l<ać i dręczyć; odtąd' stalo siG w ich oczach 
zbrodnią być P.olakiem i kochać ojczyznę. Mo
skwa prześladowa!a Unitów i męczyła - ce
sarz Józef uciskał katolicką wiarę w Ga!icyi, 
chociaż sam katolik - Prusy udawały życzli
wość i powolność dla religii. Wszystkie zaś trz~ 
pal1stwa wyniszczały Polskę podatkami, tysiące 
ludności zabierały do swojego \V'01jska, tak, że 
P.olacy nmsieli się ni·eraz bić za swych wro.gów. 
- a co gorsza, niekiedy wzajem stawać przeciw 
sobie i walczyć bracia z braćmi. Zapełniały się 
więzienia Polakami, tysiące szły na wygnanie 
w lody sybirskie. 

Tym.czasem ci, co wyjechali za granicę, 
czyli emigranci, znaleźli życzliwy przytutek we 
Francyi, ·w Anglii 1 w Szwajcaryi, \V Saksonii, a. 
nawet w Tnrcyi, gdzie sułtan W'Ziął ich ·pod 
swoją opiekę. Oni tedy porozumieli się z Fran
cyą i przyrz.ekli' pomag'ać jej w wojnie, jeśli ona 
im potem pomoże wys\vobo-dzić ojczyznę z nie
woli. I tak dzielny nasz generał' tlenryk Dą
browski, zawarł uklad z generałem Napoleo
nem, że pod opieką Prancyi utworzą się legiony 
polskie, których naczelnym' \ViOdzem1 będzie. ge
neral Dąbrowski. Spieszyli też P.olacy ze 
\\'szystkich stron za granicę, żeby się do tych le
gionów zaciągać - do W !och najprzód, gdzie 
Bonaparte \\'O]owal z Austryą - i zebralo ich 
się kilkanaście tysięcy. liojnie przelewali krew 
za sprawę Prancyi, ale lata mijaly - Napoleon 
zostawszy cesarzem Francuzów, zawarł pokój 
z, '\Vrogami Polski, a o Polsce ani wspomniaL 
Darmo śpiewali legioniści: 

,.,Marsz, marsz Dąbrowski, 
"Z ziemi \vtoskiej do P~olski." 

Zawiod!y ich nadzieje ludzkie, bo niedość 
ufali w Bogu, nie zwracali się do Niego, a Fran
cuzom pomagali nietylko w słusznych, ale. i' w 
niesprawiedliwych w·ojnach. Marsz ten zaczy
nający się od s l ów: "Jeszcze. Polska nie zginę
la", uiożyt ten sam Józef Wyqicki, co, to zer
wal. sejm, radzący o pierwszym rozbiorze Poł
ski. 

W kraju tymczasem polepszyło się za cara 
Pa·wJa, bo on sprzyjał Folakom: wypuścit z 
w~ęzienia Kościuszkę wraz z innymi \V>odzami i 
wielu wygnańcom z Sybiru wrócić pa.
z·wolil - ale żył nie dlugo, bo go Moskale zadu
sili. Syn jego Aleksander I. jeszc7.e więcej obie
cy wał; kiedy się jednak sprzym4erzyt z Prusa
mi przeciw Napoleonowi - Polacy stradli- na
dzieję. Wkrótce też Napoleon wraz z, legionami 
polskimi zbliżał się do granic kraju naszego, po
konawszy Prusaków, a nadzieje nasze ku niemu 
się zwróciły. Nastąpiły dni niezmiernej radości 
i szczęścia w r. 1806, kiedy wojska francuskie 
weszły do \Varszawy, a za nimi niedługo potem 
ukazały się legiony polskie. Bołacy witalt Na
poleona jakby jakie bóstwo - Francuzom radzi
by byli ozlocić miejsce, a kto żyt, zaciągaJ się 
do legionów pod dowództwem Dąbrowskregn, 
księcia Józefa i innych generalÓ\v. Folacy naj
\Vięcej przyczynili się do zwyci~stw NapoJeona 
pod !lawą pruską (EyJau), pQd Friedłandem i do 
zdobycia Gdaflska na Prusa.kch, poczem zmie
rzali ku Litwie. Przeląkł się car Aleksander i 
\\' prośby do Napoleona o rozejm. Pakazalo się 
wtedy, że Napoleonowi nie szło () P{)lskę, bo 
zjechał się z carem Alexandrerri w Tylży i za
wad z nim przymierze, nic od niego- dla Polski 
nie żądając. Tylko z tego, co nam Pmsacy za
brali, i to nie z wszystkiego, ale z \Vidkopołski, 



z Mazowsza - utw'Orzyt Księshv·o Warsza\Y- \vie ani sfowa po polsku nie rozumieją1 a którym 
skie r. 1807; pod'zielit i e na francuskie departa- 1.nimo to powierza ~ się naukę religii we wszy-
menta, których byk> (i: \Varsza\vski. · · Płocki. stkich klasach l Znam dwa takie przypadki w · 
Lomżyitski, Bydgoski, ; Poznaf1skt: LKaliski · _;_ . jednej jedynej parafii, a· v: I(sięst\vie Poznań- · 
urządz;if. po francuskit i odd~f:w. Z?riąg fryde- · skie111 przypadki niezli~zorie. Zapy:t:t się może : 
rykowi' Augustow:L, krol{)-\vi saskiemii . . ~ Byl ~ OM l\tO _: Czemu nie użalacie się? ..:_ Użaleń, podpi
WlJ.lllkiem'' naszego króła Augus·ta ·.IV t',:Pólacy .. na · s·anych przez wszystkich ·ojców·· dzieci szkól
sejmie 4-letnim przez prżywiązą:nfe der Sasó\\·, · nych, o-dsyłano mnost\VD ·do powiato\vych i·n-
sami go sobie obrali na 'następcę S(~tn1slawa Au- spektnrpw szkolnych i do ·kró-lewskiej rejencyi, 
gusta. · ale nie rzadko nie otrzymano na\v·et <>dpowiedzi! 

Stósunki szkólne· ·.w Ks; Poznańskim 
czytamy w ,.Kolnisc:hc. V9lkszeit.ung" : _:_ coraz · 
się pogarszają, teraz ·juz doszły do :·ostatecznych 
granic, niezn·ośnych i lli ,emożliwych. Zram pa
rafię ze siedm·iu szkolam:L katolickiemf,,, liczącemi . 
Dkol·o 1000 po-lsko-katolickich ·dzieci .ż. wyjątkiem 

·· 5 do 10 protestanckich. Ale · proooszcz·ani nie 
· m.a nadzoru ·nad nauką religii. Za,mi-ast. niego . 
wykonuje ten nadzór. protestancki powiatow'y 
inspektor szkó!ny. Prob-oszczo\vie nie· mają : bo
wiem prawa nadz.o.ru z ri1ocy swego urzędu, lecz 
muszą pr:os.ić rejencyę o udzielenie im tego pra
wa, a odpowiedź rejencyi brzmi . zbyt często: 

. "Nie jesteśmy ,~r tem j)ołożeniu". Niejeoen m,ło
dy ksiądz wobec tego: ani nie .śmie podawać od
nośnego wniosku. a nieje,deu starszy .ksiądz, któ
ry noTninalnie ma to . prawo; nje korz·ysta. z nie
go, ponieważ \V sż.kołe · może się tylko przystu
chiwać uauce, a nie ma pr<=;1wa \vtrącania .się . do 

, niej. . . . . ;, · . 
(Naszem zdaniem, · probósz2zo.wie.~.· którzy 

mają prawo nadzoru, p<n\r-inni z ·'rłie,gó '' korzystać 
-dodaje· ,.Koln. V.")~ · ·~ ·. . ' · ' · · 

Następstwem teg·o jest. · że · dżiewl.~ć dijesią
tych ogófi1ei liczby księży : w · Księsh\r{e -Poznań
skiem jest zniewokmych d·o z'i1pełnegb unikania 
szkoły i tylko w dekana~gcl~ · n:ieJni.eckD~katoUc
. ki·ch k~ięźa , \vykonują 'Qadzór !1ad, nau:ką religii. 
Przytem ·tu i owdzie ns\luj~·.,'sfę rozszerzyc nie
miecki \\tyJCtad . nauki ··. relłg{i ~~taki~ na . szkoły 
wiejskie i Jo na niższe~ a nauret; n}!;jniższ~e klasy. 
Na opróżJ.lionych posadach ·; mh1'ęzycięlsklc;Jl przy 
szkołach, ::~które Z\vtiedzaJą ljii'ko' pólskfe 'katolic
kie dzieci, ustana\.via się nauczycieli z Branden
burgii· albo ze Ślązka, który ani słowa. albo pra-

Czy w obec. takich stosunków' dziwić się 
można, 'iż proboszcz otrzymuje na naukę przy. 
gotowawczą do Sakran.l.entów; św. dzieci jedena
.sto- i dwunastoletnie, którym zupelnie -ohcemi 
. są najprostsze prawdy wiary~ . i któ1'e w ogóle · 
nic nie \Vie.dzą ani nie umieją, i tylko te zdania·.

. z katechizmu i te modlitw-y znaią, któr~rch od · 
matki się nauczyły. · Jednein z tlajważniejszydi 
zadań katolikó-w w Niemczech · stanowić więc 
musi staranie się o to , aby nauk! (eligH udzieła-

,no · dziecku wszędzie \\' ojczystym języku i aby 
rząd istnienie takiej nauki ną przyszłość zag\va
rantowal i zapewni-l ·przez Żaprowadzenie .llau
ki polskiego języka w semiharyach. nauczyciel-
skich"; . 
. . Szlach ~tne i śm i ale .to. Ś\\·iadczące o poczu
ciu sprawiedli\, ·ości i szczerze kato.!fckim duchu, 
odez\vanie s-ię "Koln. V." zasługuje na gorące 
uznanie z naszej strony. · 

·ziemie polskie. 
Z ~rus · Zachodnich; Warmii l Mazur • . 

Nowe. ·\V środę spali l ' się w Kończycach 
dom mularza p. Lipskieg-o, kt.óry zamieszkiwa-ły 

· cztery familie. · Mieszkai'1cy niczego nie urato~ 
· wali, ~dyż ogi e lt szerzy' l. się z \viełką gwałtow
ri{)śćlą . 
· ;:Skurcz. : _. S\\rą tutejszą ppśi0d1ość., · z którą 

·. · połączol) a jest .oberża, sprzedała wdowa Lau 
J<i1pco.wi 'Resrnerowi z oąsi'(}rę:k ża; 45,000 mr. . 

. Olsztyn. ··' tA-go b. m. wi:eczorem zmarł p{), 
krótkiej · chorobie, opatrz.oriy Sakramentami 
świętemi nauczyciel religii przy seminaryum 
nauczyciel w Brunsbe rdze, ks. franciszek Tietz 
w 28 roku życia a w 4 roku kapłaństwa. 

··----z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
. Ostrowo. Gospodarza Igora z Chtaw nici. 
leziono nieżywego na. drodze. Czy nie'--·ZI Z~ 

. · lliJZC h 
· Z9Stal tknięty paraliżem, czy też zamo..rdow oo. r. 
-dQtąd nie stwierdzono. · śwJadc 
. .: · ,Poinań. Po gazetach niemieckich . będzie, 

. się, · że · poznartska akademia przeszła ws~ jęzYka 
Qczęk(wania. Zapisanych i.est 1068 słuch t ustaw. 

. J:lóc'ho9-zą . oni z wszelkich kól wyksztat~ Z 
ludności~ polowa. w~kładó"'Y odbywa się Po postęPj 

.. gma~hem· akademtck1m, pomeważ lokale nie l .{)str~cl 
· s!arczają. . NaJliczniej są zwiedzane .. litera~ 2:ra:mc~ 
·. bis:tq:yczne odczyiy, jeden z nich ma aż 4~ . przeko 
, drugi 334 sluc~aczy. Także na: filozoficzne ' Wscho 
czyty li~znie uczęszczają. \Ve wszystkkh 
dzfałach ?anu~e .·etywione. ż~cie: . Na naukę-
zyka angielskiego 1 franzusk1ego ró\Vnież v.i 
u~z~sz-cza. Z 30 pro-fesorów sześciu jest ·kato 
k1m1. Na wykłaqy uczęszcza także sześciu k · 
ży katolickich. , · , 

·: Ze ślązka czyli Starej J~olSki. 
Ostro pa. Trzech kO'chających · 'bbci: ':Szang 

gustyn, Wincenty i Jan Hajok pobili si'(~ pode 
klótn-i, przytzem )eden z nich ~iężko iostal sk 
leczony nDżem w plecy, tak, że musi al zaw 
wać pomocy lekarskiej. Nożownika areszto 
no· i osadzono w \vięzieniil w Gliwicach. 
· · Mysłowice. · Nieszczęśliwy -\\'łypadek 
niósl \V , czwartek na tutejszyni ' d\\~otGU kole' 
w.ym ro!x>tnik Wodarczak przy ranżerowa · 
poCi~góvv. W. stal na stopniach ranże-rując 
lokom~ptywy, która naraz z powodu fałszywe 
nastawienia zwrDtnicy wjechata na tor, na 
rym żnajdowal się wag·on od bydła, przycze rzyJ 
W. tak nieszczęśliwie ściśnięty zostal ;przez 1 )JOd' 

komątywę i wagvn, że malo jest nadziei utrzJ 
--m~ia go przy życiu. · · 

· ~iadomości ze świata. ~~~~-
z· parlamentu.. Alzatczycy wnieśli do parla iLt" 

mentu pr<>jekt ustawy, zmieniający system wy cei ~n 
h?ró\V alzackich i zaprowadzający przy wsze! muni' 
~~c~ w:yoorach gŁosowanie równe, powszechn prze 
1 tame, Jak przy wyborach do parlamentu. stem 

Poslowie polscy, proszeni przez alzatczy. ~ula ~ 
- ll&UZ& 

LELUM POLELUM. Gdy tak S()bie mzmyś!al, leżąc na miękkiej jego nagły, rozlegaj.ący się w ciszy poranku da· ~~~~· 
tra\\·ie, nagle do jego bystrego słuchu, ziemia leko, pobudz.U wszystkich. Co żyf.o, zerwaro 11 te 

10 p w i a d a n i e h i s t o r y ·c z n e z X w i e ku przyni-osJa jakiś podejrzany szelest, jakiś odgłos się na nogi i w strasznem zamieszaniu chwytano .)kut 
na.pisa.ł n:iezw-ykly. \V jednej chwili jego zaspane, na- za broń, za hel'my, biegano tu i tam, a wielu

1 
tał) 

\Valery Przvborowskł. pół przymknięte oczy, rozwarły się szeroko, r.wlaszcza z pośrodka Wilinów, poczęlo ucieka~ ~zek 
((Sial:! dalszy.) podniósł się i usiadł, spojrzał dokoJa, ale nic nie XIX \.V g~ąb puszczy, gnani śmiertelną trwogą. Jest, 

· dostrzegł. . , · · 1 
Napad-. · <- ·' ·· .,... -- ~: Cały óbóz spal', chóć tU' j owdzie ktoś głoś~ · Zerwat się także z ciękiego . snu i Wigm~n. ~acl 

f "' 

Wojac'y \Y:igmana byt:i : ~- mbst'f~hil'nie:. ' ~nuże~ iio:: zie·wnął, tia wschodzie i1~d borem niebo się Spał on pod starym i grubym dębern ł gdy si~ z~gl 
ni, to· też przyszedfszy nad '''jez.(oi".k~ l)Dpadafi ozerwienilo rngły przewal~·ły si.ę .nad jt~ziorem. tbudził, USiadł . najprzód j p'rzede.r~jąc rekam' ~ !ar 
zaraz na tra .wę i zasnęli ' sńę::n1: kamiehrt"Ytn. Nie Zar1iepokoi·ony jednak mocno, przyłożył ucho oczy, patrzał co się dokola dzieje. ·. · .. · będą 
rozstawiaoo· wcale straży, , bo·· waffg:oraz:apew- d,o ziemi ( shichai · przez jakiś czas pilnie. Strzały wt.aś.nie poczęły świstać, zbiizka .lki 

· 1 · d · · ' 'd · D b 1 ł · wymie-rzane z gęstych ··krzaków otaczah\cych roz , 
niaf, _że i~~:_ tu ni \:t me ._znaj z.· .le. '.:.·.a .. • .. · C}),~. ,·. · .op1ero . - -O.: stu i esów! -- rnru mą , p'rostując s1ę . ' . , .: - · · o.hóz i · P.·rzez · .. galęzie ty.ch krza·ko'w, b 1yszczah! ze. s 
CzeS1, ktory puszczy me znaJą 1 np~ą będą lę.:. · na 11ogi - coś się w puszcz): ·dzieje, jakby woj- 1 

'
1 

kali się w ·nią zapuścić .. : Sio\vą :i.tę._· .. ·\vydaly się sko szło. · · ·· kredy . niekiedy zbroje i hełmy ·nap,astników.. n~ P 
w·szystkim prawdopo<;lobnerni .. i1na,\re.t ~:Wigman, Stal z' rozczochraną głową. w kotuchu za.; . . Wigman odrazu zrozumial .poloteni~ ·i .~a· ~:v 
zdjąwszy ze siebie zbroję, :w :PfJ~żudu/ zupe,lne- rzuconyrp na ramjona, bezbwnny zupelnie· i' . lą jego· groz.ę, widział popłoch między · swymi 

3111
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go bezpłecze11stwa, leg( spać, ~~QlyŚany szme- przez ch\vi1ę myślaL · ·' w.ójak_ami~ zamieszanie, n~clad, ich ;~il ~:Iećzkę tln· ~~~;· 
rem puszczy t otulony w wg ty 'bia{e·, -u~oszące się - Ech! :.__ rzekł, machnąwszy i·.ęką ~ to . · mną, 1:ch slepą trwogę, tak, że wielu "skakal·o ·do 1 ~ 
z jeziora. : · · pewno. dziki z,~; ie:rz. może żnbry lub łosie idą do wody . 'j~ziora i kryło się ta111 poś.ród gęst~ch ,eJ , 

Noc u{}lynęla. sp·ok·oinie. O Ś\Vi~i~, o sza- boku jeziora napić się wody. Bo skąd by ttrCze- · szuwarów. Obrona· by la '-VIJroSt niemóżliwa~ ,za 
ryrn, smutnym i chłodnym świcie, t'en i ów z si mogli się ·dostać? Oto bytoby dobrze, jeżeli . · gdyż cał.y <>dzial napadnięty z nienacka, ·zmieni! ~ 
odd'zialu przebudził się, ale, słysząc niezaktóco- to są łosie lub żnbry, żeby ubić choć jednego. . się w ., stado spto:~zonych owiec. · :. . ~~ 
ną n iczem ciszę \V borze, . zasypia! znowu lub ~yłoby . cD jeść; a gJodńy 'ję,stcm, ż~bym konia . ·, Marąraf :vrdząc to · wszystko, ·: -\V.estc,hn~! na11 
drzemat Obudził się Wali-góra; ą lej;ąc ria tra- . ,z· kopytami zjadł. : głębokQ· I \}'ł.ozyl na głowę leżący · obok st.ebte ~ 
wie, otulony :\v ' kożuch, . Hapót z:a~panemi aczyma · ' Mó\yiąc to, spojrzał na·· konie niemieckie, · piyszczący ·helm złocisty ,~ poczern, schwydw· d 
pogl~1 da IJO drzewach, po ingte, któ-ra · wiełkiemi które nieopodal się pasly na murawie. Stały one s~y _zbroję,_ wsk? czyl na ~ąb i tam począl ją na ~zp . 
płachtami unosila się nad' · jeziorem. Choć się z vodniesionymi tbami. \\"ictrząc i strzygąc u- st;ebre wdztewac. Ledwie t.o uk01iezyl. ;nawet. Prz 
dobrze przespał, czuł ~iQ ,l)liocll-o ~męczonym i · szami nie-sp-okojn)e: mezupelni-e poprzypinąl liczn~ rzem.iente ; i tar· But 
właśnie myśla~ nad tem, ··czyby . nie lepiej byto · -- Ani chybi, - mruknął · \V aligóra - to- żu- czę , zarzucjf .na lewe ramię. ·a w p:rawą ręk~ 'lłi 
zostać jeszcze przez dziet1 · tutaj : nad· jez~oretn, · bry. - Schyli t się po top-ó:r. który przypasał do scłrwycit długi prosty mJecz, · gdy Czesii ogrom· ~V·f 
odpocząć sobie, jak nale'ży, fyb' n.afowić ,i dopie- : boku i właśnie iniał podnosić łuk z ziemi, gdy nym krzykiem i podniesionymi do gÓry ·miecza· Wl 

ro nocą się puścić \V dalszą drogę.. Myśl ta i z . nagle rozległo się gtośne dudnie11le, jakby wiel- rn4, toPQr.arni: i. \V·tóczrilartli -wypadli r.· fak rpt ~ i e 
tego względu w·yda·wała mu s~ę .do,bra, że s po- , ka . Jakaś gromada htdzr czy Z\,·ierząt biegła. Pu- pszczół z. ula, · z po:za: krzakó-w i. wstepnYtP bo· 
czywając nad jezk>rem: przepqścL·s.ię. prz~d' sobą . szcza p-owtarzała .ten Ddgłos tysiącznem echem·, j·etn . uden?.yii Ila Niemców 'i WiUnów. . . 
pogoi1 i cate w·ojsko króJ~wSkle~ · które :pój<f.zie .·~ ; napełniała się niem zupełnie. . Byla- tó prosta rzeź. . \vi{ini: u.dek~U :- rta zi 
dalerj gości11cem, szukając·· .wrattu vo· puszczy. a . :. \V aligóra szybko podniósł gto·wę i spojrzat w'szystkie strony i rzadko kt6ry s.tawiąt s:tab1 · 
on Waligóra ze swymi · tymczasem wojakam-i, prŻed siebie. ' Zdawato mu się ,, że coś za krzaka~·· ~ór, a k·~go napadli ·Czesi, · tego natychplia-st a 
naprzełaj przez las dostanie się' do swego gródka : nń(:~ leszczyny, oddalonymi od ni.ego na ki łkana· zatąbałi. ~ Garść rycerzy niemieck1ch·, na~ :U· 
bezpiecznie i spokojnie,· .Ptt.Ytupnie. tam. cichn - ście kroków ... bfys1ięto. niby . miecz .i ooięła go ·. zbroj.onyc;JJ zbiiaJącY"Ch .się \\..ł kupkę, otocz.ont o 
i b-ędz.ie siedzjal i ak by · nigdy nic;:nłedagaby\va~ straszna trw()ga. Z\\~ t~ócił się tw?J:ią do śpią. ; zę '\\-~szech stron przez Czech6V.'\ b-rortłta siC ~- ·~ 
ny przez nikogo. Co d(! Nietncó\v i .Wigmana•; cyth \voją.ków i krzyknął pohtżnym głosem: ·. wz.ięde., aJe :oskoczeni dokoła1 zarzuceni; wslel· 
mówił sobie: . , ,. . . . • . . ::' - Do ororH! do' . broni! ,· . . kiego rodzaju podskami, powoli padali j)~; je~ ... 

- Niech ich tam 'bies. P.ę.rw.ie; niedr sobie ro:- : \.At e. \V te]że c,hwili strzała Ś\Visnę,ła ł U~'Odii- ' 11"et)1U', · ·~kryci . ra!1ami, zfeWając ·, : oQfide. k,1~V(' ' 
bią, co chcą. Podbur.zylii ni;ts · p$u..:btaty, ~\' ter:az. ,; ta ifo \V nagą ,.Pi-etś~ zagłębiając się po same p-ió- · mfi'taw~; ·klnąc glośoo h~b ię(;ząc z;ałośH\vi~~. c 
chcą umknqć d~:>: siebie; a 'nam każA · Pić . pi...;.v,o,. , ra . . ·. Ryknął -nie.h1ctzkitn gJosem. · postąpił {1a-r~ . • · · · · · J 1 
które naważyli. · Trzeba ·. d:bać . ~ \v~ła~ttą; skórę ;' krokó'\V ~ ··}·ękaini' : rozpostaJtemi· i padł twarzą (Ciąg . ~d~l~y na~tąJ)i). · ~ ·. ' 
najp.rzóct. . . . ·; . ::. . .· na ziemię, w~/rzucaiąc z us(,potoi<i krwi.' Krzyk 

~ .,_ ·-:-, 



WIARUI PO~I~L 

~,{JW o .!)Oparcie, podpisali ich pro!ekt iak' ?-aichęt- kazał emigracyi do poludniO\\ 9-airykat'1;;ki ~h 
niej. . .kopałiiii. \V łegacyi chińskiej motywują· zakaz 

Z \V ęgier • ~a astatniem po·słedzeniu Sejmu ten tern, · że ponieważ \\" ·zełkłe starania rząqu o 
po hr. Tisz~- zabra~ : gfos pos. Szederk~nyi. 0- polepszenie doli roborn ików chiń ki h w · kol-o
~w.iadcz.a on, że frakcya iego i nadał· walczyć ni.a 'h angiet kich okazały się bezskutecznemi,, 
będzie, celem pełnego uzyska~{a · węgierskiego . r~ąd postanowił ·rano\\ czo żakatać cmigracyi 
ięzYka komendy, lecz \\. ramach· re~(ulaminu i . · do tyd1 krajów. 
ustaw. . \Vedle v:arunk1iw traktatu. zawartego w . 

Z Japonii. Na zgromadzeniu stronnictwa · Tit~n Tsin, nie wolno \\prawdzie rz4ctowi chi(t-
postępO'\VCÓW, uchwalono rezoiucyę, ganiącą w skiemu zakazywać ludno \; i S\\ ej ernjgracyi do 
nstrych wyrazach niezdecydowaną potitykę za- . ~ołonii angielskkh, ale 'tddad ten rezerwuje ru-
t:raniczną gabinetu. W rezolucyi \\·: ):rażono ,.~.·nocześni~ dla Ch in prawo sta\\ iania warunków 
przekonanie, że dla utrzymania PQkoin. na tego handlu żywym to\\ arem. z zastrzeżenia . 
Wschodzie azyatyckim potrzeba koniecznie, aby tego rząd chi(Iski za mil,; rza z robić teraz użytek 
Rosyanie opuścili 1\'\andżuryę i .aby Ot\\ arto i posta\\ ·ić warunki, któo.-.:h zarZ<łd min Preto-

1am g?ó\.vni.ejsze porty. \V Japonii Z\~·iększa ~ię ryi przyjąć nie może. . , 
'iczba zwolenników żądania, aby Rosyi. po.Jano Z \Vęgier. \Vobec u.:h\\'at:r tronnictwa nie-
l!ltimatum, ale rząd japoński trzyma się s~mkol- pcdkgłoś-..:i pro\\'adzcnia \,· .dal zrm ~iągu 'ob
neg.o sposobu działania, w nadziei utrzymania · struk.:yi, hr. \\·niesie na se jmit:, aby posiedzenia 
.Jokoju. były 11iet1 . tai<1cc. 

z 'Chin. ,.,Nowy kraj" donosi. że \.\'·ladzom Posiedzellia n ie ustai~tCC trwają dzie(l i noc 
~hińs~rm nie· udalo się zorganizować \V okolicy bt:z przen\·y. dopók i przt2dlcżonc \\·nioski nie 
.Szanghajwa~m dwóch regularnych oddziałóvY zostanq uchwalone. : 
mandżurskich, któreby I.iczyly 300 do SOO.ludzi. . 1\nssurh wni ()st 'na posiedzeniu stronnkt\\·a 
ćwiczenie wojsk miejsco\vych trwaro d\va mie- niepodleilości zaprz~,;_ wnb obs.trukcyi. 17 
~jące, przyczem szczególną n wagę zwracano na · CZ]ónków gloSo\\·alo .za \\"!liG. ki e m. ?7 .zaś prze-
5trzelanie. \Vojska jenerała Ma, \vystarie ja- ci\\. 1\o ·sttth am nic g lo O\\ at. \\'obce tego 
koby dła ścigania rozbójników, po\v·rócilY. Je-· \\ ynih:u glosO\\ :.111ia Kos tnh ztnżrl prczyd~:nturę 
nerałowi rozkazano, aby :nic posuwa·ł się na- stronnictwa nicpodlcglości. 
orz ód. 

Dzienniki chińskie donoszą, że \\' prowinc,yi : 
Czentsan wynikło powstanie przed\\ chrześcia-
10m. 

& .. 2222i -· 

Z różnych · stron.· 
Wiemelhausen. \V!amal(1 si~ do tukjszck\) J,n

. ścioia C\Vang. ~c!1-ie pomkszczóno· różne przt:dmJot.r. 

Towarzystwo św. Józefa w Herten 
poJaie swy111 człfHtkom do wiadomości, iż żona człon
ka naszeg:o Józefa Kuźnika 

ś. p. M A R Y A N N A l( U Ź N I l( 
.d!lia 7 ~rudttia zmarła. Pogrzeb odbędzie się w pią
tek l l bm. o g-odz. 8 ~'2 z domu żatoby Augustastr. 
nr. 2.\. na. który zapraszamy wszystkich czlonków. 
Członko\\'ic winni się sta\\ ić '' c!.apkach i oznakach 
tm\·.arzyskich o gmlt:. 0 8 \\' sali posicdzet't. O liczny 
uJ.z1al upr<-tsta Z ar z ą d. ____ .. _ 

·--
Z Rumunii. Mowa, którą król l(a!;o( otw~ 

rzy1 sesyę parlamentu r.umu(Jskicgo, zasługuje 
ood wieloma względami na It\\·agG. Rttmun ia 
wysiępuje w niej jako niepośledni cŻyn.nik · rnię
~·zynarodowy. Stosunki Rumunii.: --: powiada 
uól - Sc1 z .ewszystkiemi pat'Jstwami Ci<igle. jak 
najlepsze: róztro.pnem posiępO\\"aóiętn. S\\~ojem 
.. Pl'Zyczynifa .się Rumunia do · utrzyrnan.ia poko
w", który jest statecznym wszystkich mocarst\\ 

Langeodreer. ~~.-n robotnika Perokiego spadł ze 
scho~lÓ\\ i zabił się. ·· . : Towarzystwo św. Barbary w Herten · 

Sodlngen. Now.y 1\n~citll 1\atolicki . l'ns.ztujc lonos1 ·, wym czlonkom, iż dnia 7 grudnia zmarla' żona 

wy celem. Nasrępnie poruszyt król gtówny dla RH
szel rnunii temat finansowy: ,.Poczęty \\' roku 1901 i 

ecbn przez trzy lata wytrwale prz.cpro\Yadzauy sy
·tem f inanwwy wydał już b1ogic owoce. 1\e

atczy. ~ulacya wydatkó\\" według rzeczy\Yistych do
.hod'ó\\1, usunęła jedna z najniebezpie.czniejszych 

u da· orzesilet\ kredyt o>Ciżył i marny już nad'\\·yżki: 
-rwala a te umożliwią p-okry\Yać potrzeby, które si~ 
yta ·kutkfem rozwoju i postępu kraju l~oniccznemi 
wielu. "taly, bez uciskania się, jak dawniej, .. " d'o .poiy
ieka ~zek. Preliminarz finanso\\ y na rok J904.....:_5 

Jest, iak i na rok bieżący oparty· na 11adwyż- . 
gm~n. ~ach''. Mowa od tronu. podnosi, że ko·lejnict\,vo, 
y si z~gluga, porty lądowe i. morskie, tudzież .nflf
ękam· -:tarstwo pomyślnie si~ J'ozw· ijają. : Przedtotone 
· · będą projekty ku r{)Z\vojowi przemysen S\\·oj-

blizka ' kiego. Oś\viata pllbliczna coraz · bardziej się . 
·ących rozwija. ,,Armia, ta warO·\V1lia ·kraju, nad któr:4 
cz:ały z~ szczerą czuwam miłośc i ą, z roku na ·rok czy~ 
w. ~postępy bez przerwy. Pomyślny . stan finan
i ca· ~:v POZ\3,'0lil podwyższyć efektowną liczbę ar

wymi nn. Tegorocz.ne mane\\·ry jesienne ókazaty 'pó.
e tln· now·nie, że kra} nioże poiegać . na swojej arrnw·. 
lo ·do 1 tak kDJkzy król: .. Ważne sukcesy, .jakie Ś\-\·ia

ych :.tej. Patryotyczńepj czynności panÓ'\\ ". za\nizię~ 
żJiwa, -zac na}eży, utwierdzą mnie w tem pi'zekonaniu, 
mienil '-e będ<lc pom ię.dzy sobą \\' zupełnej harmonii, 

~zystkie usiłowania S\l.'>Qje na tej .s·esyi zwr6-
'tchnąl ~IC~e ku dalszemu ro~wojO\\j i wzmocnieniu 
~ siebie oanst\va, zaczem nowe "pra\\·o do wdzięczności 
ydw· ~odu uzyskacie". -- Tak oto wygląda ffi{)\va 
ją na .. tr~nu ~~ kraju. który się \\ yzwolil stale z~ . 

nawet zp~nO\\ r trądów . żydowizrmr i rozważni'e na-

ćwierć utiliona marek. et-tonka l\as7;c~u · . . 
KobJ.encya. Pc\\ icn \\ toch 19-lctni naZ\\·iskiem · · · . · ' śp: M AR Y A N N A I< U t N l K '· 

Cedolini.: óh..:<l.C zako1kzyć życie samobójs~wcm, wro- z domu Święta. ..:; . . 
Ż) '·ł bomhQ d,rn~uuitr}\\ ' <.1 pod · pachę. pott.!lll zapalH. ' Png-rzeH· odb~lzie się w pic.ltek, dnia 10 bm. o go-
\\'ybuclr byt tak str<1szny, że ciało samobójcy rozc1 dzi11ic 1 •CJ przed połuJnicm z domu żaloby Augustastr • 
'' ane zostaro na szcqtki. m. 2.1. Członkowie winni siG stawić o g-odz. v~ 8 rano 

Hamburg. Z3. rozmyślne krzywoprzysię- na ulic<; Au~ustastr. O licr,ny udział prq0\ 
st\\"0 sta\\·at przed s;.\dcm przysięgłych w Ham- Z ar z ą d. 
burgu naczelny lekarz tamtej zego żydO\\ skic-
go domn chorych, milioner dr. łiageno\\. Ska
zano go na półtora roku ~..:uchthauzn i utratG 
pra\\" honorowych na przeci~1g 3 łat. 

\Vaszyngton. \V Białym Domn ares7.towa
no dwu obłąkanych. Jeden z nich podał. że 
przyszeDł hypnotyZO\\ ać prezydenta Roosevel
ta, drugi miar \\ ielki nóż przy sobie. 

Z Mineapolls uadeszta \YiadDtność, że z tam- ·. 
tejszego d{)fnu obtąka·nych zbiegł pe\\ ien obł~l- . 
kauy, który :wyraża! chGć udania siG do prezy-

t<ofo śpiewu ,.Sobieski" w llerten 
~tottosi członkom, iż \\' poniedziałek 7 5!rndnia urnaria 
zo11a c;donka naszeg-o .Józefa Kuźnika 

śp. M A R. Y A N N A K U t N I K 
Pn g- rzeh odh<;dzie się \V piątek duia 1 1 grudt.tia o 

5roó.z. ~ ... :;9 rano. z d(}mu żalohy, przy ulicy Augustastr. 
·nr. · 2.3. Czlonko\\'ic zechcą się wszyscy -~tawi<: o 
~~ud~. · ' ~ t> \\' l,oka lu '.posiedzct't z nznakarni '{o\\·. · 

· · h ą r z' ą d. -de-nta Roosevelta. \\'óbcc tego \\ zmo<;niono · · · T~war~y~two. śyv. 'Vojciecha w HbchlarQlark' 
· straż~ w Białym Dom t!. dotwst wym cztonkorn, iż w nicdzielę dnia 13 g-rudn.ia 

pr.zyst~pt~je; Towarzyshv o WSpÓ~!lic do ~PO\Viedz,i i 

Towarzystwo · ~imn .• ,Sokót' w R.auxel-Habinghorst 
dnnosi sw:rm druhom, iż w niedziel~. to jest 1.1 gru
dnia ołbędzie · się zwyczajne ·posiedr.enie miesięczne. 
na ·sali Z\\· ~~ ktych posieclze1l o ~odz. 4 po południu .. 
. C zolem! W y d z i a r. 

BACZNOŚĆ D~liHO\VIE I RODACY! . 
Towarzystwo gimo .. ,Sokół" l w Oherhause11 
. \V nied7.iclc. dnia l.~ ~uudnia o ~o<tz. -:1 po po.ł'. 

odbędzie się zebranie ntiesięczne w lokalu p. Kołter: · 
przy nowym rynku. Zachęca się sz<ln. drubów, a7.e~ 
by jak jeden maź \\·szysc~· siG stawili. oraz Rodaków. , 
którzy mają chęć do nasze~o grona pl·zy-stapić. po- . 

. '\Vinni na t'o zehranic przybyć. i d.1ć się na druha za-
pis<J. ć. ' . 

LI w a g a : \\' niedziele: dnia :?0 g:rudnia . odbę
d.r.ie się tak sarno roczn-e walne zebranie, na któren' 
bedr.ic obór nowego "'} dziatu, oraz b-ędzie zdane 
snrawn!.d:łnie i obrącl111nc \ l<" as,· z c3iL'itn roku. Ze-

·. branie bdhęt.lzie . ię o ~odz. 4 po nohtdniu w tern sa- · 
mem lokałuv Zehranie l"..<lrzadu odhe<ir,ie sie w tcm 
.sam dzień o g-odz . .1. O tic·wj· udziaJ w tych ze1Ha~ 

· ttia.cll uprasza się wszystkich druhów, oraz Rodaków 
· z Oberhausen i okolicy. C zolem! .J. Dera, prezes. 

ł(omtlll~t S\~:. o g-O:dr,. ·.0R . . Msza s w. na in t< · c~·ą Tc,nv. 
odbędztc :SIG \\· piątek dma 11 paźdztertJika. 

U:" a~ a .. : . Zcbrauie odbęd.zie się ~· niedzietę : po 
potuc!tHt! .o 5!o~lz. 7 na sali posicdzelt. Jak najl!C7AJ·iej

. . ?.:Y udztał c~to!tkow pożądafl\.". Goście mile widziani. 
· · · Z ar z a d . 

·· . . Towarzystwo 2:imn ... Sokół" w Men~ede 
l>n.U.a.te swym druhom do ~·iadomości, iż zebranie od
hę-dzle się ~· niedziele. dnia 13 grudnia o godz. 04 po 
po-!udnht na sali. p. Koke ~rzy dworcu. · O liczny .u
dr,l~•ł uprasza stę wszystkie!! druhów, g-dyż będą 
'' azne sp~a\\T do zalatwic11ia. Na porządku dzien
nym hęd7:1c :. 1) mowa o zabawie, która ma sie odbyć 
''' styczmu, 2) o nade!'laniu sprzętów dla ćwiczeń 
Druhow~e. sta1imr Jak jcclen. a pokaiemy. le "Sc;>kót.; 
\\'. tv\ell~-ctic nie śpi ale zbija się '\\ lot. Goście miłe 
wtd.7,tatu. Czołem. W y d z i a l. 

-------·----
. ·. . P~la~, kawaler, · 
?6 lat ltczac)· l · POSiadający swój własny dobrze sic:: 
Procentujący interes, poszukujacv dla braku znajo-
mości pat'1, na tej dr0dze · · 

. towarzyszki zyci.a. i tar· 
8
160d krDczy. Jak \\"Obec RumunH. · .. wygląda 

rękę .~lg~rya, Serbia, jak wygląda na\\'e.t niejed1~0 
roztt· . łelkte mo.carst"~o. Zupełna harmanta \\t f cm e · Tow.an.:ystwn św. 'Vojclc~ba w RoltUn~tbausen · 

iecza· ~ 1a.dzy Pra\\"Odawczej zupełnie zaufanie · między · dtwosi swym c.r.łonkom. ii n,iesięczne zg-ron,.ad1.cnie 

P<tnnY .. posiadajace do dwóch tysięcy marek. ra
~Z<( s .ię 1.11:!.r•si~ 'l .nadesłaniem swej foto~ rafii do ekspe
d y cyl .. \~ rarusa Polski~o" pod nr. 976. 

k r(),, • adzą prawodawcz;_l a \\rkonawczą,· to skarb . odhę\i z ie się U g-rudnia po p.oluJniu o zodz. :: ;. · 
re 1 J BACZ~bSC! 

bO· 'Spożyty! Cz.tonkowie, którzy. PO iadaj a, ksiąi.ki dn ' cr.~;·ta-
. Z Afryki. Spra·wa spro\\ adzenia chiltcz~· ~ n\2 z to,•órzsst\Y~ winni talwwc na tcrażnl.eis7.cw 

SLUŻACA POLI(A 
f}oszuknje mie-isce od zaraz 

·Adre-s: Leśny, Bo~bum-Ebreniełd. . , 
Adre_ ~ Leśny, BocbtlDl-Ebrenfeld, Stermitr. 8.: 

U 
:. na ·~'v do kopalni tr.ans·\valskich stoi na }1'01'Ządku p<:~Sk(l7.cttru. oddać na ręce hihliotckat'7~, w or7cci-

Zten ·\\'JWtn razie będ<l ~e musieli zap.fadć. C:r,.łon.ko,vie. 
stabY 

1
.<tls ~Yn1 .. \1\/edłe ;,MorniJ?g Post" rząd. traas- t-.tórzr r.alegają · z składkami mresięczp~mf v;tęcej jnk - Pos7ukttJc od zaraz· lub później odpowiedzialne~o 

mia'St 'an
1
. ki a~1tuie .bardio za sprowadzenie~"\ te~o .~ rrnesią.Ge \vinni , i~ z tal.;o\ ym na te111 zebraniu , C l f L A D N l K A I< RAWIE C 1( l E O O · 

' u· ~ 1?:'0 mbotnJka czemu stanowczo· op1e.ra stę uig.~. . .-ić. Z a r z ·a d. fHZ)' sta.tem zatrudnieniu i dobrej zaplacie. 
czofla 

0 
1sarz ~opalni, który podał · się z 119woón te- Adam ~oma, Bruckbausen, Grlinstr. ~o. · 

• IY'!I· 
11 

do d"Y.nl! yi. \V li.ście. mo. ty\\''Uiącym. s~.~~a de~ Keł-o śpie-wu .,fiDtek" w Bruc.hu 
'41~ 1ly podaje di) wia-domości cr..tonkom. ii mJesi-ęcztt-e zebra- ~ 

rstel· st ę P.lsU:, wedae ·~Stan darda'\ .że \\" s~t,t!~ n1e od~ie >si-e ~- niedzieł~ 1.3 ~nJ<inia o g-odz. 3 . 
·; jed· <In ę~o:vama rządu utracil zupełnJe lącznpsc z p patndn.iu, ):arar. !łO lekc)'i śpiewu. O . liclny udiiai 
ktf\v'ia. "'- ~SClą rnrejscową1 że widząc, iż rz;ąd rna fi.ą w zebraniu pro·si · · : · :'l a r. z ą d~ i 

~u JedYn· · · · · U \\'a ~ · 3: , Ms.ra .~ w . 7a człon!\ ów śn . .!alta M N-
e~. rzecz . Ie tnteres. wielkich, kapitałistó~~' , a nr~.. i·zyłdewkm i C/,lOLtkil Słal1is.ta'ń·a i\\ros~owiaka o:d-

.~ ' ·e YWlsty dobrO-byt .i rozwój kolonii; urzędu lłędzie się w !)iarek 11 grudnia ratHl o g-odz. 8 ~·~ . 
~?, ttdactat . ~trzymać nie może. . . . Cozffinko·~·1e. l\tón:r ~~ wołni od pracr ."owłnu1 się na 
'~e fe PlSlll londyi1skkh rząd cb'Ulskt za- i\\stą św. stawić. Józef .Ję ik. preze~· · 

n·z l E W C Z Ę D O S l( L A D U · 
. pr1.yjmie . _~ . • 

1"-łynarczyk, ·HilUen, \Vestfałenstr. '35. · --. ----·---_.:-:..~-.:..-

POTRZEBNA 
\\'ZOfO\Ya gospodyni do prowad1.enia domu wdowcn
v..·i. Męi.~J.tki lu h dzie\\ częta od 20 -2~ łat zechcą si~ · 
7.l!los·ić jak najrychlej. 

Teoili Stenzel, \Veitmar, Markstr. 21. 



Rozmaitości. 
Najnowsze miasto w roku 1950. Profesor 

uniwersytetu no\vojorskiego Ph. łiiddings, obej
rzawszy uważnie przestrzefl pomiędzy No\.Yym 
Jorkiem i BostDnem z jednej strGny, a Bałtima
rem z drugiej, Dbliczyl na• podsta-wie danych 
statystycznych o rozwoju· 47 lat we \VSpomnia
nei miejscowości powstanie miasto, l tczącc 60 
milionów· mieszkaflców. 

Iv\iejscowość ta zajmuje przestrze(I 700 kil-o
metrów• i "przedstawia całą grupę miast, pra\\·ic 
zlewających się z sobą. Długość ulic obecnie 
w samym Nowym Jorku dosięga już 2 tysiące 
kilometrów, a w nah,-iększym mieście świata w 
·r. 1950 wynosić będzie 68 tysięcy kilometró\Y. 
Profesor liiddings uznał nawet za możlh,· e na
kreślić ogólny plan miasta przyszlGści. bi<nąc 
}J()d uwagę wszystkie możliwe przeobrażenia. w 
naszem życiu zajść mogące. 

Dzielni ludzie. · ,,Nic od żyda!" 
"Nic przez żyda!" 
,,Nic u żyda! " 

"Nic ze żydem!'' ... 
Takie hasło postawili s·obie parafianie p e w

.nej wioski w Oalicyi. Mieli żydów \Ve w·si dość. 
ale poczęli dąż1rć do tegG, ażeby wyprosić ich 
bardzo grzecznie ze \\rsi i - nigdy \Vięcej nie o
ba·czyć. 

Szło to dlu·go - ciężko. ale dzielni wiościa
nie z plebanem na czele, do tego doprO\.\ -adziłi, 
iż ·wreszcie już tylko jeden żyd we \\--s i się zo
stal. 

Ten się nic chciał ruszyć. Nie n1iał ani swej 
roli, ani chaty, kornornem ,,siedział'", ale ze wsi 
wyjechać nie chciał. Nie wiele szkodził, handlu 
nie prowadził, jednak byl we wsi, a dzielni w·lo·
ścianie powiedzieli sobie: - żyda mieć nie bę
dziemy. 

l(arlzą, radzą, myślą, mówią wreszcie do 
plebana. 

- Co tu robić? ... jeszcze jeden żyd we wsi. 
- Zapłaćcie mu za to, ażeby sobi:e pojechat 
- Prawda! Do b raJ rada! ZaJp1eniądze żyd 

wszystko zrobi i ze wsi się \\ryniesie. 
Sldada się cala wieś na to, aby żyda wyku

pić ze wsi. On za małe pieniądze nie ruszy się. 
Żąda aż 4 st6\vki. Ciężka rzecz, lecz. dzielni 
lll'd~e nie zraQ:ają się? Zbierali! jak mogli, zlo
żyli cztery "stówki", zapla-cili żydbwi, zajechali 
w:ozami, zabrali rzeczy jego, jego żonę. i dzieci, 
żyd!a na wW. wsa<lził'i i - \\I"'YWieźli! 

A gdy z.a ostatnią chatę, wioski żyd si'ę już 
wyniósł, rozlegl'y s~ę strzaly :z. moździerza, jak 
na odpuście... Wybiega ksiądz pleban ździwio
ny i pyta: 

- Co si~ stało? 
~ Ostatni żyd ze' wsi WJ<iechał !... 
Tak dQ celu zbliżają się ci, którzy mają hart 

i srlę wo.Jł. 
Gdzie wieś owaJ? Odzie lud d'zielny? .... 
Ci, co znają miettscowość powiedzą - o tej 

wsi mowa, ja - tyfko zaręczam, iż po.daię do 
wiadomości zdarzenie prawdzhve. 

Jan Swierk. 

Wesoły kącik. 
Nadzwyczajne. - Uważacie, znam czlowieka, 

który niema rąk, a gra na fortepianie! 
- Phii ... ja znam pannę, która glosu niema, a 

śpiewa! 

Prawdopodobnie. - A co się dzieje z tym jasnym 
blondynem, który za·wsze z panem przychodzi! do re
stauracyi? 

- Niestety!... Nie i yje ju ż.. . , . 
- Mój Boże! Nie żyje?... To prawdopodobme 

Już nie przyjdzie tutaj ... 

Troski małżeńslde. Miody malżonek. - Cóż, 
szaJJowna pani jest zadowolona z malżeństwa? 

Stara malżonka: 
- Nie bardzo! Mam mlode~o męża, który jest 

wiecznie chorv. 
- Ja też- strasznic wpa.dlem! Mam starą żonę. 

!dóra jest tak silną i zdr<J\Vą, iż lekarze wróżą jej 
co najmniej sto lat życia! 

Skutecz.nt: lekarstwo. - No, cói żon~ pa{t
ska. używa tej wody mineralnej, którą jej prze
pi'salem·? Jakiż skutek? 

- Wybon1y, panie doktorze, wczoraj bu
telką tej wody rzucila we mnie i zaraJZ jej się le
piej zrobhło? 

Także poświęcenie.. - Pięknie pan posstą
pileś, wyratowawszy z topieli tego tonącego 
czf.orwiea. To zapewne przyjaciel pański? 

- Nie, ale winien mi - dwieście koron. 

Służąca Pollia 
urnleJąca gotować, prać j prasować potrzebna a G 
łł•lskieg• państw.a. Zgloszenia przyjmuje ekspedy· 
[;ya "Wiarusa Polskie!lO.. w Bochum. 

Towarzystwo św. ·watentego w Horde 
oznajmia wszystkim Rodakom \V Horde i calej Qko ... 
licy zamieszkal:rm. ii od czwartku rana dnia 10 do 
16 grudnia przebywać tu będzie ksiądz polski i będzie 
sposobność do spo\viedzi Ś\V. \V sobotę 12 rano o 
g,o.dz. 60 Jest Msza św. za zmarlych czfonków to·wa
rzystwa. \V niedzielę 13 bm. rano o godz. 6=}4. jest 
Msza ś. dla Polaków, podczas której odmawiany bę
dzie Różaniec. Po poludniu o godz. 3% jest polskie 
naboże11stwo z kazaniem. Podczas Mszy św. przy
stępują czfonkowie Bractwa Rói. i czlonkowie Tow. 
Ś\\'. \~'alentego wspólnie do l(omunii św. Po nabo
żeństwie będzie odegrany teatr amato·rski na sali 
Katol.-Czeladzi, na cel spra\vienia chorągwi dla Bra
ctwa Różańcowego wszystkkh Rodaków z Iiorde, 
Dortmund, Barop, Annen, Asseln. Aplerbeck, o gorli
\\·e poparcie tak dobrego cełu mile upraszamy. O nai
liczniejszy udziai serdecznie zaprasza 

Jan Par~bo~, Y.~~e_w__:_ 

Towarzystwo św. ·woJciecha w Diisseł·Dornap 
donosi swym czlonkom i wszystkim Rodakom w 
Dornap i okolicy zamieszkałym, iż w niedzielę 13 
grudnia o godz. 4 po poludniu odbędzie się walne ro
czne zebranie i obór nowego zarządu. Dalej parzą
danem jest aby ci czlonko·wie, którzy posiadają ksią
żki z biblioteki przynieśli je ze sobą. O liczny udzial 
tak czlonków jako i gości na zebranie uprasza 

Z ar z ą d. 
U w a g a : Zarząd oraz rewizorawie kasy ze

chcą się sta\\'ić o godz. 3 w celu rewizyi książek i 
kwitów z kasy. O punktualne przybycie uprasza 

f i t z, przewodniczący. 

Baczność Rodacy w Essen. 
Zebrania Różańcowe w Essen odbywają się re

~ularni c w pierwszą niedzielę każdego miesiąca po 
poludniu o godz. 0 3 w lokalu przy ulicy Schiitzen
bahn 58 na malej sali wspólnie dla mężów, mate!( 
i rn1odzieńców polsko-katolickich. Komu sprawa 
zbawienia duszy mile w pamięci zostaje, niech nie za
niedbuje uczęszczać na zebrania Różańcowe, gdyż z 
te~o nie tylko moralne lecz i materyalne odniesie ko-
rzyści. Tomasz \Voiny, nadzelator. 

11ieo w Witten. 
\Viec Zjednoczenia zawodowego odbędzie się w 

niedzielę 13 b.. m. o godz. 4 na sali p. tlesse, Hauptstr. 
65. Omawiane będą sprawy b~eżące robo.cze, oraz 
organizacyj zawodowej. Liczny udzial rodaków z 

• \Vitten i okolicy p-ożądany. 
Zjednoczenie zawodowe polskie. 

l~aYtraler 
28 lat liczący, posiadający 350ł mr. gotówki, szuka 
dla lnaku znajomości pań na tej drodze 

towarzyszki życia. 
Panny mające chęć wyjść za mąż, z gotówką 2500 

do 3000 mr., lub posiadający jaki interes, we wieku 
18 do 25 lat, zechcą swe zgloszenia ile możności z fo
tografią nadesiać do ekspedycyi "Wiarusa Polskiego" 
w Bachum pod literą J. 1(. R. 14. 

Na nadchodzącą gwiazdkę 
)łOlecam polslde pierniki w wielkim wyborzet jaka 
to: Katarzynki, caluski, z .rozmaitych figur, serca 
czerwone, pierniki w paczkach i inne .. 

Szan. Towarz.rshvom polecam pierniki w więk
szej ilości i takowe dla towa.rzystw mQgą na życzerile 
na miejsce przeznaczenia dostawić. - Piernikł można. 
nabyć także u Antoniego Ktemczak.a w Habinghorst 
p. Rauxel. 

WALENTY K ,Lt:MCZAK 
polski vickarz w Schonnebeck. 

Ba~~J~c~~ĆR~!~!~e~iH~!~,e !.i!~O~~CJ! 
bożelistwa w róinych wielkościach, kalendana. 
różne na rok 1904, ksitt.ż.łd historyczne, papier Po{t: 
do pisania, powinszowania. wiązarki we wielkim "s 1 

borze, obrazy św. i narodowe po bardzo niskich t 
nacb. ~ 

Oprawiam obrazy, wiązarki, korony ślubne \l' 
włas.nem warsztacie prędko, ladnie i tani o. e 

\Vielki _wybór f!~r św. w ró~1:ych wielkośc iach 
bardzo tame, krzyz za szkłem 1 mne, kropelniczk.' 
kropidła, lichtarze szldane i niklowe wazony do kwi~· 
tów, różne kwiaty i wiele innych rzeczy. · 

P R A N C I S Z E l( J Ó Z E P O S 1\ I, Herne 
ulica Bahnhoistr. 52., naprzeciw nowej uliq-~ 

BaezJtość! 
. .Je.dyn_Y jeden polski katolicki skład tego rodzaju 

znaldUJe Slę 

Herne, nr. ~2, Bahnhofstrasse, 
naprzeciwko nowej ulicy. 

~a gwiazdkę! 
Polecam różne zabawki dla dzieci we wielkim 

wyborze bardzo tanio. Dla każdego znajdzie każdy 
u Józefoskiego na podarunek coś stosownego·, a pr~e
dewszystk~em nadJ?je~iam, że mam pupki, które same 
chodzą, tanczą, śptą, mne flglarne rzeczy, konie duże 
na biegunach i tysiące innych zabawek. Polecam 
także harmoniki, duże i male zwane .,Wienerharmo. 
nika" we wielkim wyborze bardzo tanio. Skrzypce l 
począwszy już od 50 ien. ze smyczkiem aż do 100 ma
rek, nadmieniam, że każdy, który odemnie kupi har. 
monikę lub skrzypce, gwarantuje każdemu, że będzie 
z nich zadowolo.ny, gdyż sprowadzam instrumenta 
muzyczne z pierwszych fabryk i sprzedaję takowe 
jeszcze taniej, jak niejedna fabryka. . Dalej polecam 
wielki wybór fajek długich i krótkich, cygarniczek 
różne tabakierki z żóławiu, na życzenie z nazwiskami: 
tabakierki rogowe we wielkim wyborze i bardzo ta· 
nio, albumy do fotografii, toalety do szycia, portmo. 
netki dla panien i panów, parasole i wiele innych że· 
czy. Tornistry sprowadziJem pare set czyli torby do 
szkoly dla -dziewcząt i chlopców po bardzo. niskich 
cenach. \Vielki wybór dobrych odleżalych cygar o- i 

pakowania po 25 sztuk już od l marki. papierosy poJ. 
skie, różne statun.ki. - Parniętajcie o tern kto chce 
dobrej tabaki zażyć musi od Franciszka Józefoskiegt. 
z łierne nabyć.. · 

F R A N C l S Z E K J () Z E t-' O S l( l, Herne 
ulica Bahnhofstr. 52. 

P ostbestellungs· Formular. 
Ich besteUe hiennit bei d:em l(aiserlicher. 

Postamt ein :E.xemplar der Zeitung "Wkłruf 

1 

Polsłd" aus Bo~hum (Zeitungspreisliste 128) fli i 
den Monat Dezember 1903 und zahle an Abon· 
nement und Bestellgeld 64 Pfg. 
...... 

t.i~ 
"d h' 
.,.c !Od' 
ID ~ 'Q$' 

'at'"" 'i 
"t;~i'>l:l · 

~GS 

(fbige 64 Pi,~. ~_rhałten zu haben, bescheinlg~ 

.•.•••• .••• , d. • • • • . . • 1903. 

~a liwiatłomienieM Sr-t 
Dziś i jutro oraz we wtorek i czwattek sprzedawane będą wMzelkie 

paletoty i ubrania, v. pewnego zbankrutowanego interesu, po każdej cenie. 
Niechaj nikt nie 7.aniedba kupić sobie coś z wyrojenionych 1·.zeczy, gdyż w rze

czywistości nie można w całej okolicy -..v ż ... dnym interesie dostać taniej, jak u 

S. Kleczewskieg'o w Herne i Kastropie. 
:Pat•tyn. paletotów zinlO'\vyeh, prawdziwa wartość l f) m.r., teraz tylko 7,50 mr. 
P:1n·tyn pafer.12ttów zimo"lvycłt, prawdziwa wa~·tość :-L2 mr .• t i :·2rr. tylko 12 mr. 

P:u·tya. ciężkich żakiet~\" zimowych, z ciepl,:~~ podszewką tylko po o,~b mr. 
~artya ubran ntęzk.cłt w '''szy8tkich kolorach ~,00 i wyżej. 

lVi.,llka partya uiira1'ldG""" dzieci, z ciężką ciepłą podszewką, po· .;) mr. 

SKŁAD OBUIIIA. ._ 
--- \VJeJJde lłniże•ie C81lf. 

Kamasze dl:t mężczyzn, gwoździane 4,.50 mr.~ Damskie trz.ewiki sznu.row. i .z guzikami 4,60 rnr. 
Trzewiki. n.H~skie .~zuurowane ~ gwoździamy 4,40 m1·. Dams.k~e depłe trzewiKi domowe . ••~60 .rnr. 
P6łt1·zewtkl męsk1e, robota. ręezna 3,50 mr .. Damstue s •ór owe tr4eWi·d podszywane .,65 mr. 
lVfęekie ciepłe trzewiki domowe 1,30 nu·. 200 paal' ciepłych trzewłliów dla dzieci po 0,46 wr 
Tr'l.ewiki dla dsied z ;udkami i d() st.nurowani& spt·zedaj~ dopóki zapałi st.areaY• 

2I-2. ~6-26 2'-30 34-S6 
l,fJ" nar. 2,23 mr. ~,~.,_ mr. 3 2.") mr. 

Ka.żda osoba. kupująca z obwodu ~O mil otn~yma natychmiast 7.wrot kosztów podróży. 
M~..,. Proszę doł<ładnJe znaża~ w Heroe na moją ftrmcs. -.A 

Herne, Bahnhofstr. 68. S. Kieczewski Kastrop, ~1\lnr-Jterst.r. l. 
Od tera~ ~!ż do (hviazdki będzie mój interes eał<ł niedzielę otwarty. 



-- Sąd _niewidzialny. Na chrzcinaeh u. A. l(ukli w Hl1nfro_p: Aut. t<u
kia z żoną 3 nl1'., Fr. Kukla l m r.; \V. Eizop · 1 mr., 
Mich . .Eizop 1.: mr.,_ J. Domin ~ żoną 1 m r., T. W1ld
kowiak z żoną 1 mr., T. Eiżop 25 fen., dzieci: ·P. DO
min 10 fen~ M. Domin 10 fen., Jan Domin 10 fen., 
(wrecz. T. Wlłczkowiak) - 8,55 mr. 

Na chrzcinach u -A. Waltra w .Rohlin~halusen: 
A. Walter z żoną l mr .• nowo narod:wne· dziecię 50 
f_en., Wal. Mafchrzak z żoną 50 fen., fr. \\'achowiak 

_ z żoną 1 mr., lg. \Vieczorck z żoną 50 fen., Ant. R.Y
hac;ki z żoną l_ rnr., Julianna \Valter 50 fen., Józef RY
backi l rur., Piotr Rybacki l mr., (nad. J. Rybacki) 

7,00 mr. 

PeWiPJ -~ako.nn-fk~: pis_ze św;: J~ri_ . Klimak, 
inrierdem Stdan, źyl z riami w klasztorze~ -Po
:n1ewa~ mu- się -- 2<la'\\ało1 że życie- w klasztorze 
Jest .Z'a m.aJ.o ·sur<nvc., ' uprosi~ sóbie u ,przelofune
" pozwolenie, ab.y się mógf udać na puszczę i 
tam ootrz.ejszy ży-\\·ot prowadzić. Przeżywszy 
dłu~e _Jata : w najsurowszej PJ)kucie, wrócił na
reszcie do·celki zakonnej; by w grónie_ braci ży
ci•. zakończyć. Zaledwie _tam przybył, ci~żko 
zacłliÓrował i już bliskjm by l ·śmierci. Dzień· 
'rzed śmiercią opanowała g() · straszoo tnvoga. 
Wił -sic; fla lwu boleści, zwracając oczy to na 
trawo, to na lewo, Jak u.dyby · widział iakieś o
kropne. straszydta~ · Nareszcie zaczął z kimś roz- _ 
mawiać~ .ta1. i żwszyscy w kolo stojący dobrze 
słyszeć mogli: _ 
~ T-o pr_ąvtda, mó:wjf, tnasz słuszność; nic 

zapieram-_się tegoc. .. ale ~a ten grzech tyle lat po ... 
ścitem! 

Po chwili znowu rzek l : 
- ·Nie, tego nie uczyniłem. 
A PQtem: . 
-:-Prawda, ale · za ten grzech tyle leż wyła

Jtern j przez tyle lat służyłem bliźnim! 
Nareszcie rzekł: 
- Na to nie man1 oo odpowiedzieć; zgrz.c

szylem, a] e ufam w mi l-osierdziu Bozym! 
Był tp, dodaje Ś\\-ięty Jan KJimak. ·widok 

okropny i serce rozdzieraJący; wszyscy Dbecni 
drżeli ze stradw .i przerażenia. Cóż się stanic 
ze mną, nędznym grzesznikiem, kiedy ten cnQtli
wy starzec, który tak ukocha! samotność i tak 
surowe życie prowadził, nie mógt się uspra\\ic
dliwić z kilku blędów w m~odości popełnionych, 
chociat 40 lat przeżył na puszczy, czyniąc naJstl 
f()W$Zą pokutę? 

Swi ętoj ó .zafa c i e 

Na chrzcinach u St. Orz.eśkowiaka w Laar: St. 
Orześkowiak z żoną l mr., nowo narodzony syn 50 
fen., syn Antoni 50 fen ..• chrzestny Adam Stoma z żo
ną l rnr., chrzestna Franciszka Modcr z mężem l tnr., 
\Vieczorck 1. mr., lg. Stanek z żoną l mr., (nad. Sta
llek) - . · 8,00 mr. 

Na. c.h-rzcinach u St. &che1iskiego w łiolstcr-
- hausen: St. BoChei1ski ·z żoną i ż · ·nowo narodzoną 
córką 1_,50 nu.~ J. Liciak 2 ·rur., Lud. florkowski 50 
fe.n., St. Brodziak ·z żoną 1,00 rńr .• Piotr florko\vskt z 
;:_ nn~ l mr., .St. Florkowski z żoną l mr., Marcin \Vol
nlewicz 50 fen .• Piotr Kotecki 2 mr., Ja11 Skrzypczak 
t żoną l mr., (nadesłał florkows~i) 10,50 mr. 

Razem: 137,40 mr. 
Rozchód: 

W. W. w K. stypendyurn 25,00 mr. 
W kasie: 112,40 mr. 

Bug zap.lać t Sw. Józafacic, módl się za nami! 
10. 12. 1903. pro: Ks. L i s s. 

Antoni Brejski, BochUin, Malthescrstr. 17a. 
Za źywych i umarłych do.broczyńców .. Swiętoió

załacla" odorawioną byWa c~ miesiąc ~dna Msza św. 

ezyli skladka Ra ubogich studentów 'katolicłw-polsl<i ' h 
W kasie (zob. · nr. 4 ) M,75 mr . . 

Członkuwie Tow. św. Macieja w tiolsterhausr n 
(i1a.deslal.-A. Jankowski) 7,00 mr. 

Ze skarbonki Tow. św. Józefa ,w Osterfeld (mid. 
L ~ow~k} . 5,00 mr. 

Tow . . św. :Franciszka w .Buer (nad: J. tierokf 
·:, · -· -_· : ·~ 8,30 mr. 
-M. Janicki, Barendorf· 0,;30 mr. 
Na· cłrrz~tnac11 ti A. _Piłarski~o w Langendreer: 

J. Lewandowski z . żoną" l rnr., P. PBar!ki z zoną l m-., -
fi{)Wonarodząne dziecię ~ 1- rnr., .Pr. Jarczyński · l mr~ . -
Jan Derwich 50 fen., Ant-oni P.ilarski z żoną 4 mr :, 
~wręczyl Pr~ Jarczyńsl<i) : . . 8,50 mr. 

Na·· chrzCinach u -J. KO\vollka- w Ueberruhr: Ko
wołik i żoną i dziećmi 1,50 mr., J. Poślednik ·z żoni:l 
t mr., Tomasz Król z zoną l mr., K. Kantorczyk z 
żoną I mr., Woj. Grześkowiak l mr., \Vat. R.óżati-
ski 50 fen., Ant. Tyczyński 50 fen., (nad. J. Królik Książki powyższe zamawiać można pod adresem: 
----...,.------------•6;.;;:;.5;..-;0....;;;m;.;.r~ ... ,Wiarus Polskł
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(PO S~A.NIEC.) 
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l ,.Nauka Katoliokaw1 wyebocbi CO cr->ar
tek w Boebum w Westfalti jako bE.>.,;pła
ti:.y dodatek do "Wiarusa Polekiego''. 

l 
Oeobno "Nauki Katolickiej" prenun:wro
wa6 nie mołna. Kto wioc chce j,. o:szy
mat, niech ·_sobie zapisze na p;>eżeio 

1 "Wiamsa Polsldcgo". 
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"Wta r u 1 P .o lak f!', plamo po~cs.·u~ ~ 
wychodm 8Hł6 ruy-~godmowo • 1,aauq 
Xatollaq", jako bEmpłatnym docatklem. 
Prenumerata na poucie W1!loef l mar~t 
60 fenyaów ·kwarialDte, a a odnONenłem 
do domu pnez lletowego l markę 92 
fenyJÓW. 

MÓDL SIĘ I PRACUJ ! 

• D~datek tygotlniowy do "Wiarusa Polskiego'' i "Robotnika Polskiego". • 

Nr. 50. Boebum, dnia 10 gt•u(lnia 1903. Rok 13. 

Na n·edzielę trzecia Adwentu. 
Lekcya. filipp. IV. 4- 7. 

Bracia! \Veselcie się za\\-szc w Pam1; PD
\\iórnie mó\\ię: weselcie się. ~krolllność wasza 
niech będzre wiadDina '' szystkim łud?:iDm: 
Pan blisko jest. Nie trQszcież się o nic, ale \\e 
wszelkiej modlitwie i prośbie z dziękowaniem 
niech żądania wasze ~dą u Boga oznajmione. 
A pokój Boży, który przewyższa wsz.clki umysl, 
niechaj strzeże serc '' aszych i myśli waszych w 
Chrystusi.t: Jezusie, Panu naszym. 

Ewangielia. Jan l. 19 - 21:$. 
\\ on czas posłali .Zydowic z JeruzaJem 

Kaplany i Lc\vity do Jana, aby go pytali: ktoś t)' 
jest? I wyzna t, a nic. zaprzat: a wyznaJ. żem ja 
nie jest Chrystus. I spytali go: cóż tedy? Je ·tcś 
ty Prorok? I odpowiedział im: nic. Rzekli mu 
tedy: Któś jest. żebyśmy dali od pO\} icdź tym. 
·którzy nas posłali? Co po"iadasz sam o sobie? 
Rzek l: Jam glos ,, -o~a .iącego na puszczy: Pro
stujcie drogę Pa11 kq, jako powiedział Izajasz 
Prorok. A którzy byli posfa11r, byli z Faryzeu-
szów. I pytali go, a mówHi mu: Czemuż tedy 
chrzcisz, jeśliżeś ty nic jest Chrystus, ani Eliasz, 
ani Prorok? Opov."icdziat im .Jan. mówi4c: Jać 
chrzcG wodą: ale w pośrodku ''as staną t, które
~Q wy nic znacie, Ten jest. który za mn<l przyj-

dzie. k lóry przedemną · tał sit.;: ktć1rt:S!OII1 i a 11k 
~odzien żchym ror,wiązał rzemyk u trZC\\ika 
jego. To sic tlziało w Bctanii za Jordanem, k~~ 
dy Jan ~:hrzcił. 

Kazani e. 
\V o\\·ym czasie, ~dy Chry tns Pan puhlicz

llie nauczał ,,. ziemi Żydo\' skicj, zarząd świąty
ni~\ J crozolimsk~l zo ·ta wal w rt;kadt Naj w • ż 
zcj Rady, zwanej Synetlrium. zfoiA>nej z sic

dcmdziesit.;du uczonych starców; " mieście .Je" 
rozolimic iamicszkalych. 

Na.i\\ażnicjszym obowi~tzkicm tej Rady h •fo 
c7.u\l·ać nad regularncm i dokładnem spelnin· 
niem Dhrz:.tdków religijnych oraz nad CZ)'Stośd:l 
nauki poda"·an<.'j ludowi. Ody slawa św. Jana 
Chrzciciela doszła do wiadomości człQttków J>a
dr postano\\ili oni vypra\\ ić poselstwo do :". 
Jana z zapytaniem, kim ·on jest? czyli jaki urZ<ld 
zajmuic i w jal·im charaktcn:c wystcpujc, gło
sz<tc !udO\\ i nauki religijne? Posłali Żydowic z 
Jerozolimy l\apłany i lewity do .laua, aby ~o 
spytali. ktoś ty ic t? 

I~o;r,\\ ·ażmy okoliczności: Z Jerozolimy, 
tolicy pa(Jstwa Żydowskiego, '' ydwdza do Ja

na po łowie, \\ yprawicni przez Naj\\·yiszą l~a 
dG. Czyż może być poważniejszy i uroczy ts1.y 



Clo·\vód, że wszyscy Żydzi w tym cz.asie oczeki
wali przyiś.cia Zbawidefa Ś\viata? Wszakże 
kap:lani i le'\vici są tym razem przedstaw-icielami 
calego ludu; zapytanie, jakie niosą św. Janowi, 
gdy od' Rady Nahvyzszęj wysz.lo, jest zapyta
niem calego ogólu, a zatem i odpo-wiedź Jana 
będzie wiadomą -niernalej garści cieka\-vych, lecz 
całemu narodowi! Zaiste., poselstwO. Jerozo-lim
skie jest wypadkiem, zrządzonym przez Op-atrz
ność, która: tą drogą chce łud' wybrany do.pro
\vadziG do Chrystusa! 

Czy tylko szczerze pragną {)dszukać Zba
wkiela? Czy prostemi zdążają doii drogami? 
O tem nas J}oucza_ gł-ębiej r()zwazona dzisieJsza 
Ewange.lia św. Dlaczegóż to Zydzi wysyłają 
poselstwn do Jana, nie -do Chrystusa, który już 
rozp,ocząl życie publiczne? Czy nie w tym 
-celu, nbY go pochwyci-ć w słowie i oskarżyć" 
- jak św. Jan Chryzostom przypuszcza. \Vic-
clzieJi oni bo\.viem dobrze, że Zba\vicicł ·ma pro.
chodzić z pokolenia Judy, z rodu króla Dawida, 
gdy tynKzaseJn Jan święty pochodził z pokole
nia Le\vi. A miQżc, jak św. Grzegorz zaz.nacza, 
oni istotnie z czynó\v ś.w. Jana sądząc, wzięli Go 
za .Mcsyasza. Jakkolwiekbyśmy wyjaśnili tę 
zagadkę, zawsze faktem 7rOstanie to, ze Bóg sam 
skierowal umysły rządzących starców ku Jano ... 
w"i, aby się odef1, jako od poprzednika Chrystu
s.owcg.o, mającego za zadanie wskazać ludziom 
Zba·\\·icicła, do\viedzieli, że Mcsyasz już przy
szedł na św·jat. 

Obok tego., kogóż z nas ni·e zadziwi obojętne 
zachowywanie się Zydów tam, gcdzie i111 sam 
Bóg dopomaga. Otrzyma\\·szy bowiem odpo
wiedź Jana, że On nie jest Chrystusem, zada•wa
la.ią się nią, i pomimo wskazówek Jana, 1uż. wię
cej się nie pytają o Mesyasza ani nie szukają Go. 
Tak zaz·wyczaj postępują ludzie światowi, zmy
słauli się rządzący. P.omimo, że wszystkie isto
ty shvorzone przypDmhlają irn istnienie Boga, 
oraz wzywają ich, by Mu cześć oddawali, Dni 
nie chcą sluchać tego gl·osu, nie chcą ,,-znieść 
swej myśli ku Stwórcy, lecz zatrzyrnują się na 
st\\·,orzcniach, takowe uważają za ostcczny cel 
życia S\vego szczęścia. Uży\vaJą oni dostat
ków, bogactw, przyjemności i uciech ziemskich 
pornimo to, że smutek, gorycz i niesmak z nich 
plym1ce, wyraźnie ich pouczają, że zmysłowe 
rzeczy nie są zdolne zapew·nić człuwiekowi 
szczęścia, że prawdzi\YC szczęście czJowiekaf 
jest tylko tv Bogu. 

Uniknęliby oni tej pomyłki, gdyby częściej 
zadawali sob-ie pytanie. jakie Zydzi do św. Ja~ 
na skierowali: Kto-ś ty jest? - Czy ty jesteś 
człnwieJdctn? Czy ty jesteś Chrześcianinem? 
Czy ty jesteś· prawynł synenł Kościoła katolic
ki~o, uczciwym, pobo·żnym rzem"ieśłnlkiem tu}) 
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robotnikie.t1l? Jeśli jesteś cz!oxvicldem, szanuji~ 
.tę wysoką godność i nie z.niżaj się do · rzędu 
zwierząt, - jeśliś jest Chrześdaninem, naśla(tuj 
Pana Jezusa, - ie:śliś jest dobrem dzieckiem 
Kościoła, unikaj sfdeł świata, gardź próźnością 
i rozkoszami, weźmij kJzyż. twój a idź w śla-d za 
Zba\viciel-em. (]dybyśmy częściej zapytywali 
siebie: "Ktoś ty jest, poznalibyśmy nasze nie
dołęstwo, nasze \vady~ naszą zależność od Boga 
i \vtedy zamiast unoszenia się grzeszną pychą, 
zdobylibyśmy sie na pokorę Janową, wyrażoną 
w· o-dpowiedżi danej posłom .Zydowskirn.: 

l wyznał, a nie zaprzał: a wyznaJ że-tn ja 
nie jest Chrystus.:. Wyznał, t{) jest dał Jan Ś\V. 
jaS11ą i stanowczą odpowiedź, nie użył d'\Vltzna
cznika, l\tóryby mógł zostawić pewną wątpli
\Vość. Przcdz.tw~1a pokora, która towarzyszyła 
zawsze czynom św. Jana, nie zachwieje się na
wet podczas \victkicj pokusy: mogąc bowiem n
chodzić za Chrystusa, zaznacza św. Grzegorz, 
t,On się niższym czyni od tego, czem był w ru
czywistości" i Hnie tylko nie przywtaszcza w ·
bie, dodaje św. Jan Chryzostom, chwały Mistrza 
swego, le-cz odrzuca ją., gdy Mu ofiarują". 

Zastanó\vmy się ) jakbyśmy postąpili, gdyby 
nanr ofiarowano pe\vne niena·leż:ne nam wywyż
szenie? Czy micHbyśmy na tyle sify by je od
rzucić? Czy li i c szukalibyśmy wybiegÓ'\V, by 
sobie je przywłaszczyć? Pamiętajmyż w-tedy, 
że praw·dziwa pokora nie szuka s-łów 'Chvuznacz
llych: malo i po- p;:ostu mówi, lecz jasno i \VY

r3Jźnie. 

Pra\vdziwa wielkość czowieka zależy na 
tem, by się umiał up:okorzyć. ! Zrozumieli to i 
posłowie Jeroz.olimskimscy że Jan św. stanow
czo odrzuca poddawany mu tytuł .iVl.esyasza, 
ulatego pytają Go dalej: Coś tedy? jesteś Ty 
Eliasz? I rzek l: Nie jestem. Z proroctwa Ma-
lachiaszowcgo wiedzieli ZydzL że Eliasz ma 
przyjść na ten świat przed przyjściem Zba
wiciela. Lecz pmrok miał na my
śli ukazać im drugie przyjście Z ba wkiela z mo
cą wielką i MaJestatem, aby sądzić żyw·ych i u
marłych. Tymczasem oni pomie.szawszy pier
wsze,· pełne pokory przyjście, z te1n drugicm, 
chwalebnem! pytają Jana św., czy nic jest Elia
szem. Jan Ś·\V. nie był" Eliaszem i dlatego m6gl 
śmia,lo tego zaprzeczyć. Nie uczyniłby jednak 
tego, gdyby go zapytano: ·czy przyszedł \V du
chu i z mocą Eliasza. Na{}to, jakkołwiek Zbawi
ciel głośno mówił, że jego poprzedłlik jest pro· 
rokiem i więcej n-iż pmrokiem, Jan Ś\.V. tego 
przeczy: 

Jesteś Ty prorok? odpowiecfz1a1: Nie. 
Lecz i tu św. Mąż daje odiJOwi-edz trafn~ i w 
myśl pytania: nie by l on bowiem prorokiem, 

d't'<>dże i by go uczył ·wszystkiego, etl na nańskie 
przysro.i dzie:cko.. l ·s-er;ce całeJ gro;na:ćlki · ska,. 
cze z rad.o.Sd, patrząc ia.k ten panicz sierotka {ld>
dany na. ich opiekę codzłe-tmie rośnie \v rozum 
i statek, a z natury i- twarzy kubek w kubek 'Po· .. 
d\}buy do nłebosz.czyk.a pat1a. 

Nareszcie urdsJ i"ut panie.z \ Yt d-orodne:gi) 
m-łodzieńca, gromada. radzi slę ksiedza probo
szcza., o jakieby mu s.ię dalsze p:ost~rrać nauki, a 
ksiądz proboszcz :.radzi nowego człowieka.~ aby 
_pan-icza obwióz1 po cudzych kJ"ajach, aby się 
p-rzypatrzył zagJanicznym. obycza.iorn i wszy
stkie dobre przykłady bra1 sobie do- s-erca., a 
wszystko złe W\vażal sobie z:a pr·zestrog,ę. 

· Ciężko byl<Q' gr<Jmadzie puszczać od si-ebie 
panicza, _ale że rada księ-dza probosz.-eza · wszy
stkim przypadała· do r-ozum:u, więc mnsie.li się na 
nią zgodzrć z dt;żkiem sercem, i wyprawili mf:o .. 
dego panJc.za na dalekie nauki do obcych krajów. 

Kilka .lat zabawił pankz za granicą1 a co ty
dzień p·rzychodzHo od niego do gromady płsanie, 
a gromada znowu od sie.bie sJala do nieg-o- listy. 
Co przydzie list o.d panier-a, t{) gromada schodzi 
s!'ę cala a naw·et wszystkie kobiety i .dzieci, i 
·\\'szyscy słuchają jak ksiądz proboszcz czyta co 
napisane, a potem to co odpisuje za gromadę. 

Stary \Vójt to już starowina, ie łedw'i-e łazi 
po świecie, ale gdzie chodzi o si.erotkę i o je.go 
g.osp:oda.rst'v'o, toć .i-al\ młody cz-łek uieraz poskQ .. 
czy, a już starowina nie dosłyszy, to mu mocno 
do uc.ha trzeba wrzeszczeć , każde słow:o. z _Hstu. 

Aż też pewnego dnia poslyszano we wsi 
trąbkę pocztową, i zaraz się r:oznins..ło, ż:e panicz 
po"\.vrócil. A po prawdzie nie był to juz pank.z~ 
b.o przez ten czas doszedł do. swoich Iatf i luż 
sant na siebie przyjeżdżał obejmo\vać gospodar
stwo. Ca~a gr-omada wali do d\Yt>ni, a 11a prze
dzie wójt stary. 

Młody dziedzic ledwie zsiadł z. brycźki, a 
już biegnie naprzód nich, i. starego wójta i przy
siężnego w rękę całuje jakby ojca rod~onego~ i 
innych \vszystkich ściska i całuje jakby braci' i 
krewnych. l znowu placzą \vszyscy ale z czy
stej radości, że im się panicz tak udał uczchv~et 
i· urosł na tak piękneg{} i· wspaniałego- pana. 

Stary wójt szlocha 'jak dzieeko, i rzecźe 
drżącym' głosem : 

- Wielmożny panie, szczególnać to lakaś 
~aska· BD·za dala mi dożyĆ do te.j chwili, abym ci 
sam oddał gos.podarst\VO ·i zdał rachunek z mej 
opiekf. Przysiągłem -ojcu twemu z całą grmnadą 
mieć nad tobą opiekę i staranie, i Bóg świad -· 
kiem a smnienie nasze dow·-odem, ześmy rzetel
nie pelniU \.vszystko, czegośmy si·ę: podj-ę.fi: Wy
chowaliśmy ciebie na czlow.ieka1 choć sami lu
d-zie prości staraliśmy się o nauki dla ciebie., ą 
~1ienia twego, .nie ;;nmrnowaHś.my pewno. Pra-

CO>WłtliśmY c.~ .lt:U<) '?Yltl' , tt\'*'~:,, ·:·~~_!m~(sl~ 
e.o b~fo· w .naszycl1 st.~~~!+.a J<~dt ~mi~ t }!~
de ,zrarnko tw:o1e skł.ailafrsmy do· RUl!Y 1 1 p~lttł'1~· 
\v-ałi jak oka w g.lowie. 

Tu sta.r.y wóJt obtiieH sit d6 c.dńtsi~tń.fff.~,. 
.co· zJaklms d~:żkiln W1łrklt:tn ·s.taJ z {y.fu.~ i ·.ae ... 
_.c ze. u·aJej: - . 

-~ W:YrSYP· pauu nod np.gr .ce· ieg~. 
D.z.ieslętnik rzrwil ~ór na ,zJiml:~~ ,a .-Hl ;same 

syp:i·ą sie czerwieftcc a f. tal~HY białe. M.to.il:Y 
.rlzked.zk 'Własnym oczlun nie wierzy~ {)o.ć .myś.laf~ 
źe kiedy tyk szlo na J.eg-o 11auki, joć ,pe"\v'"OO :(J'JJ~ 
mada ie-s.zcze .z swego- dok.fada, a nna tynrez-a:gtn. 
tak wielkie pr.zygospedar1Q\vala nru btog~tw~. 
Lzy potoczył_y mu Slfi, .po t.'w.a;rzy, i t~W{lfa: "'\VJ 
r-ozczuleniu-: -

-O moi .mili, czemze ia w~ to, w.sz-y.stkci
o.dw·dzi-ęcz.ę! Serce JIIDie· true dn ·woa:s ·naleiy" 
a łeślić i wy mnie równie-z ·miluiecie., t-fi _DtZ."3fi"
mJecie szczerze moJe pow:iedzenJe i z udtoitłtlf,l 
sercem. Oto od· tei chuPJlt vrzesfaiede t~;z 'IT~ 
zawsze robić paf1szczyzJrę, -i ~mi tnnl-e -ani m.:roint 
nastę-pc{]m nie będziecie. pładć aro ctyl'ts.źu\\~ ,, 
ani danin zadnych·! 

A puczdwa gromada nie thdała. na to -nr~.Y
stać zra~u, b<J. zdał\J· lej si:ę.! Z:e dobr'y Jtanh::z chte· 
jej nibyt:o· płacić \\" ten sno:sóh z-a {)}liek~ i ttli
tość · afe iakt:i .zaczął un prosi-ć, a wóJta i s.tar
~rzych' t gromady calow~ć po r.ę,kach a bliil.PF· 
ze fzami w oczach, to już i naJtwardsi nie fł.1()t!Ji. 
się upierać dłużej: wszyscy przs-staH traresz.dt. 

P-o dzis pod Moskafem !est pań.szcz:yz-.nat a}.e, 
\vics Suchokopy nie zna jej ()d" ,onego cza-s~ a t~· 
miltl·ść mfędzy dzieE!zkeuł a gromada nie ,rozer
\Vala się dotąd, i jak Bóg Ha t1iehi~ t.tie r~zetWie 
s i~ nigdy!' 

.Zrótlła ulewlai~J 
w odpuszczenie grżeeh .ów. 

D'vai woJskowi wstąpili d,o kośdQłJl \.V Flł~· 
_ryżu. Chodząc taJn i . ..sa1n bez na:ImnieiSte.l{o u
szaoowania, sp.ustrzegli w koJ1fc.sy,ouaJe kap_ł~i~. 
sluchającego sr)owredzi. Nnz tedy śmiać si~ i 
zart{)\V.ać sobie i Z kaplana i Z f)etlite.nfa. 

- Za.ba\Y:łH.~ spotkanie t rzek l je.dtt1 -do rlt'li"
giego; musz~ ł ia się zaha\v·ić. Z<Jsf.a.w .1-l'Htie tJ.l' 
na kHka minut-, spotkanry sl~ wiectii.t \V t-eatf~t., 

...-+-- Cóż ty z-amyślasz uc.zynic·? z-~p~ta.l clttt-

----- Nie py-taj. s i~! ~ n.aśmi~jernY ~ię dQ f19Z:
puku. 

I nagle odch-odzi; Dgląda ob.tatY i czeka~ ~i
kaplain WY idzie z ko-trfesyot1"alur:; $ko-r·:o t.enie w-y
szedll udal· się nasz wo~skow·y z:a nl'r.n d,o zak.,t~·-
styh · 



:--)~12). kl~~te,, c;_hpialb-;vin s.i~ ~pQ\Viadać ;_ ał.e 
~b{łd_i..mJ eiChQ>_, 1eśJi_ łaskt~, -Ksiądz \'\' iesz, ia1\. 
S'~~z:~ te \V~jsk:flWi ui·e. są poboż.nL a. \\f• sz.cze
tłln-ości ia:; dł~ tt~:G pr10st~ mieć wiZgląd na 
ntnt.e. a:dyz. nie ntam do-syć sitnej \Viary. l}~cz.y
llyńt. sob:1~ rulWet, ahys mJ ks\~dz ·nas-amprzód 
r~WiK~ niektere tnlłuości1 Jakie ~tskytek n
Jl'z-eif'Letlia s~ mnte prz:es.adzon:e; ale- ·wystar
ęzyty dla: m..nleł abym z.aniefibal i z.ni'Cnilwidził 

·s~wfeiź i nią POi-aTdzU. 
, __""... Wi~c ~au 1es:ces k~_tQHkłe_m? -- zatJyt~ł 

·k~li1ał1. 
. · - R.@\tnlie się_, - - · fid rzekł ·wnisknwy - -i 
·8W.sztnh qtr:zyma1en:r bardzo staranne w·ycbo
·w-an1e. t nim• wstąp.ilem do \\'Ojska, c~sto sit: 
$11!&\{.dadalem. Lecz to, eZ:l. '9.' idziałem, czytałem 
i slysz~łem ó sp.awiedii, uprzedziło runie bardzo 
wrzę_d\\~Q 1\iei; n~sz..ty tll()źe sle ksiądz domY-
sfeć. ·· 
· - \Vy.borl11e, ........ ad parł kapłan; - lecz pan 

łtit d.,Qmyśła1es się środka fil pozbycie sl~ tych 
u~r~~dzeii. Wy:spo.wiadaj się tran, a narydt
·mia ~ z.tnie.nis2 swe z.apatrywauie. 

~ .. ĄleZ' be-z prze&wst~pny~H ~- y}asnieó, trtt·· 
fł~m Uli ~ nuw'Uy.ć. ChdałbYtJl, ab-y uu ksłą<fz 
~ 71ó:i.f.! JJotrtebe. SWO\Vle'llz5. 

- Wyspuwiad~i sh; pan ze szaerem post~~ 
a<&wienJe.m nop-rawy iyd.ai a tal{ samo Jak la J.łię 
h~ilesz watpil o pott·zebłe spuwh:d.zi~ 

~ · Jakże t<l bye mo.że? 
Ot{} tak i ie pan nie stałeś się n.iedo·wrar

'ki~m łył.ko pr.ze-z żyd e wolne; uie myślałeś tal< 
źl~ ot) spowiedzi. doJH)kf' ie nre puscił na życie 

-~· ys·t~pue. 
Wo-jskowy si~ zarumie11it a P.O chwili \\a'" 

·h~nia sie r,z.ekl, rzuc.a}ąe si~ na szyję kapłana: 
~ ..... 1o s ~:'ięta ł)ra ' da; &akźe t-o być mogło . 

. żent ł• sarn rra tę tnyśl nie ·~:padł? Teraz S: G 
spowiadać ttie Jrrogę, t'Yikn wyznam k iędzu, 
żtm przybył tu \ f tej inrencyi, ahy rmt wyrz.,t
dzic przykrość i '\ ·yśmiać sie z jego urzędn. 
P'OlllŚcii się ksieże za moją głupot~., stając s :~ 
myni p-rzew.nd'ntkiem~ daję ksi-<;dzu słowo hono~ 
tu. ze 11rzyjd<: · v dniu nti naznaczonym. 

1 .dottzytna~ ·s1o\\'a. Uczyni\\ szy ten pier
w·szy krok, pozbył si~ oarazu '\\,szelkk.h łiJ)rze
d~ei1, a przez cały przeciąg życia S"- ego myśJ l 
ł)~ dtrze ~ciai1sktt, b\! żył po cłłrześciaflsku. 

·piciecha nad grobem. 
S\\tiety Hieronim napisał uastępuiąuy Hst do 

h . J'łaułi, po stracie łei córki Blezy11i: 
L Co czynię? Mam otrzee 1zy matki, a sam 

. lll'aczę? ' yznaje moje m:art~viellie ~ cały ten 
·· łist Uarrl'i będzie pjsany. Wszak i Jezus płakał 
· nd ·,;robetlł la~ar7.a, b'o l"() mil{r\\"al. Nie wklki 

to poc.ieszYdeł_, który \vtasnycb ~ez pohamować 
nie unue. WZY\\'am na świadka Jezusa, w któ
rego .towarzystwie Błe.zylla- teraz rostaje -
\\i~-z"ywaln na śwładkehv Ankllów, których to\va
n~ystwem Błezylta terł!Z się cieszy, ze ia te sa
me bateśd derpl(( cu ty, ja iel ojete:c ducho\vny 
f rł~nczycieł. 

"Ale czen-mż my właśchvie o-płakuje.my u
rnar1eg-D? Wszakżeśmy się nie na to urodziti" 
ab-y iyć w1ecznie na ziemi. Ab-raharn, MO:jżes.z, 
Pio1r, .Jan, Paweł, a na·wet Syn Boży umiera 
......,. a my znieść nie możemy, jeśH kt() z ciała wy
dr.adzi~ który może wtaśnie dlatego wzięty za.-
sta·ł, aby złośc nie odmienita urnysiu jego, albo 
{)błtldnosć aby nie oszukała duszy JegQ. Podo
hata się bowiem Bogu dusza jego; dlatego po
kwapił się wywieść go z po.śród nieprawości, 
aby dłużej żyjąc., nie poszedł na bezdro-ża. 

t,Tyłko tego umarłego opłakiwaćby trzeba, 
którego, picldo preyjmuje1 dla którego \\ ieczny 
ogień się pali. My, co nam przy śmierci orszak 
Aniotów towarzyszy, którym Chrystus wycho
dzi nawzeciw, my powinniśmy raczej slę smu
cić, Ze mus~my }eszcze dlużej mieszkać w tym 
śxnieneh1ym namiocie, gdyż jak dł-ugo żyjemy. 
zdaJa od Pana pielgrzymuJemy. Tak }ęczc~ tr}'
:Smy powinni: , Ach mnie, że s~ mieszkanie mo
je przedhtżyło! rnieszka~em z obywatelami Ct.
dar1 długo przebywała dusza moje. Je~li C~
dar znaczy tyle c-o ciemność, a świat cicmno~ 1 ą 
jest, bo \\ nim mieszka ś~ iatło, a ciemności go 
nie pojmują: to winszujmy Blezy1li, że z denmo
ści W}"S-zła do światłości i vv· pier\\ szcj g·orącoś~ 
d wiary otrzymała koronG chwa.ty. 

Gdyby ją była śmierć pierwej zabrała~ kie
dy się jeszcze kochala \\ świecie i o rozkoszach 
żyda. myślala, \Ytedyby całe strumienie łez nie 
byly \Yystarczyły, by ją op~akać. Ale teraz. 
skoro z milosierdzia Chrystusa przed czterema 
mtcstc\cami przez śluby jakby przez drugi 
chrzest została obmyta i tak żyła. że J}Ogardzi
wszy świ-atem, tylko o klasztorze myślała1 czy 
się nie boisz, żeby cię Chrystns nie zganił: "Pau
lo,. ty się g:niewasz, że tw,oja córka stała się mo
Ją eórką? oburzasz się na moją łaskę i ranisz 
me serce twemi fzami, iż ją teraz posiadam? 
Wszak wiesz, jak ciebie i dzieci h\"O}e kocham! 
Ty pościsz nie z miłości kn postom, lecz ze zgry
zoty; ale ra takiego postu nie lubię. Takich mę
czenników niech sobie ma gtupia mą<lrość Ś\\ ia
ta; mój duch spoczywa tyfko na pokornych i ci
chych., którzy z uszaftO\\ aniem drżą na moje sło
wa. 

.,Jeśli ' ' ierzysz rzeczywiście, że córka twa 
żyje, t6ć się nie martw, źe przeszła do lepszego 
życia. Ta jest moja wol którą i przez mego 
Apo-stoła wyraziłem~ abyście sit: nie smucili po 
umarlych, iako pogani-e. u 

tlomaczy św. Jan Chryzostom, zapowiedzianym 
przez M·o!żesza, gdyż tym byt sant Pan Jezus. 
Przytem· "nie był prorokiem, jak innl, przepo
wiadającym przyszlość na wiele lat naprzód, 
gdyż on ukaza.t Zbawiciela ludowi: Oto Bara-

. nek Boży" ... zaznacza św. Augustyn. Wielki tu, 
zaiste, zostawit nam Mąż św·ięty wzór skrom
ności: On ourzuca pochwały, On nie chce przy
jąć nazwy zaszczytnej, do której mial praw·o bezt 
narnszenia prav.xly, gdy tymczasem my często
kr·oć z przyjemnością słuchamy pochlebstw f 
kłamstwa! 

Lecz poslowie bez stan{)wczej Gdpowiedzi 
nie <>dejdą, - przeto pytają dalej: 

Ktoś ty jesteś. żebyśmy dali odpowiedź tym, 
którzy nas postali? co pow·iadasz sam o sobie? 
Zmnszony Mąż Boży dać im stanowczą odpo
wiedź rzekł: Jam głos wołającego na pu~zczy; 
pmstujccie dr()gę Paf1ską, jako powiedział Iza
jasz prorole 

Nic masz nic na świecie tak przemijajttcego 
i krótko trwałego, jak ~lo-s. Zaledwie sic zjawił, 
a już przepadł na zawsze. Tymczasem te-n "sła
by głos Jest często \\ yrazem rzeczy lub najd.o
skonałszc.m odbiciem prawdy", powiada św. Cy
ryL Słusznie wię~ Jan Ś\\. nazy\\ a się głosem , 
ho, jako st\\Orzcnie, byl bUzl·im nicości. a jednak 
\\ życiu S\\Ojem doskonale on uwydatnił obraz 
i podobiei'lstwo Boże. Nie zrozumieli jednak po
s~owic tei głębokiej przeoośni. \Viełka misya 
Jana, uwydatniona \\ po\vyższych sło\\ ach, by· 
ła dla nich zakryta. Przeto pytai<l podstępnic: 
I' pytali go, a mówili mu: Czemuż tedy c~rzcisz, 
jeśliżeś nic jest Chrystus, ani t:liasz. ani prorok? 
A którzy byli posłani z faryzeuszó"·· far:r
zcnszc, była to sekta żydowska, która szczyciła 
s i ~ głcbszą znaj ~m~ości<t p-ra\\ a Bożego i '' -yż . 
szą Ś\\ iątobliwością życia. St~ld u ludu żydO\\
skiego cieszyli si~ oni pO\\ ag4. Zazdrość, py
cha. chciwość i inne wystcpki skaziły ich umy
sły. \Vidząc. że nauka Syn~ Bożego była cał
kiem przechYna ich żądzom, powzięli dori taką 
niena\\ iść, że postano\\ ili zgładzi Go ze świata. 
zgładzićTego, którego pO\vinni byil, jako uczeni, 
\\skazać lndo'\\ i. Stąd i do św. Jana obłudnic 
przemaw1a.~ą: Cze-muż tedy chrzcisz, jeżeliżeś 
Ty nie jest Chrystus, ani Eliasz, ani prorok? 
\t\ iedzieli oni z procotwa Zacharyaszowego, 
że gdy Mesyasz przyjdzie na świat, u tano\\ i 
r}{)wy chrzest z wody, którego udzielać będzie 
safn, albo przez Eliasza lub proroków. Przy
puszczali więc, że na PO\\·yższe pytanie Jan 
Chrzciciel nie znaidzie odpO\\"iedzi. Tymcza
sem, jak po·wiada św. Grzegórz: ,.nawet ich 
złość nie wyczerpala dobroci i miłości, która 
była w Janie świętym", bo na slo\\'a podstępu, 
odpowiada im słowy, mogącerui im żywot wie-

czny zape\vnić: Ja chrzc~ \\'odą - - ale w po
środku was stanął, którego wy nie znacie. Po·· 
kazuje się z tych słów, że Jan św. zarówno \Vte
dy, gdy go chw-alą. jak wtedy, gdy g-o gani4, 
stara się o wywyższenie Zbawiciela, a pnnlżenie 
siebie. Mówiąc bowiem: ,.ia chrzcę W'Odą'", 
zdaJę się mÓ'\\"ić faryzeuszom; sh1sznie sądzicie, 
że Chrztu świętego tylko powagą Boską ud~ i e
łać można, i że sam tytko Ntesyasz g·o może n
dziefać, ~ a zatem ,,·iedźcież, że móJ chrzest nie 
ma mocy żadnej, ani jest czemś więcej nad pr<O
ste obmycie wudą, przyspasabiając was do tego. 
Chrztu, którego udzieli Ten, co wpośród was 
stanttł. którego wy nie zna-cie. Ja obmywam 
tylko ciało, On obmyje duszę. 

Jakże straszue zaślepienie opanował-o Ży·
dów! Syn Boży kst już wpośród nich, Jan 
święty wskazuje Go irn palcem, a oui Go jeszcze 
nie widzą, nic poznaitt. f nam wiara usta wicz
nie mówi o Bogu, amy Go nie chcemy poznać. 
"Nie chc4 poznać Boga ci, co kochal<t świat", 
powiada Ś\\ · . Augustyn, ci, co choć należą do!'t 
przez Chrzest Ś\\ręty, lecz przez grzech zam
knG M 11 \\stęp do serca swego. Z~1.wiciel "w 
pośrodku was stanął'', On jest blizko nas, ołx>k 
nas i \\ nas, lecz my Oo nie zuaJdtt.icmy, bo (w 

chcemy odnalc26 \\ bogactwach i uciechach le
go Ś\\ iata, a On jest pokorny, -- bo szul«mly Oo 
\\ yni-osłym umysłym, a On jest dch. rn i skrom
nym! Szukajmyż Go lepiej, byśmy Go na za
\\ sze nie utracili. Nie opuszczajmy.ż tego Pana, 
przed którym się Jan Ś\\" . nniża: 

Ten jest, który za muą idzie, który przedc
mntt stał się: któregarn ja nic godziclt , żebym 
roZ\\ i~zal rzemyk u trzewika Jego. Czyż mógl 
\\ yraźniej mÓ\\"ić Jan Ś\\'. o Synu człowieczym'? 
..Mcsya z przyjdzie po mnie," mówi Jan śwh;ty, 
,,gdyż i narodzi t się na ten Ś\\ iat po mnie; kcz 
On jest przedemną, bo on od p ocz~\ tk 11 jest", od 
początlm razem z Ojcem ma istnienie, jak to Ś\\. 
Jan Ewangeli ta ,,·yrazit: Na początk11 było 
Słowo. 

1 tu znowu widzimy, jak św. Jan Chrzcidcl 
kaidem slO\\·em wyraża \\' Oi<t pokorG, a \\' Y
wyższa Chrystusa Pana. On, który byl, "wiel
kim przed Panem", najpierwszym wśród ludzi. 
którego Ś\Yiat nic byl godzien nosić, czyż nic 
był godzien rozwiązać rzemyka u obuwia Ch ry
stuSO\\ ego? Tymczasem my grzeszni, my od 
św. Jana, jak niebo od ziemi różni, tak cz~;sto 
swoiJodnie znajdujemy s i ę u stóp ołtarza, w kt(l
rym Pan Jezus ukryty, tak często zbliżamy si~ 
bez należytego uszanowania do Stołu świGtego, 
gdzie nam się On daje na pokarm! Zach<:ćmy się 
tym Ś'\: -. Jana przykładem oo p{)knty, bo poucza 
nas Chrystus, że ten podwyższon będzie, kto sit; 
poniża. 



. W kmku -Ewanglelia św. \vskazuje mieJsce 
<•pisaueg·ci faktu: "to się działo w Betaoli nad Jor-
danem, kedy Jan chrzcił! Stąd widzimy, że Jan 
św. dał świadectwo Panu Jezusowi w miejscu, 
gdzie naj·więcej 2ydzi · uczęszczali, gdzie wszy
stek lud powinien byl przybyć, aby chrzest przy
jąć. Poucza nas tym sposobem, że i rny win
niśtny dawać świadedw·o _prawdzie z. · tą samą 
swobodą. Nigdy bojaź(l, ani W'Zgląd ludzi, nie 
powinny nas skłonić do zanie:dhahia teio, do 
czeg-o imię Chrześcianina- nas ob-owięzuje, co się 
od nas ·BOgu należy, czego religia od nas wy
ma~a. Za-~ta· wynagrodzi nas Zbawiciel, bo jeśli 
my ·Go w yzuamy przed ludtmi ___.,.: wyzn-a On nas 
p1--za1 Ojcem ·\v niebiesiech. ldzmyż w śladyJa
na S\v., b-ąd-źmy :wiernymi sugaml i wy.znawca;
mi Chrystu-sa, oddajemy Mu śiniato świadectw{), 
Z\v.yciężając · w tym celi t różne przeszk()dy, --
pokora nie-Ch będ:Ż1e towarzyszką kaidego . n~
szeg{) ·czynu, .. :'...;. a tym sposobem wieniec \Vier
nych wyznawców Ch ryshisowych 'opromieni po 
doczesnej pielgrzymce skroń naszą na wieki. 
Amen. · 

Grom1da Suchokopy na Wołyniu. 
P<>s_ępnie i ponuro koflczyl sję dzień w Su ~ 

chokop"ach. Slonce zachodzi na gęste chmury, 
i deszc-z wr6ży na de-szcz WTóży na noc, a \\'e 
wsi zanosi się na jakieś nieszczęście pono, bo 
przed. chatami._ stoją pofrasowani gospodarze i 
coś szepcą między sobą, a ten i ów westchnie 
cieżko i łzę rękawem obetrze z (}ka.- Stary :w'()jt . 
siedzi·. n·a przyzbie pod · swą chatą; · wspar t na 
ręce siwą -- głowę .. i ciężkiem serce.rn radzi coś
długo z pr;iysiężnym i· dwoma starsz-ymi z gro- . 
nutdy. . . - . - · . 

I cói tó za nieszczęście- wydarzy lo się we 
wsi, że taki frasunek osiadt na ludziach. i tak 
smutno d-o kola? Może grad wy b H zasiew w po
l n, albo okrutna szarancza nadciąga z dala, albo 
może powietrze łub ·c-holera zagląda do chat \V'ie
śniaczych? Dzięki Bogu nic takiego nie wyda
rzyło się w gromadzie, ciężko i boleśnie im je
dnak na sercu, bo wielkie nie-szczęście nawiedzi-
/() dwór pański. · . _ 

M lody dziedzic, -co d-opiero przed· d\voma la
ty ożenił się i objął na siebie gospodarstwo, leży 
na śmiertelnę.j pościeli, a w kołysce kwili dziecię, 
sierota bez matki. Młoda pani ladna jak lilia, 
a dobra jak aniot, urnarla na gorączkę prz,ed 
kilku tygÓdrJliami, a od tego już czasu nie iyć i 
panu na świecie. Okrutny smutek zaczął mu to-
czyć serce; codziennie więcej gryzJ się, bola-l i 
marniał, a dziecię niebożątko -_· zostanie może 
wkrótce już bez ina(ld) ojca. 

Serce , sit: kraję g.ospodarzom, · boć to pan 

hyr jak należy. Z dziada pradziada zeszła mi 
niego wieś Snchokopy, z dziada pradziada ze-

. szły i cnoty \\ szystkie. Co sobie tylko może 
najstarszy przypomnieć gospodarz, · ~() ju~: od 
wieków by lo tak w Suchokopach, że pan by l OJ
ccm i dobrodziejem gromady, a' gromada dz:e
ćmi i wierną czeladką pana. Póczc1w; cHop-
_kowie ropm w polu na siebie i pana, a onc! ba
czył troskliwem okiem na wszystkie ich potrze
by, byki podporą i ucieczką w kaidem nic
szczęścin, doradzcą i opiekunem w . kazdyin 
klopocie. Oncf mial pilne staranie; aby żade<n na 
gromadę ńie spad'al nacisk, aby glód i nicdosta
tek · nie wciskat się do chat wieśniaczych. On 
godzą J)owaśnionych, przeszkadzał krzywdom 
wzajemilym, - zapobiegaJ _zgorszeniu, swatal 
młode pary, a .pomagal młodym gospodarstw{)m. 
Gromada wSpierała . go pracą rąk swoi;;h, ond 
popierat ją ro.zumem S\vym większym i mieniem 
>f)bfitszem, {}rla go kochała i szanowała ja;k oj;;a 

· dobmdzieja, on ją ro·zumem milowal jak dzietwę 
s\voją, a szanował jak czeladkę bogobojną, co 
pracuje na chleb Boży, i obrabia ziemię blo~o
sfa\vi:Oną. 

Taki byl pradz.iad, tak i dziad, taki ojciec 
dzisiejszego dziedzica, a i on choć mJody nie od-
rodził się od' nich. _ 

- Co się . teraż. stanie z nami - mówi sta
ry przysiężny ~-- niemać bliskich krewnych pana 
kto \'/i e, jaki -dla· dziec-ka nastanie opiekun, i 
jaJca ręka zacięży nad nami. . 
~ Mniejszaby o to - mówi wójt, potrząsa

jąc si\\-' ą glową ~ aie kto wie; jak ci tam wy
chówają to dziecię, niebożątko. Nie będzie miało 
prZykt-adu ojca przed sobą, a jak W nlłodem serw 
cu nie zaszczepisz dobrego, toć p()tem nie lahyo 
się przyrmie. · · -

_ Prawi tak wóit- stary, a-ws-zyscy gosJ)<)d·arze 
poki\vują glo\vami- i przyznają w milczeniu. 
Wtemci co _tchu biegnie ktoś od dworu. 

- To Jaśko, · lokaJ -pański - mó\vi \YóH i_ 
zrywa się z przyzby i; bieży naprzeciw niemu. 

A Jaśko zadyszany) nie słucha o -co _ go. ze 
wszystkich st-ron pytaj~, j ~no sunie \\!prost do 
wójta. . · 

- A co · tam Jaśku, może dal lepiej Bóg mi -' 
łości\yy? · 

Jaśko wstrząsnął gk)lwą i ()tarl oczy: 
- EJ, gdzie tam panie wójcie; te doktory 

z miasta nie robią już żadnej nadziei, mó:w-ią, ie 
tej nocy nie przeżyje. 

\Vójt westchnął ciężko i dwie łzy stoczyty 
mu się po zmarszczonych policzkach, a-Jaśko 

prawri: dalej: 
- Pan ci ]uż wie o te m i ju.ż spisał. testa- . -. 

ment, a ·teraz w ·skok mię posłał po was · panie 
wójcie, i po 9alą grąniadę, 

Nie \vysłu.chał jeszcze wóJt ze wszystkierri, --P1acz i .sriuitek byl we wsi ca1~j, te ód chatj -
a już co tchu Ied diQ dworu, a za nim· gospod:lrzy do <::ha ty nie było słychać - jeno szlochy i mdy~ 
hurma. chania. i trwatoć to tak i· dzień Jeden, i dniii i 

Z pochytonemi głowami cicho na palcacli -idą trze:d P0dczas IJ()grzebu, a IX>tem ieszcze dtui'Q. 
na pokoje aż do tej izby ciemnej, gdzie leży cho- Ale w smutku i żałobie nie zapominają \Vójt 
ry. i gospodarze, czeg-o się: podjęli - pr~y śmierci lro~ 

Z białej pościeli wygląd'a twarz bit!dnego pa- . chat;tego pana.: Toć wszyscy s·potem sta11 sią o-
niska. Jakaż blada i zbolała! Widocznie już piekunami sierotki biednej i· cale-~ro mienia., - ja
śmierć posuneła po niej swym zimnym palcem. -kie mu· przypadało. - ~Wójt . nąJstarsi . ~ospoda.nze 
Stanę U przy pr()gu gospodarze i nic ·nie mówią, · wzjęJi d.o siebie ~lu c ze cd gtimi:en i · ~z pichieny, 

· jeno - zanoszą się od płaczu; z nimi razem kwili : i na wielkej naradzie podzidill między .sobą _ n~-
dziecię male, co leży -w kołysce, a choć nle •- zór nad ·w$zys.tkiem. ·· ·· · _ , 
świadome Jes-zcze niczego, z_da słę · przeczuwa · ·· .- Przyjęli- :mamkę d.O _nie-mó'\Yl~ła i · kłuci.nfć~ -~ 
ciętką stratę, · jaka go ma spotkać z-a chwile. do ~ dworskiego ·gospodarstw~ ·za to odprawiłf e .. 

Chory pan podnosi się trochę w pościeli, i kohoma, i zaczę.ll gospodarO\YaĆ sami bez "'~zd..: .· 
w·yciąga rękę do gromadki: kie~o :nądzoru .. - . -· . . . ' 

- Nie placzcie rooi _mili, nie ~odzi sie opie- · · Sama-1rrorriada u\vaża.ta bacinJe, aby-w Cr.cas 
rać woli -BOżej. zabierać się do robć-f i za~boVt'ać lad we wszy .. ·· 

_ Cisną się gospodarze do ło-ża, i po raz osta- st}s:iem. Zaden z gospod~rźy nie praoowaf tak dla 
tni całują tę rękę na pół skostniałą, 'która . im tyle siebie i ·nie staral się tyle. o własną chudbbę, co 
dobrodziejst\Vl świadczyła. · o gospodarstwo riJałef sierotki. Lany p_a.flslde t)y_ .. ~ 

· ły rok _rocznie najprędzei obrob-ione ·l Za$łane, 
A chory p-rawi dalej: · _ nigdy -siano nie prze.schlo n·a · łące arii' nie zamq~ 
- Już \\r idz.ę, że rychło mi prżyjdzie' stawić kfo· W ' ko·pkach,· a żniwa w Sucholropach~ zeb~-

. się przed obliczem Najwyżs-zego i~ pol~czyć z.' no najry-chlej; i nikt-ci n fe wytarguJe u tydóv/ 
mnią żoną kn~haną, bez której n·ie ma już dla · takiej ceny na: zbo-że i~k -wóji i. gro-mada w . Su- · . 
mnie ni życia, ni szcz.ęścia na tej ziemi: Nie żal . - ·· · · -

1 
~ - . . 

1 
• . · chDkopach. . . . 

mi tam już majątku, nie ża i . swrat a S_toneczne- . Tymczasem dii~:;cko rosło w łata,_ n-teba",.em 
go, jeno- cięż::o · się rozstawać z tem qiemowtetn stat się' - już i chłopczyk duży, . itomada sprowa"' 
niebożątkien~. co tak. rzewnie płacze w kołysce, dziła mu z mi·asta nauczycielą; a - cod-z1emtle ~ 
i z wami moi mili, cości'e mi byli i rodzicami-i · -'przychodzą trzy razy dd wójta, tó przysl«:.żni, ·to. · 
dziećmi zarazem. . :starsi z groma<ly i. doglądają \vszystkieito, . a .o• -- · 

Coraz żałośnej szlochają go-s~ąrze, a · 'powiada]ą · chłopięciu o jego ' dziad'zle f ojcu .t o-~ 
chory coraz slabszyrri głosem Ciągnie, -nrową · byczajach·_: jakie od wiekóVt ;.byly ·w tej ' ·w·si, '\v 
swoją: · , · · - - _ :· lctórej~ on ~ma być dziedzicem. - Uczy ~J~.Jiarilcz. _ 

- Tam na stole leży spisany ·testament. : na .ksfążce; ·a słucha· ·chctWie oo-mu-o dziadt-le i 
.\Viecie, it- nie mam ni kre\vnych .. bHtszych, ni _ ojcu prawią gospodar~e, i widzi . jak oni' pllnie 

. przyjaQiót szc-ze,rszych od \va.s ·-_ moi 'mili. Na ko- . pracują' dla niego, jak się -_ uwijają w gospod·at
g.oż tedy miałem zdać mo~ e mi-enie i moje -dzie- . stwie i .O wszystkfem inaht. Staranie. · . . ·_ _ _ 
cię jedynie1 jeśli - nie na was samych? Umierając Poczciwi gospodarze! jeden d-ru&Jego dÓglą
zostawiam ·na· waszą oprekę tę , sierótkę biedną, dC;l a zachęca, i widocznie łaska Bo:ta_zlafa się na 
i na wa_sZe ręce ten majątek dzjedęclem, gospo- ich robotę uczciwą ; bo ·w Suchokopach rokrocz
darując d'la· niego na moim majątktł. _ · nie wielkie urodzaje, a stary wójt po kilku la-

Zan()szą się 'Od placzu gospod'arze, a stary tach już czwartą w mie~de _ kupił skar!Jonc:, ą 
·wójt przemó\v:it tkając· : '.; zystkie pelne ~ od samych czerwieńców. · 

- Wtelmożny pani·ej kiedy już pooobało się Gdzieżby Jia Ś\viede __ znalazł opiekunów a 
Naj-wyższemu tak ciężkiem nawiedzi-ć nas nie- płatnych komisarzy ,łlbo - ekonomów; coby tak 
sŻcŻęściem, a wielmożny pan ma także do nas gospodarowali! Toż to panowie i ludzie z in
zaufanie, toć przysięgamy na Chrystusa Pana, nych wsl jeno się patrzą a zdumiewają, ani ied
że pewnie się wywiążemy z tego sumienia i ·rze- na piędi ziemi nie leży bez pożytku, ani iedno 
teinie, ile jeno będzie w mocy naszej. źdźbło nie pójdzie marnie, a każde ziarnko dro-

.A pan na to uśmiechnął się·, ale tak jakoś bne spływa do skarbony~ ·W największym po
- ·rzewnie t jak się słońce uśmiecha, ldedy· ostatnim rządku - stoi gumno i las piękny .i czysty, a i dla 
~ prortl·ieniem _pod-noc fegna zJen}ję, a potem .we- panicza stara s·;ę -li romada O WS2,:YStkie wyiQ(iy~ 
stehnąl, wyciągnął rękę illld groinadą,jakby jej' Ksiądż. prooo:szcz im nastręczył nauczyciela 

·_ po raz. astatni· _błogosławił, -.:- i nie ~yl iuż wię..,~ - dO nauki dla pa1iicza, ·a oni go. sprowadzili. o-
ceL , ? pta~ają i pilnują, by panicza po uobrej prowadZił 



odzienne pisn1o ludowe dla Polak6w na obczyźnie, poś,vięcone spraworn narod<nvym, pnlit' cznym i zarobkowym. 

'Jt~odti codzi~D;~it z '"Yi~tkicm dni poś~i~itcznyc.h 
:J le4atkiem reltg1mym p. t.~ • .-~~auka I(atohck~" z ty
tdlikiem społecznym p, t. ,.Glos ~6rników i hutni
ł6w'•. oraz pi~emkiem łiteracki~n~ p. ~· .. Zwierciadlo'". 
pru4plata kwa rta1na na pociCle 1 u listowych wynosi 
tmr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu t mr. 92 fen. 
WJirll Polski" zapisany jest w cenniku pocztowym 

'" pod znakiem "t polni~ch" nr. 128. 

Módl się i pt'acu·! 

Za inst::raty placi sie la miejsce rz<tdka drobne~o d:-uku 
15 'en .. a za l)~łnszenia zamieszczone prz d inseratami 
-4 Uien. Kto czę~to ogłasza. otrzyma <Jdpo\\'icdni opust 
czyli ral at. Za tloma ·zen!e z ołJc• ·ch iGzyków na pol
ski nic siG nie pła i. - Listy do rcdakcyi, Drukarni 
i V~ię~r. rni należy oplacić i podać \\' mcil dokladny 
adres piszącego. Pękopisów się nie zwraca. , 1azwisk 
hore, pond(.'ntów hez ich up1)Ważnicnia nic'' skazuje się, 

1--------------------------------------------------------------
Bochum (W esrfaHa), piątek 11-go g ud n· a 1903. 

Redakcya, Drukarnia i Księgarnia :znajdują ~i~ przy ulicy ~Ialthest:rstrn:3 r Tli'. 17. - .:\drl!~: .. \Yinrn.~ Pol"ki". Bodnttrl. 
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Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
111~ć, czytać i pisać po polsku! Nie 
jest Polakiem, kto potomstWu swemu 
piemezyć si~ pozwoli 1 

l wypadkó\tl dnia. 
Nauka religii w szlwłacb symułtannych. 
Wsprawie nauki religii \V szkotach, które 

zwiedzają d'zieci ro~maitego \vyznania, wydały 
niedawno rejencye ob\\Od()We poniższe rozpo
rzqdzenie, jak donosi .,Voss. Z t g.": 

,.Aby każdego czasu kontrolować, w jaki 
~posób dzieci ewangelickie " szkolach katolic
kich są zaopatrzone we wyznaniową naukę re
ligii, i stwierdzić \Vypadki, w których dzie.ci 
szkólne biorą udzial \V przepisanych lekcyach 
religii innego- wyznania, polecono PO\\·iatowym 

1 

inspektorom szkólnym, aby na ten przedmiot 
j zwracali uwagę. Odzie w przypadleach wspomr
~1ianych dzieci na życzenie rodziców biorą u
dział w nauce religii innego "yznania, tam· pod 
tym względem nie ma nic do nadmienienia. Ale 
nie wystarczy, jeżeli rodzice, ewangeliccy czy 
katoliccy nie mówią nic na to, że ich dzieci bi()
rą udział w nauce religii inneg-o wyznania; lecz 
w każd~·m podobnym wypadku należy postarać 

1 

s~ o wyraźne oświadczenie rodziców, że tego 
'sobie życzą. Także o m.oty\vach rodziców \\in
ni powiatowi inspektorzy szkólni donosić w od
nośnych referatach." 

Przymus głosowania. 
Rząd hiszpański zamierza przeprowadzić 

reformę pra\va· wyborczego '\V tym kierunku, 
· aby oddawanie gl-osów byto przymuso\'\ em. 

SocyaUsta przeciw wolnemu wyborowi lekarzy. 
Wolny wybór lekarzy powinny kasy cho

rych zapro-\~{adzić. Tego s()lbie życzą robotnicy. 
~góle wszyscy członkowie kas. 

Socyalistyczny poseł Friisdorf z Drezna 
Występuje przecir\v wolnemu wyborowi lekarzy. 

· !wierd.zi, że \Volny wybór lekarzy tyle kosztu
Je, iż kasy tego zaplacić nie mogą, a mianowicie 
lle~arze żądają więcej zapłaty, leki kosztują \vię
!cel, a chorzy żądają więcej wsparcia (krank· 
jszycht). Prasoorf radzi. aby żadna kasa nie ~t-

'

Pmwadzi!a. wulnego "yb~m1 lci~arzy, . aż w 
Przyszłym roku związek kas jeszcze raz srę nad 
• tern zastanowi. 

. Robotnicy wi<lzą, jak to socyaUsta Prasdorf 
~ę sprzeciwia wolnemu wyborowi lekarzy. Po
lll~Waż lekarze wedlug nowego prawa mają 
lf~cej pracy, dla tego żądają więcej zaplaty, 
tak samo. jak robotnicy. Socyalista Prasdorf 
Powinien to uznać. Widząc, jaki on przyjaciel 
r~botników, skoro się sprzeci\via takiemu żąda-
11111 robotnjkó\v. Trzeba o tem opowiedzieć rnia
IIQ\Vicie tym .. którzy socyalistów chętnie i latwo 
lochają. 

Orędzie księży z B ruchu do Połaków. 
W Bru·chu odczytano z ambony pismo, 

::~?cające się, d? Polaków z powod.u osta:nich 
lSc. Szczegolme dotyczy to ostałmego w1eca. 

KaczmarekgeJder. 
. Dodatki germanizacyjne do pensyi otrzyma
Ją lledlug najnowsze<Yo ro~porządzeni~ ministe
~:lnego ~kże ci u~ędnicy k(lleiowi, którzy 

Ją ł>Omieszkania stużoowe. 

Telegramy. 
L i o n. Przyszło tu do znacznydt starć 

między soc~rałistami a katolil<ami. 
P e t e r s b u r g. Stan zdrowia cara znacz

nie się poprawił. 
Kop e n h a g a. falkethtR przyjął wniosek 

aby dyety posłów z 6 na 10 koron podwyższyć. 

Polacv na obczyźnie. 
Bmch. Onegdaj po godzinie 10 wieczorem 

zaż<1da1a policya od k1q)Ca tntcjszcg.q p. fr . .la
nO\\ skiego, aby ot\\ orzyl sklad. P. J. nie uczy
nit tego. Policyant '' szcdl do sypialni !llimo 
zakazu p. JanO\\ skiegu. Policyant zacząl ,.bar
dzo gtośnCJ mÓ\\ ić" ... że aż dzieci si<; przcstr'a
szyly i pO\\ icdział p. J., że \\l aściwie ]JO\\ inicn 
go a reszto\\ ać. Za co'? Kilku Rodaków, bawi-
1o u p. J .. który ich poczęstował śledziem. Czy
by. to mial o zagrażać calości pa11St\\ a? 

~praW<\ tą pcwnic S<td jeszcze sit.; zajmie. 
Co o tem '' szysr~icm sąclzit- Pol, C.' \ · B ruchu 
\YiedZ<l dobrze. 

Jeszcze jedno. Proszę Podak(JW. aby po
pierali S\\ oich k11pców i przemyslowcc'>\\: Tak
że mleczarz polski się osiedliL \Vszyscy DCl 
niego mleko brać wi11niśmy. Brtlcho,,·iak. 

- IJ ........ !oW~~ł .. _._-T . ~ ----·-.. -- ·· - ... ·- . 

Ducnowiet1st\vn na Ghrnvm Sląsl<u 
'A' ostatnim 1mmcrzc ,.PrzegiJ,d!t katolickie

go" znajdujemy anykut pióra ksi~dza J. ( 1 .. o
ma\Yiajqcy stosunek kardynała Koppa, ducho
\\'ieiJSt\\ a niemieckiego i stronnict\\·a centr11m 
do spoleczet1st\\'a polskiego. U\\ agi są słuszne. 
Warto przytoczyć je, jako zdanie znaLzncgo od
lamn d ucho\\ ieflst\Ya polskiego, na dO\\ ód. że 
od1am fen łączy się z ogółem polskiej prasy ,,
o "·arto.ści, znaczeniu i skutkach polityki ksi~
cia-biskupa \\ rodawskiego i "ystępująccj co
raz liczniej '' szeregi hakaty katolików nie
mieckich, zwłaszcza na ~lązku. 

\Vielce ruchliwy i wysoce " Berlinie cenio
ny kardyna l Kop p - pisze ks. J. G. u rz<1dzil 
"e \\''roda\x. i u konfc.rcncyę, u a której za.imo-wa
no się bardz{) mał-o sprawmni walczącego z lu
tcrst\\ cm Kc.ścio!~ i P'>!rzc:b<lll!; ltJd!l, prnba
'\\ionego często zupduic duclw\\·nej opieki. tem 
więcej zato - politykq. Owocem narad były 
manifesty wyborcze i podniecenie agitacyi na 
rzecz ce.ntrum, które kardyndl wskazuje katoli
kom, jako jedyne godziwe polityczne tronni
ctwo, \\mawiając w nich równocześnie. że so
lidarność z tem stronnie~\\ em jest obowiązkiem 
idi sumienia. Stara to już piosnka na ... lązku, . 
widocznie jednak, jak wszystkie kłamst\\ a. po
trzebuje częstego powtarzania. Nic ulega "ąt
pli\X·ości, że \\ go dnem pożałowania za '·lepieniu 
\\ iększa część górnośl'lzkiego kleru. podobnie. 
jak \\ ielu niemieckich księży \\ Pmsach Zachod
nich i Książęcych, U\\ aża niem....:zyznę za jedno 
z katolicyzmem. Dzięki temu. język 
niemiecki narzu an:r by'" a ludw.Jści polski~i nie
tylko w szkole, ale i w świątyni. ambony zmie
niają si~ nieraz \ r poJitycznq trybunę i roz
brzmiewają niepoczciv~ emi i niechrze' cialiskie
mi wycieczkami przeciw uczuciom i przekona
niom miejscowej ludności, a ta ostatnia z typo
w-ą i brutalną niemiecką butą ponie\\"ierana b:-

wa na każdym kroku i deptana przez własnych 
cinszpa. terzy. 

Nic potrzeba mÓ\\ ić wiele o następstwach 
teg-o strasznego blędn. Następst\\ a te nic S<l ty
k szkodlh\ c dla narodo\\ ości polskiej, kt(>ra O\\
szem. przez naturalną rcakcyę podnieca się i 
hartuje w ucisku, tcm fatalnicjsze jednak S<l dla 
\\'iary. kt(Jra słabnie szybko przy brakn oparcia 
o kler. i dzięki temu coraz \\riększe zastępy ludu 
polskiego przechodz<{ pod sztandar socyalizmu 
i bez,,·yznaniO\\ ości. \\szystko to jest aż t1adto 
znane; nie "ynika z tego jednak, aby postępu],\C 
" ten spos()b. d uchO\\ ie!lst\\ o niemieckie było 
\\ S\\ ojcTJJ pra\\ ic. ani też. aby i on, i stoj~cy na 
jego czele kardynał miał slnszm1 p·odsta\\ G do 
ż~łdania otl ludu polskiego. pos!uszet'1st'' a dla 
S\\ o ich pol i tycznych w skaz ów ek i żl.ldat1. 

Postępowanic kleru niemieckiego z ludem 
polskim jest etyczm1 niegodziiWOścią, pogwałce
niem pra" nat!lralnych i pra\\ Kościoła, a w 
\\ ych na tGPSt\\ ach zdradą katolicyzmu, dla. 
przysłużenia się pa(lSt\\ u. 2<tdanie zaś imie
niem Kościofa, aby Oórnoślązacy głosowali 11a 
niemieckich kandydató\\ centrum, sprzeciwia 
si<; lt:mt.JJtarnym zasaaom prawa. 

Oczy\\ iście Kościół ma i pra x o i obowią
zek "plj'\\ ania na życie polityczne, o ile to {)-
ta tnie \\chodzi w zakres tosunków religijnych 

i eryczuych, ale też o tyle tylko. Biskup katolic
ki ma o bo\\ i<p:ek czu\ ać, aby ic ro wierni nic 
popierali f.[.iosami S\Vcmi \\ yboru '' roga K. ościo
ta lub p{)blicznego gorszyciela, i '' yborca, któ-· 
ryby na takiego kandydata ś\\·iadomie glos od
dał. grzeszy ciQżko i podlega kościelnym karom. 

Talq .iest sytuacya we Francyi, gdy stają 
przcci,,· sobie ma on i katolik. lub przynajmniej 
ż~·czliwy dla katolikó\\ progresista; taką, gdy w 
Niemczech walczy kandydat centrum z prote-
tanrem lub ochrzeonym po katolicku rządow

cem: taką i na ~Jązku i w Oalicyi, gdy chodzi o 
kandydatÓ\\ socyali tycznych. z zasady Kościo
iowj wrogich. 

A inaczej jest, jeżeli występują przeciw. so
bie katolicy różnych narod1o\\ ości. jak to właśnie 
dzieje ię na Slązku. Tam kandydat centrum 
i t t \\ łaściwie tylko narodO\\ ym niemieckim 
kandydatem, któremu katolicy-Polacy przeciw-
tawiają katolickie~o również kandydata, z prze
konań i programu palitycznego gotowego bronić 
pra'' 1\uś iota i wolności katolik6w goręcej i 
śmielej, niż to czrni centrum, kokictuh1ce z rzą
dem. Intryga, zrobiona przez hakatystycznych 
księży przeci\\ posłowi Korfantcmu, miała wła
śnie ten et!, aby go zmnsić do cywilnt l{O ślubu 
i "ykazać katolickiemu ludo" i, że ten cz!o\viek 
katolikiem nie jest, bo gwalci prawa Kości-ola i 
obowiązki chrześcianina. Intryga nk udała się 
i Korfamy "~ziąt ślub ". Krakowie. a jego stron
nictwo. jak przedtem. tak i dziś walczy z ger
manizatorami w sutannie i ich niepoczciwą ro
bptą, nic \\ alczy v. cale z katolicyzmem, O\\ zrm 
broni ''O nieustannie przed protestantvzmem i 
' ocyalistyczną gangreną. . 

Żt.: dla intere ów Kościoła rozdział pomię
dzy katolikami dwóch narodowo'ci jest szl-:odli
\\"Y. nie ulega \nttpliwości, ale czyjaż to \Yina. 
jak nle cemmm. a przede\\rszystkiem ślązkicgÓ 
ducho\ ·ie!'lstwa niemieckiego? Naprawić to 
można i dziś, przyznając Polakom ich żądania 
i wyrzekając się hakatyzmu w kościele, ale nie 
nadużywając pastorału i stuty do celów nie 
ma}qcych z religią nic \\ spólnego. Katolicy pol-



scy na Górnym Slązk11 nie są v\·caie zwi<1zani w 
sumieniu polityczn.emi wskaZÓ\\·kami biskupa, 
który tak im jest życzliwy, ż.e umiejąc ego po 
polsku sufragana posyła na wizytacyG niemiec
k i-ch dekanatów. sobie rezenvując polskie . aby 
/przypadkiem lud nie posłyszał z ust pasterskich 
polskiego \vyrazu. Katolickim zostanie on. ufa
ilny, mimo złych pasterzy i nie da się popchnąć 
do so-cyalistycznych sideł, ale potrafi też rozróż
n ić dokładnie pomiędzy posłuszeńst\vem, do 
k tóreg{) jest ob-o\viązany wobec tych pasterzy, 
a pomiędzy teml rzeczami, \Y których Bóg przez 
Kościół swój zo-sta,via mu wolność myśli i czy
Im. Na św1eckich przywódcach jego spoczywa 
·wielki ciężar i ścisła odpowiedzialność: niedo
pnszczenie, aby \v"iara ·osłabła \\'Skutek obec
nych przejść i w ten sposób ot\\'ar!a się dla w ro
gó\\i szczerba pożądana w \\·ar()\\·ni spo-.tccznei. 

. ::·~ziemie polskie. 
Z Prus-·· Zachodnich. Warmii i Mazur!) 

Ełk . . W czasop-iśmie ,,Die ·W o che" pornsz a 
jakiś Fritz Skowronek kwestyę zgermanizowa
nia Mazutów. Pisze on, że Mazurzy w -ostat
·nich 30 latach zarzucili S\voją mowę, strój i 
z wy<;:zaje. na korzyść Niemczyzny. Ten typ lu
du nie ma tej odporności, jaką się odznaczają · 
P ·olacy w Księstwie i Prusach Zach. Do· roku 
1870 ucz ono go w bardzo wielu szkołach po po!
slm, po francuskiej \vojnie zaś, wojacy pcwród
wszy do domu, sami niemieckiego języka się do
magali'. Zwolna nastąpił przewrót i- gerrnaniza
cya Mazurów zdaje się nieunikni()na. Czynność 
.germanizacyjną u.tatwiłQ pmtestanckie wyzna
nie Mazurów. 

Jasny w tern dowód, że z protestntyzmem 
ręka w rękę idzie germanizacya. 

Tucholi. Na krwiotok zmarł nagle malarz 
Protr Polaszek ztąd. 

· Cłtełmża. 'vV tych dniach złożono w grobo
'vcu l(alksteinów w Chetmży zw!oki ś. p. An
toniny ~ Sczanieckich l(alksteinowej. Zmarła, 
blisko stuletnia. matrona polska, byla żoną zgas
Jeg·o przed czterdziestu laty ś. p. Karola I\alkstei
na z Pląsk·O\v· ęs, współzałożyciela Towarzystwa 

'LELUM POLELUM. 
Dpwiadanie historye?.ne z X wieku 

f"'C~ ·· ~ ··· :'~ 

:t .. l ..... )~ 
\f Y 

napisał 

W aJery Przyborowtkł. 

(G i ag dalszy.) 
\tVignran, oparty plecami o dąb, \Vi-dz-ial to 

\vsz.ystko, afe się nie ruszył. Spuścil . na h\'arz 
przyłbicę, zas-łoniŁ się błysz.czącą, długą tarczą, 
z; czarnym orłem ua niei namal{)wanym i ·czeka! 
tak, gotów do upartej obrony, z postanó\vieniem 
sprzedania drogo swego życia. Przez jakiś czas 
Czesi, zaJęci w-alką z niemcami, ściganiem Wili
nów' zbi·eranietri nędz.nei zdobyczy, jaką w obo
zie znaleźli,. nie widzieli gD, z.wtasz.cz~, że dąb 
stat w g~ębi na samym skraju lasu. Ale, gdy w 
l\lorku ostatni z rycerzy niemieek~ch padf z roz
strzaskaną toporen1 głową, gdy już pra\vie niko
go ,._~~ ·:61Jhile rtie byto, coby opór mógł stawić, a 
Bołacy :p·od{iawali się, spostrzeżono 'vVigmana. 
Siotke wt~Śi1ie przedar.to się przez gęste kona
ry drze\v 'i ·Jasny jeg;o promieit padt na margrafa 
złocis dr h.eHp, któ(y btyszczal i ciskał blask do
·kO-ła, · jak 3arząca świeca. 

Z krz~ikh:~m. pogróżkaini. potrząsając topo
rami i rtl{~;bzami rz.ucili się ku niemu. On du
ntnie wysunął lewą nogę naprzód, zasłonił si'ę 
tarczą, i ·podnosząc d{) góry ·wielki miecz, w. któ
rym słorke zapaliło b!yskawic.ę,, ,zaw()tał · po nie:-
Ultiecku : · l. H 

- Kornmt, kommt ihr Sclaven! 
Ta dur:Dn?. ~ ·zuch\vala, wyzywająca postawa., 

ta świetna zJ:>roia i ten miecz wiełki1 który bł'y
szcza! pod \~ońce, jak złocisty wąż, powstrzy
mały zapał Czech&w. Stanęli i wymyślać po
częli margrafowi, grożąc mu mieczami i topora
mi, a niektórzy naciągali swe tuki i puścili w 
vVigmana kilka strzał. Ale ten· spostrz.egt ten 
ruch, zasłonił rmt tarczą, w której podski u
więzły, ch\\ iejąc się od silneg'o rzutu. Gdy to 
nie pom10gło wystąpił jakiś Cz~~h z czarną br4)

dą i toporem w ręku i krzycząc na swoich, rzu..: 
cU się ·na Wigmana. Nie zdążął iednak podnieść 
jeszcze topGra, gd.y miecz zaświstał w powie
trzu. zrobił młynka i pad{ ze straszną sita r{a 
glo\vę napastnika. Zachw·iał sl~ i wypuścit to-

W l ARU8 POtll'ł. 

Pornocy Naukowej dla biednej m1odzieży Prus 
Króle\vskich. 

Ostruda. Osmego b. m. przypada 50-letni 
jubileusz ut\vorzenia tutejszej parafii katolickiej 
Na cześć P. Maryi bez skazy poczętej, pobud:o
wał teraz w Bogu spoczywający ks. prob. l(e1-
ler z, polecenia Biskupiego kościółek w dyaspo
rze -w Ostródzie, ~ aby ratować, co nie byto 
jeszcze zginęło. Gorliwy kapłan, mający do 
walczenia z różnemi trucl:oościami, odstąpił nie
stety od S\vego pierwotnego planu budu·wy wię
kszego kościoła, wykonawszy tylko poiowę., a 
drugą P·Ołowę budo\vać, pozostawU późniejszym 
generacyDm. 

Z Wiei. Ks. Poznańskie~o. 

się do skł~~u z!otni,ka l~ehfelda przy ulicy Wit .. :;;; 
helmowskieJ. Zbuazony elektrycznym dzw<>n- ~ Y· Poł 
kiem \.Vlaściclel przybiegł z mieszkania do skta. . 
du i zdołał jeszcze pochwycić jednego z opyysz. Jti. w 
ków. Na pomoc przybyl mu jednakże kompan · Odrz 
jego a grożąc ~·-c\V·Olwcrep1, r oswobbdzil Przy .. ~~acono 
trzymaneg? z 1 ąk ?· ~ehrelda. . edwie 

Poznan. DG 1ak1ego stopma roz·wydrzenia · 
i zwyrodnienia moralnego. doszH Prusacy llOd ~ 
\.Vpływem "knltury" BismarkowskreL za dowó<f 
może posfuż~ć no~y s~an~al w Poznaniu, opi-
sany przez p1sma memieckie. : om·się~ 

Stowarzyszenie byłych wojskowych z za. ;.onane 1 

logujących w Porznaniu 46 puiku piechoty urz!ł .. l ~a_rz 
, f M " " ~ezp rec dZlło estyn · w hotelu " onopoi w Poznaniu sty 

na który zaprosiło także >Oficerów czynnych te: , ·iętna~t 
go pulku. Putkownik wydelegował na ten fe. , ręce 
styn ldllru oficeró'\Y i sjerżał1tów, a jako osobi- . Hf eT 

Poinań. Komitet ku uczcze11iu pamięci Jó
zefa Głębockiego wydał. jak z Poznania dono
SZ<L następn.iącą odezwę : 

Przez śmierć Ś1J. posła Józefa Olęhockiego 
ubył naszej sprawie bojownik przedni i dzielny, 
mąż gorącego serca i niezłomne j wiary. \V sze
regu staJ nietylk·o z poczucia obowiązku ale i z 
wewnętrznej potrzeby obrony świętych skar
bów narodowych. \Ve wirze walki potężnial, 
bo niósl wysoko sztandar naroclo,,-y i widział za 
sobą coraz liczniejsze rzesze. Wierzył w zwy
cięstwo. pod tym zi1akiem i tą wiarą zagrzewal 
drugich. Nie byto Mu danem doczekać się k-oń
ca \\'alki. LegJ· - i ukochany sztandar z mar
t\,-ei \\ · ypadł dloni. Nam \\"SZystkich go podjąć 
tFzeba, a poleg.temn bojO'.\~nikowi \V smutku i 
żałobie najgłębszą cześć 1 hołd złożyć należy. 

t t ~ ~ . s ego swego z:as ępcę pewnego SLarszego po- .iebawe 
rucznika. Podczas gdy sterźanci zaba\viali si~ 

1 

W 
wraz z cywilnymi członk,ami stowarzyszenia wa O 

' Chcąc zaś pamięci Zmarłego tr\\.r alsze tape
\Ynić wspomnienie i dać choć słaby \Vyraz u
znania dla Jego zasług. Ot\vieramy składkę na 
mający mu się zgotować pomnik. Nie ma to być 
.iakiś okazały pomnik z kamienia, marmuru, ile 
raczej głÓ\\·nie zebranie funduszu na poważny 
cel publiczny, któryby pozostal najtn\"alszym 
pomnikiem. przypomin.ahwym sp.olecze.l1stwu 
Imię jego. 

Oborniki. Komisya kolonizacyjna kupi .ta od 
\\'dowy pani Sch\\:anz folwark rzonek w po
wiecie obornickim. obejmujący o-kolo 800 mórg, 
za 2:36 ODO marek. - · 

Poznań. \V nocy d'\vó-ch złodziei \vlamalo 

pór. Hch·wydł się oburącz za głowę, z której 
krew trysla, zatoczył się jak pijany i runął z 
okropnym jękiem na ziemię. 

Na ten widok, wśicekł:ość ogarnęła napast
nik()\\". Po-cz.ęli krzyczeć, \vywijać bronią, gro
zić, ale żaden nie śmiał się zbliżyć do vVigmana, 
by doznać potężnego skutku jego dzielnej ręki. 
A on sta{ dmnny, spuściwszy na dół miecz i pa-
trzał pogardliwie na Czechów. · 

Ci obiegali go doko1a, zachodzi1i z bokó-w i 
tyłów. ale yv'ielkie konary dębu, osłaniały z tej 
strony doskonale margrafa. Przystęp dol1 był 
tylko z przodu ~ ale tu błyszczała }ego tarcza, 
żelazna z;broja. niepokonany miecz. Obrzuco·no 
g{) strzałami, których innóstwo tkwiło w }ego 
tarczy i ,,, jego hełmie. ale zdaje się, żadnej mu 
nie. przynłosty szkody. Stal wciąż dumnie i 
\v-ciąż wołał : 

- Kommt, lcommt ihr Sclaven! 
Wieln Czechów rozumiało po niemiecku i 

nazwisko niewolnikó,v·, jakiem ich darzył Wig
rnan, oburzało ich nadzwyczaji1ie. Ktoś ds111ąl 
\v:tócznią na \Vig~nana, . ale ta rozbiła· się o tar
czę. Wówczas inny, chwyciwszy w.ieHk tof}ór 

·w rękę, rzucil go z · niezmiemą siłą. Topór z 
świstem przerżnął powietrze i trafil znowu w 
tatczę, ale i·zut był tak potężny, że tarcza pękła 
na dwDje. 

·Widok ten wywolat w napastnikach ogólny 
okrzyk radości i tryumfu. \Vigman potrzaskaną 
tarczą nie, mógl się już zastawiać i \l( dodatku, 
zachęceni' po\\'Odzeniem Czesi, zasypali n~pól 
iuż bezbronnego margrafa strzałami. które po
częły dzwonić po zbPoi i \Vięznąć w niej . . Ten i 
ów rzucał toporem i \Vigman, tylko dzięki nie-
. zmicrnei zręczności i przytomności, zdołał d~ 
tąd uniknąć śmiertelnego ciosu. Widział jednak, 
że taka nierówna walka nied~ugo może potrwać. 
\Vlócznie i. topoliy ·więzty dokoła niego w dębie, , 
kamienie wyrzuc.an·e z proc, la1ały mu koto gfo
wy jak grad, a jeden nawe't mierzył w chelm 
i zenval z niego c.ały pióropusz z paci6rków. 
z· brzękiem r~ozsypały się dDko~a, strojąc mura- . 
\\"G w· błyszczące, różnobarwne gwiazdki i świe
ciddka. 

\Vobec tego \vszystkieg'O, Wigman, widząc, 
że go tu mogą zabić J~1< dzikiego ?.Wierza, z.\\"1a-

przy bufecie, reJ')'rezentan1 pulkownika przy bie
siadnym stple tak się upił, że nie mógl' utrzymać. 
się r1a nogach. ,ka rżoJ 

Nagle zerwal . się, '\Vyszedi do przedpokoju, ~enzbo 
gdzie star bufet + tam jednego z sierżantów bez uracza· 
wszelkiej· przyczyny uderzy? z cal ej siły pięścią ;RI·O si 
w twarz. Cios byl tak potężny, że sierżant u- 1azard 
padł na ziemię i krwią się zalal. Inni ·obecni_ 'tych. 
oficero,vie przybiegli natychmiast, us"Flowali o- musiał 
derwać P1i~anego· ko~egę od swej ofiary ii wy}lro- na!, 11,i 

wadzić z sali. oo atoli powi~odlo się dlop-iero po.· \\; tak 
dluższem• gwalt{)wnem szamotaniu się z nim i )tl\'a . . 

wśród nowych scen skandalicznych. Wypadek 1 rnies 
ten wywoł·aJ w korpusre oficerskim niezmiernie ~o raz 
przykre wrażenie, a skołlczy si·ę przed oficer- ieclen, 
skim sądem1 honoro:wym. odkr 

A podobnie ohydne awantury są w Nreni- O 
czech niemal na porządku dziennym. \Ó\r. 

Ze ślązka czyli Starej Polski. nansi·s 
,i'klliZLI. 

W Przygorze U zgorzało gospodarstwo P~ ~·odu 
Trzewika. Po<iobno 5-letni synek pod'pałił je nonxli 
w·skutek nieostrożności. w Nre 

Król. Huta. Zona p. ManjiJrY nalewała naf
tę do· palącej · się lampy. Nafta eksp~Qoowała, 
'\v-skutek czego nieszczęśliwa niewiasta tak zo-. 

szcza, że nieosloni~ty przez tarczę, otr.zymaF 
już kilka ran, z których krew się sączyla. posta
nowH się rzucić na napastników- r zginąć we 
wstępnym. boju, wręcz się z nimł ścinając. 

Właśnie gotowa{ się do tej ostatniej, śmier
telnej \Valki, gdy nagle t~ozwarfy się zbite HutnY 
napastników i na ich czele, wprost Wigrn31!1at 
stanął \\ll()jew'Oda Spicymir, w czarnej. żelaznej 
zbroi. Dat znak ręką i ucichla wrzawa i wstrzy
ma-ły się napaści na samotnego niemieckiego-

. marg;rafa. . 
~ Kto ty jesteś? - zapyta l Spicymir. 
_;_ Jam jest margraf Wigman, - odrzekt 

dumnre zapytany. 
- Margrafie \Vigmanie jesteś moim niewol• l'm 

nikiem!· -. zaw·olal wódz czeski. Y'Pu 

- Twoim niewolntkiem? - zaśmiał się gtf{)- ro 1i 
śno Niemiec, - aktóż ty jesteś, co śmiesZ~ ta~ · aszc 
przemawiać do Wigmana, margrafa potężnego-- zezy 
cesarstwa rzymskiego, krewnego twego króla 
i cesarzów? 

- Jatn jest. '\V,0jewoda czeski Spicymid 
- Wojewoo-o Spioymirze, d~pdłd ta tttoń 

zdo~a . zdzierżyć miecz, dopóty margraf Wigman 
nie bedzie niczyim•, prócz Boga~ jed:engo niewol
nikiem. 

S f{) w om tym. wypowiadanym głosem dono-. 
śnym . z. obu stron, . towarzyszyła znpetna cisza. 
Wszyscy stali i ciekawie wsłuchh.vali się w roz
mowę Wigmana ze Spicymirem. Byf'01 takie 
milczenie, że słychać był·o rozlegające się gdzieł· , 
z głębi puszczy kukanie kukułki i krzyk kutek .e z 
wodnych na ieziorze. · ~ 

Spicy.n.lir przez chwilę spogląda. l naWi·gii!ll· '."' 
na i w. kol1cu r'zekt: · · · . ~s 

- .Widoczni'e życie ci nicmHe, margrafie. 
Czyż zdołasz się ·obr{)nić nam? - tu wskazał i! 
ręką na otacr,ający,ch go- wojakó\v. Po.blliśtnY" 
twoje \VOh~ka, śladu · z nich już niema. · Twoi te· 
łaźni rycer.ie oto leżą martwi, niem~ nikogo; etJ-' 
by 11odnióst rękę w obronie t\'viojej i .ty chcesx 
jeszcze · \vakiyć. Na co ci . się to przyda? . · n 

.:.._ · Obo\:viązktem rycerza .Jest: \\''akzyć- ck). · .~\ 
ostatka: i j~ walczyć będę. e 

____" Margrafie Wigmanie, podid.aj się . .. 
~ Nigdy! ~ 
Spi~;y·m'ir mruknął coś ni,echętnie i obróctl 



.. ała poparzDną, ·że zmarła jeszcze tej samej no
- ~~· pogrzeb odbył się przy wielkim udziale lu-

: J~. w Koźlu wydzierżawiano tymi dniami lód 
. a Odrze. Za parcele, za które zeszłego roku 
, ~lacono ?o 13~ .marek, ofiarow~no tego roku za

edwie ptętnasCie marek. A w1ęc - lód staniał. 

. Z różnych stron. 
Hamburg. Szmaciarz \Veighn zostat przez sad 

1 rzysięf!l-:r(;h skazany na śr~ierć za morderstwo, do
: ·onane 11a kolektorz~ loterYJ.nym Lovy'm~ 

-~· Barmen. CztereJ robotmcy budowlani zostali nie-
- oczpiecznie pokale~zeni: 
, Styrum .. Bawiąc s1ę rewolwerem. zastrzeli.! dzie
- ··i ętąastole.tnJ. Behr swego brata, poczem oddaJ się 

1 ręce poltcyi. 
• ·. Jierne. W kopalni "Julia" został do.zorca maszyn 
• ózcf TI'zeli!tski tak niebezpiecznie pokaleczony, iż 

~iebawem urna rt. 
~ W Otdenburgu mieście sto-lecznem księ-

tl\ a O!denburskiego prokurator \\'yt:oczyl pro
- :es \\ ·yż-szemu nauczycielowi, dr. .Ries.owi, za 

bra:zę ministra old'enburskiego Ruhstrata. 0-
.! ariony opisal' p. ministra w pisemku .,Resi
enzbote" v\ : ychodzącem w Olde.nbmgu, jako 
rraczai hazardzistę. \IV ciągu rozpraw wyka
;alo slę. że grano w Oldenburgu dużo i wysoko, 

• mzard szerzy! się sZiczególnie \V kota·c.h pra\l."lli
i_ ·tych. Zdarzato się, że skutkiem gry ten i ów 

musial złożyć sw·ój urząd. im1y w kb sobie pal-
- nąl, nie mogąc zapłacić cHugóvv1 karcian:ych itp. 

\1' takim kole prze.bywat często, minister pa.r'l
'l\v'a. ,..-- ,Dr. Riesa· skazano tak. jak Bilsego na 

11 miesięcy Yv-ięzienia. Sąd uzna l, że są winni 
e Dbrazy.( ale nie mniej faktem pozostaje, że tak 
- ir.den, jaik drugi nie daJeko odbie.gli od pra-wdy 

odkryH stosunki gorszące i zgniJe. 
Os:tat11ie d·wa procesy i cały szereg pro.ce

ió\\·, \vytaczonych poprzednio niemieckim fi
nansi·stom i dyrektorom instytucyi finansowych, 
Tka0ują n'am dowodnie, że niemc.y n1e maJ<=\ po

~ II'Odu bntnie · PD'\\ •olY:wać się na jaką wyższość 
·JIO ralną. Nie - przeciwnie .-:. d~o się zepstllo 
h Niemczech i dalej psuć się będrzJie. Rozkt.ad 
rn0ralny jest widoczny - i dużo będą mieli nie
mcy roboty. a1by jad rozJdądu li siebie po'\vstrzy
mać. 

' ~~~do jednego ze starszych, który przy nim stal 
począ1 się z nim po cichu naradzać, poczem 

e 1\\"Tóciwszy się znów dn Wigrnana, rzekl': 
- Margrafie, jeszcze raZI \\"Zywam cię, pod-

- aj się; \Vi.dzisz. niecierpłiwisz moich wo}owni-
Ó\r. Skinę, a sto rąk na ciebie podniesie się 
,[in.iesz·. · 

:_ Nic· poddam sie. 
-- Ni epoddam się. 

o- - Męst\Y.o two-je budzi we mnie cześć. RY-
:erzu! przyrzekam ci, jeżeli bro1i złożysz, nie 
j'ezmę cię do ·nie\v·<Jli, ale zaprowadzić cię każę 
ez żadnego SZ\va.nku do króla Mieszka. Nie~h 
•n będzie tw•oim sędzią. On jest twoim krew
~1n i, łacno ()deń ·otrzymasz, że cię z niewoli 
Y'Puśc~ i cat.o do cesarza ()deszle. Złóż więc 

- ro1i i nie narażaj twego młodego życia na nie
aszezytną śmierć w gtębi dzikiej polskiej pu-
~~ ' . 

Wigman.' uslyszawszy te słowa, przez 
nwilę zdawar się namyślać. Poglądał dzi·kim 
,'trokiem, po otaczających go Czechach i w!

znje \vahat . się, co mu czynić należy. 
_,_ D~ brze! - za w() la~ nakonie·c - zgadzam 

ę na. to, byś mię., Spicymjrze, zapr()wadzH do 

~
g~. kre.wnego, księcia polskiego Mies~ka, ale 
Jednym ·warunkiem. · 
- Że broni przed tobą rlie złożę. Ty mię 
rowacrź do księcia Mieszka. jak tu stoję, a ia 

, egg. ręc.e mój miecz oddam. 

1 
Skrzywi · się trochę na to ządanie Spicymir, 

e zgoozi! się. 
-: Dobrze. -rzekł - niech i tak będzie. 

- .
1111 Jest .·Czech i jedynie pomoc niosę kró!Q\Vi 
leszko·wi. On tu jest panem i niech ()fi sądzi. 

te· .brze, . ka.~ę cię, W·igmanie, odpro-wadzić z bro ... 
at ·ą do krqła. 
~1' 'i Wyr.zelds.iy to, l'O·zka.za1 · swoim odstąpić i 
~- ·J'lnl~a :·poprosił na ucztę. Gdy zjedzono, co 
D- '0• Stedząc na tra·wte, ·rzek1 do Margrafa: 
S% ..._ J ,· . .. d 

1 
e~ do gościńca clę odpro·wa z.ę., JX>-

k,. . ~: .. 0.d~am .. cię .memu namiestnikiQwi Wladybo
: · ; t,~ -on c1ę z pocztem piętnastul zbro.inych za .. 

edzJe do króla. · 

;ił 

c Zaraz · t>Otem ruszono- z powrotem ku ~o
lnc'O~vL 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

1\V I A R U ! P U t: !11: l. 

Osłalnie wiadom· ści. 
B e r l i n. W akacye parlamentu trwa-ć maja od 

18 ~ruduia do 12 st~'cznia. _ 
., W środę tnvały obrady parlamentu od JtOdz. 2 

mmut 2'0 do -godzin)' 6 wieczorem. Na porządku o
brad etat. Sekretarz skarbu Stengeł omawiat powo
dy niedoboru. 
. Centrowiec dr. Schadler omówiwszy finanse kra
JU, zwraca się przeciw naduż!-·ciom w wojsku, oraz 
wymienia wni{)ski partyi centrum. 

W sprawie polskiej mówi centrowiec Scbadłer, iż 
P~rłamentarni posłowie centrum głosować będą prze
c~w dodatkom dla kresów wschodnich. PodłuJ;t zda
ma c~ntru!" są Polacy równouprawnionymi obywa
telamt, maJą prawo do zachowania mowy swej i oby
cz~jów, ale maią obowiązek być dobrymi poddanymi 
panstwa pruskie~o 1 zrzec się odbudowania wielko
po-lskie~o .narodu. (Centrowqr chcą. aby Polacy byli 
prusakamt. mówiącymi oo oolsku) 

Wzmiankę o procesie br. Kwiłeckich i o sprawie 
powrotu 00. Jezuitów, zakoftczyt poseł ;:,chadler swe 
przemówienie. 

Następne posledzenie naznaczono na czwartek o 
~odz. l w pol. 

M a dr Y t. Urnart l<ardynał fen·aro, książę-bi
skup z W a!encyi. 

T ok i o. Rosya W)'słała 8 okr~tów, między tymi 
dwa wojenne w <li\Ołice Czetnulpo. Japonia tern bar
dzo zaniepokojona. 

f r a n k i u r t n. O. Sąd wojenny skazał "leit· 
nanta" ,.von Goetz und Schwanenfliess'' za fałszowa
nie dokumentów na 2 i pół roku domu karnego. 

Wesoły k~cik. 
Doświadczony bankier. - \ViQc pan hrabia 

chce się żenić z rnoją c6rk'! ?... Ależ. panie h ra
bio, ja znam pa(Jskic i meresy !... \Vie hrabia oo? 
Paf1Skie długi potrzebują, coby się hrabia ożenił 
z dwiema rnojcmi córkami i to jeszcze ma l{)! 

Na ulicy. - Dopiero od wczoraj znamy się, 
a już pan prosisz o pożyczkę? 

- Ależ. drogi panie. ja p.ana już bardzo 
da \\lłO znam l 

- A to skąd? 
- Jesteś nadzv\ yczajnic IJ<)dobny do mego 

n·ieboszczyka stryja, który mi nigdy pożyczki 
nie odmawiał. .. 

Towarzystwo św. \Vojciccha w Ro1Jlin2bausen 
donosi swym członkom, iż miesięczne Z~?:romadzenie 
odhęd7.ie S-ię 13 grudllia po południu o godz. 07. 

· BACZNOŚC! 
Czronko\\ ie, którzy posiadaJą książki do czyta~ 

nia z towarzystwa wiuni tal.:owe na teraźniejszem 
p-osiedze11i11 oddać na ręce bibliotekarza, w przeci
wnym razie będą je musieU zap.tacić. Członkowie, 
którzy zale~?:ają z ~kładkami miesiQcznemi wiocej jak 
3 miesiące winni się t. tako\\"ym na tem zebraniu 
uiścić. Z a r z ą d. 

Koto śpiewu ,"Jedność'" w Hamborn 
donosi S\\Till czlnnkorn. i ż w niedziele d11ia IJ grud11ia 
lekcya śpiewu odbę-dzie siG jak z·wykłe a zarar.cnr po 
śpiewu jest walne po-siedz.enje, Jest dużo do zatat
\\·ienia, zarazcni obór IlO\<·eg-o zarządu. Wszystkich 
cztonków uprasza SiG o liczne przybycie. Goście mile 
widziani. Z a rząd. 

Towa;zlrSt\VO 2:i~n. Sokół Ił. \Vanne~Ż~JtÓd . .... -
\V niedzielę dnia 1.1. g;rudllia o godz. 4 po pot od

będzie się u p. Ocrdesmanna łiofstr., miesięczne ze
hr3nie. Prosimy wszrstkich druhów o punktualue 
przybycie, ponie\\'aż man1y kwartalny obrachunek. 
T~. k samo prosim)' tych opleszatych albo i tal\ich. co 
myślą, że są za starzr do naszej!o grona. li ej! ramię 
uo ramie!Iia, a zwyciężr sokolska idea. Czolem! 

--·----···--·-·-·-··-----·- ---· .!~!~~lzial. 
OGŁOSZENIE! 

Baczrt{)ść! Caternben~! Baczność! 
Szanownym Rodakom z Caternberg i okolicy do

nosi się, iż w niedzieiG dnie' lJ grudnia br. po poL o 
· godz. 3 odbędzie się zebranie, celem zalożenia pol

skiego townrzrstwa gimnaszyczne.go .. Sokót·• w Ca
ternbcr~ nn sali p. Linn!lofcra. ul. Rotthausener Str. 
,.W drov.' yrn ciele zdro\VY duch, każdy Sokól tęgi 
zuch·'. n więc Rod3c.v. t\ali tlo Sokola, przybudźcie jak 
naJliczniej na zcbrvnie i dajcie się zapisać wszyscy na 
czfo1tkÓ\\ ' Sokola. a wtedy nie bętl.ziecie się potrzebo
w?.li jnż więcej rozbijać po niemieckich turnvere.inach 
i nie b<;d?:ie .wymówki, %e nie ma rozrywki. A zatem 
dali do Sokola . . O jak naj!icnticjszy udział \V zebr-a
niu uprasza się \Vszystki'ch Rodaków .a przede\1/SZY-
stklem mfodzicż. \Voj. Łukaszewski. 

llieo w Wanne. 
Wiec Zjednoc;r,enia znwodowe~o odbędziedzie się 

\o\' uied.z.ielę dnia 13 h. m. o god.t. 4 na sali p. Uuter
schernan. Spodziewać się nale%;-, że 'Rodacy licz11ie 
się zgromadzą. 

Zjedrwczeni.e zawodowe t>Olskie. 

-Wiec polski w Bwlng 
odbędzie się na pewno w niedzielę. dnia 13 grudnia · 
o ~odz. 4 po pol. w sali wdowy Klodt. zaraz przy kG· 
ściele. Porządek obrad: l) Sprawa opiekł ducho
wnej; 2) Sprawa wychowania dzieci: 3) Sprawy G2ół· 
ne, dotyczące Polaków na obczyźnie. O Uczny udział 
Rodaków z Ewin2 i oko.U~y uprasza sie. 

-~-Z-E_L_A_ D N l K s Z t: W l E c K l 
potrz.ehny oJ zarai. 

.Ja n B r ę b o r o w i c z. Bru.ch forellstr. 17. 

Towarn·-two św. ,,\arcina w l(rav 
Miesięczne Żebranie odbędzie się dnia i3 grudnia 

po poludniu o godz. 4. i'-iajprzód będzie składka mie
sięczna, wpis 110\.\·ych członków i porada o gwiazdce. 
Członków uprasza się, aby się wszyscy sta\\•ili, po
nieważ rodzice muszą oznajmić jak dużą iamilię po
siada,ią z PO\\·odu g-wiazdki. O liczny udział człon-
l·ów jako i Roctakó\\· uprasza Z a r z ą d. 

Koło śpiewu ,.Lutnia" w Gelsenkirchen 
donosi swym czfonkom. iż dnia 1.3 bm. o godzinie 4 
odbędzie się posielizenie miesięczne i obór zarządu 
na przysztr rok. O punktualne stawienie się wszyst
kich czŁonków prosi Z a_ r z _ą d._ 

Towarzystwo św. Kazimierza w Baukau 
douosi S\\·ym czJoukom, iż w niedzielę 13 grudnia o 
godz. -l po po.ludniu odbędzie się walne zebranie, na 
którem będzie placenie miesięcznych sk~adek, wpis 
nov\'ych czlonków. wypłacenie chorym, obór re,.vizo
ró\\· kasy, obór jednego asystenta do chorągwi, mowa 
o gwiazdce. Uprasza się tych c1Jonków, którzy zale
gają więcej jak trzy miesiące ze skfadkamt miesięczne 
rni, żeby raczyli na przyszłym zebraniu zaplacić. gdyż 
to jest ostatnie zebranic \\ ' tern roku. O jak ·nailiczuiej-
sz:r udziat w zebraniu uprasza Z ar z ą d. 

DORTMUND. 
Uwiadamia się, iż dnia L3 grudnia przystępuje 

Towarzystwo św. Wojciecha do wspólnej spowiedzi 
Ś\\" . a w nicdzielę ra11o na polskiern nabożeitshvie 
wspólnie do Komunii św. pod swoim sztandarem i o
znakami. 

U w a g a: Po poludniu po polskie m nabożeti
stwic nadzwyczajne zehranie u p. Trotto, Oecterholtz 
ulica 60. O jak najliczniejszy udzial się uprasza. 

J. Tomczak, przewodn. 

Towarzystwo :?;imn . .,Sokół" w Hombruch-Barop 
oznajmia S\\'ym zacnyn1 druhom, ii miesięczne zebra
nie odbędzie się dnia l .i grudnia o godz. 4 po po.l. na 
sali p. Sassev;o, ul. Ludwiki nr. 14. Prosimy zatem 
\\·szystkich druhów, aby się licznie zebrali. Goście 
mile widziani. Czo!cml \Vydziat 

Towarzystwo św. \V oleiecha w Hontrop 
donosi swym członkom i wszystkim Rodakom w 
liontrop, iż \\' sobotG po poJudniu przybędzie potski 
spo\viednik i bcdzic s.fuchat spowiedzi, aż do nie· 
dzieli po poludniu. W niedzielę pn poludniu o ~odzi
llie -l bGdzic polskie nabożeristwo z kazaniem. To· 
\Varz~ · stwo przystępuje wspólitic do Konnmii św. w 
niedzielę o godz. 7 rano. 

Posicdzenic towarzystwa odbędzie sie zaraz po 
polskicm naboże!'tstwie. O jak najliczniejszy udziat w 
nabożci"tstwie or~_z w po_~ed!:cn~~~~-~~ar~ąd. 

I<oło śoiewu ,.Lutnia" " Linden 
dolłOSi S\VYm cz!onkom. ażeby w niedzielę, Jnia 'i3 
~rudnia się wszyscy stawili na lekcyę śpieW\! ponfe.: 
wal. są ważne Spr<l\\ ~ , do ~ą.ta~\vi~lli~ f1 liOZitY ltd~lal 
uprasza Z a l' .,, ą d. 

~~""""" ~_",__,_ 

TowarZ:\'Stwo ' św. Mieltata Arch. w Hussen 
podaje. do wiadomoscl, że w niedzielę 13 ~rudnia jest 
zebr::lnic o godz . .3 /'~ na sali p. Buchbindra w Hussen. 
bo lol\8! jest zmieniony. Pod obra<ly przyjdzie spra
wa święccuia gwiazdki. - Po·siedzenie zarządu jest 
o ~odzinie l 1 

.2 . Upras:1-a się, aby członkowie zarządu 
się stawili. Będzie wol!Ie piwo, które nam p. Buch-
binder ofiarO\\·aL Ooście mile widziani. Zarząd. 

Towarzystwo gimn. "Sokół" w Schonnebeck. 
\V nicdzielę po poludniu o godz. 4 odbędzie się 

miesięczne posiedzenie. Z ważnych przyczyn prosi-
rn:r u liczny uclziat. .Czo.tem! \V y c. 1. i a l. 

Baczność n1ężowie zaufania i 
ezlonkowie, · Zjednoczenia zawo. 
· do~e.go . polskiego". 
M~'żów zaufania · proszę. aby zaraz · pozbie:

rali reszty składek za rok 1903 i· najpóźni'ej ·do 
Z5 grudnia składki odesłali wraz z nmneramł 
czfonkó\\". Tak samo pmszę, aby każdy reszte: 
znaczYków do kwitawadia składek odeslał. Ba
lej upraszam, aby każdy mąż zaufania FJi"zyslał 
spis cztonków, (tj. podać trzeba· numery '.Ich) od. 
których składki <Xibiera i pr?-Y każC.ym .napisać, 
za które miesi<1ce skladki zapłacił. · · 

Szan. czlonkó\\." upraszam, aby każd~ 1~vszy
stkie składki za rok bieżąc.y zapłacil, ażeby mo
żna zrobić roczr1y obrachunek. Szcześć Boże! 

H. Sibfiski, sekretarz 
w Bocłmm·. Dorstener Str. 29. · 

Baczność członkowie 
.,Zjednoczeni~ zaw·odowego polskiego". 

Ponieważ \\" styczniu odbędzie się roczne 
\\.-·aJnc zebranie, przeto uprasza się wszystkich 
cz1onków, którzy by pragnęli s ta wić jakiebądź 
wnioski na wałnem . zebraniu, aby je zechcieli na
deslać na piśmie wraz z uzasadnieniem, na ręce 
sekretarza ,,Zjednoczenia" (H.. Sibilski, Bochum, 
Dorstener Str. 29), i to najpóźniej do 20 grudnia 
Tylko te wnioski liczyć m·ogą na to, że przyid'\ 
pod obrady, które do tego czasu nadsłane zosta-
ną. Szcz.ęść Hoże! , · 

\Vydział rady nadzorczej 
,,Zjednoczenia zawodowego polsłUego" . 



Towarzystwo św. \Vawrzyńca w Kastropie 
'aonosi swym członkom, iż w nil'i:lziclę 13 grudda po 
potudniu o godzinie 4 na sali gościnneg-o Schaumanna 
edbędzie się posiedzenie miesięczne. na które zapra
sza się '" szystkich czlonków. O oście mile \Yidziani. 

Z ar z ą d. 
l 1 w a g a : Kto chce abonO\\·ać na przyszły rok 

Intencye miesięczne do Serca .l czusowego !uh Glosy 
Katolickie z Krakowa, a które się gorąco poleca może 
się zglosić do zarządu wymienionego Tuw. Także i o
płatki do niedzieli są do nabycia w Towarzystwie. 

lie.inowicz, przewodniczący. 

Towarzystwo św. Izydora w Herne 
donosi swym członkom, iż zwyczajne miesięczne ze
branie odbędzie się w niedzieiG. dnia 13 grudnia po 
poludniu o godz. 4, na które się wszystkich czlonków 
jak najusilniej zaprasza, ponieważ będzie omawiana 
sprawa urządzenia ,.gwiazdki". Goście mile widziani. 

Z ar z ą d. 

Wiec w Witten. . 
\Viec Zjednoczenia za\\rodowego odbędzie się w , f 

niedzielę 13 b. m. o godz. 4 na sali p. H:esse. Hauptstr. 
65. Omawiane będą sprawy bieżące robocze, oraz 
organizacyj zawodowej. Liczny udział rodaków z 
\Vitten i okolicy pożądany. 

Zjednoczenie zawodowe polskie. 

Poszukuje od zaraz lub oóźniej odpowiedzialnego 
CZELADNIKA KRAWIECKIEGO 

przy starem zatrudnieniu i dobrej zaplacie. 
Adam Słoma, Bruckhausen, Grilnstr. 10. 

Hru.-~h! 

Z drzewR liśde '"padłl., 

W'ięc biada ci biadt., 

Bo zim;'~. za,wita, 

YIIJ mróz Śniegi ohfitn. 

Odzież kup zimową, 

Tanią i modną 

Przytern dobrą t.rv<alą, 

Za goUnvkę małą. 

Tylko rlohnc kupif'-z. 

I się nie ogłupisz: 
C G a wrona. taniego 

Kntw<:a z Brnclm po1skie~o. , 

G a wron ma krój modny, 

li:mrt\)n t:złek dogodn~·, 

(~awron na.wet z frar.ta 

Zrohi eleganta. 

P o<>pie~zuj JlR ::'1 [aryański 

Po ubiór pnń!--ld 

P nyo<lzit>j si\\ godnie, 

C1J(.•C tanio, lecz modnie. 

Polecnm taktl:e szanownej publicLno8ei ~· BI·uchn i ollolicy mój 

skład garderoby 
inłlt.-·r_, t~. n tA ołlt'łi'iDła,. )ła.łettn.-t.y J ~potlnł..-~ 

Dalej polecam mój skła<l blelłzny., krawatck, poiwzoeh dla niewiast, 
szkarpetki dla mGżc.zyzn. ~7-elki do spodni w różnych ko1orac:b. - Polecam 

także ubrania do hoJJal:it. 
Dziękuję ~zan. Hoclakom .za dotychcY.asowc poparcie n1ego przedsiębior

stwa i spodziewam ~ię, że Hodacy i nadal o mnie nie zapomną 

tł.tan Gaw·t•t)D.~ ·tJ··~~r~ •·~ lil·~a-.v ·ł•~~e~k~ 
ulica Maryańska :d 2412. w Bru c h u, przy k:>$eiele kat o l. 

Zniżenie cen na mięso wieprzowe. --------~--~-------------------------------------------11 
s,n~zeda.h~ od dziś 

~ tyllw z rułodyeh świń: -~ 
Baczność Rodaty na obczvini~ 
a szczególni e w okolicy KirchliliCle. 

OSZĘ 
szanawnem Rodakom, iż sprzedaję 

świeżą tłustą pry,erosłą okrasę funt 55 fen. 
świeżB s~ynki fnnt po 6· • ten. 
kotlety . 1nnt po ti5 fen. 

Poleea.m zarazent 

to w ary mięsne i kiełbasiane 

ll~tpet·ki ~ 
z \Viel. Ks. Poznańskiego po możliwie tanich cenach. 

J ó z e i C h u d z i ń s k i,. 
Hamme, Siidstr. 

MŁODY J(AW.ALER , 
25 lat, chwilov,ro górnik, który ma zamiar później sa- ł 
modzielnie się postawić, posiadający 2000 mr. gotówki 
poszukuje 

Oto my się przekonali o rzetelności p. Zandeckie· 
~o w ta·waracb ko-lonialnych i owocowych, iż ma dr 
nabycia dalego lepsze rzeczy jak w innych skł2dachl 
jako to: orzechy, jabłka itd., wszystkie rzeczy n? 
gwiazdkę ma do nabycia. Tak samo ma wóz de- 1 wyjazdu i do węgli wożenia po cenach tanich, bo il 
ienygów. Uprasza się Rodaków aby się do p. Zan· n 
deckiego zgłosili na ulicę .c 

znane' dobroci i po najtańszyeh cenach. 

Adolf Arlt, mistrz 
l) w Bruchu 

rzeźnicki, 

1·óg tJlicy :M aryańskiej i ul. ~owej. naprzeciw 
składu obuwia p. L. Knbiaczyl,a, \\' blizlwści 

kościoła katolickiego. 

dziewczyny 
oc! 20 lat lub \\·yżej trochę. Majątek pożądany ale nie 
\Vymagalny. Młode panny. które mają zamiar się 
zgodzić wyżej wymienionym wymaganiom, zechcą 
się zglosić do Oberhausen (postlagernd) A. S. 540. 

Za inseraty i reklamy redakcya wobec publicznoścl 
nie odpowiada. 

Bistnarckstr. nr. 10. 

Poszukiwany jest 
T o m a s z Z o·w a tka 

pochodzący z parafii sowskiej. 
Ktoby z Szan. Rodaków wiedziaf, gdzie obecni~ ~ 

przebywa proszę by jego adres donióst do Ekspedrcy 
..Wiarusa Polskiego·· w Bochum. -~ . 

są~ceny we wszystkich otldział4ith mego wielkiego składu . 
.......................................................................... 

Paletoty męskie Ubrania męskie Ubrania dla chłopców Suknia 175 
6 menów mett.eryi domowej m r. 6 mare-k.. 8 marek 5 mr.. 54) t·.-~~-.... 
~Suknia 240 
6 metrów m:1teryi . Noppen" wr 

Ubrania dla chłopców Za-ki-e t-y -ko_s_m-at-e ~8=-=--lu--=-zk~i ~dla---=-ch~łop-co~'w 
••d ~.00 Inart».k ,,d 3 m t•. 75 1n·r. la, 75 m1·. 

Suknia 2'() 
metró ... v rt~ateryi rla m!-: kiei fH 

Suknia .2~~ o 
Iw.; r.. .._,w u ateryi ~rą~owatfj 

Partya czarnych spodni 3~ Partya resztek bukskinu 3-4~~ 
warr•)~ci 6 marek do wy~zukllnia wartości około 12 rnr. weh· 

Suknia 3~u~. ;r.etrów m&feryi szowiotf w ej 

Suknia 4::~. 
Ul'"'! rt, w ma· r-ryi !'7.! •\\< i 11łOWfj 

Suknia 6mr. nowszej 

Wszelka 

konfekcya d a niewiast 
po znacznie zniżonych cen.aeh 

........... e .. lllllll .. iill, 
• UASTROP ,jnaprzeei ew. ~kościoła. 

s 
k 



odzienne pismo ludo\ve d] a Polak6w na obczyźnie, poświe~'one sprcnvom narodu,vym, połit' cznym i zarobtro :vym. 

JJyclodz:ł codzittnoie z wyjątkiem dni po~wi~.~tc:Znych 
t lalałkiem religijnym p. t.: ,,Nauka Ka~plicka" z t~
p•alkłem ~polecznym p. t. "Glos g6rmi~ów i hutm
.. ",j oraz pisemkiem literackiero p. t. "Zwierchtdlo". 
frnJ~lata kwartalna na p~czcie i u Ustowych wy~osi 
1 fil f , 50 fen •• a z odnoszemern do domu l mr. 92 ten, 
wtarli Polski" zapi32ny iest w cenniku poczto\'\rym 

~ pod zn2kiem ,.t polnisch'' nr. 128. 

r~ódl się i 

Bochum (W estfaha), 

racuj l 
Za insera.ty placi się za miejsce rz:{dka droh! c~o druku 
15 rtn., a za cgloszenia zanneszczolle przed inseratami 
4 Of~n. V to cz~sto o~!asza, otrzyma odpo\ ·iedt i opus 
cz ·li rabat. Za tlomaczenie z obcych i"'zykó\V na pol
sk:i nk siG nic płaci. - Listy do rcdakcri. Drukarni 
1 Ksicgarni nulcży oplaci(; i podać w nich dnl•ład.uy 
adres pisz<Jce~o. Pękopisów się nie zwr~.ca. \t Z\ l~ k 
:oresp<J!Idcntów bez ich upoważnieni<! nie" skazuje się. 

903. 
Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajdnią sie pn. u1icv i.[Bit:...eser:-:tra:--~" n;'. 17. - Adl'c'~: .. \\ iaru.- l'ols.ki", Buelwm. 

-~-=-.=r-':.==:..-- .. ~MZ":!.-±E~~~====-----'-' _..;._~~~-::-::fh'"Z=~-- .. q!!!!--.--... --~=--=.:::=::.------__!:__----~~ - ~ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe Ponieważ \\ ięl szuść 1\ob t\\'OrZ;ł te: raz po- rzędzie dni kilka, interc. a handiO\\ e niemieckic 
slowie ludowi, czyli, jak oq~an c.:c:ntrO\\'J' mó \•i. nie z~rskalyby zapewne na tym slusznym od-

m6wić, czytać i pisać po polsku! Nie radykalni, ,, i<;c \\ edtu'r zdanin .. Kóln. Volksztg." wecie. 
jest Polakiem, kto potomstwu swemu coraz trudniej bGdzic (tlllf>O\\ CI lin zacllfJ\\'~~ć do-
.. łemezyć si~ pozwoli! b re stosunki z panY"t po!sk~t- P'l!jrykę ha}~ary-
~ ~ styczną będzie cenrrum Z\\ !tlczalo nie: dla pięk

% wypadków dnia. 
Polacy i centrum w parlamencie. 

Centrowa "Kolnische Volkszeitung" w nr. 
1032 rozpisuje się w artykule pod powyższym 
nagłówkiem o stosunku Kola' polskiego do partyi 
centrum. 

nych oczu I(oła polskiego, lecz ze wzg:lędó\! 
spra\Yiedliwości, , l bL;lizie musiało z \ akzać 
tę politykę samodzielnic bez formalnego brater
stwa broni z członkami polsUci frak~.,;yi. Mimo 
najlepszej woli, trudno będ,~ic partyi centrum po
przeć strormict\\'0, kt(H\.~ z~:ic1a Llu s ych L'Zl' n
k6w posló\\, .iak: I~rcjskiego, I(ulerskic:go i for
fameg-o i w której lewica teraz rozstrzyga. 

Tak pisze .,l(olnischc \'olkszeitmą('. 

TelegramJ . 
B e r l i n. Do parłamen-tu nadesłano wttfo

sek, dotyczący sprzedaży kupiecldch. Chodzi o 
to, aby pod płaszczykiem "wyprzedaży" nie u
rlądzano nieuczciwej konkurencyi. 

ł( o p e n h a g a. Dania uznała nową repu~ 
b1ik.ę panmsk~~. 

L i o n. Liczba streHmjących wynosi prze
sz o to tysięcy. 

L o n dyn. Somalisi, służący jttlw żołnierze 
Najprzód gnie\va się centro\VY organ, iż pol

scy posłowie poz:wolili obrać na stanowisko se
kretarza· parlamentu posła hr. l\1ielżyńskiego 1 
ałe sami przy \vyborze prezydyum oddali białe 
kartki i pDwiada, że gdyby o taldm zamiarze 
byli Polacy partye inne po\viadomili poprze
dnio, owe partye (centntm, liberałowie, konser
watyści), nie byliby zapewne na swej liście Po
łaka postawili. 

\ ' •uisku angielskiero zbuntowali się . 
• rami się zdaje. ż.c O\\ i trz.cj PDSIO\\ic \\' o- ~"'!~::.--.. ----·~!':.--......... -·---

\V dał zym ciągu 'lKoln. Vot Z"'i.tu g" 
"prawowierność katolicką" przypisuje tylko pa
srom centrowym mówiąc, i·ż nie wszyscy posło
wie polscy stoją na tem. samem stanowisku reli
gijnem, co centrOiwcy, czyli innemi słowy, że 
centrowi poslo\vie, to katolicy pierwszej klasy, a 
niektórzy poslowie polscy, to, - wyrażając s.ię 
zacgonem ,,Gennanii" - ,,katolicy mniej warto
ściowi" "minderwertige K:atholiken". 

Dalej pisze ·"l(oln. Volksztg." dosłownie. 
tak: ' 

,,Teraz, l(oJo polskie przyjęło nawet na 
członków· posła Breiskiego, który w ogólności 
stoi blisko stanowiska socyalistycznej partyi 
("I(olnische Volkszeitung'· po''rinna to swe 
na}aowsze odkrycie kazać sobie opatentować. 
~ecł.), dalej posla Kulerskiego, który jako zbyt 
radykalny przed wyborami nawet przez Pola
ków zostaJ odrzucony i wybrany zastal przeciw 
uchwale wladzy wyborczej, wreszcie także po
sła~ l(orfantego, który przez swą, namiętną agita
cyę, dlugoletniego posfa· centr'o\vego w jednym 
z okręgów górrwś!ązkich wysadzi! z siodla. 
(Takie l'zy leje ten "najbardziej Polakom prz~·
thylny" organ centmwy. A jaki on naiwnJ ! 
Przecież 112 Śb7lc11 żvi~ lud p'l't.;ki. p-ose! Kor
fanty jest Po.lakiern, ~.; ięc c.iD bkiejże, pytamy, 
Partyi miatby należe(~? Partya centrum byłaby 
?aturalnie chęmie. cb swego łona g0 przycisnęła 
1 Wybaczyła, że p. LewchG z iodła wysadził, 
gdyby tylko zamirast do J(uf~1 polskiego byl się 
Zgł<>sił do partyi centrum. Red.) 

1 Jeżeli jest pra:wdą. iż prezes Kola książę 
~adziwiłł posla KoriantegG po·wita! jako, pier
Sszego przedstawiciel:l ludu poiskiego Górnego 
lązka'', to należy zaznaczyć, że dawniej polska 

frakcya stała na stanowis u, że Oórny Slążk 
nałeiy P·ozosta\vić partyi centrum." (Na to ()d:
i>O'.\ iadu "\Viarns Polski": Jr>·żel' tak hyło, to ~ 
Dosto\\ il' popełnili wielki bhid. robiąc centrow- l 
Dn: Prezent z Rodaków z Górnego Slązka, nic 

lllaiqt; do tego najnmiejszego pra ~·a. Ten bląd 
te .. az nc.ą !'~wio no - a c.:aly naród polski byłby 
słusznie krok przeci\\· ny pvtępii. .Ze się to en
trowcom nie podoba, to Polaków a11i ziębi ~ni 
Parzy. Zrcszt'l centrowcy pchają się w okohec 
J>ols.kie, gdzie dawniej swych kandydatów nic 
stai'tViałi. Red.) 

czach ludu połskie~(u tylko zyskają przez to, że 
centro\vy organ tak snro\\·o iclt S'ldzi i potępia. 

,,Rhein.-Westf. Ztg.'" powątpiewa o bezintere
sowności centrowej ,.Koln. Yolksztg.'" przy o

ma·wiantu ~praw polstdch. 

ga:nt,, r .. ·•lr_ .ll l,; t.': ) 
setiska Iiberaino-masni1sko-hakat. I~ht.:in.- \Vesti. 
Ztg. '', że ,,jej. ujmo' a nie się za· S lo\\ i a nami nie 
nawidzącj'mi nitmcchv, nic by lo tak z p pelnie 
bezinteresowne, jak to ona nda\Yab." 

.Jubileusz arcybiskupa warszawsłdego. 

Arcybiskup warszavvski ks. Popiel obcho
dzi! jubileusz 40-tei rocznicy swego episkopatu. 
Katolicka ludność dyecezyj, którym czcigodny 
arcypasterz prze\vodniczyl, pośpie zyla z gorą· 
cemi życzeniami w dniu jubileuszu. l(ząd r<lSYi
ski nie stawiał zbytnich przeszkód obdwdowi. 

Poseł I(orfanty kandydatem do sejmu w miej-
sce śp. posła Głębockiego. 

Do ,.Gońca" piszą ze Śremu: ,,\V ostatnich 
dniach na poufnem posiedzeniu wyborców u
chwalono jednogłośnie popierać do ejmu pru
skiego posła p. Korfamego. 

Nadmieniam. iż na O\vem zebraniu było oko
lo 40 oby'' ateli dobrze myślących. 

Powody były tak przekonywające, że 'rszy
s~y obecni przyznali mó\ com racyę. 

Sądzą \V Sremie, iż Środa i \Vrześuia to 
samo nczyni<t. •· 

PHżur ol< ętu. l 
\V maga7.yzwch ·tf~i~lcego \V Devonsorf na 

kotwicy angielskiego krąiownika ,,tłenw~su, 
wybuchł pożar. Powstc..ło\ \\'idh<· ~ · icbc.znil
czeństwo ckspio.zyi, zdołano. jednał na ·'l~L za
łać wodą znaidując1r się ()bok ~kł~d 1T1nnic. i la 

d7.iat o kręto :v ych. Pożar na i 'de t z ru1 u a .. • 

szono , 
1b ·lm? 

L~z, en!lik "De m.'·n·• ' '' w 
v.·ystępuje %a zapro \ adzel!icm n, 
ue ·al i · u: n .i J?:t:.l:Z. rJJoSp~ litej. 

Z po,"zty tlru!l de·. 
"Dziefl. l-'0/ł:." 1 i Z\!: l' rząd lJ ~LLU ł. Y Z8-

czyna po ... yłać ju~~ listy z za~~1anic~· z pc.I. hmi 
ad .. esami 11a .,Ueher c.~uncr · tclle''. Mamy pr1Jcd 
sob~ li t od d<. 1 i' na J)(JL:Zte \' Cicdnno\ u, , 
gub. 1f·CJdzieJLJ-iej, l t6r l e z tło ma ·zcnia n1e 
móg! doj~ć adresata. (JCl by w!adzc poczto\\ r• 

rosyjskie podobnle post ·p ,·~\·a{y z listan i adrc
sowandni po niemit-eku i zatrzymywały je '· n-

, . na o JC% znse. 
Ojciec Baz~'łi przeciw viecom polskim. 
Z Altcne en pod pawyż. ·zym nagl(J\\"J·iem 

piszą nam: 
•• \ 1 nkdzielę 29 listopada odpra \ it tu v 

Al er e l'Jl naboże11 t n polsl lc z. k,,z· 11er:.1 ). 
Bazyli z Dort.nundu. Kiedy O. B. zacząt kaza
nie, uderzył ca~ą Hą na wiece polskie w spra
wie dusipasterstwa i :Rodakó-w, którzy wiece 
te urzc.tdzaj<l, nazy-..; a.iąc to dum~. zarozumiało
. cią, sr.molubst\\ cm itd. Mó\1 ił: lecą do księ
ż.r o łcpsz'l opiekę ducho\ ną a nawet do Rzy
mu, i ulepszają rob-ott; niedowiarkom. Ja sam 
znaJem takiego chłopa, który tak na :viecach 
krzyczał, a do kościoła wcale nie ch-odził. (Pro
szę wymienić nazwisko. Uwaga korespondenta). 
(idy by do mnie przyszedl, posłałbym go tam, 
gdzie stolarz dziurę Z\JSta\Vif. \V da' zym cią
gu ter-o kazania zazn-:l.c.zyl O. B .. że chciał mieć 
kazanie o Matce Boskiej, ale że mu tak kazano. 

Tyle nasz korespondent \ tej spra\ ie. 
Z naszej strony \ ryrażamy zdzi\vienie. że 

O. Bazyli pozwała się powodo\\ ać do naduży
wania ambony '" celu występowania przeciw 
Polakom za to, że na wiecach upominają się o 
Jepszą opiekę duchownq, którą zresztą sam O. 
B. uważa za nic \ ystarczającą. Gdyby O. Ba
zyli był pOJwiedział kazanie o Nu.tce Boskiej, 
bylby zgromadzonych wiernych zbudował, wy
stępvjąc zaś przed w wiecom \ Y\ 'Olał rozgo
ryczenie. Takie rze zy lepiej om· \'ić na wie u 
lub w gazecie. a ambona niech ·Juży do tev.o, na 
LU jest przeznaczona, to jest do głoszenia stowa 
Bożego . 

Nas7.cmu korespond n to\ ·i ?.a' odpowiada
m.'. iż drug~l cZGŚĆ korespondu1 ,_,i mngliby.;my 
a.mie·~ ·i·. ,.o U·ukiadnem zbact~ilit~ ·<.!tj :: r~ , }. 



--------------------------------------------------------------------------------~----------~ 
J\1ówił p. 1(. o opiece duchO\\·nej i jaki brak 

jest duszpasterzy \\ ' takich miejscach, jak n. p. 
Tangermiinde, gdzie Folacy są w liczbie J 200. a 
ksiądz polski tylko raz \V roku przyby\\ a. Nie 
ma się zatem wcale czemu dzi\\rić, jeżeli apie
szalość pomiędzy braćtni naszymi się szerzy i 
coraz to bardziej wzmacniają ' sze·regi czeTWIO
nych, a o k·ościele ani słyszeć nie chcą. Kto jed
nak temu winien? Otóż wina spada na tych, 
którzy nrum st.owa Borżego w języku ojczystym 
nie dają. Dla tego mówca zachęca{ Rodakó"\v, 
aby się starali o opiekę duchcn\·ną, aby potem 
\vina na nas nie spadła. żeśmy się o to nie sta
rali. Na·stępnie mó'vvca· przeszedł .do sprawy so
cyalizmu i tak krytykował, jak na1 · t6 .,kamj·aci 
czerwoni" zasłużyli, a zarazem zachecał do 
wstępo\va:riia do \\rłasnei organizacyi do . "Zje-' 
d'noczenia· zawodowego". . 

Potem wspomnia\\''SZY o mitości sprawy oj-' 
czystej, o obowiązku solidarnej pracy wszy-· 
stkich stanÓ\\" dla sprawy na1~odowej, zwrócił 
się d:o Pokk, których pokaźna liczba na sali się 
znajdowała, aby dziatwie nię , poz.wo.liły stę 
zniemczyć, lecz wychowa1y , ją na: dobrych, 
gorli-vvych Polakó\Y, miłujących gorąco mo·wę 
p-olską. 

Teraz zgłosit się do srowa p. S.remski z Po
znania, n~daktor tamtejszej gazety socyalistytz

. nej, aJe l~oda•CY nie pozwolili przew·odniczące

. mu, aby udzieiił p. Sremskiernu głosu, a p. Ja-e
kei stawił wni·osek, aby socyalistów z.e s4li " "Y

. prosić. :Prze\V'~od.niczący wieca: zapytuje się, kto 
. jest przeciwny, aby socylista S. przema~~iat. 

:\Vstaje większość. Przeciwna strona demon
struje krzykiem i hałasem. By~o ich 26. Kilku 
zbatam·uoonych Rodaków, a reszta nien1cy. 
Przewodniczący w energicznych . słowach po-, 
skrom.ił ich, agd'y na wezwanie, się ni!e uspo
koili. zmL~sH ich do opuszcze.nia lokalu. 

Ody salę socyaliści opuścili, p. I(. wykazał, 
do czego to socyaliści dążą, i zachęcaJ do spel
.niania obowiązków religijnych i narodowych, 
do pielęgnowania śpiewu tak Indowego jak i· ko-
ści.eln ego. · 

Ody · się nikt potem do g losu nie z,gfosił, 
(lziękowa•wszy za liczny udział i zachowanie się 
:spokojne, zamknął ~wiec pochwaleniem Fana 
Boga. Wianrs. 

ł(ray. Towarzystwo św. Marcina w Kray urzą
. ·dzi.to rocr,ne walne zebranie na którem byl także o-

bór noweg-o zarządu. Do żarządu zostali obrani: 
. Przewodnicz<J,c)rm Ant. Kopczyk, zast. lg. Domini

·czak, sekretMzem wr Kukiolcz:n1ski, zast. Józ. Wal
czak, skarbnikiem A. Opolka, zast. J. Konarczak, hi- · 
tJliotekarzem Fr. Pogodzitiski, zast. .M. Gindera, ła
w nikami Florkawski i J. Ciesielski,, chorążym T. Jan-

. ~zak, zast. \V. Klaczyński, asystentami fr. Florkowski 
i fr. Chmielarz, zast. fr. Broda. i P. Cieszewicz, re
wizorami kasy T. Dominiczak i J. Kokot. Daj Boże 
szczęście to .. varzystwu na rok następujący. . Zarząd. 

Rauxeł-Habh1~horst. Sprpwozda11ie z czynności 
.. Sokota". Towarzystwo nasze zawiciżako się dnia 31 

·sierpnia r. ·1902. ·wydział wybrany na \1/ alnem zebra
niu l4 września r. 1902 tworzyli: Marcin Jarczy11ski, 
prezes, Józef Jagódka za.st., sekretarz Jan Lubiński, 
7.ast.. Józef \Vędzi!Jski, skarbnik fr. Wysocki, zast. 
St. I(ur.p, ~ naczelnik \V.fadysraw Kaźmierczak, zast. 
Micha.f Ma.rcinko\vsld, lawnicy Micha.r Mocek i Fr. 
Sza%<J.ta. Na razie dalo się wpisać 37 druhów. Do dnia 
dzisie,isr,ego liczbn. sie powiększyla, bo razem wynosi: 
6~. Zebrali. odbylo się 16. pomiędzy tcmi 2 nadzwy
czajne. Na pierwsze, które odbylo sie 14 v.' rześnia 
utworzy1, ~ie od.dzia% "Kolowników". Zabawy odby
ly się 4. T,().Warzystwo braJo tei . udział' w zlocie o
kręgu \vestfalskiego w I(a.stropie. Cwiczenia odby
\Vaja siG ' 2 ·-razy w tydzie(l, \V e wtorek · i sobotę w 
lokohL w którym się odbywają zehrania tj. ti wdo,vy 
\Nesell i w liabinghorst. Ostatnie walne zebranie od
byto si~ R list ~>pad ? .. t1 <l którem zo~tali. do nowego 
wvd.zi <' ' n obrani: Michał Mocek prezesem, Józef La
gódka zast., Antoni Klemczak sekretarzem, Ignacy 
Piaszczy(Jski zast., Ignacy Pawlak skarbnikiem, lgna
q ' Plonc:r.ak zas.t., Tomasz I\ą,k naczelnikiem, Jan 
liandke zast., la\\' t!(kami Olejnik i Zurawski. Obecnie 
liczba wypta.tnych druhów wvnosi 27, niewyptatnych 
'22. Z powodn powrotu w ojczyste strony i zmiany 
pracy w·ykreślono 16. Ogóltui suma pla<;ących dru
hów wynosi 49. DD kasy wpfynęJ'o do dnia dzisiejsze
go o~ótem 531 mr. 69 fen. Dalej bracia ,.Sokol'y" nie 
traćmy ducha, tylko prr.ez ćwiczenia gimnastycme 
starajmy się utrzymać zdrowego ducha w zdrowem 
ciele. Czołem! Wy d z i a f~ 

Hochlarmark. Sprawozdani.e z CZYlmosct ro
cznej Tow. św. \:Vojciecha w tlochlarmark. Tow. 
zostaJo za1ożottc w pa7..dzierniku roku 1900, istnieje 
zatem 3· lata. \V ciągu bieżącego roku doszlo do li
czby 6? czlonków, z których wystąpilo 13, tJ. 2 PD
szło do wojska, 3 pojechato w strony rodzinne dla· 
zmiany pracy i różnych powodów wystąpilo 8, tak, 
ii Tow. liczy 11a rok bidący 49 czlonków. 

D{)chodu miaXo Tow. 407 mr. 50 fen., rozchodu 
414 n1r. 80 fe11. Niedobór wynosU 7,30 mr., który po
kryty zosta~ z po;wstałei sumy z roku zesz.lego, która 
\.vynosila 57 mr. 60 fen. Pozosta}e w kasie .;;o mr. 
.30 fen. RibUoteka si·Jada siG z 143 książek, z lw)rr~h " 

.31 jest wlasnością Tow., a l 15 \dasnością Tow. Czy
tv lni Ludowych w P oznaniu. Uprasza się szau. cz.fon
k(, ,, -, <.•.by jak najliczniej ko rzystali z czytelni i chętnie 
cznali ksia_żki. Te 50 fen. na czytelnię. to nie wielki 
p!e:niadz, a każ e!~; może cal': rok korzystac z bibliote-
ki. krze piac ducha i nabieraia.c oś\viaty. · 

Towarz,ystwo obchodziło w roku zeszłym w Pier
wsze święto Bożr-'go Narodzenia \}rspólną ,.gwiazdkę", 
~· w pi cd.wsze świ ęto \\' ielkie.inocy święconkę. Dnia 
11 października obchodz. ił'o Tow. 3 rocznice swego 
istPienia, \\. która to uroczvstość 7 sasiednich towa
rr.ystw nas swą obecnością r.a.szczycić. racz:..:!o. Tow. 
występo\vaio z chorą, g\1- lD . .f razy w uroczystościach 
niektt'n·ych brc.1.tnich To\varzvst\v. Dnia 22 listopada 
br. odb}·J\ się obór l10We')!O zarządu, do którego zostali 
\vybrani: .Micha! \Vujek przewodniczącym, Jan Dy
bizba(tski zast., \Vawrzyn Bia.fkowski sekretarzem, 
Wawrzyn Rataiczak zast., \rVoicieclt Matcherek ka
syerem, Andrzej Szkuc1.larek . zast., Ignacy Otulakow
_ski bibliotekarzem, Jan łindy zast., lgnacy Oulcz pro..: 
tokulista, Kasp~ r Matuszczak zast., vValcnty Kaiczyk 
chora,ż:..'m, Piotr Ouban i Antoni Hud:\· asystentami, 
Wojciech Kaczmarek zast., N\arcin · Bazelak i \Voi
ciech WieJebski zast. asystentów. Zebrania odbywają 
się co 2 i 4 niedzielę miesiąca na sali p. V.' einera w 
łiochlarmark-Stuckenbusch. Z ar z ą d. 

Wyrok w sprawie fałszerzv 
soo-rublówek. 

KoJo sądu Okręg.nwego tutejszego krążyly 
7 bm. nd \\'CZesnego ranka niezliczone Uumy. 
Od czasu sprawy o zabójstwo Maryi Wiśnio\v
skiej nie widzieliśmy tylu żądnych dostania się 
do sali daw11ego pałacu PacÓ\\·. 

Miano właśnie po 13 dniowych wyczerpu
jących i zmudnych rozprai\vach oglosić wyrok, 
a zacieka\vienie publiczności \Vzroslo do tego 
stopnia, iż gwoli unikn-ięcia wypadk utak w sali, 
jak i przed gmachem sądowym, musiano powo
rać Straż żandarmeryjną i - sąd·OWą. 

P.o codziennych naradach sąd' o godz. 5 m. 
15 po pot wydaJ rozkaz. wprowadzenia podsąd
nych z sąsiedniej izby, t. zw. aresztanddej. 

Vl prowadzaJą ich pod zcl wojoną strażą wię
zienną, co wywotuje o-gromne. poruszenie wśród 
Humów, oczekujących -od rarra ciekawego wy
roku. 

O godz. 5 m. 20 daje si_ę słyszeć dzwon-ek 
od strony sali nai"d, publiczność powstaje z 
mic}cs, a prze·wodniczący rozpra·wom wicepre
zes Sewastjanow O{l'Czytuje wyrok, którego mo
cą, mmając \\- danej sprawie istnienie Bandy, 
skazał wszystkich ()Skarżonych na ciężkie robo
ty i dożywotnie osiedlenie w Syberyi z pozba-· 
wieniem wszystkich pra \Vstanu, a: mianowicie: 
Glassa. Hertza, Artazo\\'a r Ellenbarnda po 10 lat, 
Pkz:e\vskitego i Hinchę po 8 lat, a Sokuiskiego na 
6 lat. 

\..Yszystkie po\.vódzhva cywilne, a miano\vi
cie Izby Skarbowej. na 500.000 rb., Landau'a
na 14,500 rb. (i Z'vvrot renty paiJst\\nowej na 5000 
rb.), Radzuszewskiego na 39,000 rb. i liorodtysz
cza na 35,000 rb. sąd zasądził w calości wraz z 
procentami (o ułamkach nie piszemy) . 

Jedyn·e tylko powództwo firmy tf. Wawel
bcrg sąd oddaJił. 

Odczyty\vanie- tego wyro! u wywolato tyle 
poruszenia i wrazen, że prezydujący musial 
clT\\rjlę przerwać czytanie. aż nie uspokoi się pu
bliczność, a zwłaszcza cztonlwwie ro.dzi'n oskar
ż:onych. 

Podczas czytania wyroku, niektórzy z o
skarżonych ustać ni·e mogli na nogach, iimi· zn6w 
wprost ch\\~iali się, a ostatnie slowa \\ryroku zlą
czyty się z głośnem łkaniem okrytych tmpią 
bladością Ellenbanda i A1iazo\Ya. 

Inni oskarżeni, choć bardzo przejęli się wy
rokiem, ale wys.fuchali gn z \\ z.ględnym spoko
jem do końca. 

Gdy wypro-wadzono oskarżonych w oto
czeniu zdwoj-onej straży, publiczność gwałtow
nie cisnęła! się do okratowanego omnibusu wię...; 
z:i-ermego, lecz na krótlw· tylko. bo onmłbus pom
knął szybkOl po ulicach miasta, a na · dzi.edzrfJcu 
sądn\vym słyszano dlugo nie milknący ptacz ro
dzin skazanych. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. 

Gdańsk. Vatedand urato'\vany! W nume
rze 284 ,,Danz. N. N." czytamy: Kapela Zeła:zo
górskiego, która dotychczas w ,,Cafe Central" 
koncertO\ .. \<'ała, wygry'\\'ata \\. paniedziatek wie-

. czo:rem '"" nieobecności i bez p-ozwolenia gospo. 
darz a, polskie melodye! Okropnie! Jak nam 
kawiarnik p. BOrasch donosi, została \vskutek 
tego rzeczona kapela natychmiast oddalona. 

Co to za satysfakcya dia tutejszej hakaty, a 

przedewszystkiem, jakie to szczęście dla zagro~ ·ad 
ż.onej niemczyzny. Nie ma co mówić, stara . 

1
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si~na !wi;erd~a liberalizmu, p~zerabia się cora~ Ddz 
WięceJ na prcn\-szorzędną twrerdzę hakatyzmu od 
Jak się dowiadujemy, obecny w ka\V1iarni p. dr. rn· 
K. znal kapelmistrza Zela:zogórskiego, który tak {n 
z prostej nprzejmości zagra./' kilka polskidt melo. ~n. 
dyi. 

Kilku Niemców siedzących przy jednym czę 
stoliku w kawiarni ostentacyjnie opuściło lokal. ~g ! 

Olsztyn. t Dnia 5 b. m. umarł w. Licperdze 
opatrzony Sakram-entami św. emerytowany Pro~ · :k 
łmszcz, ks. Józef Kitt w 67 roku żyda a 42 mku 111u 
kapłaństwa. ·er 

Nlbork. W Koszele'vvach zmart w niedzielę ~~vi 
organista r nauczyciel p. Kraska. Urzędował 1

' 
on Wi tejże parafii. 30 lat i ci-eszyl s.ię ogólllYtn 
smtcunkiem. Liczył lat 85. Niech odpoczywa ~ 
w pokoju! 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Z janikowa donoszą "Dzien. KuL", że ze. " 

brania tamtejszego ,,K.at. Towarzystwa Robotni- · P 
ków: polskich" od czasu 1dedy prezes tegoż To. rn?~ 
warzystwa wystąpił z mową sw10ją na wiecu " 
wyborczym w Inowroda\viu - są dozorowane -sz 
p rzez żan d;uma. ! ! ! t) 

,,Lieb Vaterland magst ruhig sein ! ... '· 
1 Oborniki. W Stomowie wydarzy l się nie- , c 

szczęśliwy wypadek przy krajaniu sieczki. Go- tor 
spodarz Marcin Koza dvstaJ -się prawą ręką po. ZLt 
między marszyneryą, która zmrażdżyta mu rękę. J' I 

W ągrowiec. Kmnisya kolDnizacyjna: kupiła \~ 
Bliżyce w po\viecie wągrowieckim - obejmują- ~ 

720 ' . Z J . • . h dz' USl ce morg, 1 '""e gn1ewo w poW1ectc. c o 1e- . 
skim, obejmujące około 2400 mórg, od p. l(eich- ~raz 
h m 

o,lza za: 400,000 m r. . . nieś 
Gniezno. D·wunastoletni· syn rob. Oawa

cFzifiskiego udał się w niedzielę po południu nad u 
5
. 

jęz.ioro i wszedł na lód, który by l jeszcze za .~ę z 
słalby, aby chłopca utrzymać. Zani·m nadeszła ą. 

h ! . . • t ~ . 1111, pomoc, c 10ptec JUZ u oną1. · ato 
Ostrowo. Odbyla się tu rewizya u p. Stef. . 

~owińskiego, wydawcy "Gazety Ostrowskiej"; ltte 

rewidowano skfad, drukarnią oraz pomieszkanie e~i 
od godz. 10 przed południem. Re·wizya · tnvala 

1
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do późnego ,-,.-iec:;zora. Zabrano kilka książek. acra 

Września. Członek komitetu wrzesif1skie~o ie 
pan Stanistavt Ziołecki, opuścił w ubiegły pome- ~n 
działek o godz. 3 po poL progi wrzes.ińskiego 
więzienia po 8 dniach kaźni, na jaką wyrokiem 
w Gnieźnie, w procesie przeci.w komitetowi 
wrzesińskiemn zapadłym skazany został.. .. Setki 
ludzi zebraiy się przed bramą skazaf1ców w tyl-
nej uliczce na po\\"itanie więźnia, tymczasem 
\Vypuszcz:ono go na wolność przez gmach sądo
wy. O godzinie 8 wieczorem adbyfa się na 
cześć skazatka uczta u p. vVierzbickiego na. sal- ab 
ce pięknie świeżeroi kwiatam'i przybranej. Ka: 
mitet wrzesiński z p. Kościeiskim na czele stawił ię 
się w komplecie, z Poznania przybyt obrońca V• gl 
d r. Dztembowski. ta 

Duchowiet1stwo reprezentował ks. Labędz· !s 
ki, czonek k·omitetu wrzesińskiego i towarzysz ro 
p. Z. z lawy sądowej, obywateli ziemskich bylo l'c 
stosunkowo wiele. . ekl 

Toasty \V7..J1·oszone po<lczas uczty podniosłY as 
nastrój umysłów, a przy ko!lcu u·czty wzrtióst lia 
ostatni toast p. Kościelski ,,Szanujmy się"! ch' 

Gniezno. Nasze franciszkany! W sprawie en 
zabran-ia kościDla pofranciszkańskiego \V Onieź· 'eb 
nie przez rząd prus.ki odbieramy na nasz wczo· rz 
raiszy artyknt, następujące o, 

· wyjaśnienie: ·n] 

l) że 11D\\\O przybywa .iący do kośdol-a po· ia 
franciszkańskieg-o w Gnieźnie ks. Deutsch jest ~~ 
zamialll(YWany przy tymże kościele prebenda· O\\ 

rz.em a nie jak dotychczas \A/ikarem:; ,tr 
2) że ks. Deutsch będzie n tylko dla Niem· Ci 

c ów katolików odprawiał nabQżet~shW>; On 

3) C{) do polskich naoożeństw U ;f'rand· . ~Jl 
szkanów dotychczas \\. kompetentnych rnłei· .a 
scach nic jeszcze nie wiadomo; . na 

. 4) co do tytułu posesyi nie za$zła ~btą4 1e· ~7, 
s.zcze żadna zmiana·; przepf;sanie kośdqła po· 
franciszkańskiego- w Gnieźnie · Qdbylo się do· 1C 

tychczas w regestrach katastralnych. · Q 
Tyle nasz wiarogodny informatQr! · za 
A wjęc io, co \\i teJ sprawie napisały gazetY ~la 

hakatystyczne, zdaje się być pobożnem życte· Ob 
niem ·odnośnych sfer, które jednak p,owino:V ~ '''a 
takich sprawach uspokajać, a nie rozgorycza ht< 
szerokich rna.s ludu. zh 

Ze Slązka czy li Starej PolskL .
1 
.. 

1

~1 
Głogówek. W tych dni'ach zjechało tu, -kołu 

ku radców regencyjnych · i przedstaw•c•e 



dz abr zbadać. czv i o ile sz·osa z Gicgówka 
f{).. 18 " ' . ~ • 

ra i \tocho,,·a tarnuJ_e od~ły\v '~?dY w czas1e po-

r jzi oraz c oby s1ę dar o zrobtc, aby woda.· mia-
az ''l . l-.ik' N t . . h t· mu. rdpłY'' ~zy~ ~- - . as ępme ZJe~. a1 dD ~o-
d .,·ni'k obcJrzec tamterszy nof\vy most. Uznano . 
ta~ j~oglośnie. że most ten mnsi być rozszerzo-

elo. n1'. 
Wirele Na tutejszej kopalni J?Dniósl nie-

Ym ;zęście górnik \Vrona ~ Smił·?'vic. Spadające 
kal. (~Ie potrzaskały m·u {)bte nog1. 
ze, poniszowice. V/ sobotę przyjechał pułko
ro- 'nik z Oliwic do wybi~rki koni. Koń P1Jtkm' nr

oku nderzył posługacza, ulana, rak silnie, iż 
. ~dcrć nas.t,tpi1a natychmiast. Trupa \\"Ziętb do 
elę Iiwie. 
al Gliwice. Skutki nauki religii w języku n:Je

~ckim. Czytamy w "Dzienniku ~lązkim": 
a z d a lek a. l({)respondencya księdza z 

TzeJeck.i·egD zachęca• mnie napisać kilka slów 
,.Katolika".: Jestem misy.onarzem Polaków 

z~-
4 

piaskach "in partibus i nfidelin m", .zwiedzi. 
tm. m wszystkie mjasta i parafie ·katolickie dokoła 

o.. 20 mil i byłD dla mnie ciekawe zapoznać się 
ecu .szędzie ze sztabem czyli gwardyą katolicką 
ane t}'Ch mra:stach. Wiadtomo, że Polacy ze sko

r{)nkamr przychodzą tu w te strony, a z nimi 
. domu ·wracają. Gwardya, sztab, to katolicy, 
Ie- tórzY stale tu ntieszkają. \V tejże g\vardyi nig
o.. z1e nie zapoznałem się ani z jednym Sląza\kiem: 
~- yli t<} wsz,yscy kupcy i urzędnicy z West!alii 

ę. znad Renu. A p•ytając się: ,,Ni·e masz hl Slą-
_la ków," ·Od księdza proboszcza zawsze słyszeć 

l~ą- usiatem: ,,Mit den Schlesiern habe ich triibe 
te- rialirungen gernacht". T() znaczy: ze ~lązaka-

ch- i zrohilem liche doświadczenia. Ślązacy. rze
J ieślnicy i t. d. z Gli\vic. z Raciborza, z Koźla, 

a- ij s4, ale kościola się nie trzymają, z luterkami 
ad ię żenią, a dz.ieci po lutersku wychowy\.\llać ka
z~4 :ą. Smutn~ mi się zawsze ro?iio, gdy sly~za-

a rm, że tu Slązak tyle znaczy. Jako u \Vas ltchy 
f atolik A w czem wina? Jedyni-e ''" udziela-

.;,: itt religii1 św. w języku niemi·eckim. Na zacho-
1.' ie w stronach katolickich ksiądz udZJiela naukę 
/ eligii \\' szkóle już dzie\vięc.i~oletnim dzkciom ... a 
·a te imuczy...:iele. \V każdą niedzielę \V każ;dej 

rafii dla \vszystki.ch dzied do 18 r{)kn w ko
~0 iele są nauki katechizmowe (Christenlehren). 
e- Ą n~ .Slązku? 'Videant consules. - Naprawcie 
0 :a1rczanie religiJ. ·aby nie po\v'Staly gorsze skuŁ-

i, n iż d{JT<l d! . 
Ks. Misyonarz 

na i brandenburskich piaskach. 

Z innych dziełnic Polski. 
na Zakopane. Zjaztl ·dziennikarzy slowiaf1skich 
al- dbędzie się w roku 190~ '": Zakopanem. 
D>- Cieszyn. .Do' : jakiego stopnia 'rozwydrzy! 
rif ię s:uowini·zm niemców cieszy!Iskich. dowodzi 
li· Kłoszony przez ,(,a,~.· iaz.dkę Cieszy(Jską" przy-

ta<! następujący: · Nowozałożonct księgarnia 
z. Iska PDd firmą ,,Stella'' w Cjeszynie w: dobrze 
z rozumia-nym interesie dala. na jed11yni' z wol:

lo l'ch murów· na Saskiej Kępie wypi·sać swoją 
eklamę; naturalni,e w języku polskim. To tak 

fY aszych najserdeczniejszych kluto w oczy a 
'l lianowicie słowa: "Kupujcie u z.łom:ków swo~ 
. ch", iż · postara H si.ę ·w urz.ędzic gminnym, że 
te enże przeslat bezzwł{)cznie księgarni nakaz, a
ź. ·eby po-d karą 100 koron powyższe wyrazY \V 

o-~rzeciągu 24 godzin zamazać kazała. Wobec te-
o, iż podobny nakaz jest bezprawny i przeci
~ny konstytucyi palJStWO\\>-ej, \vniosla ksi·ęgar-

• 1~ rekurs do wyższej \\·tadzy, która niezawo
t ~Je zni·esie rozporządzeni-e powyższych wyra

a· O\\. W każdym razie niniejszy wypadek ilu
.t~uje \\i' spDsób jaskra\\·y stosunki~ naro<lowo-

• ,ctO\ve w Księstwie Cieszyr'Jskiem. Doszło więc 
• • ~(J teg·o, iż Polakowi na prastarej i rodzennie 
~·i '· i ~ kicj zic111icy Piastowskiej nic \\·olno się odez
l' ac dó rodaków sw·oich, mimo, iż konstytucyą 

namy Przecież zawarowane ró,vnouprawnienie 
e· ęzykowe. . 

r- • . I<raków. P{)rwana przez żydów. Sarę Ehr-
10. IChó\\:nG. która ucielda ,·z niejakim Wróblewskim 

~ ct.~mu rodzicó\v w Ra,)..·ic i' wyra~i·wszy s\\·ói 
tY k~1111 ~r Przyjęcia chrztu 'św., _zamJes~kała w za
e· o~dZle Albertanek, żydzi . porwah . \\". sobotę. 
\\' . oło Po!udnia prO\\·adzifa ją sl11żąca zaktado-
~t .~~,do. ~ędziego · śledlcz;ego, ~~ó:y mial. ł.ą P~~e-

_chac z po-vv:odu zRrzuconeJ JeJ prz·ez OJCa k1 a-
~~~e~y. Na tihcy KleparowskieJ tzucili się na 
)~ _zyctzi, otoczyli i ·mimo jej krzyku upro.wa-

·~ '1.17.Jlr I) . ,. · k. . V" · ·o tcya zarządula poszu ~~,,-anla. 

!" 

Wiadomości ze świata. 
Z parlamentu. \\. ·z ,·a r·ek rozpoczGto o

braclr parbm emarnc o ~· dz. l po po;. Pier
\\ szy zabrał glos prz; \\{}d -a sn.:yalistów Bebcl. 
~ry~_rkc.:\\- at przede \\ szy tkiem poniC\\ ieran:ic 
zoln1crzy, dalej nit:d csratcczność obron:r robot
niczej, a w korku '' yrazil zdan ie, że nicdobór 
r: Dkryć winny podatki nałożone na barki ty.;h, 
którzy mają z cze~o p~acić, a nic na robotnikó\\·. 

Kanclerz hr. BiHO\ \ bra-t naturalnie w obro
nQ \\'Gjsko, mówił, że potępia poniewieranie żol
n;·erzy, nie można jednak za wybryki jednostek 
p c t t; piać całego wojska. 

W imieniu Saksonii przem.awiat jej przed
stawiciel Fischer, a \,. imieniu konserwatystów 
hr. Stelb-erg w myśl rządu. 

Z Kola! polskiego przemó\\ i przy obradat..:b 
etatowych poseł dr. Skarży11skL 

Z Chin. \Vybirni urz.ędnicy oś\viadczah\, że 
Chiny zamierzają za\\;rzeć umowę \\- spra\\"ie 
rządó\\ - w Mandżuryi. 1-(z~d chi!1ski przyjmie 
warnnki. jakie 1-(osya: da \\"niej stawiała w spra
\\ ' lC C\"/akuacyi Mandżuryi. f~osya uzna zwie.rz
chnk:t\\·o Chin, ale będzie miała glos doradczy 
w rządz.ie. 

Z Turcyi. Na c p.\ ilnych ajentów dla Mace
donii wyznaczono ze strony AnstryL jeneralnego 
konsula Miil!era, ze strony Rosyi jeneralnego 
konsula De.meru \\. Bcirucic. 

Z Franc.yi. Socyaliści ,,. liczbie o o-to 3000 
pr·otestow·ali przeci\\ ko ilumirmcyi kościołów i 
\vybijali okna '' kościele Notre Da!Tne oraz w 
innych kcśdołach. Po\\ stata bójka, przy której 
6 osób Ddnio.sło rany. 

Z AngHi. \V Anglii przygotowuje rząd usta
wę przeci-w poddanym zagrank:znym. Rząd an
g~ielski przedloży padamcntow·i projekt usta\,·y 
prze-ci\\' obcym pc'Cidan:,-m. którzy stają siG cię

żarem dla pat'ISt\\ a. Pewne szczeg61y n<J\\'e.go 
prolck.tu podaJ sekretarz · stan n w mill'isterstwie . 
spraw zagranicznyd1 \\" mowie, wygtoszone] \\·' 
Shoredich. Projekt odnosi się w pienvszym 
rzQcL?Jie przeciw zagranicznym zbrodniarzom, 
ale obejmie także. żydów, których imigracya do 
Anglii nicp:-yk{)i eodcla\\·na ludność angielską. 

Zoiia. Król \Viktor Emanuel przekazał księ
żnej kabu rskieJ Klementynie lO ODO f r. jako 
\\'Sparcie dLa zbiegó\\ macedoriskich. 
-~ ..... ............ ~!!'MI-.• --~ .. -~----'llł'~~-lll.l_ ....... _.~~" .. "!'!~·~-.....,.. __ ....... , ...... _ ..,., %------.. ~! . .... 

l rótny<h stron. 
Wiemełhauseu. A resz:to\,·ano 11iejakicgoś S.ch.~ 

ldórr wl2mat się do luterskiego kościoła i zanieczy
ści.! o!tarz. Spotka g-o za to zastużona kara. 

Essen. Umarf nagle organista od kościoła św. 
Certrurtv śp. Voss. \v 79 roku ;)::):ci<l. 

Berlin. Powtórzy!iśmr \\ . tych dniach za pisma
n,i nielllieckiemi wiadomość o clraźliwej scenie, która 
nncgraJa się pomiędzy ksęciem Bismarckiem a cesa
r%CIIl Wilhelmem cl11ia 13 marca lf\90 roku. W spra
\vic tej piszs z Monachium lin ,.,.\ugsburger Abcnd
Zcitum(' r1.clwmo z br-1 rdw wi<1 rogodnego źródta: 
,.Be~:;pośrednia po te.i scenie dowiedziałem się szcze
gólÓ\\' o niej do pe\vnej '' ybitnei osobistości, która 
rno)r.ła .dokradnie ooi11tormować się o tem, co zaszlo 
między Bismarcklem a cesarzem. Otóż owa oso
bistość potwierdzi ta. i<.~ k najuroczyści ej, że rozmowa 
b:~.- .ra bardzo g\\'aftowrw.. Bism~nck - wówczas' cho
ry - - ,\rp;esnym rankiem WY\\ o.lany zostar z tóżka do 
cesarza, że bez jego wiedzy porozumiewaJ się z 
Windhorstem, Bismarch: straszllie się rozgniewaJ i tak 
silnie uderzył pięścią w stór, że atrament z stojącego 
na stole kałamarza ro7.pryst siG na wszystkie strony. 

Z Frankfurtu nad Odrą donDszą, że w Eilang 
;,afarnalo się onegdaj na louzie sześcioro dzieci. 
5 dziewczynek i l chłcpczyk, \\. wieku 10-14 
lat. Obecna na miejscu matka jednej z d7iew
czynek rzuciła siG na ratunek i oc.alita córkG o.
raz syna. Reszta uto11ęta. 

Dessau. \V mena.żeryi na Toskar1skim pla
cu pokazywano l O treso\\·auych lwó\v. \V <in i u 
6 bm. weszła do klatki 26 letnia pcgrom.:zyni 
lWÓ\.\ ' fische rD\\·a. Ody jeden z hn'ny stał :-; ię 
upornym i nic chciał przeskaki\\ ać przez cbrQ ;-· ~ 
naklej-011<1 paP,icrem, Fischerc \\ ·a u-de rzyla go k il 
ka razy bicz~m. To tak rczbcst\\ i to h\ a. i:~ się 
rzucił na pogrcmicielkG. powalił jq o podłogę 
i uderzyt łapą tak silnie \\. gto\\·ę, iż mózg wy
prysL .Jeden z pogromców z żelaznym drągrem 
w reku podążył Fische rO'\\·ej na pomoc. Ud'ało 
mu się poskromić lwa, lecz Fischero\va w.przody 
ro7 .... ~zarpaną z.ostala w kawaty. Trzy inne lwy, 
\\"idząc świeżo ściekającą krew ludzką, także si~ 
rozbestwiły, lecz kilktJ sług menażeryjnych zdo~ 
raro je wczas TJ"OSkrcrnić. Dwoje dzieci Fis-che-

. ro'\vej bylo obecnyc:lJ w menażcr)"·i i patrzato, 
jak lwY im matkę ro?;sza.rpy\.,·a~y. \Vśród pu
hhczrwści ua \\ !dok tej sceny powstała straszna 
panrka. ·~ + J ~~-jl 

Nabożeństwo polskie. 
Bochum. 

W kościele klasztornym o godz. 11 po Mszy ~w. 
o-dbywa się co niedzielę i święto kazanie polskie, jest 
także śpiew polski. 

LANGENDREER. 
. . W nic<1zieh; 1.3 grudnia podczas drugiej Ms,~y Ś'\". 
sp!e\\ pt~!ski. Kazanie o godz. 4 po poludnit. i w aiL

dzietę SpO \Viedź ! 
S T O C K E N B U S C H. 

W niedzielę. dnia 13 grudnia odbędzie się uabo
żel1Sc\\'o polskie o godz. 2 po potudniu. 

E W I N G. 
\\' niedzielę, dnia 13 grudnia o godz .. 3 po poL na

bożei'Ist~' 'o polskie z kazaniem. 
E S S E N. 

Dnia 13 grudnia będzie \\ ' Essen polskie naboieiJ
stwo ~ kazaniem o godz. 5 po pol. w kościele św. Ja
na. 

H O ER D E. 
Sposobność do spowiedzi św. jest od czwartku 

rana 10 bm. W niedzielę o godz. 6% jest .Msza Ś\\ - . dla 
Polakó\\·, podczas której odmawiany będzie Różaniec. 
Po po.tudniu tego samego unia będzie nabożel1stwo 
z kazaniem polskim. 

HOENTROP 
Sposobność do spowiedzi św. będzie od soboty 

po południu. \\ nicdzielę po po.fudniu o godz. 4 będzie 
polskie rwbożcr'1 stwn z kazaniem. 

BACZNOŚC! ~ 
J\lam w Altene;ssl.!n kilka domów na sprzedaż, 

r!bo w catości do wydzierżawienia. z których do je
dnego budynku znak1uje się piekarnia z dworna pie
cami, w dobrem po.tożeniu. \Vptaty 1000. -2000 rnr. 
Marcin 1\asperski, Stoppenberg, Provinzialstr. nr. 10. 

·---·---- ,. 

BACZNOŚĆ! 
W niedziulę. dnia 1.3 grudnia odbędzie się w Essen 

v; koociclc św . .Jana nabożeństwo .Polslde z kazarl.iem 
o godz. 5 \\ieczorem, na które się Rodaków l l(oda-
czki uir!iejszcrn zaprasza. Sposobność do spowiedzi 
św, w sobotę 12 tutego od godz. 3 po poludniu i w 
niedzielę od go<.lz. 6 rano. \V: dziat kościelny. 
- ---- ------------------

Towarzystwo św. Antonie~:o w Ober-Styrum 
c'o!losi _ swym_ czi?nkom,_ iż przyszle zebranie .vdbe
(,iz,Ie SIG w lllec\zlclę dn1a 1.3 grudnia punktualnie o 
godzinie 4_ po_ pn!udn_iu. gdyż są bardzo ważne sprawy 
do zatat\\:telua. Po i': ądanem jest. aby się każdy czlo-
nck st.a w t L Ooście mile widziani. z a r z ą d. 

13 A C ZNOŚ C! W A N N E! B A C ZNOś Ć' 
Cr,follkonl T owarzyst\\·o św . .Józefa donosimy u~ 

przeimi_c, i!- \\c _ ni~dziclę 27 grudnia o godz. 4 po pol. 
od~ędzte SrG r_nlcslęcznc :-ehranie. Uprasza sit.; wszy
stktch c;donkmv, a osc}btrwie t:rch, którzy są z sk.fad
k~mi t;~l~~li wi~cej ~ak \.) miesiące. aby się re~.czyli z 
mch UlSCIC, w przccl\\rnym razie przy regulowaliitr 
książek . w _Nowym roku ~ędą musieli być z; Tow. wy
kluczem. Zarazem doiJOStmy nprzeimie, iż Tow. tego
roczna "_Gwi~zd~ę" obchodzi w tę samą nicdzielę 
przez dw: lc_n1e srQ op!atkicrn i jablkami, urozmaiconą 
koncertem 1 teatrem p. t. "Bez wąsa". Początek o 
gotlz. 5. Czło-nkowie ,,·inui się okazać swerni usta
\Yarni, że są w:rnfatni, w przeciwnym razie sn uważani 
za goś.ci: \Vstęp dla cztonków naszego tow. 30 fen .• 
dla gosc1 50 fen. O jak najliczniejszy udział członków 
i gości prosi usilnie 

Z a r z<! d Towarzystwa św. Józeia w \Vanne. 
·~-- __ .,_.,. _____ , __ _ .. _. ... - ----~- ... ~. - ~. ---- --· 

T?warzystwo św. Ja~óba w Sodingen-Bonth~ 
d?HO~I swy1_n członkom 1 wsz:rstkim Rodakom, iż w 
med7:relę drua . 13 grudnia o go<iz. 0 4 odbędz się ze
branie. IW salt zw:rkJ:rcll posicdzclt. pouieważ przyj
dą waz11e sprawy pod obrady i sprawa gwiazdki 
przeto liczny udział pożądany. z a rząd. ' 

OGŁOSZENIE! 
ęaczno~! Caternberg! Baczność! 
Szat\O\\' tJYI11 Rodakom z Catcrnber_g i okolicy do

nosi się, iż w nicdzielę cluia 13 grudnia br. w pol. o 
go:Jz . .1 odbędzie siG zebranie, celem zalożenia pol-. 
sl-oego towarzystwa gimnaszyczne~o "Sokót" w Ca
ter!lberg na sali p. Linnhofchl, ul. Rotthausener Str. 
.,\, drowy_m ciele zdrowy duch, każdy Sokół tęgi 
zu~~ ... ~ ~\'lęc Rodacy, dali do ~oko.ra. przybądźcie jaJ· 
llRJllczuieJ na zebranie i dajcie się zapisać wszyscy na 
czlot1 kÓ\\ Sokoia, a \vtcdy nie będziecie się potrzebo
wali ju ż \\'ięcej rozbijać po niemieckich turnvereinach 
i nie hędt. ie wvm0\\"ki. ż e nie mo. rozrTwki. A zatem 
dali do SDlwla. o jak najlic'l.uiejszy uJziaX w zebra
niu upras7.a się wszystkich Rodaków .a przedewszy-
stkiem mlodzież. Woj. Łukaszewski. 

- -- - - ·· 

"Dom polski" w Bottropie . 
,. \\. dalszym ciągu ztoży!i: Karol Michalik ..f mr., 

\\ 1ktor Led\\'Ołl lO mr., Emanuel Koźmicki 10 mr., 
L. _P. S mr., Teofil Smyczek 7 mr., W. G. 10 mr., Jó-
7.et Richtcr 5 rnr., pewien mlodzicnicc 20 mr., P. G. 
10 rnr .. Karol Paszeneta 10 mr .. J. Sz. 5 mr., Jan \Var
lięga ::i mr.. franciszek 2gol 10 mr., Franciszek Ta
tarczyk ;)0 mr., Wilb. Boczek 10 mr.. lgn. Patas 10 
mr .. .fan Dcmcl ::,o tm., N. N. -40 fen., Lud.wlk Trzoska 
?O mr., .Jnn Tatarczyk 10 rnr., K. K. lO mr., Dziś zlo
:~ ollo 271.40 mr. 

Dotąd z!ożouo razem: 371.40 mr. 
Pieniądze zostaly wysłane na procent do Bankn 

ludowego ,,. K8.towicach. \Vszelkie skladki na ceł 
pov,·yższy posyłać można pod adresem: 

jan Swoboda, Bottrop, feldstr. 3. 

VAT niertziPle 13 ~rutinitt 
będz:le 1{sięgarnia "\Viarusa Połskiego" otwarł 
aż do godziny 7 wieczorem. 



Towarzystwo św. Józefa w Wattenscheid. 
'donosi swym czJ:onkom, iż w niedzielę dnia 13 grudnia 
a godzinie 4 odbędzie się zebranie na którem każdy 
cz!onek jest zobowiązany podać liczbę S\\rych dzieci 
łla gwłazdkę. Ponieważ tylko dla tych dzieci będzie 
gwiazdka szykowana. Uprasza się przeto, ażeby te
go nie zaniechać, na zebranie przybyć i dzieci swe dać 
zapisać do listy gwiazdkowej. O liczny udzial upra-
sza Z ar z ą d. 

Towarzystwo gimn. "Sokót' w Delłwig. 
W niedzielę, dnia 13 bm. o godz. 50 po pot od

będzie się miesięczne zebranie, na które wszystkich 
druhów uprzejmie zapraszamy. Goście mile widziani. 
Czołem! Wydzial. 

l(oło śpiewu "Sobieski" w Herten 
donośi swym czionkom, iż w niedzielę, dnia 13 bm. 
o godz. 4 po potudniu odbędzie się zebranie, a po tem 
lekcya śpiewu. O liczny udział prosi Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. Antoniego w Laar 
P<Xlaje swym czlon'kom do wiadomości, iż w ni edzielę 
dnia 13 grudnia o godz. wpól do 4 po poludniu odbę
dzie. się nadzwyczajne walne zebranie, na którem 
odbędzie się obór now ego zarządu, przeto o liczny 
udzial cz!onków się uprasza. Goście mile widziani 

Z ar z ą d. 

Baczność parafianie z Jankowa Zaleśneg,o. 
Upraszam wszysth:ich parafian z. Jankowa Zale

śnego, aby się jak najliczniej stawili na zebranie, które 
się odbędzie dnia 20 grudnia. Zwraca się uwagę, że 
będzie obieranie chorągwi i zakoftczenie skladek. Do 
komitetu jest wybrany Franciszek Iienig w \Vetter 
nad Ruhrą, Kaiserstr. nr. 14. 
--~3:.-~~~~~!~~~ -: ____________ 'I_ e~~il _ Ma re~ 

J(oło śpiewu "w·andaH w Katernbergu. 
\V niedzielę, dnia 13 grudnia o godzinie l po pot. 

odbędzie się wata~ zt~branie. Uprasza się szanownych 
czlonków, aby się punktualnie sta\vili, bo będą ważne 
spra\VY do obrc:~dowania. O liczny ud.zial prosi 

Z ar z ą d. -------------------------------------------
Towarzystwo św. Walentego w Horde 

oznajmia wszystkim Rodakom w tlo rde i calej oko
licy zamieszkałym, ii~ od czwartku rana dnia 10 do 
16 grudnia przebywać tu będzie k siądz polski i będzie 
sposobność do spowiedzi św. \V sobotę 12 rano o 
godz. 60 jest Msza św. za zmarlych czlonków towa
rzystwa . W niedzielę 13 bm. rano o ~rod z. 6~ jest 
.Msza ś. ula Polaków, podczas której odmawiany bę
dzie Różaniec. Po poludniu o godz. 30 jest polskie 
nabożeflstwo z kazaniem. Podczas Mszy św. przy. 
stępują cztonlmwic Bractwa Róz. i członkowie Tow. 
św. \Valentego wspólnie do Komunii św. Po llfl.bO~ 
żeństwie będzie odeg-rany teatr amatorski na sali 
Katol.-Czeladzi, na cel sprawienia chorąQ.:wi dla Bra
ctwa Różańcowego wszystkich Rodaków z łii:irde, 
DOJ~tmund, Barop, Annen, Asseln, Aplerbeck, o gorli
we poparcie tak dobrego celu mile upraszamy. O naj
liczniejszy udziaJ serdecznie zaprasza 

Jan Parzybok, przew. 

Towarzystwo gimn. "Sokół" w Mengede 
podaje (swym druhom do wiadomości, iż zebranie od
będzie się w niedzielę, dnia 13 grudnia o godz. 0'4 po 
poludniu na sali p. Koke przy dworcu. O liczny u- . 
dzial uprasza się wszystkich druhów, gdyż będą 
ważne sprawy do zalatwienia. Na porządku dzien
nym będzie: l) mowa o zabawie, która ma się odbyć 
w styczniu, 2) o nadesianiu sprzętów dla ćwiczeń. 
Druhowie, stańmy jak jeden, a pokażemy, że "SokóX" 
w Mengede nie śpi ale zbija się w lot. Go5cie mile 
widziani. Czołem. W Y d z i a t 

Towarzystwo św. Wojciecha w Diisseł-Dornap 
donosi swym członkom i wszystkim l(odakom w 
Dornap i okolicy zamieszkalym, iż w ni edzielę 13 
,grudnia o godz. 4 po poludniu odbędzie się walne ro
czne zebranie i obór nowego zarządu. Dalej porzą~ 
danem jest aby ci czlonkowie, którzy posiadają ksi::t
żki z biblioteki przynieśli je ze sobą. O liczny udzia1 
tak czlonków jako i gości na zebranie uprasza 

Z ar z ą d. 
U w a g a : Zarząd oraz rewizorowfe kasy ze

chcą się stawić o godz .. 3 w celu rewizyi książek i 
kwitów z kasy. O punktualne przybycie uprasza 

F i t z, przewodni ,jzący. 

BACZNOŚĆ DRUHO\\TIE I RODACY! 
Towarz~rst\"\'0 !-:~tm!L. •• Sokół" I w Oberhausen 
W niedzie lę , dnia 13 grudnia o godz. 4 po poL 

odbędzie się zebranie miesięczne w lokalu p. Kolter, 
przy nowym rynku. Zachęca się szan. druhów, aże
by jak jeden mąż wszyscy si ę s tawili, oraz "Rodaków, 
1dórzy mają chęć do naszego grona przystąpić, po
winni na to zebran ie przybyć, i dać się na druha za
piS" Ć. 

U \ V 2. g· a : V/ niedz i elę. dnia 20 grudnia odbę
(1.z'e s ię tz..k s:1mo rQczv.e watne zebr anie, na którem 
l :.;dzie obór noweg:o. wydr.i2.Ju, oraz będzie zdane 
~:::;r,)_\'.'c,;r.t~?i1ie i d1r 2.chnnek kasy z C<-J~ego roku. Ze
branie mlh;d.~~i~~ SiG c )!:odz . .:! po po,ludniu w tew sa
mem lolu:du. Zebranie za rząd.ll odbędzie się w tem 
sam dzień o 1-~odz . 3. O liczny udr.i8S w tych zebra
niach up rasza się wszystkich druhów, oraz I(oclakó\v 
z Oberhausen i okollcv. Czoł'em! · .I . Dera, prezes. 

Towarzystwo 5w. Wolciecha w Hontrop 
uonosi swym czfonkom i w szystkim Rodakom w 
łiontrop, iż w sobotę po poJ:uclniu przybędzie polski 
spowiednik i b ędzi e sfuchal spowiedzi, aż do nie
dzieli po południu. W niedzielq po p ołudniu o godzi
nie 4 będzie polskie naboż ef1stwo z kazaniem. To
warzystwo przys tępuje wspólnie do 'Komunii św . w 
Hiedzielę o godz. 7 rano. 

Posiedzenie towa rzystwa odbędzie się zaraz oo 
prlisk iem n abożcli stv. ie.. O .iak ll<l t!ic;.:.flicis;.;v uti.ziat w 
nah~1żt..:t'ls t\v k or~t.~ w po si~JJzc:n;n Ui~r:~s.za Zar;qd. 

Towarzystwo Ś\Y. Marcina w l(ray 
Miesięczne zebratlie odbędzie się dnia Ia. grudnia 

po pal'udniu o godz! 4. Najprzód będzie sktaaka mie
sięczna, wpis na'\\rych czionków i porada o gwiazdce. 
Cz.fonkó\Y uprasza się, aby się wszyscy stawili, po
nieważ rodzice muszą. oznajmić jak dużą familŁę po
siadają z pc)\vodu gwiazdki. O liczny udziaX czlon-
kó\V jako i Rodaków uprasza Z a r z ą d. 

l(cło śpiewu ,,Jedność" w Hamborn 
donosi swym czfonkom. iż w niedzielę dnia 13 grudnia 
Jekcya śpie\vu odbędzie się jak zvq.- kle a zarazem po 
śpiewu jest walne posiedzenie. Jest dużo do zalat
wienia, zar,azem obór nowe~o zarządu. \Vszystkich 
czlonków uprasza się o lic~n e przybycie. On ' ci e mile 
~ni. Zarząd. 

Towarzystwo gimn. Sokół II. \Vanne-Zacb.ód. 
W niedzielę dnia 13. grudnia o godz. 4 po pol. od

będzie się u p. Gerdesmanna łiofstr., miesięczne ze
branie. Prosimy wszystkich druhów o punktualne 
orzybycie, ponieważ mamy k\vartalny ot rachunek. 
Tak samo prosimy tych opieszalych albo i takich, co 
myślą, że są za starzy do naszego grona. .Hej! ramię 
do ramienia. a Z\vycięży sokolska idea. CzoJem! 

\Vydzia.t. 
---,-·····------- ... ---~·-···· -- · ~·- -· 

lliec w 
·wiec Zje.dnoczenia zawodowe~o odbędzie się w 

niedzielę 13 b. m. o godz. 4 na sali p. łiesse. Iiauptstr. 
65. Omawiane będą sprawy bieżące robocze, oraz 
organizacyi zawodowej. Liczny udzial rodaków z 
Witten i okolicy pożadany. 

Zjednoczenie zawodowe po!skie. 

Wiec w Wanne. 
\Viec Zjednoczenia zawodowego odbędziedzie się 

w niedzielę dni?. 13 b. m. o godz. 4 na sali p. Uuter
scheman. Spodziewać się należy, że Rodacy licznie 
się zgromadzą. 

Zjednoczenie zawodowe polskie. 

Wiec polski w lwing 
odbędzie się na pewno w niedzielę. dnia 13 grudnia 
o godz. 4 po poł. w saH wdo-.11ry K.lod.t, zaraz nrzy ko
ściele. Porządek obrad: l) Sprawa opieki dttcho
wnej; 2) Sprawa wychmvan.ia dzieci; 3) Sprawy og:ó!
ne, dotyczące Po-Iaków na obczyinie. O liczny udział 
Rodaków z .Ewing i okolicy uprasza się. 

Baezność mężowie zaufania i 
ezłonkowie, Zjednoezenia zawo

dowego polski.eqo". 
Męźów zaufania proszę. aby zaraz pozbie

rali reszty skladek za rok 1903 i najpóźniej do 
25 grudnia skladki odeslali wraz z numerami 
czlonków. Tak samo proszę. aby każdy resztę 
znacZ1ków do kwitowa n i a składek od es lat Da
Jej upraszam, aby każdy mąż zaufania przyslal 
spis cz.fonków, (tj. pod'o.ć trzeba numery kh) od 
których sklad·ki odbiera i przy każdym napisać, 
za które miesiące składki zaplaciL 

Szan. czlonków upraszam. aby każdy wszy
stkie skladki za rok bieżący zaplacil, ażeby mo
żna zrobić roczny obrachunek. Szcześć Boże! 

H. Sibilski, sekretarz 
w Bochum, Dorstener Str. 29. 

Ba.czność członkowie·· 
.,Zjednoczeniazawodowegopolskie 

PDnieważ w styczni·u odbędZie się 
wtalne zebrm1ie, przeto uprasza się wsz 
czlonkó,v, którzyby pragnęli stawić iakie 
wnioski na wah1em zebraniu, aby je zechcieli 
deslać na piśmie wraz z uzasadnieniem, na 
sekretarza nZjed'ooczenla" (ti. Sibilski, Bo 
Dorstener Str. 29), i to najpóźniej ~o 20 
Tylko te wnioski liczyć mogą na to, że 
pod obrady, które do tego czasu nadsiane 
ną. Szcz.ęść Boże! 

Wydział rady nadzorczej 
,JZjednoczenia zawodowego polsk:iego". 

Na nadchodząc.ą gwiazdkę polecam mój 
zaopatrzony sktad, jako to: ligury św. w wielkilll 
borze, krzyźe, pasyjki, obrazy św. i narodowe 
l}ielniczki~ książ.ki do nabożeństwa, historyczn~ i 
Ug.ijnej treści oraz polecam mój 

wielki skł-ad towari1w galanteryjn 
jako to: skrzypców, klarnetów, harmonik 
szelkó\v, pasków, cygarniczek, portmonetek,' to 
do cygar, brzytwy, noże, tabakierki, guziki 
koszulków, szczotki do zębów, do włosów, do 
uia, do obuwia w wielkim \Vyborze, jako te'ż. 
dobrze odleżale nadające się na gwiazdkę po 
50 i 100 sztuk pięknie opakowane papierosy '" 
gatunkach i tysiące cennych przedmiotów. 
nownym Rodakom i To\varzystawom polecam 
tki na gwiazdkę po 2 rnr. za 100 sztuk. 

Księgarnia polska 'v \\7 anne, 
ul. Bahnl1ofstr. §0 a. 

Józef Danielak. 

Ba.(~Zit.ość! 
Rodacy w Rotthansen i okolicy. 
Polecam na nadchodzącą "gwiazdkę" \V 

skXadzie kolonialnem różne zabawki dla dzieci 
wielkim wybo:rze bardzo tanio. Przedewszysrkieu 
nadmieniam, że mam konie wielkie na biegunad 
strzelby pupki, harmoniki ustne i tysiące innych ;, 
glarnych rzeczy. Dalej polecam wielki wybór fait. 
cygarniczek, tabakierek, tabakę do zarzywania, por· 
tmonetki dla panień i panów. Wielki \\rybór 
lych cygarów w różnych gatunkach, polskie 
sy różne gatunki. Dalej polecam takż e na 
adwento\vy czysty siemienny 

OLEJ, JAGłJY, TWOROG, POLSI(IE POWIDŁA. 
JABŁKA, ORZECHY małe i wielkie 

i wiełe innych rzeczy sporzywczych mam na skl 
Proszę o poparcie mego interesu nie sJowem 
czynem. Swój do swego! 

STANISŁAW MARKIEWICZ 
Rotthau.sen, Briesenstr. 102, przystanek kolei 

~~ Uwiad«,mien.ie~ a~ 
Dziś i jutro oraz '''e wtorek i czwartek sprzedawane będą ·wszelkie 

paletoty i nbrauia, z pewnego zbankrutowanego interesu, po każdej ce·nie. 
Niechaj nikt nie zaniedba kupić sobie coś .z wymienionych r?.eezy~ gdyż w rze· 

c:~~y,~ristości nie można w całej okolicy w· żadnym interesie dostać taniej, jak u 

S. Kleczewskirgo w Herne i Kastropie. 
P.a:~•tytt JUll.łetotów zi:nHnl·ycb~ prawdziwa wartoś<~ l t·• m r., teraz tvlko 7,50 mr. 
JD~n·tyą Jlale ·!·t,l• tów zim.ow,· ~b, prawdziwa \vartość ~2 mr.. teraz t;,lko 12 mr.
P~n·tya c\<ężkicb żakietó;;v zbno·wycb, z ciepłą pods:~~ewką. tylko po 3~~~ 
ł"artya uhra:n n'-ęzkicb. w \vszy::>tkich kolorach t(óo -r wyżPj. 
l%ri ~~ ; Ji:a paJ: t ya Ubraił dla dzieci, Z ciężką Ciei) ł!"l_,_p_O_L-:;-1::--'ż-~e..;\~;.~l:-r..;;;~;,...~ -l-)i_J_t)--11-lr-.-----

- -======= ,~ąnell&ie ~niże·~t.ie een.y. ~----·--··~~~-
~ama;.~z ~ dln n:ężcz~'zn, gy.;oździane, . 4\: .. 50 IDl'.ll Damskie trze \\"lki szmu·ow. i z guzikami tt~fiO nll'· 
rrzewlfn_n_ud;kw}'-'m~row~ll1e.· z, gwozdwtmy ;łl,~O ~r·. D. amsk~e cieple t.r:tewi': i ~.lo_mowe ilt~.~o nrr. 
~ółtr~ewl_ki męsklC, _H: bota l~ezn:1 .ł. J O lm'. l Dams.!ue s'.; Ót OW(' t TZI!Wl <l voclszywane l ,G5 JJl! .. 

~ ę~Jue cwpłc t rzcvnk1 dom<l\\C :1,30 mr .• l ZOO p:wr depiyLlt tl·zu\d~·ÓW ~~la tlzied po ~.f>,MJ uJr 

'li';:ie ł''ika dhra. dzie~ i z ~~.lsi:i-l!Hn.ui i d11J1 Si.nuJ·.o~va.niłt ~pt•c.~ł!lJ,,_~ę do,i{»ki za 1m§ ~taa·c:t1• 

~~~--2<~, -~.::. • .:.~~ 2•-;~ł~ a ~-31~ 
.lł,~J lł Jl!U:. 2,~>1 :mr. 'i:"i(:-;,;-;_ 3 ~.!1-.m ;~. 

osoba kupująca z olnvodu il O n>il otrzy ma. natychm iu::Jt ,~~;wrot ko.sztb v.r podróży. 
:,,1-.:~~~.~ .. '\,~~.'.+.it:_.·~ ... ~, PI .. osze.J \[lol t.11:adrude ~ 11·~ ażat!· "'"' 11u11 e"'•""C "'"!?> md,-;~11. ~.'~'. l1rb ",'J . ~,..,.,.,,.,f;",_ ·,-; _.,.~_pr~~~~t;:;-t 'IV.,,." ..łllł. .Ja..AA\ Jił&..,:..~ v_,...., ll ..u. .w~"' .. "t~ ... ~;.ft~·""J'~ 

Het~ner P"'hnhofstr. 68 S. KleCZB\VSkł Kasb11op, Miinjterstr. 1. 
Od t~:war. ~z do 6whw;d~;i będzie m()j interes cał.ą; niedzi ełę otwat»ty. 

__ , _____________________ ... __________________ _. ...... -· 
,'JIJ>. l'w\~, •'Yk~u.·~ ) \'i!d.t\ · cy~ •) ·i_t;OWhHJ~,--.·, ri,!Y .~.r:. t.nni .Br 1it:.łd w l kj•1lF.t1t . . N"6\~').A.Ó~ .... , 
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Bochum, sobola 12-go grudnia 1903 • 
..........---.. -- ,. 

--_ Reclakcya, Drukarnia i KsiA~arn1·a · ~ · · 'l~ tnf\liiUJe SlQ pnr.y MnltheRerf'.trasse 17 na dole. - .Adre. : \Viarnt' Pol~ld Bochum. 

Mu mer dodatkowy. 

LELUM POLELUM.-
O p w i a d a n i ~~ h t ""' t o r y c z n e z X w i e k n 

nApisał . 

Walery Przyboro w ski. . 

(Ciast dalszy.) 

XX. 
Smierć Wigmana. 

\Vśród upału slonecznego ruszono z po\\ ro
tem ku gościńco.\vi. \Vigmanowi dano konia, z 
pomiędzy zdobytych na jego rycerzach i jechał 
otocZlony dokola Czechami. Lekkie rany, jakie 
otrzymał w nierównej walce, opatrzono mu jak 
umiano i owiązane szmatami. Na końcu oddlzia-
1u pędzono z pięćdziesięciu jeJ·Iców, wziętych 
nad jeziorem, obdartych ze świtek, napór nagich, 
JX>ranionych i pokrwa '" ionych mocno. Szli· s tę-· 

e, kając i jęcząc a1 Czesi im urągali i popędzali ich, 
bijąc drzewczarni od włóczni. 

·Wigtnan jechat ponury i milczący, i, gdy go 
Spicymir kilkakrotnie zaczepiał, chcąc z nim· za
wiązać rozmo·wę, odpowiadał pólsłówkami i 
niechętnie. Posuwarro1 się powoli, dziel1 był 
skwarny a W' puszczy powietrze, nieporuszone, 
przez najlżejszy nawet wietrzyk, by lo duszne i: 
parne. 

Przed' samem poludniem dobito się ·wresz
cie do gościf1ca. Tu S picymir zatrzymać się· 

ier ka2ał i rzek! do \Vigmana. 
- Odpocznijcie margrafie troch G, a potem 

1 

ruszycie z W ladybojem kn królowi Mieszkowi... 
- Co on za król? - mrukną! \Vigman. 

·.- To już nie jest moja, ani wasża rzecz, 
!H eżó margrafie. Tak go nazywają i ja go· też tak zo-
'trc wię;.. Otóż pojedziecie z Władybojem. · Widzi 
cza mi się, że niedługą będ'ziecie. mieli podróż, l:>o· 

Mieszko ze swymi wojakami mnsi być niedale-· 
A. ko. 

dz•l Wigman nic na to nie odrzekł, tylko zlazł, 
yl~ z. konia, zdjąt 'chelm z g!owy1 i połoiyl się na 

murawie w cieniu, żeby spocutć. Spicymir po
dał mu kubek wina, bo Czesi ten napój zawsze 

ekt. ze sobą \vozili żeby się pokrzepił, ale odm6wil. 
i prosil o wodę'. Ody mu jej podano, tmchę męt
ną· i ciepłą, wypił duszkiem, legł na wznak na 
murawie i patrzat się nieruchomy w lazurowy 
blękit1 ro·z.wtes7.ony nad puszczą. 
. Gd'y przeszlo południe i największy skwar,. 
Spicymir kazar Wlad'ybojowi i piętnastu ·woja
kom czeskim siadać na koń. by odprowadzili 
Wigma:na do króla Mieszka. Do margrafa rzek l: 
· ·· - Zyczę wam. margrafie, byście u króla 

Mjeszka znaleźli taką laskę, jaką u mnie znaleź
liście. 

- Ja '·'·as. wojewodo Spicymirzc - za\.\·o- · 
lał dumnie 'vv igman - u- ż.aduą laskc; uie prosi
łem. Nie poddarem się wam i nic poddaję się. 
Chcecie walczyć ze mną. v,otów jestem. 

Spic.ymir ·ruszył ramionami i rzek l: 
- Jedźcie z Bogiem. 
....."_ 'I to wam muszę powiedzieć --·ciągnął 

dalej Wigman _ że i u króla Mieszka laski pro
sić nie· będę. Niech czyni ze mną co chce. 

- A to mi \vszystko jedno! mruknął tro- . 
ch~· już griiewny Spic}mir. dosiadając konia_ i 
rozkazując SW'Oim, by szli za nim. . 

Jakoż wkrótce oba oddziały rozeszły SIG, 
Postępując w: dwie prz~~ciwne trony. Spkymir 
!>OjechaJ dalej na zachód w gh1b pusżczy, a Wła
<lybój z \Vł~mariem i piętnastu jeźdzcami ruszyli 
z PO\vrotem: \Vladybói trzymat się tuż przy 
margrafie i jcźdzoom swoim nakazał 'po cichu, 
by· mieli· baczne nań zwrócone .oko i \Vl razie 
~~by ch~iał uciekać, żeby go ż~ra~ z~uąba.li. 
YV!grnan me wiedział o tym rozkaZie, Jechał mil-
tz · · · ą~y, zadumany, ze spuszczoną glo;wą,: mrocz-

~· :ny 1 chmurny. · · 
... ł Octy już posunięto się na dość znaczną .od-

e~tość i gdy już nie bylo widać oddziału SptcY
~tra, Wigman nagle podniósł glowę, obejrzal 
~tę dokola i zbliżając się do ,Wladyboia, rzek f: 

- \\"bdyboju. jak \\a m s i~ podoba moja 
zbroja, mój hełm i mój miecz·~ 

- lim! - mrukn:.1ł Czech, ogl~1dajqc tu 
· \\·szystko - nie można powiedzieć. piękne .. <\ i 

d<> b re. 
- Chcielibyście ri1ieć je? 
- Czemu nic'? 
Czech patrzał z głupowatym u:miedtem na 

margrafa i rzucaŁ ukośne, chciwe spojrzenie na 
jego uzbrojenie. Wigman przez ch\\'ilę jechał 
milczący, poczcrn rzekł: 

- l tę zbroję i ten hełm złocisty i ten micel 
potężny, \\ szystko to \\ am damję i dodam je
szcze dziesię~ sztuk złotych cesarskich pienię
dzy, jeżeli ... 

- J c żeli co'? pud ch\\ ycił \V ładyb1\i. 
Jeżcli JJOZ\\'Olicic mi uciec. Ja chc.ę \\ ró

cić do S\vego kraju, dnść mi już te i \\ ojaczki. 
A to być nic może - szepnqt Czech -

jakżebym się \\ ytłomac/,yt przed kr6lcm Miesz
kiem i S picymirem ·~ 

- Glupst\\ o! - odparł \\ ig-rnan dano L:i 
mało ludzi, szedłeś \\ olrw. b-oś był zrJużOII~'· ll<JC 

cię zaskoczyła w puszczy i podezus nocy mar
graf uciekL To wszystko jest bardzo proste i . 
nikt ci klamst\\ a nie zarzuci. Z\\ aż jeno, \VI'a
dyboju, jaka piQkna zbroja. Takiej !Ja\\ et twój 

· król czeski. Bol\\t), uic pusiada. 
- Ej, nic kuście mnie, margrafie, bo będzie 

bieda. 
Żadnej biedy być nic może. Poicdr.iemy 

jeszcze trocl1~. potcri1 staniemy sobie z boku go
sc!llca \\. pu5zczy na odpoczynek i przenocuje
my tam. Ludzie i konie lech\ ic 1wgi PO\\ ł<'>CZ<I. 
Sumienia nil tr,.c:ba miu .... , żeby icli i siebie. na 
taki skwar m<;czyć. Staniemy, nocq oddam d 
zbroję, ty mi dasz Ś\\ itkę kmieciq i puścisz wic:. 
Y./szystko zrobi się dobrze. Ct)ż 'VVładybo.iu? 

- Ale ... kiedy ... h<J \\ idzicie, margrafie -
drapat się po głDwie \Vladybój i z pod oka spo
gladał na zbroję. 

- - Mój \V ładyboju - rzek Ilicmicc nie 
chcesz bYm uciekał'? dobrze, nic uctel<n~- Z3.
\'vicdziesz mię do Mies?:ka i nic za to mieć nic 
będzjesz. Ale \vidzisz ... spojrzno ll<l twoich lu
dzi. Toć 011i ledwo żY.i~l. :1 pot po nich spty\\ a 
strugami. Sk\\ ar taki, że ogier\ leci z niebu. Ko
nie ci popadaj({ i ja sam lcd\\'ic żyjG. l{ally mi 
kuczai<1, i jeśli \\~ cieniu, \\ chłodzie nic prze
pędzimy dnia·, trupem mię chyba za\\ iedziesz do 
Mkszka. 

Spocząć możemy i przccz·ekać g-orqco 
- zali\\ ażyt na to \\'tadybój.- Od tego· nic Je
stem• i radbym się \\ cieniu i na chłodzie przc
drzymać. Ale to jest co innego, a co innego u
cieczka twoja, margraiic. I wybij to .sobie z 
gło\\ y, bo ja się na to nic zgodzę. Zbroja pic:
lma, ani słowa, i prżydataby mi się~ ale choćbyś 
ty mi królestwo. dawał, ja mej "iary nic ztamię. 

I'ohrzc, \Vtad~·h· _ill, nir nwnn• ·O czcm 
gadać. Rrccrski i..:sic ~ L z to\\ i ck, ale to \\ sn
stko nie przeszkadza, byśmy oto na tej łqL:zL·c, 
którą tam widać z pośrodl·a drzew, nie spocz~Ii. 
Rcczę za to, że ,iest tam \\·oda nawet. a lllllic siG 
pić chce ogromnie: 

- A mnie niby nic! \V ta!.,:! upał tn it,'zyk 
SChnie, jak Skóra bydi~CC:l. T 10! CO będr,ic. to bę;
dzie. ch{)dźmy na· tG h:lczkę. Je t}. mar~ rafie. 
pO\\ iadam tobie, o uciecze.:~ ani myśl !la\' et. 
Strzec cię każę pilnie. 

To rzektszy obrócil sit; do swokh i kaz~li 
im skręcić na h\cZk<:. której zicl{)_lla, buina tra . 
\\a przeglądała mic;dzy drzewami i "abita Ś\\ Jc
zosczą. \Vszyscy siG tcm bardzo ucieszyli, b iJ 

istotnic b.ylo hardzo goq~o. a podróż po pw
·zcz,ystym gościi1cu. ja ·no przez ·tol'h.:c o· \·i -
conym, wśród chmur h.urzn WZrbijającc~o s~Q z 
pod kopyt koni. byla nieznośna. zwłaszcza dla 

· lud'zi zmęczoqych dalel·imi pochodami, po~ci
. gicm i bit\\ a mi, ludzi źle karmionych. napóJ gto-
dnych i nicwyspanych. . 

W iednej .chwili znaleźli się w ·zy cyna łące 
i rozłożyli się na jej skraiu pod cieniem o~ro
mnych dębó\V' i olch. Konie puszczono na pa
szę i w glębi mokrej łąki znaleziono strumyl·, 
się w komplecie, z Poznania przyby obrońca pan 

dy. l~adość byta ogólna i każdy ,,·yszukawszy 
. sobie dogodne miej cc legł. a większość położ.y

\\ szy :lC;. zaraz z~1 nęia snem ~it;żkim i hamtell
nym. 

( Ciag dalszy nastaoi.) 

~ ozmai.tośc:i. 
ChicaRo. 1.13 rok życia skoricz la w tych 

dniach Mrs. Mary Mac Donald, Amerykanka. 
Ta czcigodna matrona cieszy się przcdzi\\ ną pa
mięcią i opowiadać lubi dzieje da\\rnych czasów. 
\Vidziafa \Vaszyngtona w obozie Vallcy Forge 
i mówi o te_i epoce jak gdyby to był·o \\·czoraj. 
\Vszyscy czlonkO\\·ie jej rodziny pnmarli w·pói
nym wieku, została' na Ś\\ iecic sama jedna. z 
okazyi jej 133 rocznicy urodzin dyrektorowie 
schroniska złożyli jej wizytę i otrzymała wie!e 
podarunkó\v, które składały się głównic z fajek 
i tytoniu. Mrs . .Mat. Donald \\ samej rzeczy 
pali tytoł1 od rana do wieczora od 126 lat! i temu 
przypisuje cudo\\•nq ·S\: ojq długowieczność, 
pr7Tpra\\ iah1c tem z pcwilością o rozpacz w z~r
stkich prt,cci\\' nik ów tytoniu. 

Balum.m pn.cz. Alpy. Kapitan ~rcltcrini ,·yl·o
nat S\\ ó.i Z<lllliar .p.rzcbycia Alp balnPCir. Wpra\\'dzie 
z<:micrn11 to uczynić \\ iilll' 111 ldcrunku. "; potudnia na 
półnl c, z Zenuatu do ,iezicra Konstancyc(Iskic~o, ty111-
czasem pod róż wypadła z północy na pofudnic. 1 ic
nmlt.i wycieczb ta Jest cieka\\ <J. 

Przez kilka ty~odni Spelterini, utrzymuji1CY przez 
te!! czas stosunki ze stacyami mctcorologicwemi Zu
ridw i s~H~lltis, oczekiwał w Zermacic odpowiednic.i 
c!J" i!i llo wz'lotu SWl';;!O bal,>nu, "Stcilc". Dnia l G 
\\T/·c(nitJ, g-Jy S<tdZ(,rJO, ~:c Z~lllicchat już zamiaru, 
Spl'ltcrini zn:;tat n'\\ iadnmiolly, że po calych tygo
dniach IPg!y i śnicg-Ó\\ nastapi stata pogoda. Od -go
t.lziny K rano do j.;o-dz. l robil przygotowauia i "zniósr 

, si~ I1<ll'eszcic JHZ)· działaniu lekkiego po.fnd11io ~1 (\
\\'scl!odnic,.;o wiatru ua wysokość 5 (llkl metrów. Po 
PJ;z,,t ,·ciu uatl \\' aishorn, prąd powietrza zwróci! ha
loJI \\ l<iCJ tulkil przeciwnym od doliny Rodanu: .. ~'tel
ta'· miJH;Ia potężny Mirzabel i pozost~l\\ iając za sobą 
l•Stutnic stoki Alp, po~zyhowata !m \\ '.tocilom. <.lęsta 
m~ł<'. h)kl.,:'l· tw przekór opt}·mistyc::r,nym przepowic
dni•)rn ·meteorologu\\·. p()kr. · wającrt rlizim~ rzeki Po. 
lltliL:nloźliwiął'a wszelkie usilowania w~'lądowania i 
f)(•dn 'l .~! ' i przcpt;dzili noc w g-órnych strefach, .budując 
" tG i ~l\q stronc, na po~~raniczu Szwaicaryi i Vvtocb. 
W 11iedziclc rano, po 20 godzinach 11icprzuwanej żc
glu\!,'i. ZIWI[lzłs~y sie ponad \VallcmLI~da opuścili się 7 

''Y ·oh ości 4900 metrów na pastwiska Chinti, polo-żo
nc o 190U metrów nad poziomem nwrz:l. okofo Big
nansco. ~rNh~ia sz~·bkość biegu wynosila 12 kilome
trów na godzinę; minumcnt temperatury, skonstanto
wane nocn nad śnieżyst{l płas7czyzna. · byto 7°; ma
xtmum osia~niętej wysokości ln lo .1300 motrów. Spel
tcrini i tmv~1 rzysz jego doktór Scilcr, zdołali, p rud 
dostaniem si<; jeszcze między tuu1any mgty, wykonać 
mnóstwo zdjęć fotograficznych. 

esoły kącik.' · · 
· Piękrte nadzieje. -· Geninsz wspókzesny: 

Jestem prtckonany, że moje poczy'e pOdziwiać 
b~da, g'Ll\ ~łcm~acki i Mickie,vicz ji1ż da\'Vi10 bę
dq zapomniani. ·. · 

• Tak. ale nic pienn:i. a~~ to nastąpi! 
'V hotelir. Jegomość do PO ~ lugacza. - Czy 

kto 11ie py-ta( s·G .o mnie? ' 
Nit:. pr_o zę pana nikt!... Był tu tylko je

den pau · i powiedział, ż.e _iah. pana zobaczy, 
to obije kije1i1. Ale nie pytaL · 

G ~a i Gwiazdor. 
Zbiór dramacikó , komedyjek, dyalogów i wi

~owisk szopkowych na ~wiazdkę i lwlcdę. Zcbn..f 
.1. Chodszc\\~sld. Cena ~O fen. z pr1. ·s. 90 ien. Ozi~f
ku to .zawiera nast~pującc Stł.tuczki tea tralne dla do
lllO\\ ·ch i amatorskich tcatrÓ\\": l) ,, \\ ilie Boże~ o 
, · ~l. rod zcnia'· - \\ 3 aktach. p, trzcha t!o odegrania· 7 
c c rosł ·ch osóh i 3 dzieci. Akt l moż.!'a grać osobno. 
.2) •. ( h\·ie~I'Xlk a na ol-cz .~ ;~ nic" (2 żerisld e i l męska 
ro!;:d . . . 31 .Jlisturya kn'>la Herotia" (6 osób). 4) ,,A
i' i (lłhi ' · U role ula tlzi ci). 5) .,<...:. z c·p~.:J· ' przez Sew -
1 ·n<;· Duchi!Isl, ą ( ' r sób t.L 2 żaJ, ó\\·, 3 r~L<;tuszków i 
rn ' !· ··l110\dc} 6.) · .Jiwiazd l·a i (hvia.zdu·. Je śt to 
Ll:talog: pumit;dz\· 2 o .. ·,bami który mozn. zrnicrtić 
st<j~·n\'. nic d} okuliL'7.nośd ( J •• Rob .• czdi: świ~.;toja!·Iski" 
U (>scbyl. ) .. Ztut_ · chleb". \\'csol<l i pouczająca 
1 c me dyjka ł tMą m Ż L odegrać rh!opit'c i d.zicwc7yn
b. nrzelrr:lna za <Jniofc. Oprócz tego ZPajduje się 
' r ·tem dziełku . 1.1 wier~ZY pi'eśni kolendowvch. Po
k.~~.nny usilnie to wyda\vnict\\ o. ktćrre moi..c- się nie- ' 
ma.fo przyc;,~;ynić do-uprzyjemnienia świąt Bożego Na
rodzenia i czasu kolędowego. 

N aby~ można w księj!arni .. Viarusa Polskiego" 
w Bcchum. Adres: "Wiarus Pclski". Bcchum. 



Na ok~py. 
W s pomnienie z 31 roku. 

I cłYi. nad wspomnienia? 
\\' szak to przędza, z łdórej tkać sJę PO'~<V1nna 

przyszłoś.ci ł<arta. - \Vszak to ziarno, które rzuca się 
siewem t!a pkmy jutra ... Wszak to siła doświadczenia, 
z którego "dziś" czerpie przestrogę. zachętę, naukę. 

Z dur martyrologii naszej, z wielkich wspomnień, 
ofiar i słuzby wytrwałej, z takich dat jak rok 31-szy, 
każdemu g:orętsz.e uczuda mitości ojczyzny mające
mu, dQstarcza przes2Jość · niezmiernie wlełe tematu i 
jako mistrzyni życia wiedzie ~:o w ten szlak, na któ
rym i zapał się rodzi i poświęcenie wschodzi' i wy
trwałość nhrdy nie gaśnie. 

Wspominamy rocznicę dziejową - święcimy ją 
uroczyście - szukamy jej daty z upragnieniem, jakby 
święta sercu miłego, a jednak w czynach dla jutra nie 
idziemy bohaterską drogą. W tem wina nasza i w tem 
ów zanik wielkich cnót, które ojców naszych wynosiły 
do poświęceń. 

Inny był duch w roku 31-szym, więc też powsta
nie t·osło w votę$!ę. 

Przed garstk~, IJOWstalą w obronje praw, pierz
chłY puł'ld mosldewskie. 

Warszawa rwąca okowy 29 listopada, zbudziła 
naród i setlei rożłnaityńch przykładów poświęcenia 
zapisała hi'storya na swoich kartach. 

Oto jeden obrazet< z wsp-omniefi 'vyjęty ... 
O siedm mil od \Varszawy - w zie.mi Czerskiej, 

leży wiosl\a Zaborówka. 
Dzie<ł2iczłią w niej wiekowa, siwowłosa pani, sta

rościna Zaleska. 
Gna io, na wieść o wybuchłetn powstaniu, zfo

zvta zaraz ofiarę z klewotów swoidi, ona to ze wsi 
wypra\viła kHku uzbrojonych wł'ościan, ona to 1\aż.de
~o dnia z niepokojem i tt·wogą oczekiwała wieści n 
tem, co się w polu bitwy dzieje. 

W reszcie doszła ją wieść, iż Warszawa sypie o
kopy. Ludzi do pracy potrzebuje, dzień i noc trwa 
robota. 

-Trzeba łudzi! Szepce staruszka 7f>-ietnia. Trze
ba rąlc, trzeba pracy więcej ... 

Dłu~o myślj, ·duma, rozważa, wr;eszcie zwołuje 
do siebie wnuczki młode i pięlme jak kwiaty panienki, 
sprasza kobiety wiejskie, a opowiedziawszy, co się 
dzieje pod 'Warszawą , dodaje: 

- Sypią okopy, aby wroga do Warszawy nie 
wpuścić, aby mu zdobyci-e utrudnić i mato mają po
mocy. 1\UGdzje~~ wsz:vstka dzielniejsza w r.1olu bitwy 
_:_ starcy, kobiety i dzieci ołwpy sypią. 

Po chwm dodaje: 
- A my im pomożemy! I my na okopy! 
-Na to hasło- wszystkie dłonie kobiet i dzew-

.ezqtek podniosły się w górę . 
- Pójdziemv na okopy! wołają żwawe dzielne 

l<obiety i wszystko przygotowuje się do drogi 
A tu mil siedm. 
A tu jest styczeń mroźny - wicher śniegiem mie

·de, mróz oddech ści11a. 
. . . . . . . .. . . 

Idą pieszo - z procesyą wspaniałą. 
Na przodzie dziewczę mate niesie cłtorągiewl\ę z 

"wyszytym orłem, a pod nim napis następujący: 
- Dalej matki, córki, wnucztd, 
- Dalej \Vandy plemie, 
·- Miła praca dla Ojczyzny 
----"- I dla polsld-ej ziemi! 
Za chorągwią idzie 80 ko.-hiet wiejskich i młod

szych i starszycht niosą łopaty, kilofy, wiozą tac7ki. 
Za niemi idzie w towarzystwie dwu wnuczek pani sta
rościna Zaleska, siwo-włosa staruszeczlm wątła ... 

Śpiew chóralny rozbrzmiewa dokoła. 
Warszawa zdumiona na to patrzy. 
Gwardya narodow·a wybie12:a naprzeciw - wita, 

hołdy oddaje, otacza dokoła, jakby strażą i wiedzie 
na okopy. 

Na okopy pszyszły z dalekiej drogi dzielne ko
biety, zabrały się do pracy i bez myśli o spoczynku 
trwały do późna w noc. 

Tak służyły Oiczyźnie kobiety w roku 1831. Ta
kie nam opowieści szepce wspomnień karta i z takich 
przykładów rośnie vi dlugie tata płon wielki i wspa
niały ... 

Na kopy! aby bronić wszystkiego, co R;rozi za
tratą i zanikiem, aby podźwbwąć kraj tonący w nędzy 
materyalnej i' chylący się moralnie ku upadkowi ••• 

.Jeśli wspomnienie wielkich zdarzeń ducha, jat< 
orła w górę unosi, niechże i ten obraz 80 kobiet pra
cującydt na okopach Warszawy podniesie nas. by nie 
do nas stosowaty się słowa Ujejskiego, który wołał z 
żalem ·: 
-Słabe to duchy, marne samoluby, 
SYi'W to ciała, frymarld, rachuby, 
U Fich to "viełkie, co stoi p-rzt.'d twarzą, 
To tylko ciężkie, co na dłoni ważą. 

Lokale zebrań. 
W "Gazecie Toruński'ej" czytamy: Wobec 

nowych wymagań policyi co do świaUa., stawia
'nych latoś na \Viecach \V Osieku i Lipuszu, gdzie 
to 1am.py petroleo-we musia11''0 zastąpić świecami, 
Szanownym Rodakom przypomioom rozporzą
dzenie policyjne, dla ob'\vodu gdańskiej rejencyi 
z d. 7 grudnia 1889: "Polizei-Vernrdnung, be
treffend die: banliche Anlage nnd die innere Ein
.r~chtung von Theatern 1 Circusgebauden und 
offentlichen Versammlungsraumen" . . Ogłoszone 
lbylo dodatek nadzwyczajny do orędow·nika re
jencyi gdaf1skiej (,,Amts Blatt1

'), rok 1889 nr. 50. 
W § 68 dla· s:at do zebralt wyznaczono l 

tnetr kwadratowy na 2 osoby. W § 69 podano, 
iż w salach obejmujących najwięcej 600 osób 
szer()kość drzwi - któ-re na zevrnątrz otwierać 
sfę muszą, wyno,sić powinna (razem) po l me
trze na keżde 120 osób; w sala-ch ·obejmujących 

600- 900 Dsób - po metrze- na· kaid e 135 osób; 
\\ salach obejmujących \>.rięcej, niż 900 osób --. 
po rnetrze na każde 150 osób. Gdy sa'la obejmo
\\ ' ać może wię-cej niż 600 o·sób, drzwi przynaj
mnieJ w 2 śóanach z:na]do\vać się muszą. 

§ 75- brzmi: "DD oświetlenia loka1i zebrań 
oprócz światła elektrycznego i gaz.vwego woi
oo uży-wać tylko olejów roślinnych i sw1ec. 
Olejów' ziemnych (mineralnych) tylko za szcze ... 
gólnym POZ\Vloleniem używać \\rolno. Wystar
czające oświetlenie na prędce (Notbeleuchtung) 
stósownie do bliższego określe-nia władzy poli
cyjnej urządzone być powinno". 

Powyższe rozporządzenie wraz z orędowni
ki~m (Amts-Blatt) dostali so<ltysi, nauczyoiele 
i prDbDszczo\vie. Przyiaciel ludu. 

u nitceniu o~nja. 
vV clnvili gdy C{Jraz ostrzejsze chłody i dłu

ższe \VieczDry tak miłą 'czynią myśl o \vesoło 
trzaskającym ogniu \V piecu lub na kominku, są
dzimy, że zajmującetn będzie dla naszych czy
telnii\:ów, przypomnienie ko-lejnego postępu 

ludzkości ·\v sztuce niecenia ognia, i to bo·wiem 
ma SY\ro·ją historyę. 

Pie rwszym żywym ogniem jaki' się ukazał 
ocz·om czlo\licka, byl niewątpli\v:ie rrożar od 
pio runu, albo wulkan wyrzucający deszcz iskier. 
Os\voiwszy się z grozą tych obraZÓ\V1 czło
wiek nauczy{ się oceniać i zastósowywać do 
więc skwapliwie żar zach\vycony - strzegl go 
\Vięc skwapliwie żar zachwycony- sctrzegl go 
od wygaśnięcia i w \viclu pierwotnych religiach 
czcil jak świętość. W wiekach jeszcze bardzo 
zamierzchlych naucz.ono się już jednak niecić o
giefl d·OWlotnie. Swiadczą o tem stosy węgla 
clmnowego, napotykane przy wykopaniu szcząt
ków życia ludzkiego bardzo cdleg.tych epok 

Ogie(t niecono pierwotnie za pomocą m-e
chanit.zn'ego tarcia o siebie dwóch przedmiotów 
różnej twardości. 

Dn dziś dnia w niektórych naszych okoli
cach jak n. p. ko-io OJkusza, konserwatywni 
wiościanie nasi używai'ą drewnianego przyrzą
du, \V którym, od tarcia kręcącego się w pa
newkach drewnianego, cylindra; powstają iskry, 
zapalających suchy ka\vatek lnu 

Od chwili, gdy czlo,wiek zdobyl sobie śro
dek do ciosania kamieni., mógl rozporządzać 
krzemieniem, którego pożyteczność w niecenju 
ognia niewątpliwie jakiś szczęśliwy traf mu o
kazał. Ciall'o miękcieisze, uderzane o krzemię, 
rozprys'kuje się na jego powierzchni w drobne 
cząsteczki, które rozpalone \V skutek siły tego 
uderzenia 1 <iają iskry. 

PoJ,ożmy obok wi>C;rów, albo suchego, łat
wo zapalnego mchu, a ogiefl gotowy. 
~fikim sposo~~~i~~~:;i;-:;;g~i~f~~ko'ść 
postugi.wala się przez tysiące Jat. W życiu co
dzi ennem p-rzetrwał on do· 1809 roku. w zasto
SO\vaniu do broni palnej do r. 1850. Brofl pisto
nowa liczy dopiero niecale piędziesiąt lat istnie
nia, dawniej w strzelbach skalkowych iskra, 
pmch zapalająca, . powstawala Dd uderzeń 
krzemien-ia w stal. 

W r. 1809' zjawiły się po raz pierwszy zapałki. 
I(aż:da zapafka, czy dawna antymonowa, czy 
siarkowa, czy nainovvsza szwedzka, sl<lada się 
zaw·sze i wszędzie z czterech części: a) z dala 
zapalającego, którem może być siarka lnb fos
for; b) z matery i wybuchającej - zaz\vyczaj 
soli Bertoleta, czyli chloranu potasu, wraz z in
ncmi domieszkami; c) z ciala, szbko chwytające
go ptomief1, jak \vosk lub parafiana; d) z drzewa 
olszo\vego, zamaczanego \V tej parafinie. 

Pjerwsze zapalki jakie wyrabiać zacz~tn, 
składary się z drewienek {)' główce stopionej z 
chloranu potasu i cukru. 

Ludzie nosili \V kieszeni flaszki z papierka
mi amianto-wymi, moczonymi ,,, kwas.ie siarcza
nym•; _przy potarciu o nie zapałki. wybuchał pło
midJ. 

Al e \Viek XIX zbyt lubił \VygDdę, aby mógł 
był poprzestać na tak niedogodnych, a p1'zecież 
niezbędnych przednriotach codziennego użytku. 

· siarka? rzecz bardzo niep~rzyjemna, fosfor? ten 
znacznie lepszy, bo zapala się równie lahvo, a 
dym \V}'daje beZ\\~onny. \N użycie weszly za
pa ł ki fosf.oro\vc. 

L ecz biały na wpóJ przezroczysty fosfo-r. 
-wyrabiany z kości, ciało, tatw·o topliwe, dymłące 
na powietrzu, a w ciemności świecące niebieska- · 
wym ogniem, jest jedną z najwi'ększych trucizn. 

Robotnicy, pracujący wśród d'ymów fo.s:fo·~ · 
rowych. zapadają ua ciężką chorobę. Z drugiei 
zaś strony niebezp-ieczncm by-ło nosić \\- kieszeni 

zapalki, napojone trucizną r zapalające . się z~ fło 
da uderzeniem. . " 

W raku · 1845 Schretel, z białego, trujące 
0 

fosforu, za pomocą siln:ego ogrztY\vanla bez lo.. 
stępu powietrza, otrzyma l i~n:y _fosfor, ctaro . ~~ 
czerwone, tr-u<lno zapalne, meswiecące i nie- p 
szkodliwe. i~ 

Od b
. ' /, 

tego czasu zaczęto wyra tac powszech-
nie używane obecnie zapaiki szwedzkie. W za
pake tej fosforu nie ma wcale. Jest on na PO
wierzchni pudefka, napojonej mię;zaniną z czer. 
wonego fosforu, wody i gumy. Przy potarciu 
czerwony fosf>Or, ogrzawszy się, przechodzi ~ 
bialy, płonie, wydziela tlen z chlorem PO'tasu 
który zapala parafinę. Z pa,rafiny plomień Prze~ !i.a, 

chodzi na drzewo. tY 

Dziś ·więc rozniecenie ognia nie przedsiawia. & 

najmniejszej trudności - trzeba tylko m1eć 00 
palić!... 

Rozmaiłoś(i. 
Milion marek za ogłoszenia zapłacił nie nikt 

inny, lecz tylko Amerykanin. Firma "Wanemat .. ~;; 
ker" w Filadelfii W' Stana!ch Zjed•noczonycb za- ~-c 
warła z gazetą "Philad. I~ekord" umowę, we
dfug której firm.a \Vymieniona ząplaci gazecie 
tej za codzienne ogŁoszenie W"ielkości jednej·, ga
zetowej strony druku okrągły milion marek. Po- le 

nieważ zaś w• Filadelfii, mieście mniejwięcej tak ie• 
'vielkiem jak Berlin, ·wychodzi więcej gazet

1 
a nr, 

firma owa pewnie nie tylko w tej jednej gazecie 
umieszcza ogłoszenia, więc można S()bie wysta- Jl~ 
wić, jakie bajeczne sumy firma owa f\ocznie wy- uz 

daje na ogłoszenia. Wartość reklamy pojęli d{). nou 

brze kupcy amerykańscy i mogą pod tym jak i .1~ 

pod wielu innymi względami s1użyć kupcom 1'
11 

po-lskim za wzór. Nie potrzeba naturalnie millo- Jo 

nów na cel ten ofiaro\vać, lecz każdy kupiec wŁ- ,ra 
nicn \V miarę dochodów cośkolwiek na ce1 ten , 
przeznaczać. Davv·no już i bezpowrotnie bo- ;,~0 

· · ł h l d · zue w'Iem mmę y DWe patryarc a ne czasy, g Zie to 1,0 
kupcowi wystarczylo, jeżeli mial na składzie do- ;~" 
bry towar. Obecnie najlepsze interesa robi ten, Oli 

którego publiczność najlepiej zna, a jedyną d~ogą ~\ę 
do tego są ogłoszenia. Słusznie powicdzial mi- 1ai 
Iiarder "Vam:ierbilt'': "Zkąd ma świat wiedziet 1~r 
że masz dobry towar na składzi-e, jeśli go o tern 
nie powiadomisz". ~(; 

Eski-Sbehir, Pożar vv Eski·-Shehir, w mia
steczku, potożonem przy stacyi węzlowej ko\e\ 
anatolijskiej, zniszczył 1313 sklepów i skladów 
trzy piekarnie, meczet, oraz wszystkie prawie 
domy w dzielnicy greckiej. Ogień wybuchną[ --· 
w bazarze, sklepy były drewniane .i1 stały blisko 
siebie. Z powodu Ramazanu było tam wiele na- lT 
gromadzonych zap?sów, tak, że .ogień mial sie 
cz.em podsycić. Dym by! tak gęsty, że niepo- l,l : 
dobna było zbliżyć się d>O p'Ożaru. Zarząd kole~ ~i . 
anat.Oliiskiej dokładał wszelki-ch staraf1 dla stlu- ;01~ 
mienia ognia, wypuszczono trzy specyalne po- \[i' 
ciąg.i z sikawkami, ale usiłowania pozostały bez· ;Jer 
skuteczne. - Ogień szalal przez calą noc. Stra- 'n 
ty są olłJrz.ymie. - Wielki wezyr polecił tele· !7~ 
graficznie gubernatorowi Kutahyi, aby się udał ~~~ 
na miejsce i zajął się pog.orzelcami. Utworzyt rie 
się też komitet dla niesienia im pomocy. 

l( walifikacyc na subjel{ta. W żadnym za· ·- 
wodzie w Anghi nie są wymagane tak duże z®l· 
ności, jak w knpicckim, przyczem wynagrodze· 
nia bywają nieraz mniejsze od pensyi slużącei. ~rz 
Londy6ski ,,famHy lierald" podaje Ust, wysZY· _ 
dzaiący te stosunki. Kupiec Dglosił w dzienni· 
kach, że potrzebuje stenografa, obznajmionego 
z językiem miszpat1skiem i daje Z?- to 30 szyli~· 
gó\v tygodnio\v·o. Pomiędzy zgłoszeniami znaJ· 
duje się taka oferta: 

"W odpowiedzi na pańskie żądanie, dono .. 
szę, że mam lat .32, ·od lat 15 pracuję w pierwstO"" 
rzędnych firmach, znam \Vszystkie języki, od 
chh'tskiego do volapticka. J es tern nietylko wY· 
trawnym buchalterem, ale znakomitym sten&· 
grafem, przepisy\vaczem 11a1 maszynie, telegra· 
fistą, nauczycielem. Mogę być dyrektorem ban· 
ku, umiem strzydz ludzi i psy, umiem zapraso
\Vywać spodnie, pnwJekać stare parasoie, grać 
w cricketa. Będąc obdarz,ony pięknym wzr&
stern, ma:gę sł1tżyć za de. koracyę pańskiego skle·l 
pu, moja dluga broda mo.że być użytą jako wY· 
deraczka do piór lub mi1Qte!ka do ścierania kUd 
rzu. Mogę przedstawić listy połecające ,0. 
Ch~1berlaina, i tym podobnych znak0imit~5~1• 
Co za\Ś do honoraryum, nie mialbym sunHel1!~ 
prz~jąć pańskiej św~etne1 of~rty i po:zta:~r~1. · '~d{')\~ ~ chl~ba,_ a s1erot --: ctastek. Zarlo:WO c 
m~ .su~~~ sz.yimgtem. ty~admowo, ab~ pan~ ,d~r 
moznosc nf1arowanra ~oo fr. roeztne pat'lsk1 ~ 
kucharce. · ·' j 



~ta-. ·Ba<~zno·ść Opła,tki I 
~ego Już rok piętnasty jak \':yrabiam oplatkł na gwia-
d e dla towarzy~tw polskich na obczyźnie. Nie są 
, o.. -~lakierowane, Jak ]e agenty po domach rattHoszą 
:~ro ~;wtadaj~, że są z K·rak?w~ od _Oiców Jezuitów, ale 
me. l :rowadzaJą takowe z mem~eckiCh fabryk. Opłatki 

'!asneg'O w~robu _PBlecam 1 owa;zystwom PQ 3 mr, 
eth 1 ~. @ !Jczne 1 wczesne zamowieuie uprasza 

e;a: J tł i P O ·l i f S i b i l S k i, 
pO. B O C H U 1'\1... Dorstener Str. nr. 29 
~r- ~·--·------· --

~ici~' N a ;;wiazdk~. 
:asn, , Kto od dz~siaj z~l~upi o_demnie maszynę do szy. 
rze.,:a. otrzyma ? % .ta~1e1, ch o<_: ?f na .o? pi a tę; gotówką, 

1yli w trzecn mws,ącach l.J% tarl!eJ. Karta pac·zto-
. a wystarczy a przy~ędę. 

Wla Z szacunk1em 
C() W A L E N T Y N O 'W A K. 

Altenessen, Bruckmannstr. 8Y.i. 

aezność Roda.cy w Brucbu. 
Ola k?r~~stn~go., zakup11a~ mogę_ teraz tanie! 

,rzed~wac JaK m~ktore w1elk1e sklady i fabryki, 

~
"' ·st w1ęc teraz każ.dem:u da_na sposobność, być u 
_ ~-ego l(odaka dobrze 1 tamo obs.lużonr. 
_ Porlecam: 

cie Wielł<i wybór rozmaitych ciepJych trzewików 
ga- la dz;leci już za 60 fen. i \Vyżej nawet polskie bambo. 

1e rnam na składzie. 
- Wielki wyłx)r cieplo-futrowanych pantofli dla 

iewlast w kolorowej lub czarnej skórze, już za 2,50 
~ a :r. aż do 4,50 mr. 
cie Wielki wybór sukiennych trzewików wvsokich 
ta- Jla niewiast z ~obrą_ \yysoką obsadą z skóry i laku 

u ż za 4,00 m r. 1 wyzeJ. 
Wielki wybór dla mężczyzn wszelkiego rodzaju 

'huwia sznurow. trzewiki jako też kamasze, wysokie 
1a przegubir:, zatem dla każdego pasowne bardzo 
.rwafe już za 5,25 mr. do 12,00 m r. 

Wielki wybór trzewików i butów z 1{WOździamf 
llo- 1o kopalni tylko w lepszym towarze i wyrobie spro-
wi- radzam. · 
ten Mam także polskie buty na sklactzie, które nie· 
bo- :tórzy Rodacy tutaj już noszą i z ich dobroci je ka-

t 
'demu polecają. Pole~am także mój warsz!at w któ-

0 ym wykonuJe rozmaitą robotę pod1u~ m1ary · pod 
·o- ;l'larancyą. Reperacyc robie na życzenie zaraz. Zo· 

en owki dla niewiast już za 1,20 mr. i wyżej, korki 5{} i. 
g~ Męzkie ~ołówki już z~ 1,70-1,90 }Dr. kark~ 60 len~ . 

Oprocz tych tamch cen ktore podaJę, dostanie 
;ażdv odbiorca piękny kalendarz ścienny, jako po
arek na gwizdkę. 

Zatem polecam się szan. Rodal<:om łaskawej pa
nieci, ~c!y będą obuwie potrzebowali, gdyż tylko rze· 
da ie obsługuje 

· Ludwik Kubiaczyk, 
m i s t r z s z e w s k i, 

i\1 a r y a ń s k a u l i c a przy kościele katołickim, 
naprzeCiw sldadu obrazów P. Szymańskiego. 

~-·----· ---------------·-------------

Dla oszc7..ędnych gospodyń. 
• •1·sytamy tylko dobry i trwaly towar za zal.iczkc: 
i~ pocztową.. 

10 mtr. niebielonego barchanu 75 ctm. szerok 

ł . lJ~ mr. 12 mtr. plócienka na pościele w ładne krat· 
el \1 0,40 mr. 8 mtr. inletu na wsypy czerwone i w ró
u- :0\r e paski 6mr. 1 funt .czarnej wdny na p-of1czochy 

1.25 tm. 1 tuziu ręczników 50 >< 110 ctm. \Vielk. 3 m. 
lll mtr. linonu 83 chn. szerok. 4 mr. 10 mtr. linonu 

• ~ieJ\szy Wyrób 6 mr. Derkę do spania 2 funty ciężk. 
a· · mr. Obrós na stól w kolorowe ladne pasy !3D X 
e- :iQ wielk. 1.95 mr. PrześdęradXo ko!oro\ve ladny de· 
l )e11 2 mr. 1 parę kolder na lożka biale. z czerwonym 
l rzegiem 6,80 mr. 1 parę bialycb kolder nadzwyc!.. 

Y IJelk. 7.20 mr. Zamówienia od 25 marek począwszy, 
Scbreiber i Spółka Nast., Herne. 

interes chrześciański. 

Szanownym Rodakom polecam mój 

wielki w. 'bórrozma.itych Inateryj 
~ ~ ~ na ubrania, paleloty i spodnie, m ~ ~ 

które pod gwaraneyą odrabiać h{tdą. 
Dal{'j polecam we wielldm wyborze goto·we ubrania Jaaletot:J' i 

spod':te, ciepłe ża.kiety, gacie, koszule, szliar&•ety, ~ kawicŻki 
•zelkJ, łira·waty, chustki, oraz w-s?.ystkie inne rzeczy dla mężczY;r.n. ' 

Przedew~zv~Stkiem 7.vn-acam uwao·a. na mó1' • ~ 
V b.,. t 

wielki wybór ubrań i paletołów dla chłopców, 
od nnjmniejszydt do największych. 

lło4łacy! sliorzysta_jcie z te.j SJ~osobno~ei. 

Wc•jeieeh A. Po-wa,łowski, 
'" Bnchnm~ .Alleestrasse 13, pomiGdzy pocztą a dwercem "Gussstahl". 

28 lat licz(lcy, posiadajacy .3500 rnr. gotówki, szuka 
dla braku znajomości paf1 na tej drodze 

towarzyszki życia. 
Panny rnai<\Ce chęć Kyjść za mąż, z gotówką ?500 

do 3000 mr., lub posiadający jaki interes. we wieku 
H> do. 25 lat, ;~echcą S\.Ye zg-łoszenia ile możności z fo
tografią nadesiać du ekspedycri "\Viarnsa Polskie~o" 
w Bochum pod literą J. K. R. 1-ł. 

Baczność :Bracia Rodacy f 
Polecam szanownej publiczności w Gelsenkirchen 

l okolicy mój 5kłalrm8bli, 
rozmaitych szaf i szafonierck. piece do gotowania i 
wszelkich rzeczy domowych. Proszę 11llliC jako I\oda-~ 
ka popierać. 

A D A M B A R T K O W l A l(, 
Gelsenkir.ohen- tfiilłen, Wanr1er Str. 243. 

. Rodalwm daie się · także na odpłatę. ' 
·-·~............,_, _______ ,". _, ... -

Księgarnia polska w Oberhausen 
pDłeca książki do naboże!'istwa we wielkim wvborze. 
Zarazem polecam szanownem Rodakom z Oberhau
sen i okolicy m9i olbrzymi ·wybór krzyży róż11cgo 
rodzaju, 'figurki Swiętych Pał1skich, gipsowe i z por
celany, różne oura:%ki metalowe z la!'1cuszkami i bez, 
piękne po\vinszo\vania i wiązarki, polskie ·kalcmlarze 
Maryatłskie. Niedaj każdy sobie jednel{o kupi. U
praszam szau. Rodaków o poparcie rne~o interesu. 

Stanisław Kuśnierek, 
Oberhausen. Marktstr. 11r. 99. 

-~------------

Sr.atlO'A-'!Ielll Rodakom z Bottropu i okolicy do
noszę uprzejmie, i ż z dniem 10 b. m. otwieram w Bott
ropie przy nowem kościele, Wortmannstr. 28 

----- ·li.~ ~ f; t: ~ J• n ł ę. 
Polec~m \Viclld w:rbór książek do uabożc(Jstwa w 

pięknej oprawie, nowenny i książki powieściowe, 
krzyże dre\v!li:l!!C. niklowe, fig-urki za szk~em i bez 
szkła. monstrancyjki, kropielnicki. lichtarze, świeczki, 
róża11ce, szkaplerze. wi<lZarki we \vielkicm wyborze. 
papier do pisania, ołówki i rysiki, zeszyty, piórka i 
tabłicki, powinszowania na imicni11y, noworoczne kar
ty poczto·w·e i rozmaiteg-o gatunku. 

Szanowną Publiczność upraszam o poparcie me
go interesu jako jedynego rodaka w tej branży 11a 
miejscu. 

'** 

1\\ L O O Y K A W A L E R 
25 !at, chwilo\\·o góruik, który ma zamiar później sa
modzielnie siG postawić, posiadający 2000 mr. gotówki 
poszuhuje 

dziewczyny 

oJ 20 lat lub \\ yżej trochę. Majątek pożądany ale nie 
',\ yma.~alny .. 1ytrode ~aH.ny, które mają zamiar się 
z~uctz1c ::·rzeJ \\ynuctuonym wymaganiom, zechcą 
stę z~lostc do Oberhausen (postla~ernd) A. S. 540. 

N a ;-wiazdkę 
~olecan1 ~zanowJt.rm Rodakom, wszelkie towary spo .. 
zywcze. Jako tei i cukry rozmaite i biskwit kolorowy 
na cho_icnkę P? bardzo niskich cenach. Orzechy las
ko~n~ tu n t _30 ten., _orzechy w!bskie funt 2-! fen., jablka: 
n<l)l epsz..; tttnt 20 ten., spekulacye funt 40 fen., jablka 
rrna rozm<1.ita po -!5, 30. 60, 70. SO, 90. za funt. Kawy 
p;:.l\oJl2 od 70 ten., aż do 1,20 za funt. Cukier w kawal
ki runt 2-{ feu., Cukier melony h111t 22 fen. Polecam 
także dobre olllcżalc cy~ara. z polskiej fabryki z Mf
łosta.wia. PudcHw 2.i sztuk (Sienkiewicz) za 1,20 mr. 
Puudlw 50 szt11k (Sobieski) za 2,.30 mr. tal<ie roz-
maite papłcrosJ- , poznai'1skie i drezdc!'1skie w wiel
kim wJ·borze. f-(ozmaitc wina zag-raniczne i niemie
ckie h8 rdzo tanio. Sarnos wino z beczki bardzo do
J,re, liter 75 feu. Wszystkie towary sprzedaję o wiele 
t:.1uicj, jak inna konkttrencya, przeto zwracam uwa~t: 
sz<1.nownym rodakom na po\vyżej wvmienione towa
r.r i pr-oszę o .taskawe poparcie. S\\;Ój do swe~o. 

Z szacunkiem 
f. S i A C H O W S l( I, Gelsenkirchen-Bi~arck. 

Baczność Rodacy w Nlarten i okolicy. 
Wielki los 

\\'YR'n·wa każdy, kto kupuje to-wary w składzie koło
nialn.rm jana Stachowiaka, ponieważ sprzedaje po 
bardzo przystępnych cenach. Wszelki towar pod 
g\\·arancya przcdewszystkiem ua "gwiazdkę". Jablka 
orzechy. pierniki, karmelki rozrnaite~o gatunku 1;óż~ 
Jtc w.ina polsk.ie. c.rgary, papierosy, tylko polkle ty
ne _wuta pol~lne, cyg-ary, papierosy tylko polskie, ty
tonte, tabakt do r;.~ucia, tabaki do zażywania z pol
kto pO\\ ;: żcj \~ ymienic)JlC towary kupuje. 

.Jan Stachowiak. 

Perła 
pomiędzy wszrstkiemi mycU'ami toaletowemi jest do
bre mydło .,Lydia" z fabryki perfum "Lydia" w Ber
linie, sztuka po 25 fenygów. Jedynie ternu mydtu na
leży się uzua1lie za piękny zapach. 

iv\ydJo to nabyć można w "Bazarze Polskłm". 
Aznieszki I<unz w Bitterfeldzie, ul. Burgstr. 44. 

L- maszynę do szycia. --
KieJ2 ,ę_n.kerl 

gwiazdkę 
putl:uo w :u~ moi n n prze 1 tlliot nll,ilep <> r.y i na,i lndniejszy 

czerwony 
niebjesld 
cr.arny 

brunatny 
srebrny 
złoty 

1/• tu n t·~-2ó ,Tt';;~ vg·ó w 
ta.. &l ' 

" " 25 
,, 

" " 30 " 
" " 

35 
'~ 

" " 
40 " 

" " 
[)t f ,, 

~aj lepsza i najtańsza tabaka 
do palenia 

Oldenkotfa w Rees. 
zastępca w Hochum 

Wilh. tloltermann, 

schoenseifena maszyny do szycia od
znaczaja się od wszystkich innyeb fa· 
· brykatów prgaz eleganckie wykonanie 

i nailepszą konstrukcyi. 

Dogodna zaliczka i odpłata. 
=======-====== N a u k a d a rmo. 

Xa życzenie lislążeczka do nauki ]łO polsku. 

.J k _ób Schoenseifen 
nHca Fri-etiriebstr. 8. ROCHU M. n lica. Fł'ierlrieh~1 t·, 8. 

---- --

Księgarnia .,.Wiarusa Polskiego" w Boehum 
polel"a na g~iazdkę Bocłtum, Nibelungt-nstr. nr. 14. 

r·~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~1 ksiaiki wszel~e~orodz~Q po bardzotanich cenac~ 



Łańcuszki do zegarków zlot. dublei od prawdzi
wych niedorozpoznania,- cUugie 25 do 27 ctm. w naj
nowszych fasonach wąskie i szerokie po 2.50. · 3.25, 
4.50, 6, 8, 10, 12 mr. Dia pa!1 dlugie łańcuszki na szyję 
po tej samej cenie. Narodowe dewiski zwieszane 
czerwono-bialą wstążką, duhlej okucie z pięknym me
dalikiem 2.25 mr. Zegarki, kolczyki, broszki, płerście· 
11ie po dotąd niebywatych tanich cenach. Zegarki 
srebrne męskie i damskie od 8,50 mr. Gwarancya 5 
lat. Po odebraniu pieniędzy naprzód przesylka fran
ko. Cenniki darmo. \Vszclkie instrumenta muzy
czne. Medaliki Ojca św. Piusa X po 20 fen. Oznaki 
dla Towarzystw itd. itd. · 

M. s Z C Z E P . A N I A K , Krotoszyn, 
(Krotoschin Bezirk Posen.) 

---~--~-··-------..,..--

Wykonv~'a.rn każdą.muzy~ę 
przy wszelkich uroczys.tościach, 

dentą lub smyczkową wedlug życzenia, takźe z 
Dudami. 

Piotr Kuik, kape'lmistrz, . 
Herne. Neustr.' 83. 

Rodacy. 
Znó\\r zbliża się zmiana k\vartaln, czas więc 

pomyśleć o zapisaniu gazety na styczet1, luty i 
marz~. Spodziewamy się też. iż Rodacy na ob
o-zyźnie ~' pr.z.yszlym kwartale gorliwie zabiorą 
s~ do agitacyi, aby nie było. rodziny polski·ej, 
kroraby bez gazety się obywala. Macie Roda
cy. własną gazetę ,,\Viarusa Poiskicgo", które 
lO. pismo \vternie sluży ludo\vi \V kaidem p()ł'o
żentu. Przetrwałiście iuż niejedną walkę i zwy
ciężyliście, a "Wiarus Po.lski" \V tych wałkach 
21awsze szedt śmiałn przechYi tym, którzy Was 
chcieli- 'Obedrzeć z. praw obywatelskich, kt6rzy 
lud polski chcieli zamienić na pa,robkó\V niejako 
rządowej partyi, centrovv'ei. 

Lud' polski dużo wycierpiał, a pierwsze po-
ciski wrogów·zawsze bywały i ~ywaią dziś ie
sz.cze kierOIWane przeciw organo\lvi \Vaszemu, 
kochani Bracia,przedw !1\Viams-ov,·i Połskie
mu". 

Zadile jednak prześladowania nie są zdolne 
zepchnąć nas z dro,gi, po której kro;czymy, a ce
łem pracy ' ·"vViarusa Polskiego" jest: Wlrwal
ezenie· Połakom · na obczyźnie równouprawni.e
nlia w kościele," wałka z gennanizacyą, obrona 

ew E&NP w~•m•••wBBC przed socyalizmem i wyzyskiem ze strony lm-
Oszczędne gospodynie kupują tylko w pitalizmu. 

::_., :. R Z E P KI domu towarowym Tą drogą · kroczyć będzie "Wiarus Polskł" 
.: . w Herne ul. Neustr. 49. także \v~ przyszłym kwartale, ch-oćby polakożer-

gdzie · 1iajlepiei i najtaniej będą obs~użone. cy, hakatyści, centrowcy,socyaliści itd. jeszcze 
·. ·'·· Polec'am: · · 'bardżiej rtiz dotąd pismlo nasz.e prześlad-owali. 

PolskT"śnialec z czystei okiasy; funt 68 fen. · Wiemy, iż bronimy stusznej, sprawiedliwej 
.~malec pod gwarancyą czysty, funt 49 fen.. .i. s~~; ~ l:"'.'t· eJ· sfiraw· y ... CztlJ·e·my · Sl·ę J'edn· "..,, z lud. e' m 
~Pblskie wino, za litr 80 . fen. ·· · . · · "' -. v '~ 
\VTrtQ. ;,samos", pod ~warancyą czyste, li.tr 75 fen. . polskim, bośmy cząstką · tego ludu, tak srodze 

· :p~t~ki ()lei lnianny, litr l m r.. . ·.· dziś poniewieranego. Z tego też powodu, ·kto 
PolsK.ie cygary, pucle!ko po 1,20 mt. . . ' . prześlad:uje Rodakow naszych, . nas razem z ni-
Mar~aryna, najlepsze fabrykaty, bardzo tanio, bd 39, · 
. _ 1Q,. §.Q, 6Q, 70 80 do_ ?.O fenygów~. · · . . _ . . , mi krzywdzi, a gdy kto "Wiarusa Polskieg<;)" 

Kawę, codziennie świeżo paloną bąrdzo tamo' od 60, 'prze$laduie, godzi tern samem w lud polski na 
'70 80 90 do l mr. · · · · · J.-h y"' · · 

.; <K~ .Vę 1 perlową od 80, 90, 1.00 do 1.20 mr. . . v cz zme .. 
· "Każda osoba kupująca otrz'yq1a przy zakupnte Chcąc iednak skutecznie służyć sprawie . 

r fułita margaryny, lub kawy l kwit. . . . . . narooo\vef, . trzeba starać się, ażeby "Wiarusa 
. : Odbiorcy, którzy kwity . przyniosą z powrotem, . PolskiegoH czytał kazdy Polak na obczyźnie, 
otrzymają pożyteczny sprzęt domowy, jak z porcela- bo· wtedy poczucie narodowe, rozbu@one przez 
ny. z ubioru, fartuchy itd.. · · 

l(azdy . kwit ma wartość 10 fenygów. czytanie . gazety szczerze narodorwei, sta)v'i. sku-
T o wAR Y T L u s z c z o W E. 'teczrty o_p-ór wszelkim zachciankom gennaniza-

Najlepsza wędzona szynka funt 63 fen. . torskim. · · 
l(ielbasa "Plockwurst", funt po 80, 90; 1.00 do 1.15 J11r. · · 
Ser limburski funt po 25, 30 i 34 fen. · Zapisujcie zatem-, Szanowni Rodacy, "Wia-
Se'r holenderski funt po 60 i 70 fen; · rusa Polskiego" ąa styczeń, luty i marzec i .za-

"Ser szwajcarski najlepszy funt 88 fen. c~ęcajci,e zn~}omych i ' sąsiadów, aby oni czy- . 
Wszystkie inne towary, które tu nie są wymie- nili to samo. 

ł1ione, są bardzo tanie i qobre. · 
Polecam . także co tydzieft w 'Środę i czwartek W I A R U S P O L S K l 

świeże żywe wątlusze (Schellfische) po jak najtań-
szych cenach dziennych. · · · 
· · · Zwracam na powyższe towary jako Rodak uwa
gę i proszę o laska we popąrcie, . przyrzekając dobrą 
i polską uslugę : · 

Rzepki do1n · towarowy 
· .. . H er n e. ul. Neustr.-49. · ·· · · ........................aa 

·,· 
-···,·-,\. 

f ! .,.; t •- _t. ~ ~ .. . . ;,~------~----~/_. D 
• '. • - "' 1:1 

.. , . ·. •t ···~ X - ..., 
,' ; \• 't. ' , - .J.~' :".>::, .;.;..,:..,.~. ł ~-~ ~.;:; 

,,,)i~~ . 
.;, · •nJ r ··Baczność amatorzy fajek! 

z ·trzema bezp!atnymi dodatkami, tj.: 
' . .·· . 

N A U I( Ą K A T O L l CK Ą, 

"Głosem gór.ników ·i hutników" 

i "ZWIERCIADŁEM", 
kosztuje na cały kwartał . 

tylko l markę 50 ienygów, 

a z odnoszeniem. uo domu przez listowego 42 
fenygów więcej. 

Od piętnastego do 25 grudnia przyjmują pie
. niądze na . gazetę listonosze, a potem każda po-
czta. · 

W przyszlytn l~wartale otrzymają nasi czy
telnicy . trzy bezl)łatne dodatki: 1) Kalendarz 
ścienny, 2) książkę pt. "Gry i zabawy dla dzieci 
i dorosłych, oraz 3) drugi tomik pieśni pt. ,)Jie-
śni ludowe". 

Ktoby chciał, abyśmy ,,Wiarusa Polskiego" 
· pasylali do Po!ski rodzicom lub krewnym, 
niech' nadeśle 1.92 mr., a gazetę poczcie przeka
żemy. Trzeba nadsyłając pieniądze, podać 'dO·
kladny adres. 

Do zapisania gazety można użyć załączo-
rtego formularza. 

· UiłSpodarstwo l· 

. . . Szanownym amatorom fajek polecam "Berardta 
opat~ntowaQY "odlewek", który potrzebować mCY.lna 
dą_ ka~ą~i dlużej fajki, różni on się tern od innych o-d
lewek, iż posiada naczynie. (jak się .tu widzi na ry
cin.e),. który posiada w sobie tak zwany "Meerszaum", 
który zatrzymuje w sobie wszystkie·• niesmaki tak, iż 
tylko czysty dym się do ust dostaje r nieszkodliwy 
zdrowiu i nie szczypie tak, jak się · zwykle dzieje ·przy 
nowych nie .wypalanych fajkach. Berardta. opatento
wany odl-ewek usuwa te wszystkie niedolegliwości 
i staje siQ·~ przyjemnem nawet dla sla.bych palaczy. 
Charakt~i·ystycznem jest też to, iż zanieczyszczony 
du~iem paleniem "Meerszaum", można 'Y ogniu wy
pc,!ić i napowrót potrzebować - w ogóle odlewek . ten 
się różni i przechodzi swoją doskona.fością wszystkie: 
inne dotychczasowe patenta, a kosztuje tyll\o 1 m r. 1 vr.. KBięst<..Vie Poi.nm'l~kiem, 
Wysylam tylko przęz zaliczkQ pocztową luh poprzed.. w dużej w;\i. gd<~ie knśt:ib1, 
niJi1 nade·slaniem pieniędzy z dolączeniem 30 fen. r:ta · sż~ilła · 1 kóle,i, 7 klm; 'od 
porto.. · . · rninsta,·. lWpcłnie nowe-: · mu-. 
. .·zarazem donoszę moim Rodakom -...v łiabinghorst row~.ne h~1dyr>~d, ł<tdny dom 

i okolicy, iż prz~jmuję mieszkaln"y, 9b.ora i t?todołn, . 
· c- b raz Y d o opraw v 20 mórg •·oli t. kl1•t'Y i 1n·:;~~ 

jak to: wianki ślubne, wiązarki itd. pp niskich. cenach. d omie 1 ·mg. htki i 1 · m~. 
Są, .t~ż u. mnie do nabycia obrazy romaitycb świętych ogrodu, z ·wy.;iewóm 9 l!t~·. 
j fla'rOdOWe, mam także na Sprzedaż książ)(i dO fi3b0• ' żyta, .4 Ctl'. Jl81-:PtliC'y j .J 
żeństwa, sz'kapłerze, różańce, papier na listy i kaien- .mg. konic.zynj·, narhtjące siQ 
darze Maryańskie, oraz dQstarczam pieczę~ie towa- do 'kążdr'go ln·zcd~i~:hiorstvvll, 
rzystwom i prywatnym osobom. O gorliwe p<;parcic · Rp,·zedain ;r, p-owudn oko-
mego przedsiębiorstwa P.roszę rodaków usUnie. licz1H1Ści -pod 'li:ol'v.y~tnymi 

Post bestellungs-Formular. 
Jch bestelle hiermit bei dem I<aise li 

Postamt ein J:xemplc.u der Zeitung \~·ch 
Połski" aus &chum (Zeitungspreisliste 'i28). 
das I. Quartal 1904 und zahle an Abcnn 
und' BesteUgeid 1

1
92 Mk. ·· ellle 

;:.. 
l:l 
"CC~ 

~o o . 
~~~ 
"..!! ~ ~' 
-;Q;}·~ 

·s. ... ·~ 
~"'=' 
~.., 

Obi·ge 1.92 Mk. erhalten zu 
. njgt 

., d. 

Kaiserł. Postamt 

Postbestellungs· Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserlich 

. Postan)1 e in Exem,plar der Zeiiung . Wia 
Połski" aus Bochum (Zeitungspreisliste 'i28) t , ,. 
da.s I. Quartal 1904 und' zahle an Abonneme tJ, 

und' Bestellgeld 1,92 Mk. .,;y 

EJ. 
~~ó 
,J:G.,_'>.Il 
o, 8 
'!;l~=
·; 'J)-~· 

~~i 
~~ 

Obige 1,92 M.k. 
sdieinigt 

.......... , d. 

erbruten zu haben, c 

19031 

• · Kai.serł. Postamt • . . • . 

· .· Postbestellungs-Formttlar. .m 
p 

Ich bestelle · hiermit bei dem Kaiserlicht · 
Postamt ein .Exemp-lar der Zeitung "Wiar żg 
PołskJ" au s Bochum (Zeitungspreisliste 128) l~ · · 
da~s· I Quartal 1904 urud zahle an Abonneme ~ 
und Bestellgeld 192 Mk. 
;;..., 

..§ '~ 
c:;l · O> 

;i;l ;;,; . .:. 

.g~~ 
..... ISl c:) 

.~ ~-~ 
~ .... 

":l "'C 
rĘas 

Obige 1.92 Mk. erhalten zu 
scheinigt. 

.. " ' .. , d. 190:3. 

l(aiserl. Postamt 

Postbestellungs-Formular. . ~ 
. kh bestelle hiennit bei dem Kaiserliche ( 

Postamt ein Exemplar der Zeitung •• Wlarf 
Polski" _aus Bochum (Zeitungspreisliste · 128) lt 
das · I Quartal 1904 und zahle an Abonnemen k 
und Be.stellgeld 1,92 Mk. 
.§. ~ ' 
,.eS o 
~~ ~ e.o o tli Qi 

'='m~ 
"t:! Q.l . 

t; 5.4 .!! 
;:; "=' ~ 
•:> 14 
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Obige 1,92 M.k. erhal1en zu haben, 
s.ch{dnigt 

. .. , d. 1903. 

Kaiserł. Postamt 

Najlepszy 

· Pfł!ski sJna)le 
na chleb. 

Sm~lt>c ten jest. 1-awsv.c świeio wvsm.aion} 
· P.l'zy;jemnJe przyrządzony, '1zt·::-:egóinic. odzJliiCI' 
t:nę prze.z 'lohry smak, orn.:l: dobrą JnkoŚĆ· 

· Uprasza się, lla mój znak ocłtrOP11 • 
. " · zw:Uać, . i ~strZl'gam pr.l'.ed mniejwartośd<lVIY~ 

.-~ ; nasl~tdowmctwami. \Vszędzie , gJy,ie pL'Lkat .Jll A 
'~ .:.:na1~iecn ochronnym jest vvywieszouY~· 13 

JCst tez smalec ten do nuiJycia 

·Karl . Theodor Mu ner, 
Marcin Jarczyński w Habinghorst, · wanm~ami. · · . 
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n:ważali tę garstkę ziemi wolnej za dobry polezą
tek który im' u:O'Z)owoli osw·obodztć całą ojczy
rzm~ - i wzięli się dOl pra~y, aby pręd~ej do tego 
®prowadzić. Król saski pobożny, św1iątobliwy, 
:\.V<Z\Orem byt cfilót i kodlal Pobków, ale i c~n \vti s;;
i}e zrobić nie mógł, bo ·wszystko zależało: od Na
poloona; zresztą musi al więcej przesiadywać w 
SaJksonW, a na sejmy zjeżdżał do Polski. 

Śli'czne bylo w'Ojsko polskie pod' naczelnym 
rwodZJem, mężnym, bohaterski.in księciem Józe
fem· ale w kraju było go tylko 12,000, większą 
zaś ~zęść trzymal Napoleon na sw1oich usluga.ch 
rwe Wtoszech, naid' Rene.m, w Egipcie., w. łiiszpa-
IJ1ii. 

Kiedy tak Napole,on ·zajęty byt sw\Ojemi \rot
nami a król saski sie.dziat w Saksonii - Cl!rcy
ksuąż'ę austryacki· Ferdynand, wkra;cza do Księ
stwa \Varsza\v>skiego z 33,000 wojska r. 1809, 
chcąc niby OS\',~ohodz:ić Polskę od' jarzma Na:1YO'
Ioońskiego. Książę Józef na czele svv'oich szczu
·plych sit zbrojnych, spotkał go pod Raszy,nem, 
ill:iedaleko Warszawy. Stoczyta się \VaJna bit
wa; nasi bohatersko walczyli, lecz choć i'ch po
leg to do 400 i mężny pułkownrk Cypryan Oo
debsld - Niemc0\\n zginęło' dalek>O' więcej i Fo
la!cy ·został] panami poho}awiska. ArcyksiążG 
przyrzekł. że nie wejdzie do Warszawy - z:ta
mar jednak slowo i \vkroczył. Wtedy ks. Józef 
rwkroczyl do Gali!cyi, zostawując obronę Księ.
stwa Dąbrowskiemu. Przestraszyt się arcy
książę i w1 'Samo Boże. Cia~o, nocą. cicha,czem 
WYil~ósl się z. \Varszawy. Kota u w;ozów kaza:t 
sl,omą p-o;obwijać, tak, żeby niJkt nie sp.o:strzegł 
jego zniknięcia. Rzeczywi,śde .mieli nazajutrz 
fniespodz.iankę \Varszav,-iani.e, bo nie ujrzeli ani 
jednego Aus.tryaka w mieśice. Nic mu to jednak 
nie pomogło, bo ks. Józef dostawszy się do Ga
licyi, wit~ny był jak zbawca i1 bez wal1d zdaby
bić ste nmsiaL Oswobddził Lublin, Zamlośr~, 
Sanldo~i:erz i' Lw6w. a wszędzie garnęli się o
chotnicy pod jego chorągwk. Nakonie-c za!ąt 
Kraków, a. co to była za radosna ch\vila dla sta
:rego grold.u króló-w polskich, kiedy ujrzał hufce 
polskie z księciem Józefem na czele - to trudno 
opisać. Była to Jednak ostatnia j.ego zdobycz, 
ha, nadeszła wradom!O·ść, że Napoleon za'warł 
~rozejm z. Austryą. Ta: {)dstąpila Księstwu Zlie
mię Krak{)iwską r Lubelską, oraz po-lowę soli 
w.i~lickrej, ale resztę krain, to jest Galicyę 
v;rschodnią cz.yU Ruś Czerwoną - zatrzymała 

LELUM POLELIJM. 
O p w i a d a n i e b i s t o r y c z n e z X w i e ku 

n.<t.pieał: 

W a.łery Przy·borowsi:ł. 

{CiaS! dalszy.) 
Wignl!an n:ie spał i liczył zapewne na. to, że 

jak w,szyscy się pośpią, lacno mu będzie um
'knąć, ale Władybój postawił przy nim· ~\vóch 
stmtników' i kazał i.m sutowo, by z oka me spu
szczali je1ka. Wobec· tego margraf polożyt siG 
,na n1Ura,wie -i nie śpiąc, bo spać nie mógL po
grążył się ·w smutne i zgryźlhve myśli. Stra.ż~ 
nJ!cy posiadali obok niego na tra\vi-e i z tru<dlnn
ścią ·Wśród skwamego dnia opędzati, się przed 
snem., który ich o.garniat \Vmałem tem obozo
\visku leżała; cisza niezamącona niczem, chyba 
świegotem, ptactwa, brzękiem pszczół i szme
rem l i ści 111a okhach. 

Nagle z tylu, z. głębi puszczy rozlegl'y się 
jakieś głosy, trzask gałćzi i szybkie kroki licznej 
,gromady ludt.l. \:Vigman zerwat się na rÓ\VJne 
n:ogi, zenva:Ji; się i pilnujący go strażnicy i ujtzc
li \vysuwającą się z gęstwiny gromadę ludzi', u
bralnych w szare ś'V1itld, u-vbro}onych w topory 
~\amie'lline. w tuki, macz.ugL Między nimi, a: ra
c.zer na ich czele ukazał' się. w żelaznym hełmie 
na głowk, z {)lbr·zymią maczugą nabijaną krze
m ieJllranm· zmN1Y ,na:m już Sambor. Nie spostrzegł· 
on zrazu, Wigrnana, bo stal trochę ukryty z.a 
drzewem, ale doirza·wszy dwóch Czechó;w, spo
gląiCl!ających na ni·ego z:e zdziwieniem, za-w-olał 
grubym, chrapli-wym głosem: 

- A WY1 co za jedni jesteście? 

- My Cz.esL 
- Aaa! j'azda czeska! prawda! wojewody 

Spicymirn? 
- Tak. 
- A jest tu \\l'Oj e woda ? · 
- Ni~, wojewoda posz,edł dalei. 
-- A któż wami dQwodzi:? 
- Władybói. 

sobie. Tak to Napole:on glaskał naszYch WTo

gów. \Vrócit potem ks. Józef z wojskitem da sto
lky, która mu przygotuwa'ta \vspaniałe prz:yię
cie, bratny tryumfalne; nad jedną święcił napis: 
,,Tędy Jan III wracał z pdd Wiednia". 

Niedługu potem zerwały się przyjaZJne sto.
su:nki cara Aleksandra z Napoleonem i ten .wy
dał mu wojnę. W r. 1812 zebrał olbrzymią ar
mi·ę, złożo~ńą z podbitych narlodóWi i dążyt przez 
viemie polskie na Mosh:wę. Polarkom no~Vve za
jaśniały nadzieje, a si1y zbrojne polskie, wzro
słe do 80 000 pod księciem Józefem to'"\.V:a:rz:yszy
ły Napol~on~wi. Polacy \Vszędzie jaśnieli mę
stwem i karniością nad wszystkich innych, jak 
im to sam Napoleon później przyznał. - Pod 
Smolef1skiem takich cuGów waleczności doka
zywali, że sami Prancuz.i mówili, iż .kto. tego nie 
\vidzia.l -- nie tl!w,ierzy. Bóg \Vszakze ttt'e pobło
gosławił Napoleo·nowi, którego pycha uwii?d-ł~., 
że się targną! na Ojca św. i klątwę na s1eb1e 
ściągncd wo.iuiąc z. Kościokrn. Oszukany .. pod 
nmramt Mdskwy którą satrnii Moskate spallh -
w odwrncie poniósł stretszliwą klęskę wśród 
mrozów z:imo\vych i gl.ol(:l'u, i sam dchaczem 
wródł do Paryża. \Vszystkie nasze nadzieje 
spe.łz.ły znó\v~ na niczem - co więc.ej - padliś
my ofiarą, bo l(s-ięsh\'10 Warszawskie zostało ~v 
calości zabrane przez Moskali: Napoleon zguib1ł 
siebie i do na5zej się zguby przyczynił, że dzia
łał niesZ'Czerze i z nami i ·z. \Vl,ogami' muszymi. 
Prz:e'deż mimo t'o, Polacy jed:ni pozostali mu 
wierni do końca, wielbiąc jego geniusz wojenny 
- ufni W' jego im nam. przychylność. Książę 
Józef z wojskiem przedarł się do Saksonii, g<.tzie 
cesarz I"rancuz(nv walczyi j-eszcze z. Prusam1 i 
z Austrya. W ostatniej klęsce jego, pod Li,p
sbem r. l813, zgi'nąl i nasz książę Józef, zasła
niając odwrót francuzbw. Trzeba im było 
prz.ejść przez. most na Elstrze; ks. Józef już .z 
trze~ma śmierte~nemi ranami pilnowa;.t tego prz:eJ
śda, póki mostu nie spalono, i sam m.u'siat. się iuż 
\Vptaw puścić rzeką zd:wom:a adjutantamr. \Vte
dy to omdlał i spadł z k·onhu w nurty Ełstry, ~ 
której wydobyto go już nież~vego. Król saski 
zo.stat oscvodzany w niewoli "\.ve. \\"las.nym Lip-
sku. 

Po abdykacyi Na.pole-oh.a, ułani polscy to-
warzyszyH mu \V wygnaniu na: wyspę Elbę, a 
pułk Krakasó-w i \vojsko polskie wróciło dJo kra
ju, wioząc ·z s:o:bą zwłoki ukochanego w'-odz.a 

Sambor chciał się je szcze o · coś zapytać, 
gdy nagle spostrzegł margrafa. . . 

- \:Vigman! Wigman tu! a ty, psie me-
miecki, c.o tu czynisz:? 

Gdy to m6\viL oczy mu zabtys~y, jak dwa 
rozżarzone węgle i ruszyl ku W igmanowi, pod
nosząc swą ·olbrzyrni'~l maczugę. Wigma.r1. szyb
ko dobył wielkiego miecza, ·oparł S-ci ·ę plecyma o 
olchę i W'otal: 
- Chodź tu, nie\v-olntilm! chodź! 
Sambor, jak gdyby oślepi,orty gniewem i 

nienaw·iścią leciał naprzód i nim1 strażni·cy mogli 
się opatrzyć, uderzył \V Niem~a maczugą. Cios 
byt potężny i byliby z pe.wnością zmiazdrzYł 
margrafa, gdyby ten ze zwinnością i zręczno
ścią niepospolitą nie byt uskoczył na stronę. 
Macznga uderzyła \V drzew~o: tak silnie że za
drżało całe i kora na niem popękata. 

M.argraf, korzystając z clnvili', gdry Sambor 
pod:nióst swą maczugę do nowegn óo-su, przy
pad-t do niego z: hGktt i ciął go przez twarz tak 
silnie, że stary myśli\viec padł ztany krwią1 wy
d'a:jąc siebie stras4ny .ięk. 

Na.! ten widok z okropnym krz·ykiem. z 
przekleńst\\"em rzi1cf1i się '\\rsczyscy wojacy 
Sambora na margrafa. Ledwie rniat czas stanąć 
pod w·rz.e wem i z.ast-o.nić niem swe tyty, gdy go 
już, jak rój ós, opadli ze wszech stro11. Cały o
bóz się ohudzit ł porwal 11a nogi.. Naprór.ino 
vVtadybói, widząc na co się. za,nosi, Jeciaf woła
jąc, by .odstąpiono precz, by nie zabijano Wig- · 
mana:, nikt go nie ushrchał. Wszyscy, a byto · 
kh mnóst\v10, lecieli jak szaleni wreszcz.ąc, wy
jLlC, klnąc na czem świat stoi. 

Wigman spuścił na, twarz przyłbicę i stal 
pod \vielką olchą szemrzącą nad' nf.i!m poważme, 
w posta:wte dumnej i wyzywającej, z nagim 
mieczem w ręku. z którego ściekała kroplami 
świeża krew Sambora. Stal, potrząsa-t ~ groził 
tym mieczem śmiałkom, którz:yby się. chcieH za. 
nadto tbHżyć. 

Jakoż. kilku z:uctnvalsz.ych, którzy dopa!dli 
zaraz z. początku margrafa, padto pod ciosami 
jego miecza i to Z'ttacznie ostudziło zapał innych. 

księcia Józefa, któl'·e uvoczyście Z:{)Stały Po-cho .1 
\vlalte na Waweh1. 'O 

Car Aleksander chcąc sobie zk&ać P'Ola .. ~ .e 
ków, czyni'ł im piękne ob1etnke, -utrzymat Woj. J11 

skd polslde i' odlclal je pod komendę brata swego 
w. księcia Kon:s~anteg_o.. . · ' \'11 

W r. 1815 ZJechah s1ę 'Wladzcy europejskich ·ar 
państw -do Wiedrnia na kongres, żeby urzą<tzić rL 
sprawy Europy podltug sprav.rie.dliwuści, -- nie ku 
zddbyli się jednakże na tę spravV'iedli'Wo~ 
w;zględ!em Polski i uznali jej rozbuór. Prusy p0.. 

zostały przy Wi'elkopolsce, Austrya przy Gali- ~' 
cyi, a · Moskwa przy potrójnym S\VTY'm zaborze. rnle. 
Tylko z: części Księstwa Warszawskiego ut\\m. zil 
rro11a Królestwo Polskie; krółem m,fal być car 
moskitewski. Król saski wypuszcz:ony z nievloll y, 
- zrzec się, musiał księst\va. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich. Warmii i Mam, 

Łasi n. W e wiorek w nocy wybuchł ogień ~r~ 
w szkole w św~iętej. Tylk<o dzielnemu w•ystą. ~11 

pieniu nauczycieli pp. Rakuwsk~ego i Teschkego tal 
jest cto zawdzięczenia, że nie zg,orzała cata zla1 
szkoła. Przepalił się bowiem tylko sufii w pier-
wszej klasie. Ogief1 wyszed't z wędzamt. 1ąt 

Chełmno. Kmnisya ko~on'izacyjna kupiła ~·y 
majątek rycerski' Grzegórz:, przechrzoony na sZt 
Falkenstein, w powiede chełmińskim w Prusach llm 
Zachodnkh. 

Barłożno. Z jak wielkietmi tntdnościami po. nie 

łączone jest staranie się o rentę, do\vQdzi nast~- od 
pujący prZJypadek: Pewna kobieoirra vr podesz. ta 
tym wieku z naszej w.i,nski odebrała nakaz z cz 
la-ndratury starogardzki,ej udania: się po z:aświad- wa 
czenri:e Iekat~ski'e aż do Zble\V·a'. M.usi więc prze- lat 
jeżd'żać przez Skurcz. i' Starogard, gdzie tnie- za/ 
sz'kają lekarze i je~Chać do ZłYlewa oo lekarza Ni 
ni~emca. Gd'yby to jeszcze zwrócono jej koszta 
pod:róży lub atest za d'anno dano, lecz nic z tego. t~ 
1\llusi:alet sobie na\v<et n'a swój koszt nająć towa· zel' 
rzysza, gdyż sama nie byla w stanie tej pol(i·róży li) 

się podjąć. v.,r tatki to sposób wbrew prawa po. .pr 
niewierają nasz. biedny lud. <rb 

. Olsztyn. 1\tlia:sto nasze postąpi.to o 'krok na- l' 
przód. Tutejsza władza policyjna: ·chce, jak się 
·zdaje, tak u nas rozpowszechn:ionen1u pijaństwu ,,, 
tam·~ położyć, gcfyż wysla~a pod dniem 24 Hsto- co 
pad~ d!o wszystkich \Vlaścicieli sz.ynkow111i na· ks. 
t!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!BI or 
Wprawdzie i \Vigman otrzymał ldlka ran i re 
krew ·obficie ze(t płynęła z pod pancerza, ale stat 11 
wciąż dumnie i' zuchwale. 11' 

Odtąd walka przybrała inną formę. Zarzu· do 
cono margraa pociskami wszelkiego ro:dzaju, dz 
strzafarn.f, karinieniarnil i włóczniami. Zrzadk~ \1 · 

tyl'k!o ktoś napadł na niego .wstępnym bojem.l sa 
zwykle źle na tern wychO'dził. Ale z każdą cłliWI· st\ 
Ją położenie \Vigmana: stav.rał-o się gr{)źniejsz~nr: w 
Jeden z wo}o\vilików uderzył naf1 z wtóczntą t w 
tak zręcznie pelmąt nią w 1 przyłbicę, że ta{}· 1 

tworzyła się i ukazała bladą, zmęcz·oną, al~ ~a~ ks 
wsze jeszcze dumną twarz margrafa. Ktos 1n· st 
ny trafir( kamieniem w helm t zrzucił go z głdW'Y do 
rycerza, inny cisną l m n maczugę pod n;ogi, tak, ~e 
że gdyby nie clrze.wo, o ktore się opCLrł, był~ s. 
\Vigman upadl. Ranny byt w głowę strza~~ ~ PI 
kre\v mu -ciekła po twarzy. Bladł coraz bardZiel 
i ni.e mógi już stać na nogach, jeno opiera~ się.o 
drzewo. Nakoniec podniósł się ostatnim wysił· 
kiem r ZaJWOfaf: ~ 

- W ladyboju! . . P' 
Nadbiegł 'WladybóJ, który w1i'dz4c, ze Jego Jla· 

opór nie ocali Wigmana, leżal na tra~wie naJ u .. i~ 
boczu. . m1 

- Co chcecie, margrafie? -'-- zapytał. . .. ,~v 
-· Masz mój miecz - rzekl \Vigman c1ska ,~~· 

ją c bro(t na ziemię - nieś go . paJnu twemu na nit 
vnak Z\>.rycięstwaJ nade mną. N1ech g~ odeszle Pr; 
do cesaTz.a:, przyjaciela swego, ażeby srę albo z dz· 
klęski nieprzyjaciela zabitego naśmiewał, albO la' 
nad krewnym zaplakal. · ~o 

Rzekłszy to, przetarł ręką oczY, które . m~ IID 
krew z gl'owy ciekąca zalewaJa, westchnąl cłf; ę 111< 

ko r padł na ztcmię. Tu drgnąt jeszcze par re 
razy t skom1r. a· ~i~ 

Na ten \Vtdok cisza wielka i uroczysta z, cz 
legła polsko-czeskie obozowisko. w~~sc}; 
przed ch\Viłą tak zajadli i tak pragnący s~-~e~ '"~ 
Wigmana, zdjęli czapki i w milczeniu,. z crch'Y e z 
żalem \.V duszy, patrzyli na tę taje:mmcz.ą seet1 Pe 
konania, jaka się przc'Cł nimi rozgry\\"ata. k{] 

(Ciąg dalszy nastąpi.) re 



·a~ abY vt ~boty. za:mykalv S\~·e lokale juz 0 
'Oditnie 9-teJ. Bolrcya uzasadrua roZ;porząd.ze

a .. ~e sWe tem, że w sobo1ę, jaJko w: dZień wypraty 
j, .l bOtniJcY mając więcej okaz.yi, tracą nie-ra;. 
0 -iclką część SWie-g'o zarobku \V szynkowni, są 
' 1111 sporobem przycz:yną biedy Wi rodzinie. _ 

ch arctW to pochwa~y godny krok'·· ze!. strdny poli
ić rL Oby uwi'eńczony zostaŁ jak naHeJJSZiym 
ie kutkiem. 

~ · Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
i, Kórnik. Niedaleko ratusza zabH ko!'i na 
e. rnie:)scu mbot!nika Marciszaka, ojca biednej ro-
. ~~zinY. 
r Trzeoianka. Przed ki lku dniami don:osiłiś-

oll y
1 
że hamulczy Turek z Pily ZIOStal zdusz'O'ny 

agonami przy ranżerowani•u i oill1iósl \Ye
rnętrzne 1obrażeni1a. Obecnie donoszą, że T. 
1
mar! zostawia~ąc wdlowę i 8 d1robnych d:zieci. 
~ Wczoraj spłoszyły się wkn.ąc samki konie 

• adleśn.iczego Laszkeg<o. Sanki przewrócity się, 
.. ~rzyczem krewna nadleśniC'zeg,o bawiąca w go
: 'ci1rie ·dcht~osla, zn1~czniejsze obr~~enta, że mu~ 

~no ZaJ\\nezwac pomocy lekarskieJ. Jederu k-on 
() 
a zlarnal nogę 1 musiano go zwraz zabić. 
r- W Wystawieach w powiede średzkim, ma-

iątku ks. W.itolda~ Czartoryskiego :z Goluchawa, 
ila \'ybu·chł w cz.wa;rtek ramo pożar, który zni
na sZt:zYl oborę. W ogniu zginęllo 61 tucznych \VO

ch !6w paU1a Szlagowskiego z Drząz~owa. 
Poznań. "Orędownik" pisze: Historycy 

-niemieccy przed inmrymi znawcami prze.szlości 
t~- odznaczają się tern, iż raz po raz odkrywają fak
. ta wpra\v!iające W' zdmniente najbieglejszych u
~ czonych. I tak odkryto tutejsze rrjemieckie to

d· warzystwo historydzne, że Pożnań przed 650 
e· laty zaJ'ożony zastal przez niemców. Rocznrca 
·e- zatożenia przypada w tych dniach, a Ni.emc.y i 

Niemkinie mają zamiar obchodzić ją uroczyście. 
Może towa:rzyshvo historyczne zdradlzi na:m 

o. t~cmni'cę, który to Poznań NiemcY: założyli. Je-
a· żeli ten, co j-eszcze dz.iś potrzebuje milionów na 
ży \\YW·o4anie pozoru ni'eml'eC:kiego, to teri1 samem 
~ pra'\1/oem mogą rodacy nasi' w 1 Berlinie niebal'\\nern 

obchodzi'ć tysiącletnią ro.tz:ni'cę zależenia stoli
- t)' Niremiec przez Polaków. 

i~ Koźmin. W uroczystość NM:pokałanego Po-
~u :zęcia Najśv·v'. Panny Maryi z,osta!a tutaj poŚ\\Iię
o- wna sala parafialna. · Aktu poświęcenia d.Okona ·ł 
a- ks. dzi'ekan: Wróbl'ewski W' otOCzeniu li'cznie ze

hraneg1a okolicznego duchowiei1stwa, dozoru, 
i reprezentacyi i parafian. Po śpiewie :wykooa
lnyrn przeZ' chór kościelny, wyraził w kilku &to

\rach aptekarz. p. Balearek raóość paraiii, z 
· dokoi1czenia tego dziela 1 wręczyJ klucze ks. 

ju, dzi-ekanowi, który w serdecznej przerno\vie 
ka '''Skazał na ·wielki~ znaczend1e ~ dloniostość tej 
·.i sali: cJila para~ii, życzył obfitego btogoslawi.:eft-
1- stwa towarzystwom i brachv.om, które odtąd 
: w niej g11Dm.adzić się będą i ·w kotkU' pod.zięko

ą t \raf wszystkim, którzy do urzeczyvviJstnaenja 
o· tego dzieła się przyczynili, przedewszystkiem 
· ~s. Jarosz:owi, który niez.rażon'Yi przeszkodami 

in· stawianerui mu z:e stmn rozmaitych nie spocząt, 
dopóki sala nie stanęła. Spiewem chóru kościel

' neg-o ,,Ave Ma:ria", oraz wspólną pieśnią ,,vVszy
ł~ s~re na.sz:e dzienne sprawy" za]{<o{lC'z:yla się ta 

~ Plękna uroczystość. 
leJ 
o Ze Slązka czyli Starej Połskt 

if· Orooutowice, powiat pszczyi1ski. \V jednę 
2 ostatnich nied'zieł \vygl.osi? ks. kapelan Netter 
kazanie, na którem wystąpi-t ostro przedwko 

go Pe\vnryrn gazetcun1 nie wymri~eniws.zy iJch według 
u .. ~W·y, tytutu, ani też nie zaznaczywszy, czy 

idzie o po!sk1e :::zy :l!~~:[li"'C·\1... ga7ety. Dia t:!~P 
my Par f· · '- 1 ' · 1· · .n.~ . a tanie dar( 70 bysmy s1ę c1csz.y 1, . gc..y· 

a·,kj smy t11~ii się d·vwkclzleć, które to ~az~1·y k~. 
na ~Pelan iTHal na my~ii: Indzie bowiem .J.:noz:J s1ę 
złe ~~,okodą .. ~wla~zcza ż.~ j~' nazw~l ga/i. .. r~ttm! 
z 

4 
ze.ldęterm r pox:~·')zil para h<· norn. ze gdzie et~ o

bO /ąc DO koiendzie z.obacz:y te prz:ez ks. kardyna
~a Z..":J.ka:zCliJle gazety, tan n z kole.ndą nie będ·zie 

Ił 
1 
u:~r~e. My tu, r::zyte!'1r.,;:1 polskich gazet ~~~dzt~ 

ż ... ~11 · Z:e 'ks. kapel;:m miał r,a myśli nica1iccr;tr 1 

rę r a~n~kfte gazety w rodza.itl róż i! Y~:: ... \Va'lJe-
craw'· . A l . . s· ' 1 " nzcafgró\v", które roZip cmwsz)'· s:ę 

a~ erę PO' naszej z~emi ślązkiej \vtyziębiai:i w swyd1 
y, l}ielni:ka<:h ducha pol.sktie.go i katoli.:kiego. 
rd ,, . Strzybnik w Raciborskiem. NieszczęśHwy . 

z'1 P~ek Poniósl pomocnik kominiarski Ladsch 
e lle~~~Iborza. Przy ,,pracy swej .~padł on ~· d'~chu 

kaJ neg~ domu, przyczem odmost tak Clębe o
rete.cz.crua, że trzeba · go było od\vieść do laza

u w I~aciborzu. 

WI~RUI POEI~L 

~stropa. W ubiegty piątek wi-eczorem 
strzeli{ ktoś da gospodarza Jakuba \Vieczorka 
który siedziaf przy oknie w swem mieszkaniu: 
Strzał padl od strony pod,,·órza, a kula ngodZHa 
v\ leczorka \\" głowę, jednakże na szczęście dra
~nęta g~ tytko zboku. tak że życiu jego nie grozi 
zadne mebezpieczeńst,,·o. W każdYm razie ra
~~a Jest dość wielka. Sprawcy nie zdo1ano dotąd 
Jeszcze wyśledzić. 

Wiadomości ze świata. 
. Z parlamentu. \V piątek rozpocząt parla

ment obrady Ol godz. l pod przc\\~od:n.ictwem hr. 
Ballesircma. 

Prerwszy mó\\ H narodo'WY Iibera t Sattlcr 
naturaln~e w myśl projektów etatowych rządu: 
Podobnie przema\\·ia,l ·wolnomyślny Richter. Po 
przemó\Yieniu wol·n.okonserwatysty Kardotiia, 
który w-olal szczególnie o środki w celu z·wal
cz,ania socyalistćm·, auroczorno posiedzenie do 
soboty ged'z. l p:o pot \V dniu tym pewnie p:o~
se! nasz ctr. Skarż:;;·1'!ski przyjdzie także do sta
wa. 
. Z Prus. Sejm pru'sk1 zajmo'\vać s.ię będzie 
,,, przyszłej sesyi mi~dzy innemi projektem no
wej ordyna·cyi powiat<owej dla l(sięstwa PoZ'.nat'l
sk:iego. 

Z Prancyi. W Stl'Onnictwic Bonapartystów 
\\·~'buch ·! zatarg. Deputowany markiz de Di1011 
i. kilku innych politykó\v, którzy dotychczas u
chodzili za moruarchistów, za~ożyH stronnict\\-ol 
które chce popierać propagandę na rzecz repu.
bliki· z konsulem na czele. Kandydatem na sta
no:wilsko kotus.ula ma być książę Wiktor Napole
on. Międiz. :)ll Cassaqu~c'em a zaJożydclami no
weg·o stronnictwa wy-buchta ostra walka w ga
zetach. 

Z Japonii. Ot\varcie parlamentu zostało o·d~ 
roczonem. .Ministerstwo obecne pcwnem jest 
wyrazu zaufami'a ze strony reprezentacyi naro
du. Dzienniki japońskie z.adoiwolone są bardz.o, 
że Angha ubiegta Rosyę \\~ ku)J{l1ic panccrnli!k&w, 
które swego czasu. rzecz.pospolit'ł! ·chilijska za
m6wiJa: \V Glasgo'\vie, ale nie dd'ebrała. JcdC:n 
z nich bud>o\vany w warsztatach Vickers i Ma
xim poruszał się przy próbach z. szybkości::\ 20 
węz ,lów na godzinę. i uzbrojony jest w wyborne 
dz.iała. 

Z \Vęgie.r. Pose.t ·opozycyjny ze sirunni
chva niezawisłości Polonyi1 przygo1owuje manii
fest do narodu \\ręgierskiego. Manifest wylicza 
wszystkie ztcl:obycze tJOlityczne, jakie stro~nm
chvo niezawisłości WY\\'alczylo dla: narodu WG
giersl\i'ego i żąd'a określenia pnli\V monarchy, 
jako 'naczelnego wodza, praw, które \\ · ypływają 
z woli nar.od'u i P'rzez naród mają być określane. 

Mani·fest bęcłzie ogłosz:ony 25 gmclnb, t. j. 
podczas Ś\\riąt Bożego Nar<Ydzenia. 

Z Watykanu. Z Rzymu donoszą ero jednego 
z dziennrków pa:ryskich. że Ojciec św. zawiado
mi! · biskupa orleat'tsktego, iż zatwierdzi' \\'Otum 
kongregacyil z dnia 17 listopada o beatyfika1::y1 
Dzie\vky Orleal1skiej. Dekret będzie wy;dany 
dnia 6 stycznia. ,,. dniu rocznicy u rodzin bolha
terki. 

Berlin. Poset p. Korfanty wzywa w ,.Oór
nDśląza'ku" wyborców, aby, po:nieważ urządza
nJu wiecóv.r robi4 trudności, piśmiennie wyrazili 
mu s·we skargi i życzenia. 

Chodzi przedewszystkiem o następujące 
spra;wy: 

1) Gd!zie księża niern.i·eccy agitowali na am
bonach podczas \\ y]}orów za kandydatami •.:en
trm-\rym i ? 

Jak przezywali Polaków i kandydatów' poł
skkh? Gdzie i komu nie dawali rozgrzeszenia 
z.a to, że g(osDwa.t na ka:ndydatów polskich? Ja
kremi uwagami zaop.atry,,·ali pclity(:zny list pa
sterski ks. kard. Koppa? 

2) Gdzie i~ jak ni·emcy pruszkadzają nam \\ 
z.wo.fywraniu zebra1i i posiedz.eti. tO\\·arzyst\\, 
jakich środków nży\v·ają do pozbawienia nas 
prawa do zbierania s ię i łączenia \\ r towarzy
stwa? 

3) Górnikó,:~,r proszę, aby mi donieśli swoje 
zapatrywania na sprawy knapszafto\\-e. 

4) Werczanó\\" i cynko\\ianów· proszę, aby 
wypowi·edzieli s.v.:oje zaparry\\'ania na skrócenie 
d•nf.a ro:boczeg·o na godzin 8 tam, gdzie pracują 
przy ognriu i wśród gazów trujących. 

5) Kobiety pracujące \\" hutach i kopalniach 
proszę, aby się '~Tpowiedziaty w spra\:~,ie zażą
da:nia dh nich 8-godz.innej pracy i zaprz.estan\a 
roboty W' wilię niedziel śwąt już o godznic 12 
w południe. 

6) Na zaprowadzen[e ubezpieczenia jednofi
tego werczanów i cynkowianó\\~ '\\"Zór knap
szafru górniczego. 

l różnych stron. 
B o c b u m. Dziś, w niedzielę mogą wszy

stkie sktady być otwarte aż do godziny 7 \\~ie
czorem. Przy z~kupnach gw~azdkowych winni 
Rodacy pamiętać o naszych polskich kupcach i 
przemys(o'\vcach. 

Bruch. Górnik Schirmbeck zostai przeje-
chany. MaJ złamaną nogę. 

Brema. Okręt "August" z 22 osobami za
logi od l sierpnia znikł. Pe\\ nie się rozbit 

Frankfurt n. M. Jak "frankf. Ztg." dlo!nlosi 
z Berna, Rada zrwiązk>Owa w~daliła ze Szwaj
earyl r-osyjskich anarchistó\\~ Bu·rcewa ~ !(rako
wa. 

Z Luksemburga don·oszą, że \\~ poblfskiem 
miasteczku U rlau zmarl nieda\vno rzeźnik Bidai
ne, po którym zostały między innemi ruchomoś
ciami dwa siodła nabyte podczas WJojny francu
sko-niemieckiej. Przedmioty te, jako zabytki', 
oddano do zbadania dyrektorowi muzeu1m pro
wincyonalł1ieg'O,. który doszu:ka1 się pod matera
cem spodnim zaszytej torebki. Po jej otwarciu 
zobaczono 85 ·doskonale zachowanlych, do d'Ziś 
dnia! ważnych, banknotów' tysiącfrankowych. 
Oczywiście \\'dQwa nie posi!adala si~ z radości·, 
Przypuszczają, że pien\ .otny wlaściciel si1odl'a 
i pieniędzy, wziął' ie z sobą z domu naJ wojnę, W! 
której śmierć znalazł. 

To1ledo. Część sielcpienia nad ·chórem sf)l111-
nej katedry w Toledo w Hiszpanii runcta. Szqzę
śli\\ ym zbiegiem okoliczności sta1o się to, gdJj 
katedra byla pusta, nikt zatem szwanku nie JX»
niósl. Wieść o uszkodzeniu tego cennego po;m .... 
nika ardritektury nie jest niespodzianką. Już. 
\\.' lipcu r. b. na:dcsz .la wiad,omość, że w murach 
katedry ukaza.ty sic tald.e głcbokie ry,sy, iż gro
żą katastrofą. Nic wszct!kże n1ie uczy;niono dla 
zapcbicżenia temu, ja:k!rolwick w~tadze ·odlpo
\\'icdnie zostaty zawiadomione. A przecież 'ka
tedra w Toledo jest zabytkiem architektu-ry, któ
rym, pod:obnie jak ca.mpanil4 na p·lacu św. Marka 
w \Vcnecyi, interesuje si~ cały ś\\· iat cywiliz.o
wany. Katedra ta, której budowa rO'z,poczttta 
została w, 1227 r. a sko6czona. \V 1546 r., jest nie
tylko najslynnicjszym kościalem hiszpa!Iskim i 
niejako \Valhallą całych epok historyi hi,szpań
skiej', ale też jed.ną z najcenniejszych bud-O!Wli 
średniowiecznych, jakie tiiszpan1ia; posiada i je
dnym z najba;rclziej interesujących pomników. 
architektury gotyckiej. 

Berl'in. Umarl tu po krótkiej chorobie Ad!ołf 
t1ansernann. \vtaśdciel banku dyskontowego oj
ciec znanego hakatysty, który ta!kże Jui od 
dwóch lat ni'e żyje. Zmarły byl twór·cą wie.lkie
go przedsiębiorstwa przemysłowego "Union" w. 
D01imundzie, na którem wielu ludzi majątki po
tradto. Dla tego imię Ad·olfa Hansemanna nie 
by lo u '' szystkich zbyt popll'tarne. Znaczenie 
jego rosto jednak w miarę rozwoju ha!ndht eks
POli'O\vego w N~emczech, 111a1 który Hansemann 
ogrOimny wptyw '\Vywierał. Umierając teraz w\ 
\\ieku 78 lat, pozostawił po sobie wi1elki majątek .. 

Szczegóto\V'"O byli rekruci analfa.beci z: pt,o
\1/·incyi saskiej 1, prowincyi nadreJ1ski.ej 1 Bran
denburgii 3, Ślązka~ i to z obwodu 1apolski~go 10 
Prus Zachodnich 18, W. Ks. Poz:nat1skiego 18, 
Pnts \Vschodnilch (Mazury) 19. ' 

Osłalnie wiadomości. 
· .• ~i a ł ogród. Posłowie Turcyi, Austryi i 
N1em~ec w Białogrodzie mają na pewien czas 
wrócić do swej ojczyzny, jak to uczynił już po
seł włoski i rosyjski. Czyby znów na jakie wy
padki groźne zanosiło się w Serbii? 

P r a g a. Biskupi Czech wydali list pa .. 
sterski, wymierzony przeciw ruchowj Los von 
Rom". " 

B er~ i n. Sądzą, iż we wtorek 15 bm. pier
wsze czytanie etatu zostanie ukończone. 

O D E I( S P E D Y C Y I. 
Parw T. Mr. w Sodingen. ZamówLane dru

ki kosztują 5 marek. 
~ EL .. _ ....... _ y __ 

POLSI(A SŁUlĄCA 
silna . i pracowita znajdzie miejsce natvchmiast 
taka, która ma chęć \\r jednem miejscu dużej po~ 
zostać. O osobiste przedstawienie si~ uprasza... 

KASPER MIKOŁAJCZAL 
w Baukau p. łierne, Bismarckstr. 5. 



Nabożeństwo polskie. 
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s.~~!.'~. ~WYkpHy\y~~,J ?~~~~ .. etn -p_r~~ż_k_i~ _śpjtki -~o .~ta 
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ledzienn~pismo ludowe dla Polak(,w na obczyźnie, poświęcone sprawom narodo\\'ym, po lit) cznym i zarobkov; ym. 

JVydao4zi codzi~~~ie z WYhitkiem dni poś~ątecznycb 
J jelatłdem religiJnym p, t.: ,,Nauka }(atohckau z ty
~~it!klem spolecznym p, t. ,.Glos górników i hutni
łf'lf11. oraz pisemkiem iterackiem p. t. HZwi~rcladlo". 
ftnd!Jlat:a kwartalna Ba poczcie i u listowych wynosi 
~ mr. §0 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 9Z fen. 
Wiara:s Polski" zapi.~any je~t w cenniku pocztowym 

" pod znakiem "t polnil!ch" m. 128. 

Módl się i pracuj ł 

Za inseraty placi się za miejsce rządka drobne!.?;o druku 
15 fen .• a z· og-loszenia zamieszczone przed inseratami 
-1 nren. Kto czę~to Ol!~asza. otrzyma odpowiedni opust 
cz)rli rabat. Za Homaczenie z obcych iQzyków na pol~ 
ski nic się nic płaci. - Listy do redakcyi, Drukarni 
i Księgami należy oplacić i podać w nich doklad_ny 
adres piszqce,go. Rękopisów się nie zwraca. 1 razwisk 
korespondentów bez ich upoważnienia nie wskazuje się. 

Bocltum (Westfalia), włor~k iS-gc grudnia 903. Bok 13 
ł"tedakcya, Drukarnia j Księgarnia znajduj fi: się przy ulicy MaltheBerstrt-:.~sc nr. 17. - Adre : .. \Viurns Polski•', Bochum. 

• 23 i : %?'* .: §!.~ -·za:;;awa 111: .J? 

Rodzice polscy! Uczcie d.zieci swe 
m6wić, czytać i pisać po polsku! Nie 
jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
aniemczyć si~ pozwoli! 

o • .~. tf""')eCDtr"an•d••• 
Od l& dtl 20 grudnia 
Jistcnosze odbierać będą pieniądze na "Wiarusa 
Polskiego." 

Niech kazdy przygotuje l markę 92 ienygów 
i da je listowemu, skoro tenże przyjdzie po pie· 
niądze. 

Gdyby Iistow~,r nie zgłosił się po pieniądze 
na odnowienie przedpłatY', natenczas niech ka
żdy sam :idzie na pocztę i zapisze "Wiarusa Pol
skiego" na styczeń, łuty i marzec. 

e V 

% wypadk'ów dnia. 
Mandaty poselskie po śp. pośle Głębockim. 

Z Berlina! piszą d'o "Gaz. Tor.": "Mand:aty 
po śp. Józefie Olęhockim jeszcze nie' rozd'ane, 
bo brak \V K~sięstwie o;ch(}tników do spadku po 
tak wybitnym parlame.ntaryuszu. JecLni pragJI1ą 
maaT<lat sejmo.w:y włożyć \V ręce posla I(orfan
tego, aby, }edynemu reprezentant<)'\Vi Slązka n-' 
latw~ć stały pobyt "\V Berlinie, i praktycznie. za
<lokumentmvać fączność Wie,lkopdlski ze starą 
piastowską dzlelnką. Inni chcietiby w celu za
ma.nifestowaniCł! tej tączności zaof1a:r<Ywać man
dat sejmowy zacnettnu ks. Skowrońskiemu, a 
'WISpomtni:an!O! także -o pośle Króliku, ale dopóki 
ten wybrani'ec Polak'ó'\xr z. obozu, "katolimkielg'O" 
zas·iad'a \V centrurn parlamentarnem, nie może 
bYĆ mowy o jego kandydaturze do Kol·a polskie-· 
'~w. sejmie. Najwięcej widoków' zdaje się mde.ć 
!l•. l(orfanty. 

labezpieczeme samodzielnych rzemieślników. 
Posłowie narodowo~liberalni W1 pa:rlamen

tre' niemłeckirn w!n'ieśli inte.rpelac.yę, dvmagają
~ Slię - stos()Jwnie do objawionych życz.eń -
zastosuwanja ustawy o zabezpieczeniu na st2.
rość i \V razre niezd.olrN)'ści d:O pracy, także d'la 
samodzielnych rzerpieślnikóvV'. 

Kołonizacya na Górnym Ślązku. 
Pisma niemieckie donoszą, ż.e na Górnym 

Slązku, a sz.c~egól:lliej na: granicy aust~yacki_ej, 
roz.w.inęla się dążność dlo paroelowama w~·ę
kszych w.łasności i zaprowa•cLzenia loo1onizacyi. 
Jak pisze "Schles.. Ztg.", berliński "Landbank" 
zakupU 5 większych majątkóW! z[emskich o ob
szarze. 10,000 morgów W; po\viatach: gliwickim, 
~szczyńslkim, i ,rybnickim,. Komisya rentowa o
swiadczyla gotorwość zajęcia~ Slię rozparcelowa
lli·em tego nabytku. ,.,._ 

,,Germania" przeciw "Gesełligerowi". 
Na podany już.. przez nas projekt znanego 

POlakożerczego grudziądzkiego pisma, aby gaz.e
t~ PQlskie zniemkckiem wychoidzily t.tumacze-
1Bern, odpowiada Germania!" w n. 285: 

" "Zaden uczciwy człowiek nie może zaprze-
~Z·!ć, że projekt narodowo-liberalnego gru
~Zląd'zkiego ,,Gesellige" byłbY środkiem nader 

"eakcy_inym j nowym \\ y_i<.ltko\\·cm prawem 
przeciwko Polakom. Na przyj~cic \':niosek pc
dbbny liczyć nic maże, ml\\·et gdyb~~ nie miał na 
celu zupełnego nnicmożli\\'icnia '' yda\\ ania pol·
skjch gazet. Co \\ iG~:ei, 11zasadnil'nic proj(:ktu 
grudzi~dzkieg\) .,Uese lligc" nic '' yuzymuJc 
krytyki. Jeżeli bowiem '' yp.O\\ iedziano zasad~. 
że gazety stać mają ,.pGd kontrohl całej publJ
c:zn-ości'', \\iedy \\ naturalnej konscln\ cncyi mu
siałyby gazety niemieckie. '' ychodzić w pol
skiem Uomaczenin, ażeby publiczność polska, 
która we'd'le konsrytucyi _icst ró\\ noupra\\ nion<11 
kontrolę nad niemi rozciągnąć mogła. Czyż 
może grudziądzki .,Gcsclligc" projektem swym 
chce zapoczątkO\YclĆ erę rzeczy\\·istcgo równo
upra\\~nienia ?" 
i: Ccnt1 01vcy o 1huówiH podpiHn }Jod : 

wniosek Koła })Olskieg®. 

.Korespondent berli{lski ,.Gazety Toru{1skiej" 
pisze temu pismu co nastQpuje: 

.,Kofo, p·oiskie bylo gotowe wydeiego·w.ać 
dlol zarząd11 parlam~entn jako sekretarza przedc
wszystkie-m swojego sekretarza p. Romana Ja-n
tę Pólczyl1skiego, ałe ten stano\\ czo się \\ ·mó
wif, tłomacząc odmo\\" ę i11nymi obDwiqzkami. 
Drugim kandydatem byi posei hr. Mielżyjski, ale 
i ten ,,-yma \\·iał się, choć z innych powodów; i 
dopi:ero \\- ostatniej ch\\ ili zd'oJano go nakłonić 
d:o przyjęcia \\-yboru do zarządu parlamentu. 
Koto mogło m·ieć do posłów, których chciai·.o 
wydelegować do zarządu izby, zaufanie, iż obo
\Yiązki swojego u rzędu z.dolaią pogodzić z go, 
dinością narodową i ze stanowiskiem !(ola: pof
ski:ego w parlamencie. Ja anil na chwilę nie po
\vątpie\ alem o tern, a osoba posła· Miel·żyliskic
go jest mi ctQIStateczną gwarancyą. 

I(oJ'o nie moglo się zdecydować na odrzu
cenie ofiaro\vanego s·obie w zarządzie i'Zby miej
sca z pe\vnych \\-zględó\Y' 'natury czysto prak
tycznej, które iatwo od'gaclnie każdy, kto o sto
sunkach parla!no.ntarnych ma jakie takie poi<;cie. 
Nre słyszałem przecież o, tem, żeby sekretarz 
polski slużyl jedynłe d!o usunięcia sekretarza s-o
cya:listy i Koto- jak sądzG- do tego z pe\\ no
ścią nhrdy nie pozwoliloby się uiyć. Zresztą na 
Jiś.cie kanldydartóf\v, uŁożunej przez przywódców 
stronnict\v i! r01zdanej wszystkim pos.łom, umie
SZCZiOno - obok Polal\a - takie dwóch socya.
listów. Nazwi-ska ici:I przecież więk.~zo~ć kre
ś!Ua, wskutek cz.ego r:ic otrzymali oni d::Jstatc:-
cznei liczby gŁosów. 

Tak się przedsta'\\·ia z blizka spra'\\ a "pol
skiego sekretarza" i nie pojmuję. jak można ze 
spra\VY tak ,,. istocie drugorzędnej robić k'V.-e
styę sratnu. Dzi·wię się w-ogóle, że niektóre ga
zety, które do nieda\vna \\rystępowały w obronie 
l( o~ a i \\szelką jego krytykę nważaly niemal za 
zbrodnię, teraz nagle w pos.ób maiostkowy cze
piają sh~ każdego zbiorowego cz:nu, ka-żdej n
chwały reprezentacyj polskiej. Wid~ocznie ~ą lu
dzie, dla których kościół dDpÓty je..st . Ś\ ri,ttynią, 
dopóki oni w niej dZ'\VOlli<l na pacierz.t:. 

Na ostatnich S\Yym p.osiedzenia...:h uchwalito 
Kolo długi szereg wnioskó\v, które kż \\·niesio
ne zvstaly do izby. \\1nioski polskie dotyczą 
spraw narodowych, reli-g-ijnych i poh:cznych. 
Między innemi jest wnjo, ck o zniesieniu para
grafu o kazalnicy i ustawy o Jezuitach, wniosek 
w sprawie nauki religii \\" języku o}czystym i 
w sprawie języka polskiego przed sądem, \\ 
sprawie wydalania obecnych poddanych, ubcz-

pieczenia robotnik{l\\, zapom6g dlc- \\ ctcTanów 
" ·ojsko\\'ych itd. itd. 

Z po\\ od n nieobecności pos.łów ks. dr. Jaż-
dżc\\ skiego i p. M ycielskicgo, którz.y się wytło
maczyli clwrob<I. braklo Kolu 2 podpisów pod 
wniosek. Z\\ rócono się do Polakó\\· z Oómcgo 
Slqzl·a, zasiadah1cych '' centrum, panów Szmu
li i Królika o potrzebne podpisy. Nic mogli -oni 
przecież poprzeć Koła bez upoważnienia zarządu 
frakcyi centrum. Prze\\ odniczący tej frakcyi 
hr. łiomoesch, d,o którego się p. Królik odniósł, 
odmówH na razie tcg'O upoważ.nieJnia, ale gotó\V1 
by! przcdsta\\'ić spra\\ G swej frakcyi. P:onie vaż 
nie było \\ idok(l\\, że centrum wszystkie wnio
skt polskie przyjmie., przeto wzięto ·podp·isy ·Od 
.icdncgo z posłów alzacki·c.h i cx.1 posta dui1skicgo 
i wni<)ski poszł:v do' hinra pa-rlamentu. 

I)Gta, jakie celitrowcy natożyli polskim S\.VQ ... 

im czlo11kom, wybranym głosarni ludu polskiego, 
gł'osami m botnik ów, pęta, nie poZ\.\"alające· tym 
p.oslom na \\ la71"l odpowiedzialność popierać 
\\ ni.oskó\\ Kota polskiego, sprawią niewątpliwie,. 
że już ni'gdy szczery Polak nie pozwoli się wy
brać d·o ~entntm. Jak długo \\ ytrzymają \\ tej 
irakc. ·1 panO\\ i c ~zmula 1 l\rólik, zobaczymy. 
Te ~.:zynniki połsk·ie na Ślązku, które starają się, 
aby wybrailcy lud'u polskiegQ cierpli wie z nosiU 
rak przykre PGta, spotkajq się z wyrokiem po
tępienia w calem spoleczeństwie. polskiem, jeże
U. rychło nie za\vrócą z falszy\'"ejl drogi. Być 
przecież mo'żc. że ten i Ó\\. \\ ięcej dba o laskę 
możnego centmm, niż o Qpinę sko~amego naszc,
go spoleczel1stwa. Czy się myJę? Oby tak było! 

Telegramy. 
B e r ł r n. \V czoraj w poniedziałek parla

ment nie miał pcsiedzenia. \V tym dniu przyjął 
cesarz prezydyum parlamentu w Poczdam1ie. 

l( i i ów. Zaburzenia studenckie w Kijorie 
jeszcze nie ustał}r. 

B u kar e s z t. Rumunia poprawia swe u
zbrojenia, szczególnie co się dotyczy armat. 

N o wy Jor k. Kolumbia porzuciła zamia
ry wojenne przeciw Panamie. 

T o k i o. Parlament japoński został rozwią .. 
zany. 

Z rozprttw pa~rlatrrtentu 
I-(·ozprawy o etacie czyli przyszltOro-cznych 

\\ ydatkach rzesz_r ni.emieckiej zagaić skarbnik 
rze:zy. Przem/J.wienia jego nie stuchali posło
wif2 zbyt uważnie, bo niejednemu trudno bylo 
pa'!lO\\ać nad morzem hczb, którerui mówca rzu
cal. Ale i najmniej uważni po:s.lowie dosłyszeli, 
~e \\ kasłc rz·tdowej pustki i że napelni ~ ją trze
ba przez pożyczkę. I Jajprzykrzejsze to, że nie 
wzrost\\ ydr tków, tylko zmniejszenie się dochrl
dó\' naraziło • 1iemcy na upokarzająq: niedobor. 
Na Jeden tytko cel za~1cl'ano ze skarbu rzeszy 
pieniędzy po raz. pierwszy, tj. na .,\ rzlnocnienie 
nic.nlCZYf.TIY" przez dodatki dla urzędników pO

cztowych itd. na ziem·iach polskich. 
Tego się nic spodziewat1D i poseł Schaed

lcr. katolik bm\ arski, ostrzega rz~1d rzeszy. aby 
nic szedł śladem rządu pruskiego. Zresztą re
prezentant katol:kó ~ niemieckich mówil bardzo 
umiarkowanie i staral się nie urc~zit2 rządu. Po
trącił wszakże o pwkuratora z proce u K\vilec
kich i o zgorszeniu \V niektórych garnizonach. 



Na ref·ormę finansową w myśt rządu nie godzi 
się. 

Drugiego dnia, poseł Bcbel, przy\\·ódca so
cyalistów, wst<lPił na mównicę ze sporą plik<-1 
notatek. Mó\\li, jakby gawędzil przy kufcUm 
pi·wa, często zagląda do notatek, cdczytuje cza
JSami d·luższe ustępy. Izba słucha go dosyć u
;ważnie, ale na razie spokojnie. Protesty nie od
zywają .się prawie ··wcale, potaki\\"ania bardzo 
rzadko. Mó.\,v"ca smaga przedewszystkiem kon
serwatystów, narodO\\'}ich Hberałów i ccntrO\\-
cÓ\Y Zell to, że przez. zmianę regu·larminu izby 
przeparli w parla'mencie podwyższenie cel na 
zboże i rruięsc. vVystępuje prze ci w refonnie fi
irlansO'vvej i przeciw projektowa:nem:u przez rząd 
pod:atko\vi na mężczyzn, którzy nie służą w \voj
slm, bo ten podatek ·cbciąży!by najwięcej klasy 
:najbiedniejsze. Najważniejszą częścią mowy 
ków. Nadzwyczaj O'Stro. ale siuszni.e napiętno
\.Vał prześladowcó\\r orga11izacy1 robotniczych. 
P.ostę:po\vanie lu·dzi, którzy pozbawiają robotni
Beble byia ta, którą poświęcił sprawie robotni
ków": chleba za udzial " - zw·iązkach robotniczych, 
:nazwał ni,euczciwem, niebonorowem i nikcze
:rnnem w najwyższem stopniu. Przechodząc do 
stosunków \V królest\vie sas.kiem, zapala się m6-
·wca, w dcsad'ni.ch barwach malując szy1<any, ja
kich tam \Ą··obec robotni·ków ct:opuszcza się poli
cya, jak jm. roz:vviQzuje zebrania, jak pozbaw·ia 
kh sal lub ograni·cza ud'ziaJ \V zebraniach itd. 
P ·ostowi·e polscy słuchając tych uwag, mó\vili 
jeden do drugiego: ,.Nie w jednej S8!ksonii dzieją 
się takie rzeczy!·'- Przechodz ... ąc do polityki za
graniczn~j, szydzi Bebe! z czot·obitrrości Niemiec 
cHa różnych monarchów zagra:nicz:nych, gani o:b
darzenie 1ich podarka:mi, honorO'\Yanie W kraju 
1ni'liarderÓ\\~ a:merykar'1skich itd. Zakm1czyl kry
tyką stosunków· rosyjkich .j uwagą, że Rosya ma 
sama o so ,e radzić, ale czu\\·ać trzeba, żeby w 
Niemczech nie zapan{H\'ały stosunki rosyjskie. 

Lawy rządo'\ve przepe.łnione różnymi dy
gnitarzami, wśród których świeci' kiika;naście 
milintelurów vv:ojskovvych. Kanclerz. hr. Btilow 
ifÓW.nież zajął miejsce po pravve.j stronie od mó
w·nicy, a obo niego hr. Posa\io\vski i inni se
ikret~rze stanu. Led \N1ie pan Bebcl skoócz.yt~ 
powstał pan Biilow, \dożył obie rQce głęboko \\ 
kŁeszenie i zaczął zbijać wywody Bebia \dęcej 
.szorstko, ni 1ż rzeczo.wo i dowcipnie. bo nie jest 
to chybanowy dowcip, jeżeli kanclerz po\vie
dziaJ, że w spra\vach vv.oiskowych więcej pole
ga na zd'a:niu ministra ,,nojny, niż na zdaniu posła 
Bebla. W podobny sposób bronił swojej poli
tykL zagrarnicznej. \V raże.nie mog.to tylko s.pra
·wić i rzecz.ywiś.cie sprawJto energiczne wystą
p·ienk hr. Biilowa W' ·obron!ie przyja!źni łączącej 
Niemcy z .Rosyą~ Nie okiełznana krytyka Ro
syi' ~· mówca słowa te po\vtórzyl z. naciskiem 
d'.vuk~otnie - WY\\"O:ła radość zagranicą tam, 

Opwiltda.nie historyczne z X wieku 
ne.pisał 

Walery Prxyb.orowald. 
~. '' ' 
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Lelum1-Poleium. 
Tryurrnf Mieszka byl zupeJny i w.iielka ra)

dość z tego powodu \V jego obozie. Król urósł 
teraz w dumę, że w pierwszem .starciu z. niem
cami otrzymał taJ\: szybkie i tak stanowcze 
zwyc;iz;stwo. Nnga ,niemiocka nk \.vróci~a do 
swej ,oJrz;yZJny ·i pasła nawet ni1e by~o, · ooby za
nióst straszną wieść za; Odrę ... 

Do obozu przyjechaJa ze służebnemi· swemi 
i z Mladą, królowa Dąbrówka i siostra króle\Y
ska BiaM'a knehini, albd. poprostu Białka zw·ana; 
przyjechał ar'cybisku·p WiNbaldus, zjechato się 
nmósh\no \\·oje\\'odó\v i starostów i wszyscy 
byli kornt i pokł·ony bHi potężne·mu zwycięzcy 
m.a!rgrafa W igmana. 

Krół ·szedl ze swem W"O]skiem 1 mając. na 
prz>Qdzie Spydm.iTa, bardzo wulno w głąb ·pu
szczy, robiąc pt{)' parę ·mil na dzień zatrzymując 
się nieraz długo., polując i bawi'ąc się. Jeżeli 
gdlz;ie \V borze napotka!no jaką osadę, król kazał 
chrzcić mueszkaf1ców, dęby i gaje święte w~yd
tnać, węże Z'abitać. Nakazy\vano zaraz stav.riać 
kościóJ'ek drmv~riiany, gródlek l\Joło ni-ego sypano 
ł w gródku osadzono królewsktego komornika z 
kilkunastu w.ojakam.i: i: księdza. 

Tak idąc powoli, cale tygodnie, wśród prze
pysz-nego, ciepłego i suchego lata! ciągłe pusz-

gdzie pragm1 poróżn-ienia Niem~e.c z Rosyą. W 
spral\·ach spółecznych zd-obyl się kanclerz na 
uafną uwagę, że socyaiiści szkodzą sprawie ro
bo~tniczei, łącząc ją z walką przeciw monarchii. 
Potem zapuśmił się \.\- ogólniki i frazesy, prze
platane dovvcipkami aż. doszedł do 1nowy Bisr 
marka przed lat 50, w· której żelazny kanclerz 
\\·zywal socyalistó\.\·, aby \\-ypracowalr nową 
konstytucyę. I p. BUlow \VZy\va p. Bebla i to
warzjnszów, a:Jby opracowah plan przyszłego u
stroju spółecznego, bo chciałby w•iedzieć, jak bę
dzie \Vyglącla1·o w te m ,.niebie". 

Socyaliści \\dołają, że to "niebo" nie będzie 
dla p. kanclerza. \Vogól'e przerywają sncyalilści 
kanclerzowi dQ'SYĆ często. Na ławach centrum 
\Vi•d'ocznie jest zadowolenie z ,,-yW{)dÓ\\- hr. Bii
lowa, a kc!Ds.envatyści i naTodo\\~i literatowie 
z nrzędu wtómją. Mówca zakOI'tczyt za:pewnie
niem, że naród ni.emiecl<:i będzi,e bwnit dzisiej
szego ustroju spólecznego, bo ustrój ten wy
tworzyty wieki, pracowali nad uim liczni \Yielcy 
mężowie. \Vrażcnie ogólnej mowy kanclerza 
byto niedobre. Kpiny na temat tak poważny, 
ia•k spra\Ya spóie.czna, budzi:l'y niesmak. Mowa 
kanclerza 11ic byłaby bez znaczenia na wiecu 
ludowym gdzieś \V zapadłym kąde koło vVy
strucia, ale w parlamencie - pożal się Boże! 

Pełnomocnik rz<{du saskiego p. Fischer bro
nił tego rządu przeciw Beblowi poważnie i rze-
czcwo, choć bez skutku. · 

Konserwatysta hr. Stvllberg-Wernigerode 
g·odzi się bez zastrzeże{! na projekt nowej usta:
''ny finans,owej dla rzeszy, clwciaż ta ustaVI-a o
granicza pra\\'a parlamentn. Następnie mow1 
{)bszernie \\" obroni€ c.et ·na zboże t' byclł'o. Za 
traktatami przepada. Jeżeli będą traktaty, nie 
powinny ostabić nadz,oru weterynarskiego nad 
byd'lem zagrani.cz:nem, bo zaraza je.g·o· zdaniem, 
przychodzi zawsze z zagranicy, co j.est nonse:n
sem, bo wszystkie rodzaje zarazy, zachodzące 
wśróct bydła n. p. w I\rólest\\ ie Po1skiem, stale 
gr-asują także raz w jednej, dntgi raz w innej 
części Niemiec. Aleć konserwatystom za.raza 
potrzebna jest do obchoclze111ia traktatów na 
szkodę zgłodniałego Indu. 

\V piątek pierwszy mówił narodowy libe
rał Saattler. Nie staną{ oczywiście w opozycyi, 
chociaż nicjedn'o vi ·ypo""iedziai slo\\'0 krytyki. 
Na dodatki germanizatorskie do pensyi dla nrzę
dnik{n\- rzeszy \\"ziemiach polskich g;odzi się bez 
zastrzeże!l dla tego, że Polacy nic chcą być do
brymi prusakami i dążą do odbudowania Polski. 
vVśród Polaków \VYv\"CJały WY\YO'dy Sattlera 
śmiech i szydercze okrzyki. 

Drugim mó\vcą był pruski minister wojny, 
który skarci.f stosunki, jakie panO\vaty \Vśród o
ficerów w Farbach, ale zaręczat, że gdzienie
gdzie dzieje się leJ}iej. Winni ·oficerowie zosta
ną niezawodnie usuni~ci z armii. Władze ~voj-

czą, kier:owano się kn słmvnej gonty11ie Lelum
Połelum. Żywlruości byto dosyć, bo polo'\v,an:o 
a zwierzyny w lesie było mnóstw;o, przytern 
każda osada, którą ochrzcono, slda:dać musiała 
zaraz królowi dziesięcinę ze zboża i· dochowku 
\\ ·s.zclakiego. To też ·obóz luóle"wski wrza-ł cią
g-hl radością, swobodą, śmi,echmni i S\1\.,a'\VlOlą: 

choć bisknp \V.ilibaldus krzywo na t'O patrzał i 
skarżył się przed królem i napom1nał g>o nieraz 
SlUOWD. 

\V śród takkhto za ba w i radości, dobito się 
pe\\"nego dnia nad \.vieczorem dn g;ontyny Le
lmn-Polelnm. \Vicczór był trochę ch-łodny i 
\Viatr się zerwal zimny i wył po puszczy, a słań
ce knYawo zaclwdzito za drzewa. Król, który 
uczul się nieco zmęczony, kazat Spicymirowi o
tworzyć g.ontynG dokoła zniszczenie, zaś jej po
wierzyt biskupowi Wilibaldow·i. Sam tego zre
sztą nigdy nie czynił. i ilekroć pa'trzał na ścia
nie Ś\VIi .ętych dębów, tylekroć b-ladł i wargi mu 
się trzęsty \\' Dczach przebijała się tłumiona 
trwoga. 

Teraz w oblicz11 b-rzmiącego głośną sławą 
świętości, bożka LeJum-Polelmn, 1uó1 schr(ll1il 
s·ię do naffii,otu ze skór, jaki d!laf1 rozbito, rl}ucił 
sję tam na loże i okrył z glową ntrzcrną deliną. 
\Vieczór. a za nim szybko zapadająca nac, była 
niezrn.iern'ie burzliwa. vViatr wzmógł się, nap~
dZtił mnóst~· czarnych chmur i tunąt z nich pra
wdziwy potop, któremu towarzyszył' niez\vykty 
trżask ptoru1nów i oślepiając hlyskawke. Wi
cher \\·ył po borze, tamal' drzewa t trzask stra.
~zliwy brZ'mia..t wśród pusz;cz:y. 0gnie pozapa
łane przez \Vo-jsko \Yoda zalała i po .w!ększcj 

sko\ve starają się także, aby nie PDniev:ierallfi 
żołnierzy. M.inister mówi! poważnie. Dobre 
\Vrażenie sprawilo mianowicie bezwzględne 
potępi·enie zaiść \V Forba.ch. 

Poset R.ichter który mówił po ministrze, do. 
wodzj1, że przy doborze oficerów uważają, kto 
byli rodzice kandydata i pomijają synów z ro
dzin biedniejszych; wskutek tego dostaje się do ' 
korpusu oficerskiego za. ·wiele ludzi "dobrze u
rod~onych" ale bez wartości moralnej. 

Skarbnik rzeszy p. Stusel bronir projektowa~ a 

nej reformy finansowej ' i1 etatu. 1~' 
Rządowiec I(ardorf, \V>O]owat bardzo niedo- al 

tężnie z socyałistami· . PrzepovViiadal rewoJucyę, " 
w którą dziś' rząd. nie chce wierzyć. Zawsze tak 
bywa, że kola rządzące śmieją się z zapowiada
nej rewoltrcyi, a potem rewolucya wybucha- i 
wszyscy tracą gł10wy. Pan I(ardorf chciałby 
ka.żdemu, kto się przyznaje dlo socyalizmu, ode
brać głos przy \vyborach. Na dodatki germani
zatorskie dla urzędników rzeszy godzi się, jak
kolwiek przewid'u.ie ich odrzuceni:e. Nie wątpi 
przecież że sejm pruski przyzna dodatki i urzę. 
ellnik om rzeszy. 

o 
Tego było za wiele nawet Sattlerowi, 00. ch 

zaw~ota.f on: Dziw~ne pojęcia prawno-pa!lstwo
we! 

Na te m rozprawy przerwano. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. 

Pełpłin~ Będący dotychczas na urlopie ks. 
'vikaryusz Lebil1ski ustanowiony został jakowi
karyusz w! P><)'roni e. 

Chojnice. W Jakubo:wae umarl leśniczy 
wskutek zaczadzenła się gazem węglanym. 

Pr. Starogard. Dnia 15 grudruia r. b. nastąpi w 

uroczysty akt poświęcenia kapli<cy i domu św. 4t 
Elźbi1ety. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Gniezno. Tum gnieźnlie!lski stracił ogro

rnny regat. Da,wnJiejszy waściciel dóbr rycer .. 
skich Prądzy{Jski zapisał przed 3 łaty umierając 
tumowi gni.eźni.eJ1skiemu w testamencie 160,001} \i 

mr., a kre\.vnym swym 100,000 mr. Testament ·a 

ten obalili krewni i sąd uZlna.f, że caly majątek 
należy ·do krewnych. fiskus likwidiOwat 8000 11 

m r. 
Poznań. W tutejszej archikatedrze rozpo

częto już prace oko~o wzniesienia pomnika śp. 
ks. kaTdtynał'a Ledócho.wskiego. Fonmik ten be
dzie wspa'nialy. Pracami kieruje artysta p. Wł. 
Marcin ko wsk i. 

Czermin. \Vieś nasza, skolonizowana je- 1 

szcze za czasów Pl.ottwella, zmienHa się zupeł
nie, bo dziełne nasze wiarusy wykupiły niemców 
tak, że tylko pozostal jeden - cześć dzielnym 
wiarusom! 

częśd przepędzono noc po ciemku, tuląc się· 
gdz·i.e można byto. 

Wśród takicito bm·zy i loskotu pilorunótv: 
uplynęto pól nocy. Król nie spał, jeno leżal na 
n~edźwiedziej skórze ~ namiocie, z głową ukry
tą w futrzanej opończy, drżąc ilekroć piorun 
trzast lub grzmo;t się rozległ, po\.vtarzany przez r: 
puszczę tysi~cznem echem. W nabiocie nie by- ·1 

ł'O' uikogo więcej .r posQpne panowaify w nim cie .. 
nie, których nie mógł raz·pęd'zić kaganiec goreją,- lli 
cy w kącie i1 skwierczący szkaradnie. :a 

Nagle królow~i· s~i~ zdawafl(), że .ldoś uchylif l . 
zasł·onę, u wejśda namiotu i że chłodne po-- SJ 

wial'o lJO\vietrze. Odry jed:nak dawna cis7-a, e 
przerY\vana hukiem gromó\V zapanowała zno-
\Vli, krói sądził, że się mylił i nie 'poruszyl sie u 
na swem tożu. Wtem Thczul, że go ktoś dotknal· 
i szarpnął' na J11im ,opoflczą. Pr~ejęty okropnrynt ~a 
przestrachem, zerwal się na· rów~ne nogi t ch'WY· 
tają•c za topór leżący obok ·nrego, zawo.lal prze
jętym tn\nogą gtosem: 

- I( to, tu? 
Przed nim stał mąż wysokiego wz:r10stu, '\11 

dugie białe, lniane sz.aty ubrany, z ·których ~{)~ . 
da ciurkiem cie'lda, Z\vjelką" srwą brodą !o·zw:Ia~ ~~ 
ną przez wicher, z głową obnarot1ą, i b~:~l~ J3 p: 
mleko, ·oko~o której wir się wien~oc z lts~ ~~e~ .1 
bowych i jemi:oly. Stal ni~ruchomy, dz:rerzac 
W• prawej ręce długą laskę zakrzywioną u górf, 
a ŚV\71iaUo. kagańca rozdmu~hane przez wiat!"_~· 
ch\vili gdy z.asionę uchyłil, obłewal go ~chWieJ
nym i migotliwym blaskiem. 

~Kto tu'? - za\vDła! król powtórnie prze"' 
. j!ęty n3 e o pi so:rr~t tl"'\v<Ogą • · .~J bJit 

( Cią~ dalszy nastąpi.) -~ 



Zt ślązka ·czyli Starej Polski. 
zmianY ~ duchowl~ilstwie. Przeniesieni 
ianowam: ks. admm. Paw.eJ: Loss dotych-

111 s . l . k rl ' •• 

0
,:v·o '" zczepanow1cac 1 Ja' 'O aumumstra-

sd~ Kuź~i Raciib., ks. ~rob. wysluż. Antoni 
. ek w Zorach pmboszczem ·w1 Wolnwie, ks. 
~i Adolf Knittel w Oliwi·cach prowiz. nau .. 
ielem religii i: nauczycielem \vyższym przy 

'le realiH~i w Gliwicach, ks . kap. Brunnn 
rtberg w vVrodawiu prefeluem konwiktu w 

1
rjcach, ks. kap. Ant·oni Smykałła w Ryhnliku 
alist<"! z tytułem ·kuratusa w Finster\v~alde, ks. 
Wa'\\,'Tetzko w Brzezince proboszczem tam-

' ,.KS. adnilin. J es ch w Krzyż·anmvicach probo-
rern \\ ' Korvvakrwicach, ks. prob. \Vilhelm Bo
in w Puszkowie dziekanem dekanatu strze
skiego, ks. pm'b . Jan Prolich \\'' Koeltscken 

.kanem honorowym z p0\\'10du wstc:1pi-enia \V 

, spoc~.:ynku. 
\V rtJi·eisce radz:c d L1Ch<O'w11ego ks. Schreye-

11 Chrzanowicach, który dla pode.szlego ·\\ ',i c
l zrzekł się nrz~du książ~co-blskupieg·o komi

.za, mianOIWOJniY z~o·sta1 ks i ążęco-biskupiem 
ot\v6d raciborski kanon:ilk honorowy i radzca 
ch. ks. f(udolf Ba'nner vV vValcach. 
W Laurahucie chciano urządztić czytelni~ dla 

oiet, lecz ostateczni·e wiaścidel odmówił lo
lu, wskutek czego "aterland'' i\ tą razą urato
ny zostal Kobiety p.olski·e jedr~k ni edają za 
~egraną i postarają s1ię o lokal inny, tak że z 
a~em tn czytelnia będzi'e . 
Bytom. Na kopalni I-loohenzollern wybuch~ 

4f•r sobotę pożar, który jednak zdołano zara
a1rać. Z ludzi, nikt nlie pOinió&t sz!kody. 
- Celem popierania germanizacyj i uzyska. 

. dostatecznej liczby nauczycieli dla szkól lu
wych zaktada1 rzą..cl w Bytomi:u'. Król. tluc.ie, 
ltowitacll, Ta·rnowsk~ch Górach, Mysloi'\vi·
~11. Pszczynic, Namysluwl.ie i Strzygłowic 
·oly dla katolickich chłopcó\v, którzy chc<i 
iZtakić się na nauczycieli. 

Z innych dzielnic P.olsld. 
Warszawa. Na V/ o li pod Warszav.r'l, po

,i~c.ono piękm.1 świątynię. pod wezwaniem św . 
~anisla\\-a. Cerenmr1ii dolmnal ks. pratat Zyg
nt hr. Lub:•dJski, 1woooszcz rnLeisoowy, w 

11stencyi księży: Gąsiórm,:ski'eg·o, Chyhckie
·'· Wierzejskieg·o, w ot·c·czeni·u czł·onków korni
~~ bu·rltO\vy kościoła, bractwa: miejscowego, o~ 

JZ bardzo· licznych parafian. 
Ks. kanonik vVacław Sic.\Viierski. głó\\'ny 

1icyator budowy nowego kośdota, rozpocz~tł 
erwszą sumę ·w asystencyi księży Suchofiskic
u i Gąs~ormvs.kiego . 

W czasi\e sumy wyg!.os.il kazau1Jie ks. tlenryk 
rze~dz.ied\i, który streścił dz'iejc. po·wstania tej 

.owej świątyni. 
No,wy kościół przedstal\via sic oikaz.ale . Zbu

\rany '" styl a gDtyckim ,może pomieścić prze
llo 7,000 wiernych. Parafia Uczy przeszlo 
!,000 dusz. 

Wiadomości ze świata. 
Z parlamentu. \V sobotę .obrado\v-ano nai

rzód o układach handlowych z Anglią a nastę
le o etacie rzeszy. 
. Poseł hr. Reventlo1w ( \Volne zjednoczenie) 

li się. że parla·ment ma tak mało czasu na o
radowanie o uk.tadzie handlowym. 
~. P_?se{. hr . Ka.~1itz (kons~nv._) zazna.czyl, iż na 

St '' telkle panuJe oburzeme ze uldady handlo-
' e nie ·.zo'Stały wypowiedzia~c. 

. Sekretarz: stanu hr. Posadowsl<y broni rzą
u l cet · 
. PDSel Gotheim (woi:ne zjeJ(Jn.) powiada, że"~ 
~~a~h· przemysiowych są z.dania, że starych u
'.~~o'> ~an{~lowych nie 1nożna \\ ·ypowiadać, do-

1 no\\ c r11e zostały za,vva Jie. 
Poseł Bernstein (socyalista) radzi, aby nie 

t:z.ebnic nie drażniono Angli i i nie utv\rierdza
JCJ w~ niechęci do Niemiec. 

" . Na tem pierwsze czytanie w spra\vie ukła
: ~O\\ handlowych ukoflczono i po przemówie-
: p~~c~ . Fer~e~·a, tlerotda ... K_ardorffa i Rk.h~era 
• CI ;Ję~o~ \\ mo·sek upo\YazmaJący, rząd do pi ze.-

, Nastąpiły dalsze obrady w sprawie etatu. 
~ ~uzerJ.Ja u~taiCló'\\,.r istniejących na d\va la. ta. 

- ht}.0 Przer~1ówieniu ministra finansów, barona 
. nbabena zabrał g'tos. pose! nasz d.r. Ska(

Yitski. 
• 

l' .PoSel nasz \\"ystąpil stano\vczo przeciw' z.a-
1e120HYm dodatkom· dla ;kres.ów \Vscbodnrcb, 

zazr:aczając że twierdzenie, jakobY Polacy za
grażali ca!"ś~i pai1stwu, m cz-:::zy w}·my~t. 

Obszerniejsze tre ·zczenie mowy pGsla dr. 
Skarżyfiskiego pudam:r nast~ptlie. 
. Także poseł 'chradcr (wotn.crnyślne zje-

dnoczenie) oświadczyt się przeci\\- dodatkom dla 
kre.sów wschodnich, gdyż widzi w nich nagrodę 
za Pe\\ n e zapatrywania polityczne. Je t nato
miast za lepszem uposażeni~m podoiic:eró\\" i 
funduszn inwalidó\\. Dalej Z\\-raca się prze-ciw 
zbyt rychtemn pasylaniu ciicerÓ\\" na odstawkę, 
co wydacki bardzo podncsi. 

Powód p.oniewierania żołnierzy wi-dz.i po
seł Scłnacler w d\\ ulctnic.i służbie wojskowej. 

Dalej oświadcza. że je~(O partya jest za po
lepszeniem reform spotecznych. Szczegóh1ie 
za udzieleniem pra\\ korporacyjnych organiza
cyom zawodo\\·ym, za wolncści<t koalicyjny,, czy 
li pra\\·cm łączenia się rebotnikó\, ~, za izbami 
robotniczerni ·oraz za lcpszcm pra\\·em ·O zebra
niach i stowarzyszeniacll. 

Poseł Payer (poludni·owo-nicmiccka partya 
luclmva) ]JO\Yiada. że jego partya jest przc.ciwną 
środ'ko\\'i \\ojennemtt, jakim jest pra\\ o o ,.Ost
markenculagach'' . Zamierzona reforma fiuan
SÓ\'.· tylko ten będzie l!liaia skutek, że pośrc-d11ie 
podatki w rzeszy zostan<1 pcd\\ ·yższonc. 

Koniec · obrad o godzinic 6 wieczorem. 
'vV kOJktt zaznaczamy jeszcze, ż.c po-dczas 

piątko\\ ej mewy posła Sattlera byto. dosyć gło
śno, a gdy ów haka.tysla zarzucał Pobkom, iż 
chcą \\ 'Skrzcsi~; królcst\\ o poJskic, zawoła t 
drwiąco poseł Szmula: ze stolic<-1 Berlinem! l) o 
lianowcrczykó\\" zaś siG Z\\ racajq,c rzekt p. Satt
ler : kr{)l pm·ski nic o<.l·dajc pro\\ i11cyi, które raz 
dostał w swe n~ce. 

Z Portugal1:i. Przyby l tu król hiszpal1ski. 
Na jego cześć celbył siG obiad \Y z.amkn króle\\
ski m. Król Carlos \\ 'Zil i ós{ toast na cz.cść króla 
hiszpa1iskicgo. który c·dpowiedzia·t toastem 11a 
prz:viaź.(J obyd\\ ócl1 narodów, lliszpat'1skiego i 
po rtngalskiego . 

Z Anglii. \V Sandringham. gdize chvvilO\\ o 
przeby\nt królowa. wybuchł pożar w pok0ju 
damy dworu króle'" skiego nad sypialnią króJ.o
we.i. 0\\'a dama pospieszy-la natychmiast do 
królo:w,eL aby wyszia z sypialn~i. Zaraz potem 
zapa!d'ł się sufit sypialni. jako przyczynę po·ża
ru podają sto1puicuie drutu elektrycznego, ',\'sku
tek czego zapalila si~ belka przy suficie. 

l Włoch . Układy dotyczące nowego trak
tatu hancll·owego pormiędzy \V lochami a Austryą 
zostały przerwane . Pdn·omocnisy \doscy o
świadczyli bO\\"icm, i;.e nie podobno im przyj~1Ć 
wszyst.kic h propozrcri austm-węgierskich dc
lcgtatów. NajwiQcej tntdności spra\\·ia uregulo
wanie cla na wiuo. Pocl tym wzglQdem austro
węgrzy żądają pod11icsicnia cła od win włoskich 
na 15 franków za hektolitr i oznaczenia jako mi
nimum za1\:artości alkoholu przy winach czcr
\\::onych 14 proce11t, przy \\ inach biatych 13 pro
cent. Na ten wan111ek \Vłoclty przystać nic mo
g<l. \Vina w.toskic nie zawierają w sobie tyle al
kołlOlu; prz.yjęcie więc tego warunku by{.oby 
z·upehiem wy,kluczeniem win włoskich z targów 
·austryackich. Oprócz tego Austro-Węgry żą
·da'ią znmiej.szenia da lla r(1żne \\·ymby przemy
słu krajowego. 

· W lochy proponują zaś z swej strony cło 
12 franków na w·ina swvje, o 12 procent zawar
tości alkoholu. zniesienia zupeh1ie cta na migda
ły i zmniejszenie na oliwki \\"laskie. Na waru
nek zmnje_iszenia da od \\·yrobó\\- przemystu 
austro~węgierskiego \Vłochy zgodzić się nic 
mog~l. ponie\\·aż już dzisiaj cta te bardzo są nis
kie. 

Bilans handlowy "ykazuje obecnie na. ko
rzyść Austryi 50 mil:onó·w fra11kó\\·, \\- razie dal
szego jeszcze zniżenia LCl dojść by musia.t do 
prz.eszio 100 milionÓ\\·, na co \V lochy poZ\\ ołić 
niie mogą. \V.obec takiego polożenia rze.czy pet
nornocnicy ob-u paf1st w udali się po nO\\ e iu
strukcye dQ svvych rząd t> W. 

Z Austryi. Języki s.ia\\iaJ1skie \\" armii au
stryackiej do-czekają się większego U\\ ·zględnie
nia. Z \Viednia donc_ zą pismem berłir1skhn: 
1'v1indster \vojny Pitrei-ch oświadczył, że żądać 

}omosc1ą języka krajowe go. Pisma \\ ieder1skie 
bardzo q ,,jadomością są zaniepokojone. 

Z Japonii. Japonia z\\·raca się o pomoc do 
Stanó\\- Zjednoczonych! .. Morning Post" dono
si z \Vaszyngtonu, że rząd jap01'1 ki zapytat się 
przez S\Yego ambasadora. czy Stany Zjednoczo
ne mogą"~ razie wojny z Rosyą udzielić Japonii 
pomo-cy materyalnei. Rząd Stanów Zjednoczo
nych oświadczył. że pomo·~Y udzieLić nie może. 

Z różnych stron. 
Ehrenield. N o wy gmach knapszaftowy sta

nie prawdopodobnie \\' Ehrenfeld za domem 
chorych .J3ergmannshcil". 

Sólde. \V kopalni .,Margarctha" został oka
leczcny górnik Siebel. 

Wattenscheid. Górnil~ Tcmasz Daniclczyk 
z osra t \\~ kopalni ,,tiolland" nicbe7piccznic po
kaleczony. Odsta\\ iono go do dom n chorych. 

Obertmusen. Pożar zniszczył tu tartak 
\\rdO\\ T Sche1 Pmann. 

Schonnebeck. .Mak dziecko odgryzło u 
\\~iększej ilośc·r zapalek siarkG i połknQlo. Sku
tek teg-o była: śmierć dziecka. 

Oberhausen. Kręcił siG tu jakiś mQżczyzna, 
sprz.::d'ai<1CY ksiqżki, który ndaie. iż jest księ
dzem. Nc i pfaszcz, okulary, \\ łosy czarne, 
twarz \\~-goloną. Mówi po polsku. Od\\"iedza 
najchętniej Polakó\\. Takiego osznsta trzeba za
drzwi \\·yprosić. 

Bottrop. vV ostatnich dniach popełniono du
żo kradzieży. 

Buer. Zona g()rnika Drogc \\ yskoczyła z 
'\\ ·agonu kclei clektryczHcj, zanim kol'ej stanęła i 
·okałeczyb siQ nicbczpiecZ'nie. 

Oherhausen. Tutejsza centrowa ,,Oberhau-
sener Voll'\szcitung" P·O\\'tarza oszczerstwa, rzu
cone przez . .. TretnoniG'' i spółkG na Polakó\Vi .Wl 
Bruchn. 

Liitgendortmund. Kolej elektryczna prze ... 
jcchala chlopca szk<1lncgo, który na miej.scu zo-
star zabi·ty. · 

Lynch. \\ miejscowości Bckhcr, \\ starile 
Lttizyany, ttum pO\\ · iesił trzecli .MtuZYllÓ\\" na: 
drze\\ ie przydrożnem za napad z bro11ią palną na 
jedneg-o z obywateli miejscowych. 

Ana!fabeci w wojsku pruskicm. Analfabe
t(J\\ \\ ' \\ 'Ojsku pruskiem pobrano !Qgólcm w r. 
1903 0,4 procent do w~ojska. Przed 20 Jaty było 
ich jeszcze 2,04 procent. 

Odkrycie chińskiego lekarza . Chif1ski le
cyach (z tych 11 przy poci~u~ach 'Osobowych). 
lcnderskich przyznała 100 000 f l. nagrody za wy
nalezieuia sno·sobn · na trąd, \\ yleczył już sw'Oją. 
metodą 8 ludzi w· szpitalu w Oube11g, \\ pobliżu 
Surabaya. Ma 14 tn:;dowatych w kuracyi. Je
żeli jego metodaJ okaże się skuteczną w większej 
ilości wypadków, rząd holenderski wyzna<czy 
kO'misyę dla jej zbadania. Dotychczas '1Jeto1da 
utrzymy\\ ana jest \\l tajemni.cy. 

-~:~~========~ 
Baczność parananie z Jankowa Załeśne~o. 

Upraszam wszystkich parafian z Jankowa Zale ... 
śnego, aby się jak najliczniej stawili na zebranie, które 
się odbędzie dnia 20 grudnia o godz. 2 w Laar u p. 
Kulu, ul. Kaiserstr. 106. Zwraca się uwagę, że bę
dzie obieranie chorągwi i zakOI'lczenie skJadek. DG 
komitetu jest wybrany franciszek tleuig w WetteJ; 
nad Ruhrą, Kaiserstr. nr. 14. · 

Za komitet: Teofil Marek • 
··-~-----·-·----

Baczność Rodacy w B ruchu i okolicy! 
Na nadchodzącą gwiazdkę polecam szanownym 

Ro.cJakom figury św., krzyże,, k~iążki do nabożeristwą 
i po\\'icściowe. obrazy św. i narodowe, wiązarki z 
polskim napisem, polskie po\vinszowama i pocztówki 
na imieniny, święta i nowy rok. Mam także na skla
dzie różmke, szką.plerze, kropielniczki, lichtarze, wie
czne lampki, Ś\Yiecc gromniczne i kalendarze, jako t 
,.1v1aryc>6ski", .. Katolik" i nowv .. Poznański" . 

Liszt\'T i ra r11ki w wielkim wyborze aż w 25 ga
tunkach. \\'tasny warsztat oprawiania obrazów 
\Yiaukó\\' ślubnych i wiązarków. • 

· Księgarnia polska · w Bru c h u, ul. Maryal1ska 342s 
naprzeci\\ składu obuwia pana L. Kubiaka. 

PELII(S SZYMAŃSKI. 
~----··-----··--·----··--

POLSKA SLUŻĄCA 
potrzebna natychmiast przy wysokiej płacy .. 
Zgtosz.enia do 

1(. K o m o r o w s k i 
v .. - Bruckhausen n. Renem, Kaiserstr. 56. 

1 
będzie zupeJnej znajom-ości języków krajO\\·ych 
u oficerów, którzy slużą w pułkach sławiail
skich. Z Ołomui1ca donoszą . że komenda!nt kor- ' 
pusu wydat tajny rozkaZ1 odnoszący się do urzą
dzenia kursó·w cz>2skich dla oficerÓ'w nieml\:ów 

Perła. 
f}omiędz~- wszystkierui mydłami toaletowerui jest do
bre mydfo "Lydia" z fabryki perfum "Lydia" w Ber
linie, sztuka po 25 fenygów. Jedynie temu mydlu na
Jeży się uzuanie za piękny zapach. 

i że ten tyLko ofi.cer posunięty zostanie na 
wyższy sto:pielt, który wykaże się zupefną zna~ 

Mrdlo to nabyć można w ~,Bazarze Polslcim" 
A~uiesz~i 1\unz w Bitter fełdzie, ul. Burgstr. ·H. 



---Baczność Rodacy 
Na nadchodzącą gwiazdkę polecam mój h gato 

zaopatrzony sklad, jako to: figury św. w wielkim wy. 
borze, krzyże, pasyjki, obrazy św. i narGdowe, kro
pielniczki, książki do nabożeństwa, histeryczne i re· 
łigijnej treści oraz polecam mój · 

wielki skład tovłaró\\' galanteryjnych 
jako to: skrzypcÓ\\r, klarnetów, harmonik, lasek, 
szelków, pasków, cygarniczek, portmonetek, torebek 
do cygar, brzytwy, noże, tabakierki, guziki do pó!
koszulków, szczotki do zębó\\·, do wlosów, do ubra
nia, do obuwia w wielkim wyborze, jako też cygara 
dobrze odleżale nadające się na gwiazdkę po 25 szt. 
.50 i 100 sztuk pięknie opakO\vane papierosy w w ielu 
gatunkach i tysiące cennych przedmiotÓ\\' . Sza
nownym Rodakom i Towarzystawom polecam opla
.. tki na gwiazdkę po 2 mr. za 100 sztuk. 

Księgarnia poJska w Wanne, 
. uJe Babnltofsti'. SO a. 

Józcef &.lanielak., 

Oszczędne gcspodynie kupują tylko w 
R Z E P K I domu towarowym 

w Herne ul. Ncustr. 49. 
gdzie najlepiej i najtaniej będą obsłużone. 

Polecam: 
Polski smalec z czystej okrasy, funt 68 fen. 
Smalec pod gwaranCYLł cz:_v s ty, funt 49 fen. 
Polskie wino, za litr 80 fen. 
Wino "Samos·', pod gwarancyą czyste, litr 75 fen. 
Polski olej lnianny, litr l rnr. 
Polskie cygary, pudeJko po l ,20 m r. 
Margaryna, najlepsze fabrykaty, bardzo tanio, od 39. 

40, 50, 60, 70 80 do 90 fenygów. 
Kawę, codziennie świeżo paloną bardzo tanio od 60, 

70, 80, 90 do l mr. 
}\awę perlową od 80, 90, 1.00 do 1.20 mr. . 
l(ażda osoba kupująca otrzyma przy zakupme 

1 funta margaryny, lub kawy l kwit. 
Odbiorcy, którzy kwity przyniosą z powrotem, 

otrzymają pożyteczny sprzęt domowy, jak z porcela-
1lY, z ubioru, fartuchy itd. 

Każdy kwit ma wartość 10 fenygów. 
T O W A R Y T L U S Z C Z O W E. 

Najlepsza wędzona szynka funt 63 fen. 
Kielbasa "Plockwurst", funt po 80, 90, 1.00 do 1.15 mr. 
Ser limburski funt po 25, 30 i 34 fen. 
Ser holenderski funt po 60 i 70 fen. 
Ser szwajcarski najlepszy funt 88 fen. 

Wszystkie inne towary, które tu nie są wymie
nione, są bardzo tanie i dobre. 

Polecam także co tydziei1 w środę i czwartek 
świeże żywe wąUusze (Schellfische) po jak najtań
szych cenach dziennych. 

Zwracam na powyższe towary jako Rodak uwa
gę i proszę o laskawe poparcie, przyrzekając dobrą 
i polską uslugę: 

Rzepki d()ffi towarowy 
H er n e, ul. Neustr. 49. 

UCZNIA 
mającego chęć wyuczenia się piekarstwa poszu
kuje od' zaraz 

I g n a c y K l e m c z a k, mistrz pi•ekarski. 
Witten, ulica Sąd<nva nr. 10. 

Szanownym Rodakom polecam mOJ 

wielki WJi bór rozriluitych materyj 
~ * * na obrania, paletot:v i spodnie, ~ tri ~ 

kt.6re pod g ·w& e aucyą ocl•·abiać bądą. 
Dalej polecam \':e wielkim \vyborzc goto·we ubrania, pa etoty i 

spodj1łe, ciepłe żakiety, gacie. koszule, szka1•pety, rdu!wie;.ki 
ttzelki, li.I'tnvaty~ chustki, ora.z \YS.r.ystkia inne rzeczy dla mężczyzn. ' 

Pr.zedews..zystkiem .z'ivruulm u wagą. na mój 

wielki wybór Mbslllań i paletołów dla chłopców, 
od nujrnniejszych do największych. 

Rodacy! siHn•zystajc]e z tej sposobności. 

iązarki 
bardzo piękne9 

• 
~ 

pocztą a dworcem "Gussstahl". 

gwiazdk~ 
pauarować można przedmiot n.~tjlepszy i nnjładniejszy 

== maszynę do szycia. 
Schoenseifena maszyny do szycia 
znaczaja się od wszystkich innych 

brykatów prgaz eleganckie wykonan· 
i najlepszą konstt·ukcyi. 

"' ••óżnych cenac:b 
poleca Dogodna zaliczka i odpłata. 

Ksi~garnia ============ N a u k a d a rmo. 
"Wiarusa Pohskiego,, Na życzenie ksłą.żeczka do nauki po polsku. 

w Bechum. Jai~Kób Schoensei e11 

Rodacy w Botthanse& i okolicy. 
Polecam na nadchodzącą "gwiazdkę" w mojem 

skladzie kolonialnem różne zabawki dla dzieci we 
wielkim wyborze bardzo tanio. Przedewszystkiem 
nadmieniam, że mam konie wielkie na biegunach, 

· strzelby pupki, harmoniki ustne i tysiące innych fi
glarnych rzeczy. Dalej polecam wielki wybór fajek 
cygarniczek, tabakierek, tabakę do zarzywania, por
tmonetki dla panień i panów. Wielki wybór odleża
lych cygarów w różnych gatunkach, polskie papiero
sy różne gatunki. Dalej polecam także na czas 
adwentowy czysty siemienny 

OLEJ, JAGŁY, TWOROG. POLSKIE POWIDŁA, 
JABŁI(A, ORZECłiY mate i wielkie 

i wiele innych rzeczy sporzywczych mam na skladzie. 
Proszę o poparcie mego interesu nie slowem tylko 
czynem. Swój do swego! 

STANISŁAW MARKIEWICZ 
Rotthausen, Briesenstr. 102, przystanek kolei elektr. 

BO CH UM, ulica Friedrichstr, 8. 

Brneh! Bru eh! 

Zniżenie cen na mięso wieprzl 

świeżą 

świeże 
kotlety 

Sp1•zeda.ję od dziś 
tylko z młodych świń: 

tłustą przerosłą okrasę ftint 
szynki fnnt po 

. funt po 
Poleeam za.razem 

towary mięsne i kiełbasiane s 

znanej dobroci i po najtańszych cenac~. g 

Adolf Arlt, mistrz rzeźni~ s 

w Bruchu 
róg nlicy ~laryańskiej i ul. Nowej, naprzet a 
składu obuwia p. L. Kubiaczyka, w blizk s 

kościoła katolickiego. l 
- ---·- -----------

IOC~IOC~~·oc~oc•oc•oc•oc•oc•oc~c•oc•oc)OC)OC)~XM)~~~ooooooooooooocoocoiOOOOOOOOOOOOOOOO 
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Jedyny. polski hurtowny skład w Westfalii i Nadrenii 
i, it~ 

.za który odebrałt-m już kilkanaście podziękowan, że po użyciu tegoż, natychmiast ustał. 

P:a•a"rtl.,lwe pol~kie 

o GA Y l PAPIB OSY 
lV n~tjl\'fększym 1vyborze. 'Vszystko sprzedaję taniej, niżeli niektóre fabryki. 

.!Jwraea Bię uwagę szanownym Rodakom, kupcom i przemysłowcom i tyJrl, którzy chcą interc:; 
zało?, yć, że nie potr.zebują szukać wyżej wymienionych towarów, ani u obcych ani też u tych panów 
w po.znańskiem, co :się naszą sprawą polskę na obczyźnie mało albo \\·cale nic jntcrcsują. 

:---- Ro acy! popierajcie andel i przemyst.:· polsk8 na ob~zyźnie. = 

a 

ś 
oraz na 

Nowy Ro ~ 

o 

§g 
g~ z 

przy ul. Gnei~ -:- naustr. nr. 9, o o o o :SOCH lV.[ o o o o blisko "\Viarusa Polskiego". g g 
Gene••alny zastępca znanej fabryki papierosnw Ganowicz & Wie' .liński w Poznaniu. §g Księgarnia 

oooooooocoocooooo o oooooooooooooooooogocgoooooooooooooocoooootooooooooooooooooo ~. ,;Wiarusa Pots· . 
. , ··:oooooo ooaeooooOoooooooaooooooooocooooog~gooooaooocoocooooo~~otoocooooooooooooo · . . w~ 

z. cltW~., Lł!>!o ~~Hl l l'!1ul.ltUJ~ odpov;;iJth ;:n; w UJ Ll Drejskf w Bod:rra:n. ·- ' ·c~on.s:a mi WyJnw!l!<ZliWił. ~,W!m·1:~ ~ Polsk!ego·' w Bocbum. l 



ctt~ienne pismo ludowe dla Pola.ków na obczyźnie, pośvłięcone sprawom narodowym, po1it' cznym. i zarohkow ;m. 
i· 1r 

Wfclndllli coddennit z wYJ;dkiem dni poświat•cznych 

1 h~li.ld~m religijnym p. t.: ··~~ul~a Ka~?łicka'· z t~-
t4m11dtm tHJOlecznym p. t. "'Ot.O:S górmKów i htltm

ftlf11 oraz pisemki~m Hientekiem p. t. .. Zwiuciadlo". 
frnipllta kwartalr.aA rlli poc:zcie i u listowyd! wyno~i 
J fll.f, ISO len .• a z od~oszen!em do dom!l 1 mr. 92 fen. 
,Wlar11 Polslct" z~p1sany 1est. w ~en.ru~u pocztowym 

pod znalnem ••. t pohmu::h nr. 128. 

Módl się i pracuj l 

Za inseraty placi się za mieJsce rządka drobne~o druku 
1.5 fen., a za o~łoszenia zamieszczone przed inseratami 
4 Ofen. Kto często oglasza, otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tramaczenie z obcych języków na pol
ski nic się nie płaci. - Listy do redakcyi, Drukarni 
i Księ~arni należy oplacić i podać w nich dokladny 
adres piszącego. Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk: 
korespondentów bez ich upoważnienia nic wskazuje się. 

Bochunt. (W.estfalia), środa 16-go grudnia 1903. 
UL-----------------·s·--·--------------------------'"'1""--

Hedakcya, Drukarnia i Księgarnia rł'najdują się przy ulicy Maltheserstrassc nr. 17. - Adres: ,,\Vinrus Polski :', Bochnm. 
~_:!€!~11!!!~-~~~~~*h~'J§:~=~=~!A~~».!~=a:_~~~~~~~J=t-.. -=-=--=-~--====--- --~-___:::,;___!0.~--m 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
zv JD6wi~. czytać i pisać po polsku! Nie 
· jest Polakiem,. kto potomstwu swemu 
Jliemezyć sio pozwoli l 

h .... ~ 

(}t) 20 grudni.at anl Od lfi 
listonosze odbierać będą pieniądze na "Wiarus~ 
Polskiego." 

Niech każdy przygotuje 1 markę 92 ienygów 

1 da je listowemu, skoro tenże przyjdzie po pie-

•c~Je· 
8. Gdyby listowy nie· zgłosił się po pieniądze 

aa odnowienje przedpłaty, natenczas niech ka
!, tdy sam idzie na pocztę i zapisze "Wiarusa Pol

sklego" na styczeń, łuty i marzec. 

r1~ % wypadków dnia. 
J l· Zdanie "Klll"yera Poznańskiego" o centrowcach. 

l~ "Kuryer Poznaf1ski" pisze: "Gdyby centrum 
na Górnym Slązku vv Prusiech Zachodnich i we 
Westfctlii rozumiaŁ~ bylo sytuacyę, mi·ało zmysł 

e sprawiedl'iWlOŚCi dla spraw i żąd'afl ludu· polskie
d. go i posiada:l01 było· dostateczny, potrzebny 
. Wpływ w kierunku uwzględnienia tychże ze 
lC strony duchowieństwa niemieckiego, toby spra-

wa cala .nie była się w tych dzielnicach tak roz
Ognila, nie doszłoby było tam teraz do rozłamu, 

~er: a co również ważna roz.goryczenie ludności pol
zb skiej . w tamtych dzlelnicach nie bytoby od<lzi.a

lało na nasze spcleczeńst\,nn w Księstwie i w 
·· Prusiech w kierunku radykalnym!, tak wielce. dla 

centrum niepożądanym. , 
Przez znane postępowanie pewnych kol 

tentrowych a mianowicie - jeszcze raz. pow.ta
rzamy - ducho'\vieństwa niemieckiego, utnl1-
dn.iło się i uni~liwiloo tym w społeczeństwie 
Daszem, którzy życzliwie usposobieni byli dla 

~ irakcyi centrum, dzialalność pożądaną dla cen
O trum, i do Kola w·stąpiH posłowie, którzy z cen

tnun stosunków nie na'\vi4żą." 
l 

Prasa centrowa "Górnego Ślązka" przeciw 
"Katolikowi". 

O 
Centrowa Schlesische Volkswitung." pisze: 

7 " ik" ',t.; umiarkowarnem stronnictwem ,,Katol a mo-
, lłobfi centdum łączyć się także. w przyszłości. 
Skoro jednak Katolik" poro~umial się ze stron
n~tw·em "Gó~oślązaka", centrum mu~ialolb~ 
~e mieć poczucia hoooru, gdyby miaro polącz:yc 
Się kiedyk<YI.wiek z. tern stronnictwem. Z podze-

~ ia'Czami i krzykaczami ( ! ) centrum nJę będzLe ' tl Ukła!dalo się nigdy. Wierne swej dewizie: ,;za 
' Prawdę, \VOlność i sprawiedliwość", centrnt_n 
~ f>ędzię także w przyszłości stawać w ~f!onle 
~; łl?rawnhonych żąd:afl ludu polskiego. N1e ~d.a 
~ll Się jednak na usługi ani niemieckiego szo.wr~'l-
1 ~·, ani też na usługi ni enawiśd do pmsakow 
! 1 POlskich dą. • żności, mających charakter zdrady 
: stanu (?!!).u 
tlS'. . W 4alsz.ym ciągu ,~Schles. Vołks,..Ztg." 

~erdzi, że znaczna część ludu pols.kiego na 
~· órnym ~lązka jest ieszcze Jłrz:rwit.tzana do cen-

trum, a nie łączy się .,z utopistami narodowymi, 
przybywającymi z zewnątrz na Oórny Sl~lzk". 
Zresztą bez wzgll:;du na to. jak nło'l~i się stosun
ki, centrum będzie \\ aiczyło bez wahania i wy
tchnienia, a gdyby miało kiedyś upaś0 ( '?). to 
mo:że powiedzieć sobie, że upadla "nic. z zwy
ciężone. przez '" wgÓ\\, lecz opuszczone przez 
przyjaciół." 

Uw·agi S\ve kmkzy organ kawtików ślą
lakwmi a centrum skorzystają tylko1 socyaliści. 
skich groźbą, że ostatecznie z walki między Po
Walka rozstrzygaj4ca o \dadzę na Oórnym 
ŚJą,zku będzie się toczyła między centrum i so
cyalizmem, a Polacy przez swe \\ yshtpienie u
Iahviają socyalistom z.wycięshvo. 

Takie niedorzeczności prawi ,,blat" centro
wy choć wie, że: Polacy są liczebnie górą, na 
Slązku, więc im się należą mandaty poselskie, a 
nie garstce zarozumiałych "daiczkatolików". 

Telegramy. 
M a d ryt. W J){}bliżu l( ordoby wykoleił 

się pociąg z powodu osunięcia się grobli. 146 o
sób poniosło śmierć, wiele innych rany. 

E d i n b u r g~ Roseberg oświadczył się za 
woln:ym handJem AngHI. 

V ar o e. Na pokładzie parowca ,,Oxion" 
wybuchł pożar, który statek zniszczył. 6 osób 
znalazło śmierć w płomieniach, 260 osób urato
wano. 

Polacv na obczyźnie. 
O. Bazyli a korespondencya z Alte·nessen. 

YV nr. 285 "Wiarusa Polskiego" zamieścili
śmy korespondencyę z Altenessen treści nastę-
pującej: • . 

W niedzielę 29 listopada od'praw1ł tu :w " . o Altenessen nahw .. eflstwo polskie z kazamem. . 
Bazy H z Dortmundu. Kiedy ·0. B. zaczął kaza
nie uderzyf caJą silą na wiece polskie w spra
\\>'i~ duszpasterstwa i Rodaków, którzy wiece 
te urządzają, nazywając to dumą, zarozumia~o
ścią, samolubstwem itd. MówH: lecą do kstę
żv o lepszą opiekę duchowną a nawet d:O Rzy
n;u i ulepszają robotę niedowiarkom. J:ł sam 
znalem takiego chłopa, który tak na wiecach 
krzyczał, a do kościDla wcale nie chod'zH. (Pro
szę wymienić nazwisko. U';vaga korespondenta). 
Gdyby do mnie przyszedł, posłałbym go ta!l1·, 
gdzie stola:rz dziurę zostawit w. dalsz!'m c.1ą~ 
gu1 tego kazania zaznaczył O. B., ze chc1a~ ITilec 
kazanie O• Matce Boskiej, ale że mu tak kazano. 

,, W iarus Pol~ki" dodał od siebie następuią-

cą uwagę: . . . . z nasze~ strony '\Vyra7...amy zd'z.twleme, ze 
o. Bazyli pozwala się powodować do naduż_Y
wania ambony w celu występowania przectw 
PoJako1n za to, ie na wiecach upominają się o 
lepszą opiekę duchowną, którą zresztą sarn O. 
B. u\vaża za nie wystarczającą. Gdyby O. ~a.
zyli był puwiedzial kazanie o Matce Bosk1e1, 
bylby zgromadzonych wiernych zbudo\val, wy
stępując zaś przeciw wiec<?~ w~·?lal ro~go
ryczenie. Takie rzeczy lepieJ ornowić na w1ecu 
lu.b w gazecie a ambona mech sluży do tego, na 
co iest przeznaczona, to jest do głoszenia słowa 
Bo.żego". . . o. Bazyli przysyła nam następuJące p1smo: 

1) Twi.erdze-nie, że mając dnia 29 listopada 

rb. \\ Altcncssen kazanie, uderzyłem całą siłą 
na polskie wiece \\ sprawie duszpasterstwa i 
l'(odak()\V, którzy wiece te urządzają, nazywają~ 
to durni.!, zarozumiałością. samolubstwem - . 
twierdzenic to nie zgadza się z prawdą. · 

2) Prawdą jest tylko to, że \\ toku kazania 
karcąc grzechy pochodzące z pychy - a to na
leżalo pcv\ nie do moich kapfal1skich ohowiąz
ków, W1 które nikomu wdzierać się nie wolno
karciłem w ogólności tych ludzi, co tylko z żą
dzy znaczenia \\ Ś\\ iecie, prawią 11. p. na wie
cach o rzeczach, na których się dobrze nie zna
ją - że np. między innymi żądają \Vięccj nabo
żeńst\\ . chociaż sami na te naoboże!ISt\\ a rzadko 
lub wcale nie chodzą. Dodalem jeszcze, że ta
cy ludzie, rzucając często z lekkiem sumieniem 
na bliźnich swych pDtwarze, dobre•j sprawie 
szkod'Z<:\ i. nic pozytywneg·o nie ·osięgm\, choćby 
się udali nawet do Rzymu. 

To była \\ taściwa treść uwag moich, które 
korespondent w ,.Wiarusie" zaczepia. 

3) Nic mówiłem: więc nic przeciw zabiegom 
i wiecom, których celem jest większa liczba pol
skich kaza!1. Nie mówiłem też nic zgoła o tych, 
którzy wiece t'ego rodzaju zwotu i<l. Zganiłem 
tylko postępk11 pewnych pychą nadętych ludzi, 
którzy przy staraniach o nabożel1stwa głównie to 
mają. w oku, aby swe osoby wysnnąć naprz~ód i 
wypchnąć na wierzch, nie bojąc się grzechu 
oszczerst\va. 

O. Bazyli Mazurowski". 
Tak pisze O. Bazyli. 
Nasi Szan. Czytelnicy zechcą przeczy,taq 

koresJ}Ondencyę z Altenessen i pismo O. Bazy
lego i: natenczas sami niech sobie wyrobią zda
nie o całej sprawie. 

Z naszej strony stwierdzamy tylkc to jed11o, 
iż O. Bazyli v."yraźnie· przyznaje, iż na kazaniu 
w Altenessen mówil o wiecach w spra,vie opie
ki duchownej i czy1iił zarzuty Polakom na tych 
wiecach \\i, sprawie lepszej opieki doucho:wnei 
przemawiających. 

Wnioski Koła polskiego. 
Kolo polskie podało w parlamencie 21 wnio

sków-, które brzrnią jak następuje: 

l. 
Chrzanowski i towarzysze. Parlament ze

chce przed;ożonernu niżej projektowi nadać kon
stytu ·cyiną sankcyę: 

Usta'Wa dotycząca języka wyklado" ego w· nau
ce religii. 

§ 1. 
Nauka religii ma być udzieloną w języku oj-· 

czystym dzieci. Przeciw woli rodziców nie wol
no dlziecka zmuszać do u<lzialu w nauce religii, 
nie udzielanej w jego ojczystym języku. Decyzya 
co do języka dziecka przysługuje osobom, upra
wnionym do jego wychowania. 

§ 2. 
Ustawa otrzymuje moc obowiązującą 2: 

dniem publikacyL 
Dan, itd. 
Berlin, 10 grudnia 1903. 

podprsani: 
Brejski, d·r. Chlapowski, Chrzanowski, Czarliń
ski, Grabski. Jensen (Duńczyk). J(orfanty, dr. 
Krzymiński, 1\ulerski, hr. z Bru.dze\va Mielżyń
ski. Janta Pókzyński, książę R.adziw!HJ dr. 
Skarżyński, Wctterle {Alzatczyk), Wolszlezier. 
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II. \Vniosek w spra·wie zakonu JezuitÓ\\". 
s l. 

--------------------------------------------------------------------------------------~~~ 
Ustawa niniejsza wchodzi \V życie z dnieli! ; 

Ustawę, dotyczącą zakonu J ezuitó\\·, z d ni a 
4 lipca 1872, znosi się. 

~ 2. 
Przepi1SY wydane dla przepro\radzenia i u

bezpieczenia ustawy, wymienionej w ~ 1, tracą 
moc obowiqzującą. 

§ 3. 
Ustawa po\\ yższa wchDdzi \\ życie z dniem 

publikacyi. 

III. Wniosek w spra\Yic zapisywania niemie
ckich imion i nazwisk \\ " księgach 11rzędu stanu. 

§ L 
Urzędnicy stanu o bO\\ iązani są zapicyv\ ać 

'ncv żadanie: 
a) imiona w każdym języku. 
b) slDwiailskie naZ\\ iska że(lskie z uwzglę

dnieniem wlaśch\ 10ści języka. 
§ 2. 

Usta\\ a. wchodzi w życie z dniem jej ogło
szenia. 

IV. Wniosek w spra"'·ic ·l1Ży\vania języka pol
skiego w sądach. 

Parlament zechce zawezwać rządy zwią
zkmYe, żeby mu przedłożyły projekt. dotyczący 
zmiany ordynacyi sądowej w tym kierunku: 

a) żeby w dzielnicach z ludnością niemiecką 
sędziowie, a miano"\Yicie członkowie trybu
nalóv\" karnych umieli mó"'~ić językiem tej 
ludności; 
b) żeby osobom, 'które sądzą o sobie. że nic
dostatecznie władają językiem· niemieckim, 
\\"Olno było na sądzie używać języka ojczy
stego. 

V. \-Vniosek w spra\\·ie wolności zebrań i To
warzystw. 

. Parląn:ent zechce Za\\ eZ\\ · ać. rządy Z\Yiąz-
kowe, żelJy mn przedłożyły pmjekt do usta\\·y, 
11a mocy k tórej wolność zbierania się i zakłada
~1ia TO\varzystw ma być ubezpieczoną dla 
·wszystkich mieszkailCÓ\\ rzeszy bez różnicy 
-pki i to bez jakiegokolw·iek ścieśnienia tego 
prawa, a mianowicie bez uzależnienia korzysta
nia z tego pra\va od zameldowania zebrania lub 
posiedzenia u wladzy albo pozwolenia ze stro
ny tejże. 

VI. vVniosek w spra\vie kwalifikacyi do jedno
rocznej slużby u Polaków. 

§ l. 
Do ~ 10 usta\YY. dotycZ<lccj obowiązku słu

żbv ·wojskowej z dnia 9 listopada 1876, doda'le 
się następujący ustęp: . . . 

Przy osądzaniu moralnych kwaltf1kacy1 
osób, wstępujących do służby \\"ojskowej, 
nie w•olno osobno kwalifikować jakichkol-

LELUM POLE LUM. 
Opwiadanie hi:Jtoryc?:ne z X wieku 

napisał 

Walery Przyhorowskł. 

(Dokończenie). 

Mieszko cofnął się \\- głąb namiotu, odet
chnął ciężko, i rzekł ponuro: 

- Czego chcesz? 
Czyż nie wiesz, królu, czego ja chcę? 

Jakto '? ze zbrojną drużyną wojaków, z \\'rogimi 
Czech[lrni naszedłeś tę, Bogu poŚ\\ięooną ziemię 
i chcesz zwalić chram wszechp-otężnego Lelum
Polelmn? 

Tu podn4óst rękę w górę i gtosem drżącym 
podobnym do szmeru liśd kołysanych przez 
wiatr, mó\dl: 

- O! lękaj się gniC:\\U bożego. Ty. król, 
kość z k·ości kmiecie], przyszedłeś twe bogi za
bijać. świątynie ich burzyć, dęby i gaje Ś\vięte 
'\\ ydnać, ,, ·ęże to-pić, niszczyć to, oo ojco\\ie 
twoi czcili, na czem urośli i cz.om, żyli przez dtu
gic, długie wieki. I ty to c21nisz. ty ooś po\Yinien 
bronić da\vnej \viary! O królu! z chwilą gdy 
zginą stare bogi, zczeźnie i lud ten palski z ziemi 
swych ojców ... 

Ledwie skor1czyf, gdy liaglc rozlegt się stra
szli\YY, ogłuszający trzask piorunu, który gdzieś 
bardztQI blizko uderzyf i oślepiająca jasność btr
ska\\ icy przedaria się przez ściany nami-otu i o
blała nikłem światłem całe jego wnętrze. 

- Czy słyszysz? - Z<:Hvo-łał Boguchwat 
- to Lelum-Polełum \V ryku burzy, w huku gro-

wiek przekonań ich politycznych, a \\~ szcze
gólności nic \\ ~oliw im za nic odbierać prawa 
jednorocznej s1u.żby \\"OjskO'\\·ej. 

t.:, ? s-· 
\]stawa \\chodzi ,,. życie z d11iem ogłosze-

nia je j. 

VII. Wni osek w sprawie usunięcia nacisku wy
borczego. 

Parlame nt zechce uch\\ alić, zawezwać 
kancle rza rzeszy, żeby, wobec licznych przy
padk6\.Y nacisku wyborczego, jakiego się do-pu
ścify w osto tni-ch wyborach parlamentarnych, 
szczególnie \\adze pruskie. nadużywając S\\ ojej 
powagi i kompetencyi, w drodze usta\\·oda\\1-
czcj postarał siG o obostrzenie przepisów § 107 
ko-deksu karnego, dotyczącego obPony wolno
ści wyb-oró\\. 

VIII. vVnio5ck \\ sprawie geometryi wyborczej. 

Parlamc11t z echce uch\\· aJić, zawezwać rzą
dy Z\\ ic.tzkowe, żeby mu \\ jaknajprędszy~n cza
s i-c przedtożyiy ustawę, dotyczącą po~zrału o
kręgÓ\-\- \\-yborczych, przewidzianą w § 6 usta
'' y w ybon:zcj rzeszy z dnia 31 ma.ia 1869, i że
by \\" no\\·ym podziale okręgó\\ wyb-orczych 
odpowiedni-o u względniły zmiany, jakie ·od roku 
] 876 zaszły \\- liczbi e ludności. 

IX. \ Vnicsek \\- sprawi e naby\\·ania pra\\" oby
watelski-ch \\. rzeszy i w niemieckich państ\\·ach 

związkowych przez obcokrajo\YCÓ"\\·. 

Parlament zechce uchwalić. zawezwać rzą
dy związkowe, żeby przedłożyły mu projektj 
doi:yczący z 1niany usta\\ y z dnia l czerw-ca 
J 870 w spra\,-ie naby\\-ania i utraty praw oby
watelskich w rzeszy i w pa(ISt\\·ach Z\Yiązko
wych i żeby ·odnośne przepisy zmieniły w tym 
sensie, że obcokrajowc om stuży prawo naby
wania obyv\·atelstwa rz eszy, jeżeli 

a) przez 10 lat b ez przerwy w pal1stwie nie
mieckim przebywali, lub 

b) j e żeli odbyli shrżbę \\ 'O.iskO\\ ą w armii 
niemieckiej. 

X. Wniosek \\- spra\\ ie interpelacyi przepisów 
· pra\\·a o namszenie spokoju publicznego i pod

burzanic do g\\'atów. 
P a rlament zechce nc.hwalić, zawezwać rzą

dy z\\ - iązko\v e, żeby nut przedlażyły pr-ojekt do 
us tawy, dotyczącej zmiany ~ 130 kodeksu kar
nego, aby usunąć sprzeciwiające się duchowi te
go paragrafn interpreto\\·anie przez sąd rzeszy 
pojęć: ,,naruszenie spokoju publicznego" i ,,pod
burzanie do gwałtów". 

XI. \Vniosek \\ sprawie usunięcia § 130a 'ko
deksu karnego. 

s l. 
~ 130a (t Z\\. paragraf o kazalnicy) niemie

ckieRo kodeksu karnego znosi się. 

mÓ\\, '' blasku światła niebieskiego jawi się i 
przema\\"ia do ciebie. 

- Wielki Roże! - za\\'Olat król chyląc gto
'' ę - czego chcesz ode mnie starcze? 

Boguchwa'ł postąpił pan~ kroków, chwycił 
Mieszka za rękę, pochylił się kn niemu szeptał: 

- Jdiź stąd, idź! Zbierz twoich wojak&w, 
\Y rogi-eh Czechó\\·, otrząś pyt z nóg twoi'ch i 
idź. idź. póki Lclunr-Polclum nie pocznie ciskać 
w ciebie i twoich pi o runami. Oto ... 

Nic sko!Jczył, bo nagle ze\\ nątr7., w obozie 
z.robil się ruch wielki. bieganie. nawo.fyw-anja, 
krzyki. pomieszane gtosy. z których co chwila 
wydo.b:y·wat si~ okrzyk: 

-- Pali się! o-gief1, rożar! gontyna goreje! 
Boguchwat gdy n słyszał te stowa: gontyna 

g{) reje! zatrzymał się i stal tak przez chwilę, 
jakby skamieniaL Potem zalamal ręce i zawo
łał: 

- Sam B<'>g tak chce! sa·m pali S\\"<:t Ś\\'ią
tynię! 

To rzekłszy rzucił się ku zasłonie. podnióst 
ją i zniknąt. 

Król przez jakiś czas stal nieruchomy, nie 
mogąc oprzytomnieć, ale w kotku \\ ·zmagające 
się krzyki obudziły go ze zdręt,denia. Szybko 
\\ ybiegł z namiotu i oczy jego uderzył straszny 
ale zara-zem \vspaniały widok. 

Na szczycie góry stojąca gontyna bożka Le-
1um-Po1elum caJa byta w - płomieniach. Wysu
szon-e przez d'lugotrvx·ak upaly jej drewniane 
ściany i dach gorzały jak żywica. Plom~eń 
\I,"Zmagał się, rósł, łizat ściany 1 rzucat na tto 
czarnych chmur i czarnej puszczy z.rowrogie, 
kr~·awe Ś\\-iatło. O ratunku m;O\\-y ·na\vet być 
nie mogło, zresztą niktby nie odwaiyl się ga~ić 

ogloszenia jej. .,,,
11 tv-· 

(Dokończenie nas taJ> i). . u 

~ . ia~ 

Ziemie polskie. ~żci 
Z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. ~~~ 

Wąbrzeźno. Ksiądz wikary Pronobis Dbią! S 
7 gmdnia rb. naukę religii p~zy. gimnazyum tu. ha 
tejszem nO\VtO utw·orzonem, którą dotąd p. nau. "~ 
czydef elementarny Ko\\-alik udzielat 'L 

W Lalkowach spaliły się stodoła i chlewlot P 
posiedziciela Piryn. Zgorzało- też "\Viele zboża i ocz~ 
zapasów paszy. .1d11 

Nowe. Przed kilku dniami spaliły się cale •lur 
zabudowania p. Labińskiego w Pieniązkowie. -e d 

świecie. W miesiącu listopadzie przypada. um 
la rocznica pożaru, który zniszczył w kościele 'Tb 
klasztornym wielki ołtarz z cudownym <Jbraze111 ~ 
oraz piękne malatury na sklepieniu w presbJ'· :Hl! 

teryum. Kościól zniszczony smutkiem i żalo. 11~" : 
ścią przejmował pobożnych. Dziś, po odnowie. ~.z 
niu. przedstawia się vvnętrze kościoła wspaniale .nd 
i błogi wpływ- wywiera na umysl modlących się. l 

Chciałbym tu wymienić ciekawy napis, od. _1 
kryty w kościęle, a który opie·wa: ~~eJ 

"Na chwałę Bo-gu w Trójcy Jedynemu i'~ 1 

Matki Boskiej ma!O\:v.at ten kościół ojciec Pa. 011 

schalis Wołus z Franciszkiem I(uligowskim "r ~a 
roku. J 799 i 1800". Podziwiamy dziś jeszcze Jlll 
rzeźby ręczne z czasów średnii()\Viecznych, ilO' 

~\~adcząc? o w:vs·ok~m . st~nie n~zego. rzemie. 1~~1 
slmka. MICszkancy Swtecm byli dumm z tego

1 
• 

że o wtasnych silach, bez pomocy obcych mo- . i 
gli wystawić olbrzymi kościół i tak pięknie ; f 
przyozdobić ten Dom Boży, który przetrwar 

1 

wieki. najsilniejsze burze i napady wrogów PoJ. Hl 
ski i dziś daie Ś\\iadect\vO ludziom o dzielności e 
naszych pradziadów. 

1 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. nr,~ 
Inowrocław. Prymicye ks. Stanisława P(J-i:JOi 

sadzego - odbyły się tutaj w \vtorek dnia 15 gru- ~r 
dnia o godzinie 9.0 przed południem w nowym · 
kościele Matki Boskiej. iz' 

. Poznań ... Orędo\\nik'' pŁszc: Popieraimy Jos 
S\\-oich w kupiectwie i przemyśle! ~więta nad-

0 
chodzą i to święta, przed którerui starodawnym ~ ~-n 
obyczajem u wszystkich ludów chrześciańskich ''l l 

wiele grosza się wydaje na najrozmaitsze po- . 'łie 
trzeby. 

U nas ~ ydają się przed świętami krocie i _te ~1a 
krocie - pod grozą klęski narodowej - powm- roi 
niśmy wszyscy zanosić do swoich polskich skta- r~ u 1 
<lÓ\\". 

Tak jest - pvd grozą ·klęski narodowej! Pr 
Przestrzega nas przed tem system pruski i ag. 

heca hakatystyczna. dni 

'l\. owych zabobonnych czasach ognia niebieskie- ·a~ 
go, jak zwano ogier1 powstały z piorunu. Wkrót
ce też plomie-nie objęły wszystko i wielki stup ;JÓ 

ognia buchnąf ku górze, mi-otany przez wicher, ~'o 
smagany przez deszcz, spinający się raz wyso
ko. znó-w opadający ku ziemi, syczal, wył, pi-Wni 
sz.czal i pożeral wszystko co napotka!. Często~ 1~. 
kór na wet, otaczający gontynę, zaią-l' si-ę i poWolt u. 
począf się palić. Cały obóz. Mieszka się poru- Jzi 
szył i wszyscy stali w niemem przerażeniu, pa- ia 
trząc na to straszne \\"idowrsko. Svvięte gołe· 1ZP 

bie wystraszone przez pożar, Jataty dokola jak ar 
szalone; mnóstwo wron i kmków, zbudzon-ych 
przez blask ognia, zbiegało się, i unosila dokola, iC 

kracząc złowieszczo. ~ l 
Nagle na tle krwawem tych plomien1i ukazal 

srę wysoki starzec w białych, lnianych, długich oz 
sz.atach, z wieilcem dębowym i z jemioły na głQ- '' 
wic z laską zakrzy\\"ioną u góry, z białą bro~ą 
rozwtaną przez \\"icher. Stat tak przez chWllę ~ lt 
z rękami rozkrzyżowa:nemi, poczem za wolał po· , l { 

tężnJlTI głosem: . ~ra 
- Lelun~-Po.Jelum! - i rzucił si~ w plorrrte.· [tio) 

nic. 
::: ::: ~: ~l 

O świcie burza ucichła, chmury rozptynelr 
srę \V błękicie i jasne, ztotc słońce oświeciło dY· r{ 

miące zgliszcza świątyni wszechv.dedzącego ~~ 
sło·wiat1skiego boga Lelum-polelum. . . 

\V kilka lat potem, na tern samem nneJSCU .e 
stanął kośció~ i od1tąd wśró-d ·przetrzebjl()nej ~~- ze 
szczy błyszczał z dala przed' wzrokiem podroZ~ ~zi 
nego, na \.V-ysokiej wieży kośdola zlodsty krzrt- ~O( 
chrzcidański i zda\\ ał sie dumać nad stara. 
przebrzmiatą slawą wszechwiedzącego Lelu)tn"' bi 
Połelum. · (K.oniec • · 



i VlY nie glosiliśmy nigdy i dziś rakże nie 
enr _:111 "~': nie kupujcie u niemców! - nie kupui-

~~ J. • 

.' 1 żydóW' ! - tylko przestrzegamy i \\~ołamy 
'l d . ,. d l iak nie bę zre SWOJ o · S\\ ego cup.ował, to zu-
żcjernY wszyscy, ale t·o wszyscy be~ wyic:1fku, 
ogólnY d~?robyt narodowy będzte Z\Yołna 

r. nas się ob~uz_ał. . , . . 
. srosunkl s1ę dz1s tak ułozyły 1 zaostrzyły, 

biąt hakatyści sami uczą nas. że do woich skla
tu. ,, winniśmy grosze nosić. 
au. zorganizowali oni na wielkie rozmiary boj
l t przeciw wszystkim Polakom zarobkuiącyn1 : 
.e~ ,cZąwszy od prostego kramarza aż do l~karza 
a 1 0w·okata. Ten bojkot nosi nieraz wprost cechę 

1;urzędową. Ten boikot jest nie ludzki, bo my 
ałe , elajemy niemcom żadneg.o powodu. nie dra-
• 

1
j111 y ich. ażeby nas nawet przy zarabianiu na 

. • .trb Dgraniczali . 
tele .\Ie hakatyści mają przytern S\\ e obracho
ern an:c: oni odbierają nam nie tylko prawa narot ·~ 11 e. ale takż~ i chleb powszedni. . ?ążą ?o te-
_o- o, żeby nas me tylko \\·ynarodo\nc, ale 1 wy
re. d . , 

ial iQ Z!C. . . . 
. e 1 jeszcze uprawiaJą tę hecę - betkam te. 

si. Pisaliśmy w tych dniach, że przeci\\- żydom 
0 

• 1teisZ}11l urządzają hakatyści podobną hecę, 
• ak przed\,. nam. ,.Posener Ztg." w obronie ż:r-

u t 0,1 ,rez\vała publicznic tutejszą rejencyę: oo 
a. 1a na w szczucie hakatystów przeci,,- spokoj
w .1m obywateknn żydowskim? 

cze · l rejencya tutejsza przesłała "Posenercea u
r~h, ,011aiJ1icnie do ogł-oszenia, że rcj cn:ya nie. ma z 
Je- ~·:q , przcci w żydo11n nic \\·spóJnego. 
go, Czy słyszał kto. żeby tutejsza rejencya w 
?' d iormic \\"J"parła się hakatystów, sz-:z1liących 

me :1 Polakó\\'. 
:val Już nam od hecy hakatystycznej n.k skóra 
?1~ ~rubiała i znieczuliła się, że my się już na ta
SCl te \\ zglGdY rejencyi nie oglądamy. 

Za to musimy sami o sobie tem \\'ięce:j pa
uętać. a znajdujemy się pod stokroć gorszym 

ooikotcm ·Od żydów. 
o- Stosunki się urządzają i uktadają na to, że-

ru- )'nas wszystkich ,,· ygłDd'zić. 
m' \viemy wszyscy, co znaczy Komisya kolo

:zaq·ma. Polski cztowick ani piędzi ziemi nie 
ostanie od niej, choćby dwa razy tyle zaptacH, 
o niemiecki człowiek. Skupuje ona ziemię nie 
,;·Jko ud Polaków. ale i od niemcÓ\V a co do
',1nic \\ swe n~ce, z teg:o już żaden po-lski cz-to-

• iek ani zagonu nie dostanie za pieniądze. 
t \Vi~c z ziemi wiele zarobić nic możemy, bo 
. e mamy do niej przystęp utrudniony. To ty-czy 
.n- rolnikó\\·, a jak iest z karczmarzami, z {}Olskiem ta · · · upiect\\·cm i przemysłem? 

Na to jeszcze miJi.onów nie wyznaczono. 
.. Przrnatrzmy się jednak bliżej głośny1n dziś "c u-
1 

L agom", zapomogom, udzielanym drobnym urzę-
nikollt · 

. Te ,.culagi'' mają podtrzymywać w urzędni-
~e- ·ach ducha niemieckiego. To jest ich ceL 
ot- Po za tym celem - następstwa tych zapo-

JJ :Jńg dadzą się także \\ znaki \\ ' dziedzinie zarob
er, ·o,,~L 

. . TDż jasno jak na dloni, że taki mały urzę
pt- niczck pmski dziesięć razy obejrzy się na oko-

l~ o, czy będzie mógł zajrzeć do I)()lskiego skia
r u: Jeżeli się zapomni, to się jnż sz.pieg znaj
• •_Zle! zadenuncyuje go jego znaiomy, jego 5..1-

a- ta~, jego kolega, jego własny przyjaciel. A 
e· 'ZP~cgó\\ nie zabraknie, bo się przez to dobrze 
h am:_zą i - zarobią. 

la : ~eby zapom .. ogi uie stracić, urzQdnik, na\vet 
' tC CJerpit.lCY hecy hakatystycznej, będzie \\' 
l \'Jasnym interesie omi•jał polskie sklady. 

ch Te "culagi" mogą " następshvach S\\·oich 
~ 02PO\\ szechnić wielld bojkot polskich sktadów 

dą. 11 arszta t ów. 

'lę . Czyż \\-obec tego bcdziemy jeszcze wątpiii 
o· .1c:rn, że nie zanosząc teraz przed Ś\vięta.mi kro-

,• do swoich~ polskich składćrw. sami będziemy 
1

r~co:va!i nad własnem wygtodzeniem nad zu
ze~llem \:.. ·łasnych dzieci? 
~\\"racamy się przede\!,. szystkiem do. kobiei 

Isk t ch. 

y- ~rzez ich ręce przechodzić będą teraz te 
o :ocle, które \\ ) rda\\ ać będziemy na rozmaite 

·ltrz.eby. 

cu · K-obiety polskie w wszystkich stanach, tak-

lu· .e\\ najniż.szych, pamiętajcie o tem, żeby Wa
ze ręc · h 

~
. , . . e me krzywdziły Waszych wlasnyc 

Zte · • 
(){i Ci, 1 me dopuszczały się zdrady sprawy na-

rą. O\~ei. 
. Ntech z tych Waszych rąk kaźd:y grosz i

Złe do j}Ol<skiego sktadu! 

WIARUI PUt;W L 

A nasi kupcy i prze1nv łow v niech pamiG
~aią, ż.c wyzyskiwanie p~tryoty~mu w handlu 
l przemyśle jest dla na zego dobrobytu, dla na
szej prawy narod-o\\"l'i. wprost - zabójczem. 

\V tych koiach jest już dziś tyle wyk ztał
cenia kupieckiego, tyle prawdy i rutyny, że 
Ś\\·iatlejsi wiedzą, iż tylko wtedy mogą liczyć na 
PO\\"Odzenie, jeżcli \ - konkn rcncyi spmstają 
niemcom i żydom tj. jeżeli będ~t dostawali rów
nie dobry towar i po równie umiarkQwanych e
nach. Po za taką konkuren..:y<l nie ma żadnych 
\\"idoków po\\"odzenia: istnieje t. ' lko nicdoł~ twa 
i marny zysk patryotyzmu. 

Spełniajmy przeto ," zyscr swe obowi<lZki. 
żebyśmy nie zostali wykłodzcni! !" 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
laurahuta. Nicszczęsne rozruchy wybor

cze w Iiucie Laury dah1 się dotkliwie we znaki 
biednym pndburz-onym ~órnikom i ich rodzi
n-cm. Zasądzony za \\"Spóhtdzial '' rozruchach 
na .3 lata \vięzicnia Cirajcarek napisał z więzie
nia list do pewnego Ś\\ iadka. List dostał się do 
qk prokuratora. Wytoczono Grajcarkowi pro
ces o namawianic do krzy\\·oprzysięstwa, a S'ld 
przysięgłych skaza! go na 6 lat cuchthauzu. Iz
ba karna zasądzi;a jeszcze: Kubika i Bogusza po 
9 miesięcy, \Vieczork<l na 5 miesięcy, a Grzybka 
na 6 tygodni \Vi~zicnia. \Volali oni: .. Niech żyje 
Korfanty" i brali udział \\" rozrnchach. 

Krwawe \\ybory! Dwóch ludt:i straciło ż.Y
cie, wielu było rannych. a kary \\ ynosZ<\ blisko 
100 lat \' ięzienia i cnchthauzu. 

.N kto gtó\Yllic za\\ in i t'? Oto sz-owini-zm 
.. dajczkatolików ··. 

Lipiny. S la\\ a Lipinom. l·cd tym tyturem 
pisze ,.Gtos Slązh'': 

Z Lipin donoszą nam. że w tamtcjszcm To
warJySt\vic katolickich robotnikó\\" czyniono 
zeszlej nicdzieli próby i u ·i towania, ażeby To
warzystwo przyl~1czyto siG do Z\\ iązku, jaki 
t\\ "OJ7Y h:s. dr. Stcphan od germanizatorskiej 
,,Gazety Katolickiej''. 

Agitacya za Zwią:-~kicm .,Gazety Katolickiej" 
byla \\ ielka. Na zcbran!c przybyl także ks. pre
zes. Ale i nasi \\'ian1sy dzielnic się spisali. I(o
zumie!i dobrze, o co rz~cz idzie i \\- sposób 
grzeczny, spokojny, ale stano\\ czy protestowali 
przeciwko przyLtczcniu Towarzystwa do 
z,,·iązku ,,Gazety Katolickiej''. Mialn to ten 
skntek, że większ·cść zcbra11ia uchwali ta nic 
przylączyć się do z,\ i<v:ku. 

Za to niech będtic sława dzielnym Lipinia
nom. Niech za przykładem Towarzyst\\ a w· Li
pinach idą '' szystkic inne Towarzysi.\\ a nasze, 
niech nie poz\volą przyh1czyć siG do Związku 
germanizatorskiej "Oazctr Katolfckiej". 

\V tym Zwi;;1zku może mieścić się poważne 
niebezpieczei.JSt\\ o dla naszej sprawy polskiej, 
o czem kilka dni temn ob zemiej pisaliśmy. 

O te m \vszyscy pamiGtajmy i c z u'' ajmy, 
żeby Związek germanizatorskiej ,.Oazcty Ka
tolickiej" nie rz~tdził sic; nam na naszym Ślązku 
polskim jak szara ~;ęś, bo kiedyś mógtby się stać 
niebezpieczny dla naszej sprmYy polskiej, a dla 
spra\\~y ro1b01:niczcj 11ic rolmje żadnych \\ido
ków. 

Niecl1 wszystkie TD\\·arzy t\\ a idą za przy
kJadem dzieJuego TO\\ arzyst\\ a w Lipinach . 

Wiadomości ze świata. 
Z parlamentu. Cesarz niemiecki przyjmuJc.tc 

na posłuchani11 \\ Poczdamie prezydyum parla
metltu, wskazywal znaczenie Kiauczau, uprawę 
bawdny \\" koloniach itd. Anctyencya trv\·ala pó~ 
godziny. Następnic przyJGla prczytlyum cesa
rzowa. 

\V poniedziałek rozpoczęto rozpra\\ y par
lamentu o godz. 2 minut 20 po poL 

Najprzód hr. Baliestrem oznajmił. iż para 
cesarska udzicłiła po. lucilania prezydyum par
lamentu. 

Przy następnych obradach uad etatem za
brat pierwszy glos socyalista Bebel, drwiąc z 
mo\\ Y kanclerza HiiJ.o\\ a. \\ ygtoszonej o socya
liźmic. Kanclerz pewuie innej m-o\vy się spo
dzie\\·al i z odpmdedzią n8. nią się przygotował. 
Następnie orna\\ ial sprawy \\OiskO\\-c. Krytyko
wał ostro pai1stwa sąsiednie, za co go hr. Balie
strem do porządku PO\\ ołał. Podczas mo\\"Y 

Bebla opuścił izbę posiedze(l posell(ardorif, Be
bel stwierdził to. doda.iąc. że ucieka ze strachu, 
co wywotalo ogólną \\·esoiość. 

Kanclerz BUłO\\' odpo\\ iedzłał Beblowi m(l
wiąc, że w la 'nic Bebe! .ic t wrogiem postępu i 

O\daty, ina~zej nie ''al zylby przeciw ludziom 
wla nego obozu mającym akademi kie wy
k. ztał enie. 

J'v1inister ·wojny v. Einem bronił \\'Oiska 
przeciw za zepkom Bebła. Poset tacker gro
mB o yalistÓ\\ . wyrażajq nadzi ję, iż robotni
·y przejrzą i nie pozwolą siG wodzić za nos so
cyali ·tycznym agitatorom. 

Na t~pne posiedzenie naznaczono na \\ torek 
o godz. l po południu. 

Z japonii. DonosiliśtnJ' już o rozwiązaniu 
Izby jaro(tskiej, PD\\rodcm naglego prze. ilenia 
jest stanowisko krytyczne jakie zajęla Izba wo
bec mowy tronowej. Rząd usiłował w· mowie 
tronowej uderzyć \\~ nutę pokojową, natrafił je
dnak na nastrt'>i wprost przeciwny, a uchwalo
ny przez lzbt; adres zawierał wyraźne wotum 
nicufności; !X>nie\~ aż. Mikado nic chce obecnie 
rozstai.\ ać ·i ę ze swoimi mini trami, nie pozo
stawało mu nk innego jak rJrlko odwołać się
do wyborów. 

To zdarzenie parlamentarne na dalekim 
\Vscl!odzie ma znaczenie wszcchś\viato\\ c. Za
targ p·omi~dzy Japonią a l(osyą doszedł już do 
tego stopnia zaostrzenia, że nadzieja pokojowe
go rozwikłania je t prawie \\ yklucz-ona. Przed
miotami sporu są Mandżnrya i Korea; I~osya 
zajmując MandżuryG, sadowiąc się w Porcie 
Artura i gr-omadząc na wodach oceanu Spokoj
nego potężną flotę, \\ y\\~otała wśród J apoflczy
ków poważne oba wy o ich przyszłość. Japonia 
kraj J'OZ\\ ijajqcy się z nicwidzialnym pospie
chem, który potrafił \\ przcci;,u,:(u lat 30 przebyć 
d'rogę, którą narodJ. europejskie przebywały 
przez lat trzysta, posiada obok swej starożytnej 
kultury, wszystkie zap~dy, pragnienia i nadzieje 
ludów pierwotnych. 

Czuje SW<\ sil~ i pragnienic jej użyć, pragnie 
odebrać rGlG pit:rwszorzędn~ \\' koncercie mo
carstw ucy\\'ilizo \\'anych. \V samym niemal 
szalonym pochodzie naprzód, natrafili Japoflczy
(} na v, spólzawodnict\,·o I(osyi, która nagle u
daremniła ich nadzieje roZ\\ oj u na stałym lądzie .. 
A to jest właśnie programem narodowym i 
ideatcm Japonii. Zabór .Mandżuryi odbiera jej 
możność za~arnięcia wybrzeży tej prowincyi, a 
nadto l~osya nic chce się zgodzić na oddanie 
P6h\ yspu korca(Jskiego pod \\ yłqczny protekto
rat Japonii. 

\V tym stanie rzeczy tylko zbrojne starcie 
może ro7.strzyga...: o przyszłości. \Vojna bytaby 
już dawno wybuchła. gdyby obie strony były 
dostatecznie przygotowane. Ale Rosya nic ma 
pieniędzy, a Japonia ma za mato Qkrętów. Ztąd 
pochodzi zwłoka, uspra\Yicdli\\ i ona \\ dodatku 
przez spóźni{)ną pon~ roku. Dopiero wiosna da 
sposobność obu pailst\v-om do zamierzania swo
ich sił na l<ldzic i morzu. Bcdzic to starcie pa
miętne \\ dziejadr Ś\\ iata, a od wyniku \\alki za
leży przyszlo 'ć Azyi. -- może na-\\~ ct przyszłość 
świata. 

% różnych stron. 
Soest. Wieża tutejszego kościota św. Pio

tra gr-ozi zawaleniem s;ę, \\ ięc mai<l r-ozebrać. 
a pohudo\\· ać nO\\ a. 

I<amen. Maszynista Krcuzer w kopalni 
.. Monopol" zbliżai;.tcY SIG zanadto do prze\\~odu 
prądu elektrycznego i dokml\\ zy się go zostal 
na miejscu trupem. 

Holzwłckede. \V kopalni .. Karoline" spo
tkaio nieszcźGście robotnika \\'clłmanna. - Bu
cłO\\ a tutejszego kościota katolickiego jest na u
kończeniu. 

Rzym. Kradzieże na kolejach włoskich. 
Bł~ostawionyrn krajem dla ztodziejów kole
}owych muszą być wrochy, skoro \\ r. z. za
meldO\\ ali podróżni na rczmait:vch stacyach 
\\' loskich wtadzom koleiowym 13 949 przypad
ków kradzieży! Jest to liczba urzędowa, ogło
szona przez inspekcyę kolejO\\ ą "~ parlamencie 
'' toskitn. Je żeli zważymy przytem, że "ielu 
J)odróżnych nie melduje wcale kradzieży, nie 
mai~\C na to czasu, musimy przyznać, że zlo
dziejst\\'\0 na kolejach wloskich kwitnie okazale. 

Tow. błog. Bronisławy w WierneJhausen 
donosi wszystkim członkom, iż w nicdzielę dnia 
?G grudnia odbędzie się w tym ostatnie walne 
ze_b~anie, n~ które każdy członek stawić się po
\nmen, pomeważ przyjdą ważne sprawy na po
rządek dzienny i zarazem dotączam, aby każdy 
czl?nek_ sit; uiści t ze S\\ ych składek, aby mógl 
byc \\ J}J any na 110\\ q list~ na przyszły r-ok. O 
liczne przybycie prosi . z ar z q d. · 



Nabożeństwo polskie. 
Bochum. 

'N kościele klasztornym · o godz. 11 po Mszy św. 
·mfbywa· się co niedzielę i święto kazanie polskie. jest 
;także śp'ie'w polski. 

Y Hamme. 
'~ Sposobność do spowiedzi Ś\V. będzie od soboty 
.·. poludnia do poniedzialku. \V niedzielę po pol. polskie 
nabożeństwa z każaniem. 
---··---------· - • . ______ -...J. ___ .. ____ ,_ ................ .... __ • 

S o l i n g e n. 1 

Donoszemy Rodakom Polakom w Solingen i oko
licy, iż w sobotę dnia 19 grudnia i 20 grudnia będzie 
ksiądz polski sluchal spowiedzi Ś\\'. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Solingen. -----------------------·-----
BACZNOść! 

Niniejszym podajemy do wiadomości szan. człon
kom oraz życzliwym nam Rodakom, iż w niedzielę 

·dnia 20 b. m; po pol. o godz. 5 urządzamy wieczorek 
mickiewiczowski na' malej sali Alfredushaus. O licz
·ny udzial prosi 
________ 15?.!_?_~pi~_w_~ ... !'~~~~~-~ ~~-~~!1_. _ 

Wlec w Altenesson. 
Wiec "Zjednoczenia zaw odowegu" odbę

dzie się w niedz i elę 2·0 bm. w l-okalu p. Saala 
przy kościele św. Jana i to o godzinie 11. Liczny 
udlzia.ł R.odakóWl jak z. miejsca. tak i ·okolky po
żądany. "Zjednoczenie zawodo~we p_olskie". 
·--· ........ -~--~ .... --.. -- ·-~·-·--·--... - ..... -___.---~------~ ... ---~---

Ieo w Kray. 
Wiec "Zjednoczenia" odbędzie się w nie

dzjelę 20 hm. o- godz.. 4 na sali p. I(efenhorster 
dawniej Denter. Na wiecu tym będą, dalej oma
)Viane sprawy robocze, przeto liczny udziar Ro
daków· p-ożądany. 
· "Zjednoczenie za·wo·d:owe- polskie". 

Wiee w Katernb~rgu. · 
W niedzielę dnia 20 t. m. o godz. 11 odbę

dZ;ie się wiec "Zjednoczenia" na sali p. Linenho
fera, Rathauserstr. 62. Liczny udziaŁ rodaków 
z miejsca i okolicy poż.ąd'any. Na wiecu tem 
będą omawiaą.e sprawy ustaw "Zjed;noczenia", 
które mają być ni1ektóre ustępy na, 1 korzyść 
członków< zm,ienione. 
- ·. "Zjednoczenie zawodowe polskie". ------· ~-''' "-' ...:_' ~ ....... ·------· .. ··-- ····---·-- ---··-~-----------

· ' · · Dom i 4 morgi roli 
w Śmilowie przy Poniecu zaraz lub później tani01 do 
sprzedania. - Adres poda Ekspedycya "Wiarusa Pol
s!:!ego" \V Bochum. 

m . l" "'" o v e o . 
(p. cesarsk. urzęd. patent. nazwa ochron. 

D. R. W. Z. 60098). 
Znakomity i niedorównany w dobroci środek 

wzmacniający najpierw dzieci w razie angielskiej clło
roboy, ciężkiego do~awania ząbków, chudnięcia i 
ogólnego oslabienia, a potem w doroslych wzmacnia
jący ptuca, kości i nerwy, wywoJując zarazem wy
śmienity apetyt i humor. 

(Comp.: Cale. et. Natr. hypophos. aa 1,0 ferr. 
lact. 0,25 Oi. mimos. 10,0 Ol. Jecor. 190,0 Agu. dest. 
140,0. Olyc. 40,0 Ol. Nerol. et Ol. Rosae aa gtt. II. 
-Butelka 2,50 nu. - przy 4 but. franco i kista gra
tis.) - Glówny depo t posiada: H. Smyczyński. ap
tekarz- Neuenburg W.-Pr. 

Paweł N·-a-w-ro_c_k_i~---

• tech. dentysta, H e r n e, lieinrichstr. l, narożnik l 
ulicy dworcowej. · 

Wprawia sztuczne zęby, plombuje, zatruwa, czy-
1 

. ~ci zęby, i n~~ e bez_ ból~-·--------------~' 

--~·- ~~.~~~-fj.(itj lł8~ • . -~ " Baczność Rodacy! ! l 
'~~, Tyłko za l rnarkę., i to już w ~ 
~ franko łl ~ 
• polecamy i wysyhtmy odwrotnie pocztą, tak !.- ~·-

długo, do póki zapas starczy 'W ! 
• 15 sztuJ~ DO\VODtOdn. fj J 

: kart noworocznych .l 
! z odpowiednierui polskierui napisa- il 
lli~ ' mi i piąknem wykonaniu. 

Należytość p<.~leca s ię nadesłać przeka
• zem pocztowym 10 fenygowym, lub też w znaa czkach pocztowych, gdyż w innym razie śclą- .em 
~ gamy takową z dołączeniem l! osztów zaliczki ~ 
Cł1$ przez zalicz:kę pocztową. &l 

: Księgarnia J. StrOmper i Sp. l . 
w Hali n. S. (Halle a.-S.), vVittekindstr. 15. l 

~t - i,ff.! .• 
~~ •· ~~ 

-·· ---·--------··· 
SŁU2ĄCA FOLSKA 

potrzebna natychmiast 
Zglosz:enia d10 

przy wysoki•ej plarcy. 

1(. l( o m o r o w s k i 
w Bruckhausen n. R.enem, l(aiserstr. 56. 

Księgarnia polska w Oberhaus~ 
poleca książki do nabożeństwa we wielkim wyb . 
Zarazem polecam szanawnem Rodakom z Obe ~~ 
sen i okolic~r mój olbrzymi wybór krzyży r n~ 
rodzaju, figurki Świętych Pańskich, gipsowe i z 
celany, różne obrazki metalowe z lmkuszkami i 

0 piękne powinszowania l wiązarki, polskie kal~nd · 
Ma ryańskie. Niechaj, każdy sobi~ jednego kupi, a 
praszam szan. Rodakow o poparcle mego interesu. 

Stanisław Kuśnierek, 

Oberhausen, Marktstr. nr. 99. 

Baczność Rodaty na obczv 
a szczególnie ~v okolicy l{iircłiłi 
· Oto my się przełwnali o rzetelności p. Zandeck' 

go w towarach kolonialnych i owocowy ch, iż ma 'f' 
nabycia dalego lepsze rzeczy jak w innych sklada 
jako to: orzechy, jab~ka itd.,. wszystkie rzeczy ' 
gwiazdkę ma · do nabycia. TaJe samo ma wóz 
wyjazdu i do węgli wożenia po cenach tanich. bo· 
ienygów. Uprasza się Rodaków aby się do p, za; 
decleiego zgłosili na ulicę 

Bismarckstr~~ nm•., 90~~ · 

Mellinghof_f'a. 

· essencv.ę koniako 
we i likierowe 

w osobnych zapako·waniach f' 
25 fenygó·w z :fabryki 

Dr. Mellinghoffa & Sp~ł«l 
l-l' Biickebnrg :,: 

są najstarszemi, w uż.yćiu - nujk 
psze, przewyższają · wydajposri 

wszelkich naślado,vnictw. 
W Bochum są do nabycia u: Ap-tekarza h, 

Bruns, Emila .Frings, Aug. łiackerta, Pr. Schwe. 
linga, :E. Tras.sa i u E. A. łiwcklenbr-oich. 

W Gerthe u Rud. tltinecke i u tlenryK 
Hauhol za. 

W Eickel u Aptekarza I. Haack i 
veloh. 

W Unser-Fritz u A. Hennecke. 
77T7 ~~CRT't'ftll 

Ottb Krebber, Oberhausen 
nlica F1111iedrich Karlstr. 20. Telefon 17. ulica Friedrich Karlstr. 20s 

vVina reńskie. 
Z La u ben h eim 
Z Nierstetn • 
Z Erbach . • 
Z Rlidesheim z 1895 r. • 
Z Rtidesheim Oberfeld 
Z Oestrich . • . 
Z Forster Riesling z 1895 r. 
Z Rauenthal • • . . • 
Z Oppenheim Kroten brunncn • 
Z Mainzerweg wyborowe 
Z J ohannisberg 

0,70 
. 1,-

1,30 
• 1,50 

~.50 
• 1,60 

1;-
• 2,25 
• 2,75 

3,-
• 8,50 

vVino Bordeaux. 

Wino czerwone 

" Medoe 
St. Julien. 

" . 
Beaime z r. 1894. • 

0,70 
0,80 

• 1,50 

~.f-l' 
. f". 3;25 

2,25 ! 
l 

Pontet Canet PauiUa-c 

Niemieckie wino c.zenvone. 
..,. 
(') 

~ 

Z Ahrbleiehert 
Z Ober-lngelheim 
Z Laaeherberg 
Z W alporzlwim . 
Z W alporzheim wyborowe 

• 0,80 ::s 
1,30 en 

1,50 O" 

. 2,- d 

2,25 ; 

Niemieekie i ·francuskie m na 
musujące. 

De.hJnaJ·dt'a bia.ła karta . 
" Vict<lria szampan 

" 
RoHa.ck 
]{ahinet 

~ a:rak\JWy 
Pąc~ rnmowy 
P~ BurgundQ-wy 
PJ\CZ cesarski . . • 
~z senny (Seh1ummer) • 

• -4,26 
• 4,75 

5,25 
51-

lO,-

2,50 1,30 
2,- 1,10 
2,50 1,30 
2,50 1,30 
2,50 1,30 

Niemieclds koniaki. 

Ioni.ak stary 
" Fat-611 

" vieux 

• 1,20 
. l, -
• 2, l) O 

Wina mozelskie. 
Z Cloten 0,70 
Z Erden 1.-
Z Ze1ting. 1,30 
Z Brauneberg. 1,50 
Z Graach z r. 1895 1,50 
Z Erdan 1,60 
Z Erden 1;eo 
Z Uerzig z r. 1895 2,--
Z Losenich 1,80 
Z Piesport 1,80 
Z 1895 r. Erden ('l'reppehen) ·2,20 
Z 1897 r. 'l'rittenheim 2,20 l 
Z 1897 r. Dhron Ilofberg 2,20 
Z 1895 r. Minheim 2.50 
Z 1895 r. &Jharzhofberg . 2;so 

Wina słodkie. 
1,20 l~ Sarnos 1/ 2 fl. { 3/4Ltr.) . 

Tokae 1J8 t;" 1J2 Ltt·. -.rP 
(';) 

'\V ma hiszpańskie. 
lSI 
tj 

firma Hijos de Frau co. d.e pa Lugue 
O" 

2.60 :;:1 

2,W CI) 

w ~bladze. 
Madera ~r iJs Fl. 
Sherry " " " 
Porter n " " 

Rumy. 
Facon-Rum • 

,. 11 stary. 
Jamajka II 

,, I 
I prnwdziwy 

" 
:r 

" 
I a 

Francuskie koniaki. 

2750 :: 

1,-
1,20 

• 1,6{) 

2,-
3,-

. 4,-

li 

t l 

Likiery. 
Kwiat żytniówki, specyalność 
Perła Rennu. . . . . 
I.Akier Franciszka. . • 
Maag-Kruijden-absynt . 
Gorzlli likier doktoł"Sk i . . . . . 
Likier żołl\dkowy Boo.neka.mp, spooyalność 
Podw. likier miętowy . . . . . 

" J' an.iżwy 
n :1 laninowy . 
n " wiŚniowy • 
" " migdałowy. . . . 
" lnem imbierowy, specyaluo-ść. 

Krople hamburskie • . . . . 
Koniak z jł\) • • • • 
Ogiml artyleryjski, speclalnoś6 
Likier górniczy, zdrowotny . 
Zytniówkaeesarsi~a, sp-e~yahlQŚĆ. 
Gilka, prawdziwa . . • 
Half om Half • • 
Prawdziwy ,..Steinh.li.ger" 
Ki:eb"er'a liider łowcz11. 
Likier mirzykowy • • 
Gorzka pomarańe:z6w ka. . 
Malinówka . 
Lemon Squash 

Żyt.niówh I 
. ... n ... 
Zytnlówka monasterska . 
Siwu-cha z rumem 

1, B<>oneka.mp'em • . • 
n 

tówk~ 
n hamburskim likierem goukim. • 

t~ ~ l'UJD.em • • • 

" z hambnr~im lik~ g(i:rzki.m 
Ani0ówka zwyCIDłjna. 
Kminówb . • . 

czerwona • 
1, z ramero . . 

Hamburski likier gorzki . 
Curncao. . 
Jałowcówka. 

firmy Dubois f'reres & Cagnio w Cognag.. P'włunówka • 
1/1Fł. ij.~"'L Doimkówka . 

KoniAk z l gwiazdk~ . 3,- 1,60 Parfait amouv • 
" z 2 n • 4,- 2,10 Likier Franci:szk.a • • . 
" z S " . 6,- 2,60 Zytniówk.a z likierem g<>rziim z~łkowym 

Koniak ftne Cbampague . . . 6,- S, lo W MUiowka zwyCZt\lw • • • . 
Koniak fir. I:Jennessy &Cie lł· 3/4-Ltr. FI. 7,5o J 'Yiśni.ówka zwyczajna • 

------------ Za. '5J 6wienia bywają także p~śmiennie przyjmowane i bez kosztów w dom odsyłane. 

1/ 1 but. 1/ 2but· 
. 1.20 O, i-1 0 

1',60 0,85 
1;- 0,55 

• 1,80 0,95 
• 1,80 0,95 

1.80 0,95 
1,80 0,951 ~ 
1,80 0.95j ... 

• 1,80 0,95 1 ~ 
• 1,80 0,95 tjl 

. 1.80 . 0,95 " 
1,80 0,951; 
1,80 0,95 r:1 

• 3,50 1,80;:: 
2,10 1,10.1; 
1.10 0,70· .... 

1,50 0,701 ~ l 
180 -1 6:50 3,50 
2- == 
2,10 1,101 
1,10 -
1,10 -

. 1,80 0,95, 
1,80 - l 

1/ '} litra. 
0,9~ 0,501 

. . 0,7: 0,40i 
• 0.7o OAO( 

(;),75 0:40, 
0,75 0401 
0;7!) 0,401 

0,75 0,40 
0;75 0,40 {f 

0,75 0,40 (D 

o, 75 0,40 ~~ 
• 0.75 0,40 r:1 

. 0,75 0,40 ~ 

0,75 0,4~~ 
0,75 o, p<' 

. o,75 o,4o :-· 
• 0,75 o,..w 

0,75 0,30 
1,2-o 0,60 
0,75 0,40 
J.,5o 2.oo 
o 75 Q,40 
1;- o,Ml 
l )- 0;5Q 

-~~~~~~~~~~~~~-~~~~~·-··B'itm_C: __ ._- ~_"'_ .. __ · ~~ WW61Hmi mMMQQQN '*W ------·-~~~ 
Za irnkt 11~ł red~•k~;;y~ o •lpc·~;h~b~ t~J.I/:.f .•. u•l4.!:t~.1 Brfljlllkt -w Bwh!t~ - Nu~ (:1\Ci<mltami WydawniCtwa ,)Wiaruq Polskiego'·' w Booh~m. 



tuizłenne pismo ludov1e dla Polak6w na obczyźnie, poś ~iecone spraw m narodo,vynl, po lit) cznym i zarobl.uv1ym. 

J'Jclle4~i codzi1~~lt z W17i~tki~m dni poś~ilttcznych 
1 4tntkitm rtlbmn:vrn p. t.: uN~ub~ Katohcka'~ z ty-
pidk.iem społecznym p, t. .. 01oo gómik6w i butni
...... oraz pi!emkiem littrackiern p. t. ,.ZwitrcladJo". 
ffJt4Jllta kwartalna ua poczcie i u listowych wynosi 
ll!f· 60 ten., a z odnoszeniem do domu l mr. 92 ftn. 
Jłlataa Polski" zapisany jest w cenniku voc:towym 

" pod znakiem •• t polnis,:h" nr. 128. 

Bochum 
----------------------------------------------------

:~ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
116wić, czytać i pisać po polsku! Nie 
test Polakiem, kto potomstwu swemu 

O lliemc.zyć si~ pozwoli 1 

~ 

g·rud11ia 
ktonosze odbierać będą pieniądze na "Wiarusa 
Polskiego." 

Niech każdy przygotuie l markę 92 ienygów 
l da je listowemu, skoro tenże przyjdzie po pie
.dze. 

Gdyby listowy nie· zgłosił się po pieniądze 
• odnowienJe przedpłatyt natenczas niech ka
tdy sam idzie na pocztę i zapisze "Wiarusa Pol
lkłexo" na styczeńt luty i marzec. 

1 wypadków dnia. 
Niemcy t kupujcie tylko u niemców! 

Takie. hasło wywieszają "Posener Tage
błatt" i ,,Posener Ztg.", pomawiając Polakó\v, 
ie bojkotują niemieckich kupców i przemyslow
tOw a podburza ich prasa polska. 

Oba pisma wiedzą bardzo dobrze, że mó
wią nieprawdę- ileż to, bowiem pieniędzy pły-
1lie do różnych kieszeni niemieckich, podczas 
kiedy niemcy stronią od kupców, przemyslow-
~ÓW\ i rzemieślników polskich, iakby od zapo
Wietrronych. 

Spamiętajmy to· sobie wreszcie! 

Centrowy ks. proboszcz a .,KrYgerverein"'. 
Czytamy w "Katoliku": Za przykładem ks. 

i~ 

Proboszcza Liska z \V. Chelmu, ks. proboszcz 
IQimka, dawniej \V \Voszczycaoh, obecnie .w 
l(opienicach pod Pyskowicami , popiera "Kne
@rverein". Jest bo\\ iem' honorowym przewo
dnicząq,.In tamtejszego .. Kriegervereinu". 

l r" 

Wskutek' tego zarzqc}l powiatowego Z'\\iązku 
,,I<riegervereinów" postarał się o to, że zarZ<1d 
1l\liązków na cale Niemcy uczcił zasłużone?;~ 
Wielce okoio .J(rieg:enrereinn" ks. probGszcza. 
Generał v. Spitz raczy t przesL!.ć ks. prob. Kli
tnie obraz przedstawiający pomnik na górze 
l(ytfuauser~ przez deputacyę zarządu gliwickie
go związku. Dar honorowy zostat wręczony 
Wielce ucieszonemu ks. prob. Klimie podczas a
Pełii. Nagrodzony kriegervereinista-proboszcz 
Oś-wiadczył', że poczytuje to sobie za \\ ielki ho
nar i będzie popierał wedle sil swoich niemie-

~ ctie ,,I<rieg~rvereiny". 

: Polskie dzieci w obwodzie górniczym rzeki 
~ Ruhry. 
! Jak ,.Deutsche Lehrerzeitung" donosi, wy
Pi' kazały ostatnie badania iż liczba dzieci polskich 
.... · llczęszcza)ących do szkoJy w obwodzie przenliY-

1 Sło:wym westfalsko-nadreł1skin1 wynosi prze
SZ(9 9 Procent ogólnej liczby dzieci szkólnych. 
W niektórych powiatach jest naturalnie procent 
0 lfiele WYŻszy. Tak np. dzieci polskie tworzą 
: PG~iecie Bochum 12 prQcent, w . ~wiecie 
s ~nghausen 1.6 procent, a w pow1ec1~ Gel-
~lrche.n 21 procent. 

Książę Ferdynand Radz!wiH. prezes Koła pol
sldego '"' parlamencie niemieckim tłomaczy się. 

Kshtżę Ferdynand Pac.lzi\\ Hl przesiał . .t H?r

manii" pismo, \\ ktf1rcrn P'J\\ iada. że jej d·'nJic
sitnie o jego _łowach ua pien\ szem pu iet.lzcniu 
K.oła nie jest dokładne. Date.i zaznacza, iż mbt 
naganę tego! co przy \\'yburacli g-órnośh1zkic!! 

uzna!. Za blędne. pog-odzil z zaznaczeniem 
zresztą zupełnie natmaln '7.0 pra\\ a pc·lskiej i r. -
kcri do lJbrony praw polskiej lucln0ści (l( rw:~·.o 
Slązka, o ile to siuswe i potrzebne. 

Telegramy" 
Paryż. Prezydcut Lonbet ma 6 k\vieta1a 

przybyć do Rzymu. 
M e t z. Skazał tu sąd wojen n~' lejtnanta 

SchilUnga na 1;4 roku więzienia za sponiewie
ranie żołnieży w 618 wypadtmch. 

P e t e ·r s b u r g. Pomiędzy RGsyą a Per
syą przyszło do ważnych zatargów cełnyc!t. 

Polacv na obczyźnie. 

\Viec ' ' \Vit ~n 
z\\rofan:s· przc>z .,Zjednoczenie zawodowe" odbył 
się w uhieglą niedziel~ przy licznym · udziale 
dmhó\,., a pod przewodnkt\\·cm druha Jasicza
ka. \V sprawach rcbotniczych zabierali głos 
druhO\\ i e Brzesko t, Sibilski itd. Rodacy z vVit
ten garną się gorli\\ i e do organizacyi zawod·J·
wej polskiej, co tylko pochwalić można. 

Szczęść Boże ! 

\Viec polski w Ewing 
pod Dortmundem odbył sit; w ubicgł<l nicdzielę 
przy licznym udziale l~odaków. \Viec zagaH p. 
Jan Jensch a przcwodniczyt mu p. K.olberg. 
Przemawiali: J cns~h, .Hoimann, zcz~~l1Y! K. o~ 
walski, l(ubiak. Brejski, Przybylski. l(orpns. O
mawiano przed{:\\~ zystkicm spra\\ ę nied·ostatc
cznej opieki duch·O\\ n ej w Ewing. gdzie Polacy 
tworzą mniej więcej potowG parafian, a nie ma 
stałego kaplaua~ umiejącq(o po polsku . .Ze z?.ś na 
Wielkanoc ma przybyć do. Ewing trzeci kaplan, 
przetv ucl1\\·alono \\ ysłać pctycyę do Pa?'~r
bornu z prośbą, aby przy lano kaplana umieJą~ 
cego po polsku, któryby co nicdzielę m_ógł Ro
dakom w .E,,·iug \\ ygicslć l·;azanie pol 'KlL: prze~l 
południem. \V celu podjęcia star~(! w tej S)!ra\\·ie 
wybrano komitet, ztożonych z kilku parauan. 

Prócz tego omawiano spra·wę. wychowania 
dzieci itd. Z poręki .,Zwi<lZku Polakó v" ot.rz1:
mali \\iecov.. nicy bezptatnic elementarze POJSkle 
z zachętą, aby z nich każdy należyty ZPobH u-
żytek. . .. 

Wiec rozpoczęto i zakoiiczono piCsmą ko-
ścielną. .Zyczymy l(odakom w 'Ewing,. a?:r ich 
starania poszczególnym zostały nw1enczone 
skutkiem. 

"Viec w \Vanne. 
\V ubiegl•t niedzielt; odbyl siG \,, iec :·Zjed!w

czenia zawodowego l}Ols~icg?" ';' .\Vann<~ prz~,~ 
licznym udziale członkow 1 ~o c1. \~TICcow; 
przewodniczył dm h Regulskt z . ~ws.~ur~L:. 
który najprzód udziel~! g.r?su. druho \ ~ ~swskJe
mu z Laar. Druh ~s~n.'kl omawlał _zas.ady 
związków obok nas 1 tnlCl<\Cych, a w koncu za
sady własneJ organizacyi. Druh I<egulski mówił 

Za inseraty placi się za miejsce rządka droLnego druku 
15 ien., a za oj.{~oszenia zamie:szczonc przed inseratami 
4 Oien. Kto zesto OS!lasza, otrzyma odpowi ,d u i opust 
·z 'li rabat. z~! tlemaczenie z obcych językó\\ ll<l pol-
ki nic się nic płaci. - Listy do redakcyi, Drukarni 

i Vsię).!arni należy oplacić i podać w nich dol\lad_ny 
:!dres piszącego. Ręl.;opisów się nic zwraca. Nazw1sk 
ko:cspondtnrów bez ich upoważnienia 11ie wskaznie sie. 

1903. 
.Adres : . .'\Viam~ PoLki·'. B()d1um. 

o stnty tyce wypadków kalcct\ a i śmierci w 
gt~>rnktwie w ostatnich latach. szczeg-ólnie zaś 
\\ roku 1902. oraz o in tytucyacl! du których 
\\ r0.zic przypadku udawać si~ mamy. Przema
wiali ieszczc drullO\\ ic: Fr. Piotrn\L'ki, \Vaw. 
~ zvm~nkie\\ icz i I~r. .Mn(J!wwski. 'v\' końcu 
clrt~h l~eg-ulski objaśni! niektóre spraw_. wcwnę
r.znc .. Zjednoczenia" poczem Za!l1klląl \\ iec ha
.sltnJ: Szczcść Bo~.e! 

Druh Józef l(cgnlski. 

\Viec ,.Zied11oczenia'' w Obcrhausen. 
\\'icc ,,Zjednoczenia zawodowego polskic

\ro" odbył ~ ię w Oberhausen dnia ~.. bm. !)()d 
prze\\ odnict\\ cm druha Fr. Filipowicza z Ober
haHsen. Druh Brzeskot mó\\nil o wszelkich za
b zpieczeniach tyczących się górnikó\ , a druh 
l(cgulski o śmicrtclnośd w górnictwie. przy

zem wykazał, iż w Anglii znacznic mniej WY-· 
padków śmierci się zdarza pomiędzy górnikami 
aniżeli w Niemczech. 

Nast~pnie została' przeczytana i przyjęta 
nustGPUj<ICa rezolucya: 

Polacy górnicy, zgTomadzcni na \\'iecu w 
Oberhausen na d:nin 8 grudnia 1903 uchwa
ła.i<.l co nast~pnjc: 

Jako czlonkowie towarzy~twa knapszaf
tO\',·ego żądamy, aby do obrad o sprawach, 
o iakiclt radzono ,,- Berlinie na" dniu l4 listo
pada, a które dotyczą \\ szystkich cztonk(Jw, 
nie bJrli tylko sami pracoda\\ cy do obrad 
powoływani, lecz także zastępcy czlonków 
przez nich wybrani. tJ. starsi knapszaftowi. 

:3) Protestujemy przeciw s!owom l)t:\\ ne
~o m~ża z Górnego ~lązka, który był prze
dwnikicm tajności przy wyborach star· 
,'zych knapszaftowych. Pr. P. 

~Jowa posła dr. S.karzyńskiego. 
\V sobotG nareszcie dostal się " parlamen

cie do głosu mówca Kola polskiego. poseł dr. 
Vitold karżył1ski. Po odpowiednim wstępłe, 

odno Zt\CYm się do przemówieł1 poprzednich, 
mówit nasz poset w sen ie następującym: 

Dziwnym zbiegiem okoliczności, jak powi-e
dział dr. Schadler, rząd cesarski, jakk.olwiek za
wsze byl przeciwny rozprawom polskim \V par
lamencie, sam takie rozprawy \\ y:wolal przez 
dodatki do pensyi urzędników na kresach 
\\ schodnich rzeszy. To stało się dla~ mnie po
budką, żebym określił "- głó\\ nych zarysach 
zasadnicze stanowisko frakcyi polskiej \\"'bec 
rze zy niemieckiej \\ogóle, a \\obce Pnts w 
szczególnośd. 

Na kilku miejscach etatu wyznaczono do
datki do pcnsyi urzędników wojskowych i paz\
St\\'OWJ'ch, czynnych na kresach wschodnich. 
Je t to nowość, bo o ile wiem, rzesza niemiecka 
po raz pien,rszy wyznacza pieniądze na \\ zmt
~..:nienie niemczyzny na kresach \Vschodnich. 

(Bardzo słusznie! u Polakó~ ). 
To jajko, które pruska kukułka z.niosb w 

budżecie rze ·zy, jak trafnie powiedzia.t dr. 
._chadler. 

Czy tę część budictu padyktowala rządo,,.i rzeszy konieczno· ć pra\\'Tlopaństwowa, czy 
też dwdziło o znaczenie soJidamości rzeszy z 
Prusanli, to dla nas obo:i~tne pytanie. Nas do
tyka to tylko, że mamy dawać pieniądze na ko-
zta walki przeciw nam, jak do tego od: dawna 

znie ;voleni jesteś-m~ w paflst\\ ie pmskiem. Mo-



ści Panowie! Muszę zaznaczyc, ze t)iena\\·istne 
i wstrętne porozenie, \\~ którem znaleźć się ma
my, odcz.uje głęboko ludność polska. któn:~j za
stępcami jeste~my. Mamy bowiem sami ci<1gN1Ć 
powróz, który nam gard~o ciśnie. 

Bardzo dobrze! u PDlaków) . . 
M. P.! Dosyć źle, jeżeli pano\'..ric konserwa

tyści i narodowi liberato·wic nie ro.ztimieją, że .w· 
ani• po ludzku, ani po chrześciatl.skłt; · lecz \vpr.ost 
niem·oralnie \\ ' pal1stwie kulturnem .tak się ob
choiCJ.zić z obywatelami pa{Jstwa. · :.By-loby go
rzej, gdyby naród niemiecki taldJn środkom 

przyklasnął. Ale mowa posła dra Schadlera 
jest dla nas rękojmią, iż centruru '\\·- parlamencie 
zachowa dawne swoje has!o. oraz tradycye 
Windhorsta i Schorlcmcra . . Spodziewarny się 
przeto, że przeważająca większość narodn nie-. 
JnieckiegD. potępi ową no1vość w etacie rże
szy, a tern samem także politykę rządu prLiskie
go-nie na szkodę, lecz na korzyść własną. Pa
nowie konserwatyści ·i narodowo liberato'\vic, 
te głów1ne podpory rządu pruskiego ·w walec. je
go przeciw Polakom, jak się spodziewam,· będą 
w mniejszości. 

Aby politykG rz<:1du pruskiego należycie ·O

cenić i zro:ZLLJTllieć, trzeba znać jej podstawy i 
cele. Wedle potrzeby wychodzi polityka ta z 
zalożenia, że Polacy w pR'i1stwie pmskicm są 
trupem, na którym wolno wędług upodobania 
czynić \Yszelkie możli·\\ ' e doświadczenia~ · Jnriym 
razem· przedstawia się istnienie cz·ęści narodu 
polskiego \V granicach Prus i Nie.miec jąk~ gr·o
źne niebezpieczer1st\\ o, które jak najprędzej u
sunąć trzeba przez wytępieni-e Polakó\v. Raz . 
iQdmawiają' narn prawa d-o mianowailia się miro
dem i po'\viadają, że Branderiburczyk lub . Sas 
a Poznańczyk to jedno i nazy"'~ ają nas po po!-
sku mówią,cymi Prusakami. mó\\~iącymi ' po pol
sku tymczasow-o, bo zupełny zakaz na\vet prv·
watnei nauki języka pol.skiego ma· rychi.o ,'\<~ :yk~.~ 
rzenić ·nasz język. Dziwna : tylko rz_ecz, · że . 
wbre\\ ' podobnym zapewnieniom, których celem 
jest zaspokojenie \\ ·./asneg.o sumieuia, drugim ra
zem mówi się z przesadą o naszej potędze, aby 
\.vykazać, że jesteśmy niebezpieczni. 

Sprzeczność ta bije \V' oczy. Jeżeli Polacy 
w państwie pruskim i niemieckim nie są jnż ży
wym narodem, tylko martwynl! czlonkie.m trupa, 
jakże' mogą być niebezpieczni dla narodu nie
mieckiego? Wtenczas nie mają znaczenia gada
Jliny o wzroście polskości. Bez celu są też śro ... 
dki antypolskie, jak pół miliardowy_ f.twdusz ko
lonizacyjny;, j);:st to tylkn jaitn~~żm{1 ~lla bankru
tujących wtaśĆicieli f.ohvf,trków~; '·· ; 

(Bardzo dobrze! u PoiakÓ\\~). ;: 
Aby uzasa·dnić używanic p·q .. ~~:)'\\;~ nam 

·wszelkich środkó\v wskazują na ~~(:'(§ .... 'jako na 
czynnik niebezpieczny. · .~~. :' · · 

Mości panO\\tic l l Łtt i t'cłm kryje się nie- . 
prawda. Polacy w granica;ch rzesz:y.niemieckiei · 
i pai1stwa pruskiego są częśc.ią żywego naro<lu. 
który przeżyt dokonaną na 'nim przed stu łats · 
wiwis~kcyę· (krajanie żyw·cgo ciała) a przeżył z 
tej prostej przyczyny, że na'rodYJ .. są nieśmier
telne. :uqpóki zachowują zprowy rdz~(l i zdrowe · 
serce. · . . , .. 

(Bardz-o dobrze! u Polaków~) 
Z tego nie wynika jesz~ze, ż.e ·:? miHonówy 

naród,· który pragnie spokoju~ naród · gtęb'Oko ·,re- ·· 
ligijny. r pracujący jedyt1ie, aby ' się podn(eść 
nmralnie i materyalnie, mógłby być łłiebez.pie
czny dla rz-eszy niemieckiej ·i dla państwa pru
skiego. · Je żeli zaś dbamy o narodowość naszą, 
ni·e dowód · to jeszcze, że wiecznie myśl.imy o 
tern, jakby· się oderwać ·ad Niemiec i od Prus. 
To ma{aczenia chorobJi\vcj fantazyi, ' albo · wy
mysłY. 'fudzi z.łej woli, aby nas bez skrupułu mar~ · 
nować 1noina. · ·· 

M. P..! Groźni będziemy \Vam wtenczas. je~ · 
zeli nas uczynicie męczennikami, którzy }Jrzy. 
walnej rozpra·wie między szćitpenv s1ow1a(rskhn 
i germa(Jskim. będcl mieli rachunkŁ: z .narodcn1 
niemieckhn. · .. J'";. ;- • ; , 

Ale dosyć, M. P.! Jesteśmy spokojni l ' peł.:. 
nimy nasze. obowiązki iQbJ!'\.Vatelskie. : Dopóki 
to czynimy, nie prześladujcie nas · jako \Vrógó\v 
państwa, albo zdrajców sta11u! · L ' 

. (Bardzo dobrze! u PolakÓ;w). . . 
M.ąmy· prawo domagać się, żeby narodo

wość ; naszą ·szanowano i aby. nam tJQZ\\rOiOHO 

ist11ieć, rotwHać się i korzystać z wszystkich 
p ra \V "Dh.Y\.vatełskich. · · 

·;: (Bardzo dobrze! tl Polaków} 
Db-pÓkl tego nie czynicie, zmuszeni jesteśl'UY 

sta~ na stanowisku opozycyjnym. i dbać prze-

dewszystk:icm o interesa ciężko uciśnionego lu .. 
du polskiego. Na tem· stano,dsku stoimy także 
"obce niniejszego etatu. 

(Z Y\\· c oklaski u Polaków.) 
Taką byla -- w gó\\·nych zarysach - treść 

mo\qr posra Skarżyl1skiego. Izba w-ysluchala 
jej sp-okojnie i z \\·idoczncm zajęciem. -

Kr6lestwo Kong1t'sowe 
Car Aleksander wróciwszy z. Wiednia, ko

ronO\var się królem polskim i czyni.!' Polakom 
pięlme nadzieje na przyszt.ość, które się ja<lnakże 
nic z.iścily. By{ ou \\- \\·iclkici przyjaźni PO·
przednio z księciem Adam.em Czartoryskim, któ
ry co mógi wyjednywal u niego dla swojej oj-· 

· czyzny. Aleksander zrobił go· opieJou1cm wszy
stkich szkół \\- Polsce, na jego prośb:y wskrzesił 

·uniwersytet \Yile{lski, a książę tak gorliwie się 
tem zajmowaL iż sami Moskale zarzucali mtl, że 
{l 100 lat opóźni \\·ynlar'Odowienic Pols.kL Te je
dnak łaski carskie dla nas nie trwa.ty długo, oo 
poStawienie \V. księcia Konstantego· na: czele 
wojska po-lskiego, rozbudziło wzajemną nie
ufność. l\Śiążę z natltry srogi, chm.~ \\. gruncie 
tak jak jego ojciec Paweł. przychylniejszy Po·
lakom niż M·oskalom. i z Polką. zacną JDanną 
OrudziJ1ską oże·niony, okrutnie, obelżywie ob
chodził siQ z ~w·ojskiem polskiem i demiężyr Po1-

laków p-o moskiewsku. Najdzielnicisi ż.olnierze 
nie ri:.·ogli znieść takiego !}OStępowania i bardzo 
częsm zdarza.ty się \Vśród nich · wypadki samo
bójstv\·a. Nie dość na tem, zaczęli między sobą 
knuć spiski, które choc:iaż pochodziły z miłości 
oicl:iz·ny, bardzo były uiedobrc i zgubne. dla 
nas. bo narażały oj'czyznę na c.ora:z t'o większe 
tyra(lsn,·o Moskwy. l\raj się ząpelniat szpiega
mi. którzy śledzili każdeg.o . Polaka. lnd'zie znikali 
bez śladu, porywani przez. policyę. ks. Konstan- , 
tego do \\ ięzie{l, wywożeni w głąb Moskwy. 
Zda.rzylo się w vVilnie, że 10-ktni uczeń 5-tej 
klasy Michał Plater, w dzic(J 3·-go maja napisał 
na tablicy: .,Niech żyje Konstytucya !" Za·raz 
ktoś zdradził, zjechało śledztwo nl'oskiewskie, 
pO'częto profesoró\\. \\. iQzić, bi·ć i katować mln
dzież i \\ · ysy.tać na- Sybir, nawet lO-letnich 
ch-l•opców. - Skorzystano też z tego, żeby 
księcia Adama usunąć od ·opieki szkól. 

vVśród tych ciężkich bied, Bóg cz.uwał nad 
nami i dał nam gorhwych pasterzy, jakim byl 
np. arcybiskup warszawski Raczy(Jski, albo bi
slcup Woro'tlicz. Zakon DomrnikanÓ\\' w 600-
letnią rocznicę S\Yego założenia rozpoczął misye 
po calym kn\ju, które ożyv .. -ily \Yiarę, rozbudziły 
pobożność; tysiące ludzi nawracało siG. Wkró
tce potem wielki JubileHsz star się pra"W·dziwą 
rosą niebieską dla dusz i wzmocni·t naród na .no-
we prześlactowa1nia. · 

v\t roku · 1825 1m1arł Aleksander I. podobno 
wsk.tltck -otrucia., g•dyż przed śmiercią potajemnie 
został katolikiem, a wstąpił na tron brat jego Mf
koJaj, który · się także królem polskim korono
waL Ten oclran1 Polakom oświadczy{, żeby się 

. niczego .· nie sp·odzie\\"ali. 
· Kiedy tak ucisk \\ · zrastał w kraju, niecier

pli\\~a mtoclzież po:rozumiała się . mi:ędzy sobą, że
by~ dać hasło dó f}Owstania. Było to dnia 29 }i.: 

stop.ada 1830 r. · Dzi,dć się temu nie możl)a, ale 
trzeba przyz.nać, ze byto nieroztr{Jpni~ już ctla 
tego samego, że bez wiedzy starszych, -doświad
czeJ)szych mężów kraju, którzy byliby alhD po
·wstrzymali wybuch, albo dobrą radą nim rpokie- ·. 
rD\\·ali. Rzeczywiście, widząc, co się już stat·o, 
w~da!i się w to starsi i postawili na czele naro
do,vego rządu ·księci'a AdaJna Czatioryjskiego. 
On ułoży~ się z ks. Konstantym, który jako czło
.\\"iek okrutny, był za~azem tchórzem - i opuści l 

· Warsza:\vę, uwo-lniwszy z pod' swej władzy woj- 1 

sko polskie. 
SzczQśck było niezmierne. kiedy ·ujrzano 

·wojsko polskie wkraczające do· Warszawy. · Za
raz tedy ctwarr siG na no\\-o sejm i ogłosił de
tronizacyę Mikołaja. Żeby zaradzić nieporząd
kom i nicjedności, obran<J~ dyktatorem, to jest 
najwyższym, od nikogo niezależnym wodzem 
wojska, generata Chlopickiego, któremu caty 
~.naród najwięcej ufaL Ale ten generat choć nie
zmiernie dzielny, nie uwier4yr w to, żeby się pn
wstanie po·wiodło, \\ · ięc się o to \.vszystko gnie
wal i \Yreszcie złożył dyktaturę - uprosili go 
tyil<o, żeby byt doradzcą naczehtego wodza. 
Tym wodzem zos-tał tymczasowo lVUcha! Radzi
wiU, naj·zacniejszy. ale niezdolny. Mimo tych 
tmd.ności, pow-stanie się szerzyło w calym kraju 
z największym zapałem, a kiedy wkroczyły 
przeszło 100 000 \\'ojska moskiewskie do Kró-

Ieshva, jt.Lż i naszych było 70 000 w pogoto\\·iu 
Pierwszą bitwę Z'\Vydęską stoczył generai 

Dwernicki pod: .Sztockiem. Odtąd walczyli nasi 
zawsze przeciw większym sitom, a zaw,sze Z\Vy~ 
dężali. W 'kilka dni potem przyszlo do walnej 
bitwy na polach Groc~owskich pod Warszawą; 
trwala trzy dni i skończyła się zwycięstwem 
naszych. Chociaż Moskalu zabito dwa razy tyle 
co naszych, straciliśmy i my do 9 000 poległych. 
Chiopieki ranny, nie mógl już brać udziału 'Wl 

wojnie, wi.ęc naczelnym wodzem obrano gene. 
rala Skrzynieckiego, który też powtórnie na: 
tych samych polach pobił Moskali. Po\vstara 
Litwa i Ruś, ale zanim do tego przyszł:O, Mikó
lai powywoziŁ tysiące ·na Kaukaz lub w głąb 
M-oskwy. 

Wskutek tej zwłoki z winy naszych genera
?ów, zaczęły się niel}OWodzenia. Wódz naczel
ny poniósł klęskę pod Ostmłęką; sprawa jeszcze 
nie była stracona, ale ból i rozpacz zaczęły ffit{

eić w obozie polskim; rodz.iły się nieufności, nie
zg>ody. Niektórzy generat,owie uchodzili przed· 
przeważającą siJą moskiewską d,o Oalicyi lub do 
Prus, co osfa,biato ducha w nar.odzie i jątrzyło 
wojsl\lo. Niebawem sta·nąl IJ'Od Warszawą jene
rał rosyjsk[ Paszkiewicz i o.dtąd poczęlo upadać 
powstanie, chociaż nasi ,bohaterowie robili wy
siłki. ·Po pierwszym straszliwym szturmie, jaki ' 1 

przypuścit -do miasta Paszkiewicz, jęn. Kruko
wiecki daJ się wciągnąć w układy i \vbrew woli 
rząd'L1 narodowego - kapitul·owar. Dnia 8 wrze
śnia M·oskale weszli do Warszawy. Jeszcze tu 1 

i, ówdzie trzymali si~ Po!acy, generał Karol Ró~ 
życki walczy! do ostatka, nakoniec po bohater
skiej ob'ronie Dstatnia poddała się twierdza -
Zam-ość. 

Taki był koniec powstania, które ożyw.łto 
nadzieje Polski i na długo je od\:vloklo ... 

Ziemie polskie. 
Z Prus' Zachodnich, Warmii i Mazura 

Toruń. Most na ta-k zwanej ,,polskiej Wi
śle" który teraz zamknięto z obawy, aby się nie 
zarwał, zbudowany zostal dopiero w f{)ku 1888 
przez fiskusa kolejowego. Zbudowano go też 
niby silnie, gdyż i cięzkie działa po nim trans
portowano. Lecz już po kilku latach most po
między filaramil począr się usuwać i nie można: 
było po nim prze\vozić ciężarów. Kupil go więc 
magistrat dla użytku pieszych osób. Teraz je
dnakże górna część mostu· tak się usnnęla, że r 
trzeba go było zupełnie. zamknąć. 

Sępólno. W nocy na CZ'\~rartek · \'\rybuchł u a 
oberżysty p. Stróżeczka ogiet1, który skutkiem 
zapasów spirytusu i petroleum tak się. rozsze
rzył, że oprócz kilku pościeli niczego . wyrato
wać nie zdołano. Dom z,gorzal doszczętnie. Po
wodem pożaru była podobn{} eksplozya lampy 1 

\V składzie. . . . · 
Margrabowo. W środę spalił si.ę stóg owsa 

p. Doeringowi na: Jaśkach. · SzkDda wynosi oko
ło 2500 marek, jest jednak pokryta przez zabet· 
pieczenie. 

Starogard. W cz~vartek powstar · ogień -w 
domu p. :\Vittstock'a w ulicy Hobrechta. Ogiefr 

· ugasrono jednako\, ··oż w krótkiin czasie, tak łż 
spalil się tylko~ ·dach. 

Z Wiei. Ks. Poznaftskiego~ z 
. Gniezno. · Święcenia kaphitlski.e otrzymali. 

wczoraj w niedzielę w katedrze gnieźnieńskiej .z. 
rąk Najprzevv-. ks. Biskupa Andrzejewkza ni:iste- ~c 
pujący dyakoni: · . n 

Andrzejewski Adam, Bauza P]otr, Beisert u 
Stefai1, Bleske .Ja n (niemiec),. Dubski Stanisław, al 
Kowalczyk M?rcin. Kr.ueger Stanista~r, Nied:z~ 
wiecki Józef. Olejniczak Franciszek, ·Swinarski ~o 
Mikołaj, Wen<le Tetodor, Winger; Fibak Piotr! ~ 
Górski·. Wikto_r, ?ru~żczyt1ski ·Wlad.,_'l(alawsld itl 
Jan, Kmvalskt łi1pollt. Kryzan f'ranc1szek. Lu- 1 

dwiczak Antoni, Meissner, Mrugas, Noak Teod<>~ 'i 
Posadzy Stanis{aw. Pozorski Jan, I~aczkowskL ~ 
Leon, Remlein Andrzej, Stankawski Kazimierz, 
Szafko'\vski Rafa!', Wiśniewski Jan, Zajączko"W .. lz:c 
ski Maksymilian, Rollbeck Klemens (niemiec). Dbr 

Mogilno. · Z przyzw-oienie.m cesarza pol~- w· 
czond SzydJtowo 1l i Szydf6wko '\V' powlec~e o 
mogileńskim ~- jed"nę gm.inę i nazwano Ją 
,,Schidlov.r". 

Kościan. Oospoda·rzowi Białas()Wi z Sie· 
'rakowa ·wydarzyto się nieszczęście prZY rna- ·e~ 
szynie od ml6cenia. NiesŻczęśHwy umarł " 1 tzy 
środę wskutek odniesionych obt;ażeit. - or; ,oc 
spodarz Kuśnierek z Gostynia kupit posiai'MSG 



~rza Jana Sikory z Sierako\\"a obe~u-
liO mórg z.a 88,~00. m r. . 
poznań. Poznansb zaktad zaoezp1eczema 
·arość. \V tych dniach oclbylo się\\ al n e ze-
~e, na k~órem_ prz:dtoż~no rachunki. Do

iano się z tuch, ze maJątek zakładu tego 
si już 16 milionów marek. 
ZbąszeiJ. Przy wyborad1 do rady m:{'j
które się odbyły 26-go listopada, otrzrm:ał 

'lnierldc.wicz 79 gtoSÓ\\" a niemiec 78; roz-
• donych gtosÓ\\" było 21. Dnia 12 grudn:a 

\'IY s i ę \\·ybory ściślejsze; n. Zoinierkie\\ kz 
·ymal 1 I 4 gł~só'':· p~·zec_i,~ 11ik tyli~ o 103. A
·va po sirome memteckieJ była weslychana. 
;;radzono na ·wybory \\ ·szystkich nrzędni

robotni•ków kolcjo·wych, robotnikó'' z 
;karni i mfyna parowego. \Vszyscy katoli ·
~auczyciele głosowali na niemea; dotych

Z\\ rkle \\ strzymy,, ali się od głosowani·a. 
Jeden z tu tejszych sekretarzy sądowych o
.a się bardzo na przychodzących do ~1du 
resentÓ\\' Polaków, gdy mówią po polsku nic 
dając językiem niemieckim. Niektórzy Pola
chC4 podobno z tego po\vodu podać zataJc
do prezesa sądu nadziemia!'Jskiego. 
Trzemeszno. · Wioska Brzozówiec pod 
emesznem. oko1o 500 mórg o-bszaru z okaza
~ d1rorcm, pięknym · parkiem itd. należą.:: a do 
nu bankowego DnYęski i Langner w Poziw.
przeszta z dniem dzisicjsz:rm mocą kupna 
\dasność w szerokich kotach zaszczytnic 

1anego oby\vatela p. Ksa\\ e re g-c Stclmacho'\\-
·:~o z Pozn.aniar. 

Pan StelmachO\.\'Ski zaczą \\.S7 y \\ skrom
:ch warunkach uczch\ ą a pilm1 i \VYtrwa1ą 
dq, dorobit się z czasem znacznego mienia i 
·az dla syna nabyt majątek ziemski, za co się 
~telmacho:wskicmu należy UZJJanie. 
~zczęść Boże nowcm11 naby\\'cy! 

Ze ślążka czyli ·Starej Polski. 
W poblisku Dzierżysłc.nriu znowu 

ybuchl '' ubiegłym tygodnin pożar. Tym ra
ln pa.!ita siG sł·omą kryta chalupa zagrodnika 
pego. Szczęście, że ogicr1 na czas spostrzeżo-
i że \\·skutek ostatnich dcszcZÓ\V snopki były 
kre. Ogie{l zgasz-ono. zanim przybrat ·wiG
e rozmiary. Tak teraz jak i w poprzednich 
~adkach przy puszczają, że ogie{l podtożony 
tal przez podpalacza. 
Godów. \V e wtorek rano zgorzała tu z n

lnie chalupa gospodarza Antoniego Sosny. 
rzrczyna pożaru nie \\·iadoma. 

Uciszkon:o. J(si4dz prob. J u..:z·c.k rnjano~ 
any ze srał inspektorem lokalny·in 110\\'0 po
-laiąccj szkoty w Chrośnie. 

Wiadomości· ze świata. 
Z PRI1amenhJ. \Vtorko\Ye posiedzenie par-. 

~1e 11tu zagait prezydent hr. BaHestrem 6 go
lilie l mir1ut 20 po po~udniu. 
W spra\\ ie uktadó\v handlo\\·ych z Angli~ 

emawiat Licbennann von Sonnenburg, który 
l Prze.ciwny. PG krótkiem przemówieniu hr.· 
a~1itza przyjęto pro\vizoryum handlowe· w~zy:- ' 
kie.mi p1·zeciw 6 Z\\"O!c:nników posła Lie.ber-

ń anna 
'i 

Przystelpiano do dalszych og()luych obrad· 
.au etatem. 

Poser Limb u rg-Styrum (k) broni · oficerów 
zeci\\ zarzutom Bebla j Ricbtera, twierdząc, 
osą~zając nad-użycia pi·?;elożonych ' \'v orsko-
ch,_ trzeba mieć na u\\·adze, iż z powodu agi, 

cyi · ocyalistÓ\\" wśród ż·olnierzy napotkać mo
n.~ ludzi opornych. 'Mówca chwał i mowę hr. 
l~wa, skierowaną prze ci \Y socyalistom, ale 

: !UJe, że nic ma męża, któryby zd~a! wybryki. 
1\Yaln-ej demokracyi poskromić. Dalej pod:11iós.l 
er ten \\ yborną organizacyę socya!istÓ\\' 
~~: Przytern tcroryzm . jaki upra\\"ia]<\ sżc_ie

n.eJ Przy pracach budowlanych. (Socyahsta 
i~ger zawoiai: A czy pan już, ~J_ykś przy ~udo

obecny? Za ten ,,-ykrzykrllk zostar Smger 
, \\~any do porządku przez prezydenta.) · 

Po~et Tied.ernann, rządmviec zwraca· Sfę 
.~~e~~lnie p:zeci w socyali~tom i wykazuJe. że 

_ ,.·d} partyme w Drezme, . wcale dobrego 
;oJaUa na socyalistów nie rz:u-cają. Podczas 
rawyczyta t pose~ Tiede.mann spra\'<.Oldanie ze 
~tfu SOcyaHstó\~v· w Dreznie, Cll gdy urwał czy
le, Wołali socyaliści, że ma dalej czytać, w 

- ·e~cze~~ prezydent BaHestrem wśród ogólnej 
,, t'"'t . 0śc;, tzby podniós.f, iż. mó'\vca nie mote od
~ 0~ ~~ac Sf)'ra'\.\:;oz.datl wszys-tkich kongresów 
~ }ahstycz.nyc\a. 

~IARUI POCI f. 

. Hr. Bul-o w zapowiedział nO\\ e • r.odki prze
C l W teroryzmo\\i so 'Yah tÓ\\. \\. tej amej 
spra\\ i e zabierali je z 'Ze ~to : Li bt::rmann. Rlu
mcnthal. K.oller, Budd i M. lkenbuhr. Pol~.:mi-
zowano w spra,,·a-:h pole~znvch. . 

. \V kotku '' ybrano ·omi;y<; dla , praw dlu
g~n\· rzeszy i do rady przybocznej dla taty tr
kl robot11icze.i, poczem ograd~· odroczono do 
\\ rorku, dnia L? , trcznia. , la poo~1dku obrad. 
teg-o posiedz nia: \\ ybór (n tateczny) prezydy
nm i interpelacyc. 

Z Azyi. Polożeni na Daickim \\'schodzic 
groźne! Telegram .,! 10\\ oj e \\ ' r..:mia'' donosi z 
\V /ad:n\·ostoku, że pot\\ ierdza s i~ \\ iadomo ~ć, iż 
n8miest11ik Azyi \Vsdrodniej admirał Aleksk
jc\\ · o-dlożrl podróż \\<t do PeteJ--bu rg-a ·na póź
ni\:i. Aleksieje\\" mial przyje(ha\: na Ś\\'iGta, o
b-ecnie \\ iadomo, że przyjedz i~ dopiero \\' po
łO\\ ie stycznia r. p. 

Berlin. ~kutkiem tlO\\ ego niedobnnt w 
skarbie rzeszy ismicjc zamiar za..:iągniL;..: i a no
,,·cj pożyczki \\ .~Illllic 2l4.7l.3,3:iZ marek, '' i<;c 
w r. l904 długi CL~2rSn\ a b~d4 wynosić prr;c
szlo .3 miliardy marek. Pisma protcstuh1-2e sta
llG\\ czo przcci\\" polityce rozrt:utnoś ·i i. gospo
darce nienstannc.go I)Ożyczania. 

Berlin. .,Post':. na\\ i~zui~IC swoje tt\\ agi do 
OŚ\\ i;-Hlczcnia posła dr. S..:h~ldlera. że cen trttt)l 

\\ ystąpi \\' parlain r rt...:ic przc-.:1\\ \\·:zc!l,inr .. d CJ 
datkqrn dla kres(),,· \\ ·scllociniclJ", pist.c: 

,.Odyby reztJltat rozpr;)\\ '' parlamencie 
111iał -.it; okazetć pod tym ,,·zgl~deJn uegatyw
nym, llakżałob)· rc,z\\ ai.y-.:, czy nic <.lalobv si~ 
przeprowadzić udziclauia irch dodatkó,,- na in
n~j dr-odze jak przez m: h \n.1.!eni c ich \\ bu<.lżccie 
państ\\ a, aby pc<.l tym \ z~dGclctli ct:sarsko-n ic
rnieckich i kr(J!c\\ sko-pntskich · urz~dnik/J\\ na 
rÓ\\ lli posta .. ,·ić''. 

"Ocrmania'' cd po\\ iada na to: 
·"Post" poleca ,,·yrai.n ic. obejście uclt\~ al 

parlanJcntamycl!, pc~rt;pO\\ ani\: nieloialne, na 
które zape\\ nc rz~1li się nie z~odzi. Trzebaby 
_ieclnakże w par!amc11-:ic skonstatować. czy par
t:ra \\ oiHokonsc n\·at_r\\ ' JJa podJ\\'ala prujckt 
S\\ ego organu "Pos t ... 

Z ró.inych stron. 
Bochum. T era?. c za,, ,,!Jy pomi~dzr rodakami 

prac(Jwać dta oświarr, rH·;,cz zachęcanic ich do zapi
sania .,Wiarusa Polskicgo·· na przys,dy In\ artaL Pro
simy, naszych Czytelllików. ab~ to \\ szrscy zechcieli 
uczynić pamiętajac, że polahoicrcr ~orthvic pracui<l 
twd tern, aby ,.\Vi<HtlSa Polskicgo·· zniszczyć za to, 
żę broni śmi;J.ln ludu pnlslde~o przed gcnJ,anizac\ 4. 
że broni robot,Jil\()\\' przed '' yzyskicm. 

Oberhausen. Pan. L 1\tt.biak z Oberhausen dollOSJ 
nam. iż Rodacy nicsłusznie .go posądzają, i e jest . so
cyalistH, nraz. że chciat, ally \\e rrintrop socy<Jlisty
CZllL' to" arzyst\1 o założone zosta.!o . To icst nieslu
SżllY zarzut. Jv1. ożna się tylko cicsr.rć. że p. L K. nie 
rnyśli się łączyć z apostntami pr7.C\\ rotu. Tak samo 

: dÓnosza, ·że p. Jędrz.:Jczak wcale 11ie l<lcz~· siG ;,c sn
c,·a!istami. Tak też hvć po'.vinno, bo l\to kocha 'i\Vą 

: \\:·iarye i język oiclyst)', nie może być soc) alist<\. 
Rauxel. \V sklaJzie łokcio\\"Ytll \\do\'.· ()uitl

kenstcin wybucht pożar, kk>ry kdnak zdnlano przr-
trumić. · · 

Dnisburg. \Ja dworctt tutc.iszrm zdcrzylr sit:; 
pociągi. z p.owotiu In) lnego l!asta.\\' ieni<J , Z\\'rotnic:r. 

· ~zkody niateryalne S~\ ·zoacznc. 7. luJzi nikt szkody 
nie pouióst. ' · . 

Greveubriick. \V iabrrce drnatuitu l!ast<!Pil wy .. 
hnch 15 urzed~1ików i robotników odt ios.to rany. 

· ·. \v Elberfełdzie przed izbn kamą sta\v~t profesor 
Detftius z Barrnen. oskaOonr o nieludzkie poturho
.\~::Jnie chłopca, kwintanera .Buschcra. Cięty proit:-

. sor iniaJ zwyczaj ·chwytać ucllliÓ\Y za ko~nierz. wiei:. 
kic palce wsuwat im pod broc.lę i tak przyciskat ich 
do ściany. Podobnie postapil sobie z Buscherer 1, 

h:tl>rv upadl' i uderzył ~tO\ra o ścianę. Chtopczyk ;za
chor-o\\ at, a dopiero krótko przed Ś1}1icrc_i~l ~~·:r:wal. 
jak go proresor uko rat. Lei_.: ul.~ st\\"Jcrdztll, t z d~ ~o
piec urnarf w skuteJ, poturbQ\\' <.~tlta. Prokurator wntos.t 
0 6 niicsięcy więzienia, lecz 1zba karna p~zeka7.ala 
sprawę przed s~d przysięgł_y.:h, \\'YW<?dz_ac, ze "'' tn!l 
\\'VP<l<ll<u chodzi o rozrnysl~1c por<>tlle.'le, \\' s!,utcl\ 
czego $mićrć !W.<;t<.>pih ( ,·ors•it;,llche Korpervcrlctzung 
mit tbdtlichern .-\u.{!ang). . - ~ . _ .,, 

Lwów. Odbyto 'ię. tu \\ salt ,.lrw1azdy 
poufne zebranie micdzieżr ~.k~demkk~e:i. U
ch·w2:1o.no wyra:rdć gorące uZJW.llle polskieJ mlo
d7ieży ,"_ \Varszawie za pe-łne g~ości stai.lO
\\ isko wabe · złożenia na trmnrue Apuchuna 
wieńca p-rzez rektora, oraz weZ\\ ać młodzież 
postępową do zankchania sz~~dli'' eg:; dla_ spra
wy polskiej soJuszu z tnlodzte.z~ ro~:n. ką 1 : yo
nistyczną i do solidarnego dz1ała111a z ogotem 
młodzieży polskiej. 

Weisseniełd nad Saltt. Bankier frit7. Pran-
ge s.przeni-e\vierzywszY l7l~ rysię.cy depoz) tÓ\\. 

'stawif si-ę sam pro ku rato o ·1. , 
Największy dworzec k~i_o" :. ~\' \\ ~szr_n~to

ttie ma hyć zhudow::wy nanvu~kszy 1 namu~kmeJS.Z} 

dworzt:c kolejowy. a ko zta jeo-o obliczono na 14 mi
lionów dolarów (21 milionów rubli). Omach będzie 
miał trzy wyj' ci a, z tyd1 jedno wylącznie dla prezy
denta i go: ci .. Riale o nomu", dla których przezna
CZOBY też zo tar ie zere '~ pokojów. Oprócz p! koju 
dla ·horrch. urządzone zo tan<t w gmachu wór~a 
kapiełi i bas n do ph·wania. 

Osłatnie wiadomości. 
B e r l i n. Zamierzają tu utworzyć biuro 'dla 

~praw społecznych. 
B e r l i n. .,Reich bote" dono. i, że centrum za

mierza w e_imie ta \· ić wnio. ck o zaprowadzenie taj
nych wyborów do sejmu, ,.Germania.. pi:ze, 'l.e cen
trum o tern nrc myśli. To źle! 

· B er l i n. W sprawie zajść wojskowrch w Tor
bach i Breldcnbach wvdał cesarz ważne rozporzą
dzenie, ' które jednak zostać ma zochowane w tajem-
nicv. 
ca:::::: -- -·-SSL 

Towarzy~two erca Jezusowego w Hamme 
donosi swym członkom i znmicszkatym Rollakom w 
Hnmmc i okolil:y. iż w sobotę po potuduiu o ~odz. 3 
tn .ie 't 19 hm. przyb~dzie do nas polski ksiądz ~Jucltać 
. pnwiedzi Ś\\' .. a w niedziel~ rano o ~ollz. 7 przystę
puje nasze Towarzystwo pod clwnt~\\'i~t wsp<'>lnic do 
Komnt ii ~wi~tcj. a po pntudniu n ~odz. .3 odbę
dt.ie sic polskie naboidtSt\\ o z kazaniem. O .iali: naj
lkznicjst.y udział ,,, przyst<lpicniu clo ~akrantcnt(JW 
św. 1 w nahoż .,·,stwie prosi Z a r 'l. ą d. 

Towarzystwo "Jedność" pod opieką św. Stanisława 
Biskupa w Essen. 

Ninicjszem podaje szanm ttytn cztonko111 do wia
dml,ości. ii. w pierwsze Ś\\ i~to Rożcg-o 1 tarodzeuia 
ohdHldzimy ~\\ iazdk~ na wielkiej sali pana V au de 
Lon przy ~ch li tzcnhahnstr. :SS i to jak następuje: Po 
poludniu o god7. . .i jest naboż61stwo polskte \\ koście
le Ś\\. (iertrud\, a nastc;pnie uroczystość gwiat.dkowa 
tvlko w ~· ronie naszych członldl\\, wyptatui qtottko
" ic do no\\'cgn roku mait\ wstGP \\olny. 

U \\ . a g- a : W niedzklt;. d11ia .?n grudnia po po
łudniu o godz. ~~ ~ or lJGdzk siG zwyczaJne zebranie. 
gdzie siG lltog<l .il.szcz · cztonko\\ ic uiścić z skladek 
miesiGcznyd' i ua0 zapisać s\\·oje dzieci na ~wiazdl\ę 
kto icszezc tli c d<1 t. O licz m· udział cztonków się u-
iH<'s.za tak \\' gwiaz\lcc j: k i ·\\' zebraniu. Zarz~td. 

To.warn ~itwo św. Piotra w Horst nad Ruhrą 
tłonosi . swy:it tztnllk<>m, i i: przyszle ;~,ch ranie \\ spra
\\ ic ołl1:ani.l holllitcfu do gwiazdki odbc;tlzic siG w nie
dzic!G dnia .?0 hm. o: godz. 3 po pohtdnitl. O jak naj
lict.ltiejs;t,~tdzi<~~.:_;',eht:an~~ pr~si Z a r 'l. _31 ~--

Towarzy~two gimnastyczne "Sokół" v Laar 
podaje . \\ yrn c7łonkom do \\ iallomości, i:i, \\' niedzidę 
dnia .?O grudnia odhGdzir. sic; walne zdnanie, 11a ktr'>
rel1! będzie oll<'ll· 110 \' ego \\·ydziatu i sprawa o roczm
cy. Uprasz~1 siG tticwyptatnyclt cz!onk<hv, ahy , we 
P1ic:SiQcr,nc r,np!~lcili i tf• przed zebraniem, w przeciw
l!) 111 razie tracq ws1.clkic JHa\\'a do Tm\·arzystwa. 
\V drugie świ~to urzadza Tow. gwiazdkę dla czton
kó\,. i ich familii. f3t;dzic odcgran~ teatr i tak samo 
różne rozrywki, aby siG \\szysc~ ucieszyli. \V g-wia
!'tlcc nHi~a · 11rać JiCJ'zi:.ll t1lko cz!'onkowic w~)platni i 
kit iamilie. C'zolcul! . . \V .Y d },· i a t. ·------ ..,_......... .... -~-- ,.,. . '"' 

. , < BACZt 1 0SC! 
Dla pickarn. rzetnika lub tliteresu kołoniałne~o! 
Ka~dy hliU\'lidć z • .?.3. izbami, oborkami i sta.ini<t dla 

ko11i. przy wielk~cj. kolonii kopalni "Konig Luc.hd~", 
~diie jui, 100 tmd. I!KÓ\\' stoi. a .16 będzie z zillly budo
\\ <JilC. ::i minut db dworca, han.lzo intcrcsowllie zaraz 
'l. pic n\ szci n; ki do sprzec.l<11tia. Mant także stary do
brze id.ao l' r:1111 kolonialny· na sprzedaż. . dchodu 
dziennego 40 111:.1 rek. ~przcdai(,' g-o z powodu \n· jazda 
" ojczyste strony. lnt~::res dobn· do tego sktadn na
leia .=50 familii. ktc'1rc już zarnie ' zku.i<r ;' wszystko Po
I:Jc'. Hliżsn ch wiadomości udzieli 
fRANCISZEl MAZUREJ<, Bruch, ulica Marienstr., 

w domu p. fr. Liicke. · 

. Baczność Essen! 
Poczyniwsz~· · odpnwic(łnie kroki 11 tutejszych 

księży proboszczów \ celu naprawy c:;tosunkó\\" w 
dzied?.inie l\o'cielnc.i, a oQ.pra\\ icni z niczem, zamie
P:amy . . iść dalej: zwotu.iemy przeto na niedzielę dnia 
20 g-rud11b o gntlz, l 1 przed poilidniem na wielkiej ałi 
Alfrcdttshaus prz~' ulicy frohnhauscrstr. 

• wr1ec 
" . celu prZYJ~Ct<l <jdpO\'.' icdPicj rczolucyi i \\' );brania 
clcput~H;yi. która będzie w-ysłana do Kolonii do wyż
szej władzy kościelnej, Ogólny utlziat Rodaków po-
żad<Jny. Wydział kościelny. 

\\ it~ .,Zjednoczenia .. za\\ octowego odbędzie . się 
w nicdzielę 20 bm. o godz. - na sali wdowy Schneider 
przr koś' ide katolickim. Ornawiane będą wszelkie 
sprawy robocze. Liczny udziaC RodakÓ\\' r. okolicy 
pożądatt~1 • .,Zjcdtfoczcnic Za\\ odowc polskie". - ·- ----- -~ · ----·-- -.- .. .. ....... __ --

\Viec w Sodingen p.· Herne. 
\Viec .;Zjednoczenia zav;odowcgo" odbędzie się 

w niedzie!G o godz. ~5 na sali p. Nothe narożnik uli
cY kościelnej. · Omawlane hęd<\ \\ ai:ne spnnvy orga
llizacyi robotniczej i knap zaftu. Przeto liczny udział 
RodakÓ\\- pożądany. . 

.,Zjednoczenie zawodowe poiskie·•_ 

__ a_o_d~-- 4o ·-~~b~t~iiró'w: ~) :-
potrzebuje clo szachto\\'ania ziemi natychmiast' 

FR. 1\\ l A R A. 
przedsiębiorca w Lan~endreer, ul. Ueminn~er Str. 13 .. 



B och u m. 
W kościele klasztomym o ~odz. 11 po Mszy św. 

dbywa się co niedzielę i święto kazanie polskie, jest 
lakże śpiew polski. 

Ha m me. 
Sposobność do spowiedzi św. będzie ed soboty 

poludnia do poniedzialku. \V niedzielę po poL polskie 
sabożef1stwo z kazaniem. 

Wlec w Altenessen. 
Wiec ,.Zjednoczenia Za\\ octowego" odbG

dzie się \\- niedzielę 20 bm. w lokalu p. Saala 
przy kościele św. Jana i to o godzinie 11. Liczny 
udzial Rodakó-w jak z miejsca tak i okolicy po
żądany. "Zjednoczenie zawodmYe polskie"'. 

Wiec w Kray. 
Wiec "Zjednoczenia" odbędzie się w nie

dZielę 20 hm. o godz. 4 na sali p. Kefenhorster 
dawniej Denter. Na wiecn tym będą dalej oma
wiane sprawy robocze, przeto liczny udzial Ro
daków pożądany. 

,.Zjednoczenie. za\\·odowe polskie". 

Wiee w Katernbergu. 
W niedzielę dnia 20 t. m. o godz. 11 odbę

dzie się wiec ,.Ziednoczenia'' na sali p. Linenhó
iera, Rathauserstr. 62. Liczny udział rodaków 
z miejsca i okolicy pożądany. Na ·wiecu tem 
będą omawiane sprawy ustaw .. Zjednoczenia", 
które mają by6 nicktóre ustGPY na korzyść 
cz1onków zmienione. 

"Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność parafianie z Jankowa Załeśnego. 
Upraszam wszystkich paraiian z Jankmva Zale

śnego, aby się jak najlicznieJ stawili na zebranie, które 
się odbędzie dnia 20 grudnia o godz. 2 w Laar u p, 
l(uhr, ul. Kaiserstr. 106. Zwraca się U\\·agę, że bę
dzie obieranie chorąg\vi i zako11czenie sldadek. Do 
komitetu jest wybrany franciszek Iienig w \Vetter 
11ad Ruhrą, I(aiserstr. nr. 14. 

Za komitet: Teofil Marek. 

Bacznośe! 
Jedyny jeden polski ł(atolicki skład te~o rodzaju 

znajduje się 

Herne, nr. 52, Bahnbofstrasse, 
naprzeciwko nowej ulicy. 

Ma gwiazdkę f 
Polecam tóżne zabawki dla dzieci we wielkim 

wyborze bardzo tanio. Dla każdego znajdzie każdy 
u Józefoskiego na podarunek coś stosowne~o, a prze
dewszystkiem nadmieniam, że mam pupki, które same 
~chodzą, tańczą, śpią, inne figlarne rzeczy, konie duże 
r.a bie~unach i tyst~ce inuych zabawek. Polecam 
także harmoniki, duże i mate zwane ,.\Vienerharmo
nika" we wielkim wyborze bardzo tanio. Skrzypce 
począwszy już od 50 fen. ze smyczkiem aż do 100 ma
rek, nadmieniam, że każdy, który odemnie kupi har
~nonikę lub skrzypce, g\varantuie każdemu, że będzie 
z nich zadowolon:r. gdyż sprowadzam instrumenta 
11uzyczne z pierwszych fabryk i sprzedaję takowe 
}eszcze taniej, jak niejedna iabryka. Dalej polecam 
wielki wybór fajek dtugich i 1{rótkicb, cygarniczek, 
"'Óżne tabakierki z żóła"' i u, na życzenie z naZ\Yiskami, 
tabakierki rogowe we wielkim wyborze i bardzo ta
'1io. albumy do foto~rafii, toalety do szycia, portmo
netki dla panien i panów, parasole i wiele innych że
czy. Tornistry spro\vadzilem pare set czyli torby do 
szkoly dla dziewcząt i chlopców po bardzo niskich 
cenach. vVielki \Vybór dobrych odleżalych cygar o
vakowania po 25 sztuk już od l marki, papierosy poł
~k1e, różne gatunki. - Parniętajcie o tem kto chce 
"io'brej tabaki zażyć musi od Franciszka Józefoskiego 
z Herne nahyć. 

.f R A N C l S Z E K J O Z E F O S K I. Iierne 
ulica Bahnhoistr. 52. 

Baezrmośe! 
Ro•laey "' Rotthausen i okolicy. 
Polecam na nadchodzącą .,gwiazdkę" w moiem 

sldadzie kolonialnem różne zabawki dla dzieci we 
, rielkim wyborze bardzo tanio. Przedewszystkiem 
tadmicniam, że mam konie wielkie na biegunach, 

strzelby pupki, harmoniki ustne i tysiące innych fi
.~łarnych rzeczy. Dalej polecam wielki wybór fajek 
cygarniczek, tabakierek, tabakę do zarzywania, J>OT
tmonetki dla paniefl i panów. Wielki wybór odleża
;ych cygarów w różnych gatunkach, polskie papiero
_- y różne gatunki. Dalej polecam także na czas 
.adwentowy czysty siemicnny 

OLEJ, JAGLY, TWOROG, POLSKIE POWIDLA, 
JABLKA, ORZECHY małe i wielkie 

i wiele innych rzec·ZY sporzywczych mam na skladzie. 
Proszę o J>Oparcie mego interesu nie slowem tylko 
czynem. Swój do swego! 

STANISŁAW MARKIEWICZ 
etthausen, Briesenstr. 102, przystanek kolei elektr. 

Oszczędne p;ospodynie kttpują tylko w 
R Z E P ł' I domu to,varowym 

w Herne ul. Neustr. 49. 
~~:dzie najlepiej i najtaniej będą obslużone. 

Polecam: 
Polski smnlec z czystej okrasy. funt 68 icn. 
3malec pod gwarancy(J C7YSiy . funt 49 fen. 
Polskie wino, za litr 80 icn. 
Wino ,.Samos". pod r~warancyą czyste, litr 75 ien. 
Polski olej lnianny. litr l rnr. · 
Polskie cygary, pude~ko po 1.20 mr. 
Margaryna, nailcpsL:e fabrykaty. bardzo tanio, od 39, 

40, 50, 60, 70 80 do 90 fcnygów. 
Kawę, codziennie Ś\\ ie;~o paloną bardzo tanio, od 60, 

70, 80, 90 do l m r. 
Kawę perłową od 80. 90, 1.00 do 1.20 mr. 
Każda osoba kupująca orrz:rma przy zakupnie 

funta margaryny, lub kawy 1 kwit. 
Odbiorcy, którzy kwity prz) niosą z powrotem, 

otrzymają pożyteczny sprzęt domo\YY, iak z porcela
ny, z ubioru, fartuch}· itd. 

Każdy kwit ma \\·artość JO fenyg-ów. 
T O W A R Y T Ł U S Z C Z O W E. 

~ajlepsza wędzona Szj·nka funt 63 fen. 
Kiełbasa ,.Plockwurst'·. funt po bO. 90, 1.00 do 1.15 rnr. 
Ser limburski funt po 25. 30 i 34 fen. 
Ser holenderski iunt po 60 i 70 ien. 
3er szwajcarski najlepszy funt 8S ien. 

\Vszystkie inne to\\·ar:r. które tu nie są wymie
~ione. są bardzo tanie i dobre. 

Połecam także co n·dzień \\. środę i czwartek 
świeże żywe wątłusze (Schelliische) po jak najtań
szych cenach dzienn:rch. 

Zwracam na powyższe towary jako Rodak u\va
~ę i proszę o łaskawe popar.: lc, przyrzekając dobrą 
i nolską uslugę: 

Rzepki do111 t(r\Vf,rowy 
H er n e, ul. Neustr. 49. ·----------·-----·-- ·----

Bacznośó! Baczność! 
Tapieer i malarz polski. 

Szanownej publiczności w 'Vanne daję do wia
domości, iż przeprowadzilem się z Kastanien-Allee na 
Hoistr. nr. 47. \Vszelkie prace w mój zakres \Vcho
dzące, wykonywam skoro i rzetelnie. 

FRANCISZEK OfiERZYNSI(I. -------
UCZNIA 

tnającego chęć wyuczenia się piekarstwa poszu
kuje od zaraz 

Ignacy I( l e m czak, mistrz pLekarski'. 
Witten, ulicaJ Sądo·wa nr. 10. 

Dom i 4 morgi roli 
w SmUowie przy Poniecu zaraz lub później tania do 
sprzedania. -Adres poda :Ekspedycya "Wiarusa Pol
skiego" w Bochum. 

acy w Brucn 
Dla korzystnego za.kupna, mogę te 

sprzedawać jak niektóre wielkie sklady r~z. 
jest więc teraz każdemu dana sposobność 1 1 ~ 
swego Rodaka dobrze i tanio obslużoHy, • b 

Polecam: 
Wielki wybór rozmaitych cieplych k 

dla dz.ieci już za 60 fen. i wyżej nawet polskiez~'l. 
sze mam na składzie. 2 

Vlielld wybór cieplo-iutrowanych Panto:: 
niewiast w kolorowej lub czarnej skórze, już 1.. 

mr. aż do 4,50 rnr. · 1l 
lVielki wybór sukiennych trzewików wy~ 

~~~ nievdast z ~obrą_ ':'ysoką obsadą z skóry 
!UZ za 4,00 tnr. l \yYZej, 

Wielki wybór dla mężczyzn wszelkiego r 
obuwia szn~row. trze;viki jako też kamasze. 'H 
na przegubm, zatem ula każde~o pasowne t 
tnvale już za 5,25 mr. do 12,00 mr. a 

Wielki wybór trzewil'-ÓW i butów z ~wożd1 
do kopalni tylko w lepszym towarze i wyrobie 
wad za m. 

Mam także polskie buty na skladzie, które 
którz:r I(odacy tutaj już noszą i z ich dobroci·, 
źdemu polecają. Polecam także mój warsztat w 
rym \Vykonuje rozmaitą robotę podfug miarv 
gwarancyą. Reperacyc robie na życzenie zaia 
!ówi{i dia niewiast już za 1,20 mr. i wyżej, korh·;· 
Ml;'zkie zolówki już za 1,70-1,90 mr. korki 60 ie~ 

Opucz tych tanich cen które podaję, dos; 
każdy odbiorca piękny kalendarz ścienny, jako 
darek na g·wizdkG. 

Zatem polecam się sza n. Rodakom laskawei 
mięci, gdy będą obuwie potrzebowali, gdyż tylkÓ 
telnie obsługuje 

Ludwik Kubiiaczyk, 
m i s t i z s z e w s k i, 

M a r y a 11 s k a u l i c a przy kościele katolick. 
naprzeciw skladu obrazów P. Szymańskie~n . 

polecam szanownym Rodalwm, wszelkie towary 
żywcze, jako też i cukry rozmaite i biskvrit kolo; 
na chojenkę po bardzo niskich cenach. Orzech\ 
kowe iunt 30 fen .. orzechy \vloskie funt 24 fen., ~ 
najlepsze funt 20 fen., spekulacye funt 40 fen., ma. 
ryna rozmaita po 45, 50, 60, 70, 80, 90, za funt. K. 
palone od 70 fen .• aż do l ,20 za funt. Cukier w ka 
ki funt 24 fen., Cukier melony funt 22 fen. Pole 
także dobre odleżale cygara, z polskiej fabryki z 
Xosla\via. Pudelko 25 sztuk (Sienkiewicz) za 1,20 
Pudełko 50 sztuk (Sobieski) za 2,30 mr. także ~ 
rnaite papierosy. poznańskie i drezdeńskie w w. 
kim wybo•rze. Rozmaite wina zagraniczne i nieJ 
ckie bardzo tanio. Sarnos wino z beczki bardzo 
b re, liter 75 fen. \Vszystkie towary sprzedaję o w· 
taniej, jak inna konkurencya, przeto zwracam uwa 
szanownym rodakom na powyżej wymienione to 
ry i proszę o laskawe poparcie. Swój do swegc. 

Z szacunkiem 
f. S T A C H O \V S K l, Gełsenłdrchen-Bismarc~j. 

~··· ···ł~ .... , 
j 1904. 1904 

Scienne 

Kalendarze kartkow 

Z dl'zewa liście spada, 
Więc biada ci biadR., 
Bo zima.}!zawita, 
1f mróz śniegi obfita. 

<łdzież kup zimową, 
Tanią i modnf\ 
Przytern dobrf\ trwał!.\', 

Za gotówkę małą. 

Tylko dobrze kupisz, 
r·s-fę ~i e-ogłupisz, . 

U Gawrona taniego 
Krawca z Brucbu polskiego. 

Gawron ma krój modny, 

Gawron: człek dogodny, 
Gawron nawet z franta 
Zrobi eleganta. 

Polecam tak~e s.v,anownej public~ności 

Pospies~aj na Maryański 

Po ub.ió.1· pańb.ki 

Prsyodziej się godnie, 
Choć t&llio,~1e<'z modnie. 

w Bruelln i oL.olicy mój 

sklad garcleroby 
materye, na ubrania, paletoty ł ~połlnłe .. 

Dalej polecamfmó,j skład bielizny, krawatr.k, p-onc.zoch dla n'ewiast, 
szkarpetki dla mążczyzn, szelki do spodni w ró.żn)~ eh kolorach. Polecam 
także ubrania do kopa.lia. 

Dziękuję Szan. Rodakom za dotyche.v.asowe popareie mego przedsiębior
stwa i spodziewam:si~, .ie Rodacy i nadal o mnie ni.e z;p;ńiną:;~;:---· 

.Jan G ~wron, mistrz kJ•awłeeki .. 
ulica Maryaftska 224!2, w Brucbu, przy ... kościele katol. 

( 



408 

- A zat~m ~··- edrzeknłe Małgorzata -:- re
ligia nasza mówiąc o męce· Chrystusowej, mó-
wi ta:kże o Jego zmamvychw"'Staniu ł clnvale 
Jego; dla czegoż więc nie wahasz się \vierzyć 
w jedne rzeczy, a odrzucasz drugie? Nie dla
te~go wierzymy \V Niego, że cierpiał i umarł -
nie! w tym· bowiem razie zbywałoby nam na do
W()dach Bóstwa' Jego. Ale Chrystus zmar~ 
twychwstał, własną mocą powstał z gr()bu - i 
dla tego cieszymy sie, radujemy i W'Ołamy: At-
leluja t Przez to okazał nam m(} c Bóstwa swe..
gto, ·i dla tego wierzymy w Niego, ch'walimy, 
czcimy i uwielbiamy m~ Jego, oddajemy z ra
diQścą życie nasze za Jego. naukę! 

Tak odważnie przemóv.iŁa wątła d7Jewica. 
a poganin stuchał zdumiony tych s~ów, pełnych 
mądrości. 

SwiętoJ6zafacie 
czyli skladka na ubogich studentów katolicko~polskich 

\V kasie (zob. nr. 49) 112,40 mr. 
Ze skarbonki Tow. św. Jana Nep. w Barop (nad. 

W. Oraczyk) 8,80 mr. 
Na weselu u Kramerczyka w \Vyrębinie w Pol-

sce (nad. Mich. Jacek z Wattenscheid) 2Jl0 mr. 
Z Tow. św. Barbary w Herten z dn"ia 9. XI. 

(wręcz. M. Krępulec) 5,31 mr. 
Za używanie obcych wyrazów: M. K. 30 fen., J . 

K. 10 fen., (wręcz. Krępulec) 0,40 mr. 
Tow. św. Piotra w liorst-Ruhr (wręcz. St. 

\Vojtkowiak) 2,50 mr. 
Pozostalość z pieniędzy, zebranych na podarek 

przez Siostry Br. Róż. w Bochum (wręczyła St. P'al
kicwi.cz) 0.50 mr. 

Na chrzcinach u Pr. Janasika w Bruclm: P'r. Ja
nasik z ż. l mr .. ich dzieci Marysia. Bole.li i \Vanda 
:10 fen .• St. Nowicki z ż. 2 mr., St. Tomczak z i. 50 
fen., M. Oac l mr., Fr. Oorta.s z ż. 5 Ofen., P. Oorlas 
l mr .. J. Kanis'lewski z ż. lrnr., J. l(operski z ż. l 111 •• 
P. Kurpi~z 25 fen .. M. Luczak 50 fen., St. J3nasik 51.1 
fen .. A. Piecuch 75 fen., (nad. A. Piecuch) 10,.50 wr. 

Razem: 145,51 rur. 
Bó~ zaplać l S w. J.ózafade, módl się za nami! 

16. 11. 03. pro: Ks. Lis s: 
Antoni Brejski, Bochum, Maltheserstr. 17a. 

Z3 .żywych i umarłych dobroczyńców "Swiętojó
zafacia" odprawraną _bywa co miesiąc jedna Msza św. 

=·-. Ksl·ą~k·t d~ - nabo~eóstwa. 
· a) :WieJkie książki: · 

Księdza bislmpa Dunina 
'<sląika do naboteństwa. Wydanie dla mężczyzn i 
nlewiast osobno. Oprawa skórzana z okuciem l zam
idem, zloty brzeg, cena 5.00 mr. z przes. 5,50 mr. 
Oprawa w skórkę zloty brzeg 3,00 mr. z przes. 
l,30 nu. 

. Wianek Maryi 
: · ·oprawa 5. Skóra, v.ryciski, zloty brze12; i okucie 

: ;ena 3 tJO z przes. 3,30 mr., oprawa 7 skóra wyciski. 
:.·. )kladka prasowana, brzeg złocony, zameczek, cena 

3,00 mr. z przes. 3.30 tnr. Oprawa 9 z imitacyą kości, 
z:arneczek, kolor bialy lub kolorowy, cena 3,20 z 
orzes. 3,50 rnr. Oprawa 10. Skóra miękka, !2;Ustowne 
wyciski, brzeg zlocony, okrągle narożniki, cena 4,20 
:nr. z przes. 4,50 mr. Oprawa 12. Skóra, -~dadka, ~u~ 
1towne wyciski, okladka skośno zcięta, brzeg zloty, 
~ameczek, cena 5,00 z przez 5,3D mr. 

Jezus, Marya, Józef. 
Oprawa 11. Skóra sza~rynowo podwatowana, 

wyciski, brzeg zloty, cena 4,30 mr. z przcs. 4,60 mr. 
Pobożny katolik. 

Oprawa 12a. Skóra eleg. brzegi ścięte, na
rożnik, ozdoby piękne, zameczek, cena 6,00 z przes. 
'5,30 mr. 

b) Sredniej wielkości książki. 
Ksiąika misyJna 

a,20 mr. z przes. 2,40 fen., 

Boże ~dź miłościw. 
Opr. 5. Skóra szagrynowa, grzbiet i brzeg zlo

. cone. Okladka skośno ścięta, pochewka. Cena 2,00 
l: prze-s. 2,20 mr. 

Opr. 7. Skórka szagrynowa, z wyciskami. Ty
tul i brzeg zlocone, okucie i zameczek, pochewka. 
Cena 2,50 z przes. 2,70 mr. 

Opr. 7a. Skórka szagrynowa, giętka, nie praso
wane, tytul, krzyżyk i brzeg zlocone, pochewka. Ce~ 
ta 2,10 z przes. 2,30 mr. 

Opr. 10. Skórka, miękka, podwatowana, brzeg 
złocony, Cena 2,20 z przes. 2,40 mr. 

Opr. 11. Skórka podwatowana, miękka, ciemne 
i zlote wyciski w najrozmaitszych wzorach, brzeg 
zlecony, zameczek, pochewka. Cena 2,60 z przes. 
!,80 mr. 

Opr. 14. Skórka szagryuowa, brze~ zlocony. 
~ena 5,00 z przes. 5,20 mr. 

Opr. 15. Skórka kozlowa, brzeg zlocony, zame
:zek. Cena 5,70 z przes. 5,90 rnr. 

Opr. 18a. Okładka gladka, skośno ścięta, skórka 
~zagrynowa, brzeg zlocony, pięknie wykladana. Cena 
?,00 z przes. 7,20 mr. 

Zdrowaś Marya. 
Opr. 5. Piękna skórka, zameczek, 2,50 nu. z 

::trzes. 2,70 mr. Opr. 10. Skóra miękka brzeg zloco
lY, cena 3,40 z przes. 3,60 mr. mr. 

Ani()ł Stróż. 
Opr. 5, skórka, zameczek, cena 2,50 z przes. 2,70 

nr. Opr. 12, czarna skóra, zameczek, ~liCzne wy~ 
:iski, cena 4,20 z przes. 4,40 mr. 

Módlmy się. 
Oprawa 5. Plótno, wyciski, tytul i brzeg zlo

cony, pochewka. Cena 1,00 z przes. 1,10 mr. 
Opr. 9. Skórka szagrynowa, wyciski, tytul i 

brzeg zlocony, okucie i zameczek futeral. Cena 1,70 
l przes. 1,80 mr. 

Opr. 14. Skórka szagrynowa, giętka nie praso
wana, tytul i brzeg zloty. Cena 1,50 z przes. 1,60 m. 

. Pobotne modły. 
Opr. 5. Okładka plócienna, wyciski i brzeg zło

cone. Cena 90 fen. z przes. 1,00 mr. 
Opr. 9. Skórka szagrynowa, wyciski zlocone, 

:Jkucie i zameczek. Cena 1,60 z przes. 1,70 mr. 
Opr. 10. Skórka szagrynowa, miękka, zlote WY

dski. Cena 1,60 z przes. 1,70 mr. 
Opr. 11. Skórka miękka, zlote wyciski, zame

·~zek, futeral. Cena 2,00 z przes. 2,1 O mr. 

Adres: ,.Wiarus Polski", Bochu-m. 

Nakładem .}zcionkamł Wydawn. ., Wiarusa. Polskieg<'u.. 

(P O s·LANIEC.) 
o , 

,.Ranka Katolicka" wychodsł oo oswar- · '1 

tek w Bochum w WestfalH jaJco baspła
tny dodatek . do "Wi.artma Polskiago;'. l 
Osobno "Nauki Katolickiej" prcnumcr;:;
waó nie moina. Kto więc chce jfł otrF.·- l 
maó, · niech sobie Z!l.piszc na poc~o l 
"Wiarusa Polskiego". 

o o 

t 
o o 
l ,, W i a r u s .P o l a k 1 !', ~ism.o poli_tycme 

wyohodm sze.U ruy tygodniowo z ,Nauq 
Katolioq", jako bezpłatnym dodatkiem. 
Prenumerata na poczcie wynosi 1 markę 
ISO fenygów kwartalnie, a z odnoszeniem 
do domu przez listowego l markę 92 
tenygów. 

a o 

MÓDL SIĘ I PRACUJ ! 

łHi Dodatek tygodniowy do "\Viarusa Polskiego" i "Robotnika Polskii)gou. § 

Nr. ól· Bochum, dnia 17 g•·utlnia 1903. Rok 13. 

Na niedzielę cz~artą Adwtntu, 
Lckcya. l Kor. IV. l - 5. 

Bracia! Tak niechaj czlo\\-ick o nas rozu
mie. jako o sługach Chrysinsowych i szafarzach 
tajemnrc Bożych. Tu iuż sznkają mit<dzy szafcl
rzami, aby który nale7ion był \\ icrnym. Ale 11 

rnni·c to jest najmniejsuł. żebym byt od was są~ 
dzony, alh·o od dnia lu-dzkicgu; lecz ani s;:n11 sie
bie sądzę. Albu\\-il"!Jll sic " - nkzcm nic cfiuię; 
ale nie w tcm jestell1 uspra " -iedliwion: a który 
mi<; są-dzi, Pan jest. \ tak nie sndźcic przed 
czasem, ażby Pan przyszedł: który też oś\\ i c ci 
zakrycia cienJnDści, i ob.iawi· rady serc: a tedy 
cJnntła będzie każdenm ou Bog-a. 

Ewangelia. L11k. II J. 1- 6. 

Roku piętnastego PflllO\\ auia Tybcryusza 
gdy Pontski Pilat rz<{dzit Żydowskq ziemią. a 
Iieród Tetrarchą Galilc.iskim, a Filip brat jego 
Tetrarchą Itnrejskrm i Trachonitskicj krainy. a 
Lizaniasz AbilcrJskim Tetrarchą. za naj·wyższych 
kapłanó-w Annasza i l(ajfasza: stało się slo\\ o 
Pat1skie do Jana, Zacharyasz-owcg:a syna na pu
szczy. I przyszedł do \\ szystkich krainy Jorda
nu, opowiadaJąc chrzest pokuty na odpuszczenie 
grzcch6w; jako jest napi ano w księga•.::h mów 
Izajasza Pr:aroka: Glos walającego na puszczy: 
gotuJcie dr()gę pańską: czyńcie proste ścieżki je-

go: \\szelka dolina będzie napdlliolla, a wszelka· 
g-óra i pagórek pDniżon b~dzie: i krzywe mfci
sca będ<l proste, a ostre dr.ogami gładkic.mi. · l 
og-h1da w szeJk i c ciało zbawienia Boże. 

l{ a z a n i e. 
\Vysląpifnic Jana Chrzciciela i JW\\ ol)·,,·,l 

nic do pokuty by lo przygo1owa\\ C7;Ylll wstt;pcm 
uo te.i nauki: ktc\ra jest trcści<l rcli~ói chn~cśchn1-
skie.f. a która <l(kodzila Ś\\' iat i przyliiosła 11~11 
szc7Gścic \\ iccznc. Gdy zaś religii chrześcia!'J
s1de.i początek iest tak pcWlJY, a zarazcni t~łk 

'' yniosfy. jak niżej opendada E\\ angicHa. to ła
t\,-o st<td moż.na si~ przekonać. że ta religia jest 
'' y7-SZ<l od owych ht<;dnych wierzc!'1, wymyślo
nych od ludzi, łnb fałszyw] .. ch religii, których po
czątek hrinic gd7;icś \\ od'tlalonej starożytnDści. 

Posluclw.imy z U\\·agą, jak świctc praktyki, 
.i:1l '"znio słc ZClsauy, przcpo\\ ia<lanc przez pro
rok{)\\-, ~X)\\ t()rznnc przez poprzcdni1<a Zbawicie
la. utwicrcl7nnc przez sart11cgoż S~rna Bożc~o 11<1 

ziemi. są treści<{ jedynie świQtcj i Bożej na11ki. 

• Stało się slo\\'lO Pat1skie do Jana Zacharya
SZO\\ ego syna na puszczy. Bó~ miło ·icrdzia i 
dobrocj pełen. nie dość. że posyta l11dziom Je
dnorodzoneg-o Sy11a swcg{), Jc..:z nadto ch~c ich 
przygotować jeszcze na Jc~o przyjęcie, oraz na 



przyjęcie wielorakich darów Jego. W tym celu 
przemawia On d'o. Jana św. zostającego na pu
szczy, aby zgoto'wa! dro-gę Mesyasznwi. Jakże 

się zabierze db tego dzieła wielki On \vybraniec 
i poseł Boży? Oto, 'Wiedząc, że lydz1i są za
twardziałymi' grzesznrkami, że jeśli ta·k dalej po.
stępDwać będą, to prace Zbawiciela okażą się 
dla n:ich nieużytecznemi, nie przyniQsą im pnżą
daneg.o szczęścia: przyszedl do wszystkiej kra
iny Jo:rdanu, ·opowiadając Chrzest pokuty na od
puszczenie grzechów. Ponieważ grzech sta1IO
wi~ nlczwycięż'oną tan11ę łaskom, jakie maly 
spaść na ludzi z ręki Zbawiciela, przeto pokuta, 
jednająca u Bo.ga odpuszczenie grzechów, naj
·wi·ęcei mogła im przynieść pożytku. 

Dzido, które spehii'ł Jan: św. za czasów 
Zbawitieła, wykonują ustawicznie w Ko,ściele 
św. słudzy Jego, kaznodzieje. I ona bO\VIjem w 
hnię Pańskie na'\voluJą do pokuty. Lecz iak za 
Ja111a1 czasów, tak i dziś ·nie łatwe to zdanie: 
~~rzcclt bcmiern zalał SWfl złością Ś\Vliat cały, za
panował nad htdźmr, ro.zszerz:yf sw'e wpłyl\vy 
tnie tylko n.a w:ielki'C m·iasta i miożnych tc.go 
świata, lecz JWWi~t na wsie i micsz'kat1ców nGd'z
nych lepianek. Tam, gd'z·ie niegdyś mo·żna byto 
znakść jeszcze cnotę cichą, pobo.żność i gorli
\\ {JŚĆ o cll\va1G Boż<.l. skromność i czystość ser
ca, pannje wystP.pck, zbPOdnia, ,~ ·'raz z zapo'lll
nieniem o 131ogu, duszy i zbawieniu wiecz!llem. 
Jakież śrocJllci mogq dziś zaradzić temu zlcmu? 
Jakim sposobem nwżna przejednać Boga i zape
w,nić sobie przebaczeil'i'e grzechów? Jeden jedy
ny, a ten najskuteczniejszy jest i dziś lm temu 
śrutlek - czynić pokutę. Dla tego to i dzisiaj, 
w tG ostatniią 'tJiicdzidQ przed Bożcm Narnct:zc
niem, rozbrzmi'CW'a \Vszędzie po świątyniach ka
loli,.:h:ich owe wez,,·anie Ja1na do pokuty! Po-kuta 
Niuiwit<'nv przebłagaJ Pana Boga przez pokut~ 
i 111y wygtadzimy wszystkie ,,- nas złości, przez 
p.okutę wszys-cy z grzesznjków stać się możemy 
gorli\\ ymi czcicielami Pana Jezusa! 

Lecz n.ie dość jest pokutować, trzeba się 
starać o poprawę życia. ,.Nie dość jest wyn\· c.ć 
strzsl<; z ciała, nią zrani·oncgo, powiada św. Jan 
ChryzostoJJ], trzeba nadto użyć śr0dków ku jej 
uleczeniu odpo\viednich'', czyli trzeba dopdnić 
tcgD, do czego psahlJ!ista Pa(lski' zach<;-ca s~owy: 
prz.cstatkie źle CZ)l'l1ić, a pouc:z:cie się dobrze 
CZYJ! i Ć. 

Do tego n.as zachęca i J a'n Chrzciciel słorwy 

\\~ziętcmi z pfloroctwa Izajasza, stwierdzonerni 
czynam~ \\1łasnem:i. Jako napisano \\" ~sięgach 
mów Izajasza proroka: gotujcie -drogę Paflską. 
czy(Jcie proste ścieżki Jego. Często spotykamy 
\\ ' pismach ApostoŁów' i cw-all'gieli'stów powol'y c 

\\~a:t1k się na sJo~.ra pr:orok6w. Proro1cy bo
WJiem, jal\o ·wybrani posłowie Boga, mieli za:w:-

sze wielką ]J·o\Wlg'ę 11 ludu Izraelskiego. Ich ptz.e
to słowa są najwyraźniejszem potwierd'zcni~m 
prawdy, osobliwie wtedy, gdy się spełnią we 
w'laściwym cz.as,ie. Dla tego też św1ięty poprze
dnik Chrystusó\v przytacza słowa Izajasza pr{}
roika, które się spelni~y najdok!ad11iej na osobie 
samegoż Jai11a Chrzciciela. 

Ksi·ęgi, w których prorocy zmnknę1i obja'
w\ironą fm przyszłość, 2ydzi mlieH \ V swych rę
ka<;h, a poilnhno to, tak byli zaślepieni \V swej 
ziości, że uz:n.a.iąc pmroctwa, nie chcieli przy
znać ich wyp·efnjenia - i trzeba byro, by ioh o 
tern· pogan·ie pouczyli. Opatrzność Boża s-pra
wiła to, że naród te1n ni1ewd·erny P'rz.ez kUka wje
ków n.iie zagi·nął, lecz istnieje aż do naszych cz.a
SÓ\V, roizproszony po całym świecie, aby wszę
dy rozn1osii świadectw'o prai\vd1z.ie, aby zawsty
dzał tJ!lch, którzyby nie chcieli uznawać l)'rOl

rodw. 
Iz:aiasz promk, przepowiadając 2ydom wy

Z\\·olcnie z niewoli Rabylol1skici, użył \Vyrazów 
przytoczonych prrzez E\vang.ieHstę. Uwolnienie 
zaś Żydów z niewo;}i Babyloflskiej byłol tylko 
figurą odktrpkrria· r1odn ludzkkgD przez. Palla Je
z usa z pod mocy szatana. Czy(Ice proste ścież
ki - w tych st{)wach zamk·nąl Ewa,ngiclista całe 
zadJa·nie poprzednika Pana J ez.usa. Jatko ho·wiern 
na przpjazd: króla rń'wnają driOgi, aby mógł wy
god:n:k przejechać, tak na przejście Pana .J ez:us.a, 
Jam Ch rzcici-cl mial sprostować drogę do serc 
Judlzki.ch, to jest nczynjć wygodny dostęp do 
nich i s~uzywi'one przez śwtiatoW<:1 mil·ość oczy
ścić. 

Któż się nic zgodzi, że slowa natchni·onc Ja
na św .. po•sla(Jca niebios, zbogaootnego łaską. Bo
żą, odznaczającego się surowDścią żyda, powhi
ny hy1y przynieść obfity skutek? Dla tego to z 
całej Jnclei zbi~egali się ludzie, aby stnchać nauk 
Jego, aby przyjn1<ować ·z rąk chrzest i przyspo
sabi:a.ć się na przyjęcie Mesyasza. Lukasz św. 
dQdajc, że na wet celnicy prz;ychodz\ili, spo-wia
daH się i prz.yjmoiwaH chrzest. 

I my oczeku}emy przyjścia Mesyasza za 
kilka~ dlni. Lecz l\Dściół święty p.ou'Cza t~as, że 
próżno raclo\vać s1ię będziic'lny z. Jeg·o narodzenia 
dla świH:ta:. jeśli on ni'e zro-dzi' się w duszach na
szych przez łaskę. Przez łaskę zaś wtedy On 
do serc nia·s.zych wstąpi, gdy te z,ostaną \vypro
stQ!',\"ane. czyli z grzechów oczyszczone. Dla 
tego w czasi.e tego W'yTZeiki'\vania na przyjśoie 
Zba.\vicie1a słlld'zy ottarza słowcJJini Izajasza 
przemawiając nas, byśmy przyg;otowa-Ii sePca. 
t01 jest -oczyśoili je z brudów grz:echo-wych. Glos 
Boży równocześnie przemawi~a też w sercach 
naszych, aby nas otucić z uśpien~:', aby rD1Zbtl
dlzjć w nas pracę ku pDsiadaniu nkbieskich rze
czy. A potrzebne jest dla nas ta'kie wzywanie 

PI'zypadkicm 110Zl1a1a ubogich a zacnych jego ro
dziców litując słę nad' n~zą, w którą tak bie·gły 
popadł rzemieślnik, flfiarowala mu mieszkanie 
i dała pieniędzy na tyle, aby mógł odpowiedni u 
siebie załoiŻyć warsztat 

Szlachetna ta opiekunka zubożała. sama tak 1 

iż "Zmuszoną byta poprosić młodeg<J obywatela, 
który już na dobre W ' jej mieszkaniu si-ę mzgo
spodaro·wał i nieco grosza trsk_ładał, ażeby jej 
pienictdze, jakie nat'1 wydala, gotówką. zwrócił. 
Lecz jakże się zlękła biedna wd'owa, gdy za PO'
moc i dobroć swoją, musiała się nastnchać ta
kich grubijałlstw i obelg, iż zmuszoną była udać 
się do sądu. Ale i tu wyparł się oskarżony o'we
go· d'lugu. Oszukana wdowa nie mając żadnych 
pi.scm_;nych dowod6w na pożyczoną sumę, za
żądała przysięgi od tego niciSumiennego czfowie
ka~ Postawiono. krucyfiks i zapalono d\:vie 
świece, a biedna wdo\va uklęknąwszy w kąciku, 
błagała' Borga, by jej dopomógł do odzyskania 
straconego: mienia. Sętlzia po·wstał i wez"\vał 
oskarżonego, by p·owtarzał za nim, rotę przysię
gi. Alc osznsl ten, bez czci i wiary, odezwał 
SiG: 

- Nie wierzę w tego tam na krzyżu i nic 
będ<; na niego przysicgał! 

Wszyscy struchleli z przerażenia, gdyż. tak 
zuc.:-:hwalc i w takie.i cl1wili, nie \\·yparł się je
szcze nikt Zbawiciela swego. -- A biedna v.;do
" a W'ystąpiła ua śrctlek sali i za wolała w uaj
wyższ.em oburzeniu: 

- J akt·o? nie jesteś chrześcianillem?! Za
trzymaj majątek mój, jako zapłatc Judaszową; 
ale zobaczysz, czy Zbawiciel nie ukarze cię 
za to! 

I3ic-dna wdo:wa umar.la wkrótce w wielkiej 
biedzie i nQdzy; ale minvo to była JJadzwyczaj 
we-sołą i zad'owoloną, nawet w godzilJG śmierci. 
Nic przywiązawszy się do tej odrobiny majątku : 
jaki posiadała, spoglą<lała z rad-ością na krzyż 
Zbawiciela, który ró\vnież w największemumarł 
ubóstwie, Z; tą nadzieją, że jej tam, za jej czyn 
hcr,oi'cz:ny, z miłoOści ku Ukrzyżowanemu spel
n~o!ny, odda Siebie w nagrodę. 

A cóż się stało z O:\Vym bezbożnym czela
dnikiem? -- Żyje dotąd\ 

OgŁ-osił si<; później wyznawcą jedynego bo
żyszcza, rozumu ludzkiego; i bezbożnem S\\rcm 
życiem, wyrobil SDbie pewną sławę ·\v całej ·oko
licy. Ale gdy \Viełu · się opamiętało, zaczął tra
cić jednego przyjaciela. po drugim - aż wresz
cie został sam tylko. Dwoje jego ·dzieci umarło 
na o-kropne wyrzuty, a biedna jego żona przed 
kilku dopiero laty, ze zmartwienia pospieszyła 
za swemur dzia1:kami. 

Odybyś przybył do D., pod miastem N. na 
Ślązku, to pod: starodawnym krzyżem ·wiejskim~ 

ujrzysz ledwie dyszącego żebraka, ktÓry d nad
'stawi kapelusz, pro·sząc o jałmużn·ę. Jest to ten 
sam m~drek, ·który się zaparl Chrystusa, a któ
rego Bóg paraliżem dotknąt - Od kilku lat 
mHosierni sąsiedzi, wynoszą go tu co rano i sa
dzają pod krzyżem, by uzbierał parę fenyg-ów 
na życie, które mu przechodzący chrześcianie, z 
miloś-d ku Temu, którego się zaparł, chętnie 
rzucają. U stóp tegn krzyża., może już nieraz 
biedny ten zaślepieniec, żałow-ał bezbożnego 
swego znchwałstwa. Dzi"\\·nem zrząd~zeniem 
Bożem, właśnie n stóp krzyża, nędzę S\Vą prze-d 
całym opowiadał światem · - d'Opóki Ukrzytżn
wany go przed sąd swój nie PO'W{Ńat 

Najpiękniejsze pozdrowienie. 
Pe,vna pobożna prosta kobieta Ieżala na l:OI

ż.u śmiertelnem~ Spowiednik jej, który już przed 
50 latts umarł. staf przy niej i p<Jcieszał ją obiet
nicą niebieskich radości. których iuz wkrótce. 
za~y·wać będzie. Umierająca była też bardzo 
spokojna i zgadzała się z, wnlą Boią; nie bała się 
w5eczności, bo milowała Boga i służyła M11 

wi·emic za życia. 
- Tyfko mr icdn~l cięży na sercu, rzekła w 

prostocie sw,ojcj. Ach, mój -ocze, kiedy sic oka
ż<; przed Dogrem w nieoie~ cóż nu'mt. ja. prosta 
i nicuczorna kobieta, p-owiedzieć? Ja słó-w nic 
znajd<;. abym mogla godnie pochwalić Boga! 

- O. moje dziecko - rzekł SJJO\v·iedni'k, 
kt6ry był wprawdzie uczony, ale równie prosty 
i świątobliwy, nie bój sic n to wcale. Skoro 
przyjdziesz do nieba i staniesz przed tronem 
Bożym, powiedz tylko: ,,Pochwalony Jc:.w~ 
Chrystus" - a cały d'vór ur-ebieski o<.lpowie ci: 
"Na w-teki -- na \\'ieki - na wieki!" D-orna\\
dy, nic ma piGknicjszcgo pozdro·wknia ani w 
niebie, ani na ziemi, jak: "Pod1\,·alouy J czus 
Chrystus!" ' 

11ądra odprawa. 
Dzieje męczenników opo'\viaqają, iż gdy 

świętą Małgorzatę, czteruastoletnią panienkę, 
stav.·iono przed sądem pogat1skitn, zapytaJ się 
jej prefekt Olibryus, jaką reli.gię \vyznaje. Za
ledwie usłyszał je jwyz11anie wiary, zawołał z 
oburzeniem: 

- Czyż można wymyśleć większą niedo
rzeczn-ość nad uznanie za Boga czł-owieka, któ
rego przybyto na krzyżu? 

Na -to o•dpowiada Święta: · 
- Skądże \\iesz O' tem, iż Jezusa ukrzyżo

wano? 
Ten odpowiedział: 
- \\lasza relig-ia uczy przecie tego! 



lachv~, jeno obraca! na dobro ludzkie, na za
pomogę dla bied!nych i ch\\'·a.f~ Bożą. Sobie o
ddmo\val od gęby, a żaden żebrak nie wysz.edl 
g-ł:o.drny z j-ego chaty. 

Kilka razy chciała go gro1nada obierać ·woj
tern, ale nigdy nie chciał, ani rusz. 

- Ja da tegD nie mam rozumu parnowie gro
mada - mówił zawsze - ja tam dzięki Bogu 
j.ako tako znam się na go.spodarstw·ie, ale do ia1- . 
nych rzeczy to ja prostak wielki. 

Różne t różne chcieli mn ludzie wyświad
czać hono-ry, ale on sję od wszystkich wym.a
wi(t{f, i sierd7Jł sri.ę nawet, jak mu kto mówiJ: 
panit! Jacenty. 

-- Bo czego to! Ja s-obie prosty chłop z 
dziada i pradziada, a nie żaden pan -- mówił za~ 
chmurzony. 

A jużto od urodzenra mia~ tę naturę, że w·y
glądał za\\"SZe iakby chmurny albo z.afraSO'\VainY, 
rza·dko ~ę kiedy zaśmiał, i ni·e lubił mówić wie
le. Kiedy był ma~ym chłopcem zlmnal nogę, i 
cale życie utykał w chodzeniu, zawsze też na
zywa1 sl.ę kaleką, a miał zasię tak ciężką \\ yrno
wę,. że si·ę zda~o jakoby się h1ka·ł trochę. 

'\-Vieleć pięknych przym1·otów posiadaJ ten 
:.:złu\viek, ale naJw~ększy pono byl ten, że kochał 
t~tkżc ·wielce ojczyzn~ swoją. Wiedzia~. że i 
prosty chłop skoro tylko urodzony n.a polskiej 
ziem1 jest tak dobrze Potakiem jak każdy inny, 
i takie same ma obo'\vi.ązki tUa tej ojczyzny dro
giej. Miłe tO! są obowiązki, a kiedyś trzeba się 
będ·~c sumiennie z ni-ch wyrachO\\ ~1ć przed Bn
gtem. Jak na początku Ś\v·iara bratobójcę l(ai
ma p.~1l Pan Bóg: - Ka•imle coś zrobU z twoim 
bratem? tak ci każdego z nas Pan Bóg zapyta 
kiedyś: 

- Coś zrobU z mHościc.1 okZYZllY, co miała 
byC.: w tw'f.Jjcm s~rcu? . 

Obyśde sobie \YSZyscy brali przyk~ad z te
go Kuni·ka. Nie madeJego mienia, to rn.iejcie je
go s.erce, koclwjcie braci, rodaków \\·aszych i 
·okzyr.nę, a ktD \\i e, nrożc siG mien·ie też znaj
dzie.! 

Niestały \V wierze czeladnik. 
\V ubogiej chacie \Vieśniaka, gdzie zawsze 

t<tk cichD i spokojnie, pewnego P'Qnicdziatku by-. 
lo krząta1'1 nie mato. Gosposia wydobywa z ku
ferka ostatnie swe grosze - zawija je w chu
stkę i ze łzą w oku, podaje synowi. Gospodarz 
siedzący przy pic.cu, dziś jakoś chmurny bardzo; 
cursem tyłko wąsa pokręd, jakby chciał odpę
d.zi6 s11m•tek, co mimO\\ ołi ciśnie mu się do g lo
\\ y. Za to parobczaków zeszła się spora liczba, 
i gawędząc wesoło, otaczajq wyróżniającego si~ 

·-od nich ub:;orcm m"todzierka. I nie dzi\,-, rodzice 
wysela·jąc w świat jedynaka, nie mogą się coś 
weselićr choć tej ch\vi'h, gdy syn ich będz.ic wy
zwolonym, tak niecier!}liwie czekali, by g'o pu
ś6ć w świat, między ludzi - aby tam jeszcze 
wiadomości swe \VZ.bogacił; a wróci\vszy, o
siadł gdzie \V mieście P'Obliskicm i wstawił S'\\'C 

imię sumienną pracą. 
Ody ju?: chwila rozstania nadeszła, wstał 

ojciec z, Jawy, zblyiżyl się do syna, i w te d1011 
odezwał się sło\va: 

- Pamiętaj synu, nie wda\\·a6 się z czelad
nikami n,ie wierzącymi -~ bo gdy skarb wiary n
tracisz, na nic ci się twa praca nie przyda. 

Matka zalała się łzami, nie będąc w stau1ie 
s.towa przemówić; tylko krzyżyk zrobiła mu nn 
czole-- a syn c·oś krótko i sucho, urcalowat rękę 
ojca i matki i wyszedł z. weso·lą dntżyną kolc
~ów, dv nadbliższej stacyi. 

Celem pDdróży naszego czeladnika byf Ber
lin. Na drugi już clzieł1, stanął u celu podr&ly. 
IJ.cstawszy się w to-\\·arzyst\vo niewierzących 
rzemicŚillJi·ków, pO\\'Oli zaczął chwjać si~ w wie
rze, aż i skarb ten najdroższy i jedyny, utraciJ 
znpe~nie. 

Koledzy fabryczni nic tyle mu może zaszko
dzili, ile bezhożnc gazety i książld. To też nic
ba w cm przestał praktykować \\·iarę , w·yg3:dY-
\,·ar przeciw religii, duc.ho\\ ic:(Jstwo wyśmic\\al, 
tak, że w krótkhn czasie przeszedł pod tym 
wzgl(ide'm \v·szystkich swych towarzysZÓ\V -
czego następstwem było, iż dla b-ezhożnego jego 
życia, musiano g.o z fabryki oddalić. 

Z Berlina, udał się do Paryża. \V drudzc 
przypomina sobie. że ma Jeszcze starą książkę 
dD nabożeństwa, dar, jaki na wyjściu z domu, 
od swego ksi~dza Proboszcza otrzyma-L Zdzi
wił sję bardzo, że tak tlezony i Ś\viatły czło
wiek, jak on. może podobne ze sobq nosić książ
ki. Rozpakował więc coprędzcj tlnmok i wydo
był zcr1 książkę. Było to Naśladowanie Chrystu 
sa~ przez Tomasza a K.cmpis. Ks i ążka ta tak 
pr<>sta a tak piękna i wzniosła, nie przypadała 
j11ż do smaku temu przeżytemu i zepsntcmu czc
la-dniko-\\-i - rzuci l h1 do ro\\ 11; z czego się póź
niej przed podobnymi do siebie chełpił, jakby z 
jakiego czynn bohaterskiego. 

W Paryżu szukał i znalazł \\krótce, t'lk sa
mo myślących przyjaciół, i został teraz stano\\' 
czym nieprzyjacielem chrzcściał1stwa, tępią
cym w sercach młodych, podwładnych uczni, 
pozostałe w nich jeszcze, resztki \\riary i cnDty. 

\V roku 1849 powrócił wreszcie w rodzinne 
S\\ c strony, bez wiary, bez religii i bez grosza. 
Dobrze, że Bóg tymczasem zabrał rodziców, 
by nic byli świadkami tej strasznej przemiany, 
jaka zaszla w duszy i życiu ich syna. 

Pewna poboina a maj~tna wdowa, która 

do pokuty, bo żyjąc \VŚród świata, przyglusza.
IIlY w so8i·e każde. dobre natchnie:nia, nie stara
my się ni ch\vili za'Stanowić nad S·obą j, nad temi 
laskami, jakiemi nas Niebo obdarza. Przeciwnie 
rozbudzone żądze \\ ·ybtl!Chają z catą s.ilą w na~s i 
tym sposobem .nie odnosimy korzyści nawet z 
obchodu najpoważniejszych tajemn.k religii na.-
szej. • 

Dalej po\vtarza Jan św. za Izajaszem pr·Qlro
kiem: \V szelka' d!Dlina napełniona będzie, a 
wszelka góra i pagórek poniżon będ.Ziie. "Doli<ny 
zosl-.a.ły nJapelni·ouc, mówi św. Orzegórz., \Vtedy, 
gdy ludy pagaiiski-c przyjęl'y petność łaski z rąk 
Zba:w'iciela, a wszelka góra. -z.ostala: poniżona, 
gdy. naród żydo'\vski za zbmdn~e sw-ej uie\viary 
utracił to, czcrn się wyniósl nad inne lttdy, to jest 
posłannk.two niesienia narodio1n objawionej re
lig-ii". I krzywe miejsca będą proste, a ostre dro
gami gbdki<emi. To sta1o sję także w tedy, gdy 
Ś\viat?o Ewangielii rozniesione zcstał,o przez A
post<Olów po całym śwecie. \Vtedy diopi•ero lu
d.zic, którzy dot~d, nic mając praw jasno okre
ślonych, błąkali się po krzy\'viźnie wystę-pkó\,. , 

otrzynN:'1H regułQ, jakby ścieżkę prcstą, wyty
czn<t, wedfug której mogli prosto\\ ać S\\' e blę
dne przedtem postęJ)O\\ · anie. Ostre gladkicmi, 
gdy \\ ychodz<.:tc z pod surO\\ ości starego pra\\ a 
\\ st~pili na słodką drogę aski i m i łosierdzia. 

Chc<.:tc się należycie przyg-oro\\ ać na przyj
ście Zbawidcla, starajmy s i ę, aby w nas doko
nała s:ę taka odmiana. Napełnijmy doliny serc 
naszych cnotami chrzcściał1skiemi. Uniżmy pa
górki, to jest przyobleczmy się w pukorQ ducha. 
Dmgi krzywe serc naszych niech staną się pro
stemi, przez skierowanic naszych serc na ście
żkę sprawiedli'\\-ości i tK.zci\\-ości chrześciań

sk lej, a ostre gładkicmi, przez zmianę nsposubic
nia naszego cierpkiego i niewyghrdzoncgo, za 
pośrednrct\Yem laski Bożej na pełne s!oclyczy i 
gład1kości \\' stosnoku z ludźmi. Oby światło 
Boże rozjaśniło nam nasze drogi i sprO\\·adziio 
nas z bezdroża: za. jego prZC\\ Ddnict\\. em tylko 
ogląda \\ · szełkic ciato zbawienie &że. Tu jasno 
\\ YI}O\\ iaua Jan Chrzciciel cel S\\ eg-o poselst\\ a 
- miano\\ icie: przez S\\"C nauki i zachęty do
prowadzić wszystkich do szcz~ścia, zba\\ icni.a, 
czyti Zbaf\\"i'ciela, posłanego od Boga. J cel 
wszysrkich zabiegów ludzkich powinien być je
den, by oglądać z ba wienic f3.oże. To po\\-in\no 
byłD zachęcać wszystkich do pokuty \\' czasie 
tego adwentu, czyli wyczeki·wania na przyjście 

Zba'\\ iciela, którego już tu na ziemi powim1iśmy 
posiąść w sercach naszych, aby Oo kiedyś po
siadać w chwale niebieskiej na wieki. 

.Zyd!z.i o-glądali Zbawide la oczyma; i nas 
wiara uczy, że ujrzymy Oo w ciele naszem, lecz 
\\tedy, gd'y to ciało przywdzieje na się szatę nie-

skazitełnoŚci, t'o jest, gcly zmartwychwstanl.cm.y 
po śmierci ku chwale. \V tym celu potrzeba 
nam czuwać usta\\'kznie, by nasze czyny i HlY

sli by.ty tu na ziemi zgoline z myślam~ i czynami 
Paiila Jezusa. 

Jeśli chcemy odni~ść ko-rz.yść z JWWDh'\Vri;:. 

ni~a św. Ja:na Chrzciciela. jeśli n.anka Chrześciań
S!ka ma \Vydać w nas plon obfity -- trzeba nam 
starać się o w·ycównanie krzywiZlny grzechnwej 
w sercach, a na:stę[Jinite trzeba nam zamknąć o
czy na próżność i ma.rność światową, uszy na 
wieści niepotrzebne, by do serca ni.cdopuścić ża
dn·cj zdradlir\\Tj żądzy, ho· wtedy tyłk:o stami'e
my się czystcmi sercem, a tarcy tylko Boga oglą
daJn., jak m()\vi Zha\\ iciel: Btogoslawieni czyste
g-o serca, albowie1n uni Boga oglądają. 

Jacenty l{unik ze Strzelbie. 
Nic w dalekiej Ukrainie, bo łed\\'ic o d\vic 

mile za Samb-orem, w samym środ'ku między 
Starcm-miastem a Sraqsolą, ciągnic się po obn 
brzegach małej rzeczki Jablo11ki. \\ iclka i zamo
żna wieś podgórska Srrzclbicc. }(toby jcchal 
murowanym gościrkem z Sambora do Przetrny
śb, ujrzałby z daleka z baczyf1skicj góry, albo 
ucl karcznty \\ ' SmuJnicy okazałą cerkiew mu
ro\\ an~l, co \\ yghtda Lak 'licznie i '' spaniak, 
ż.c by siG jej 11ie jedno miasto uie pO\\ sryJzHo, i 
toć to \\ laśnie cerkiew strzelhicka. 

Już dla tej samej ccrk\\·i \\' paniałc .i, \\ arl·o
by poZ'n~ć Strzelbicc, a tcmci więcej, ie o te-111 
siole głośna mo\\ a na cale samborskie, boć \\" 
niej mieszkał i umarl Jace11ty I(unik. 

- A któżci to był ten Jacenty Ku nik? -
zapyta nic jeden co mieszka w daJszych stro
nach. 

No jużci nic był to żadt:ll wielki Z\\ icrz, .iak 
nazy\\ ają jeno ot, zwyczajnic prosty chłop 11a 
grun\.:ie. Ala co za ch1op! Hej, chOćbyś w ,iasny 
dzier'1 sto S\\ icczck zapali l, nic zn~tlazlbyś dru
g"icgo takieg-o na cały cyrkuł, ba kto \\ ic, może 
na caly kraj. Ot, tam z śrotlka \\s i niedaleko 
ccrk \\i stal a zagroda, a co za zagroda! niccli s i~ 
sch{)\\ a d ·\\ ór najzarnożnie _iszy. Chata to wpra
\\ dzic d re\\ niana i pokryta słomą jak inne wic.i
skie, ale patrzaj jakie stajnie, jaka stodoła, .iaki~ 
sterty iana, jakie brogi zboża. Jacenty Ktmik 
n1e na setki, ale na tysiące liczył kopy zboża na 
S\\ o im gumnic cztery \\ lasne pługi wołowe ora
ły mu na lanie, a trzy wozy parokonne Z\\ ozily 
zboże z pola; trzydzieści kró\ doilo siG w stajni, 
a szałas O\\ iec wy pa_ al się w polu. na nic na 
tem koniec! jestci i murowana kamicnica \\' Sta
rcmmieście, która }(unikowi placila czynsze, 
jestci i dom \\ Starejsoli; a mogłeś spytać każ
dc~o hiednicj zego gospoda·n~a, nictylko w. 
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St,zdbicach, aJc \, . Bi!iczu, w Snwrni.cy i wszy
stkich \VSi.aJCh w ok(J<lo, czy nie winien c01 Kll
nikio\vi, a pewnoć każdy byt ma to \\' zbożu to 
w pieniądzach ni-e mało dhtżcń. 

Ej, to Vi tid<Uć setny OO!gacz byl ten Knnik 
Jacenty! Wziąlci ogro'mny grunt po oJcu, a do
kupił dzJesięć razy tyle, i od starorn.iejskich mie~ 
s.zcz:m f D-d chlo-pów \V okł1o, b.a na:we.t pn zn~e
siorryrn klasztorz'e Pa.nien Bazylialilek w Snuni
cy nabyt huk pola. 'Niedzieli starzy g:-osp·oda
rzc. że t·o już z dzi'ad'a prad1zia.da takie bo-gactwo 
w Ktmika rodzje, ale nikt mu nic zazdrościł, a 
0\\-SZ.cm każdyradhyz du·sa:y, żehy mi,al jeszcze 
d\\ a raa:y tyle. 

Jacer11ty l(unik to naj'\\iększy dobrodziej liie
tylko swojej wsi, ale i wszystkich gPomad ~1-
sied;zkkh. Na tysiące liczy l kopy w .swcm g-u
mtnie, a schnctzi .fb.yś no:g.i po: pa•s i p-e\vno nie zna
łazJilyś żyda, coby choć ziarnko zboża kupi1t od 
nieg-o. On tam n i gdy ni-c sprZ'edał ziarna, a bar-
dzo często rw,wet rad nie rad mnsJa l dokupywać. 

- A gdzież podziewał ten ca,y plon b()·ga
ty? 

- Lud zebral, lud zjaclt - p(}WiGdzia1by ci -on 
sam. 

1 bk było· \\'' samej rzeczy. Jak tylko na
stał prz-t."·dan\vek, ten ciężki w górach i pot! gó
ranłj czas, gdzie człek nit: raz · i sam nie ma s i<; 
czem posilić do. pracy i dzieciom nie ma co 
zapchać C1o g~by, a tu i podatek ciśnie i zarob
ku z. niskąd!, wte.dyć to trzebaJ byio zajrzeć do 
zagrody Kwni-ka. Toż to w niej ludzi jak na:bif: 
te11 _prosi {} pi!c·ni~dze na podatek, te'll {} korzec 
jęczmikn!i~, tamten oć\vierć kartofli, jed::n chciał 
teg'o, clnl'gi .fnv·ego, trzeci znów czegoś inneg.o: 
a Kunik wysłuchał wszystkich, i pe·wno nie O{l· 
mó\v i l nikamu. 

Nie rozdawal ci wpraw<lz!ie daremnie wS'zy:. 
stkiego, ale na bardzo latwy odrobek. I(to br:1l 
zapo1nog~, tratsial przyjąć na siebi·e kilka lub kil,
l<au-aście dni roboty, a Jace-nty I(wnkk trzymał 
sobie wfasnc-go pisarza, który t() wszystko za
pisy.wał na papiter, boć na tyle dtużników najtęż
szahy nic \\ ystarczyla głowa. 

f cóż z·naczylo, że rnia'Ł pc1ne stodoły, n~bŁ
tc szpichlerze! \Vszystkc to szło między biect·a
ków, których \\. terazniejszych czasach tak \V'it:

lc się nan1noży.ło \\" każdej stronr=e. Nic da~ l(~t
Hik nikomu da,rmo, kto mial zdrowe r<;ce a Jnu.~ -
pkie jeszcze siły, ale dla kalek i n'iedlomagają
cych żebraków, goitowalo się ccxlzier1 orgrotnne 
garnczysko barszczu, i piekło sLę kiłka boiCh
nów chleba \\ jego chacie. Zacten żebrak choć
by Bóg W\i:e j2k c.zęst·o się naprzykrzał, nie w-y
szedł za jego próg bez posilenia, a kto chciał 
zna.tazJ i ci e p l Y· kąt -do przenooowanti:a, bo mi a! 
osopną .izbę do p{)dejmowania po·dróżnych i że-

braków. Caly ten sciny pl:nn z. })ola., jak w i$!sie 
nri schodził si·G do jego gumfla, tak zimą rozpl'y
wał się jak woda rniędly ludzi. I(u:niko\vi nie 
POZiOStawa!>OI nk jak tylko ta pewność, że już na 
rok drugt ma n~przód ręce do robiOty. 

O, bo jak jeno. za\v'l)llal, to już każden oo mu 
byl d-łużen musia1· ·wychodzie bez \Vymów1d. 
Szedł też ka1żden z dobrą Dchotą, jakby na -wta
sme. pole, bo wied.zial, że w~ęcej pracuje dla sie
bie samego niż dla Kunika, aJe jeślrić się trafU' ja
kiś leniwiec, co wolał się. wylegać za piecen1, to 
stary l(uoik nie pufolgowaL Zjechal z, parob'ka
m;i w1kon1ec przed jego chartę, i WJ"\VDla~wszy go 
na <.lro~ę, ta:kd ozwał się do niego: 

- vVz'iąleś zboże,. wziąteś _pieniądze, a nie 
\Vysz.cdleś dzisdaj; l wi·csz ty co się ·mo!Że stać? 
O to, że ja si·ę rozgniewam, d'aruję ci \Vszystiko, 
i już portem n/igdy ·nie puszczę na oczy. A jak 
przyjdzie przed.1t·owekr to oo bę:dz:iJesz rob\il ;t 
b(,;Ją za ci'e'bi-c żona i dzieci ziemi~ gryzly? Po
czekajż.e! żebym się nie rozgniewal, i nie napę
d7.1il cię na przednowkn, dlastaniesz tu· zaraz dzie
sieć kUów, a jak i intro bę-dziesz Ieniuchowaf, to 
a'i wlepię dwadzi·cśda. 

I zaraz ci tak zrobi-ł, a· ża<len się nie opl~ra.f, 
bn htż to czrut, że zas.lu1.yl na karę, jużto WIOlal 
dtosta.ć po skórze, niż potem na przednowku um
rzeć z gł,od'u. 

Baczy! Kwni'k bardz1o na rzetelność u ludu, 
aleć zato· rzetelniejszego (Jld niego czforwiieka nic 
Z:nalazłby pod' słońcem. Jak powiedz.ia;ł slowo, 
takci ittż byfo pew1ne jak a'mt:·m w pacierzu. Nie 
zerparniętal nirkt z najstarsz.ych ludzi, aby I(u1nik 
kiedykoLwilt:k choćby na żart zlama.? srowo. 
Razoi jeden, z tych miejskich pru1i:c'zów, co: to diy. 

. bią tylko, aby kog{) oskubać, podszedł go sztu
ką, i upoiwszy \Vinien. prosił, by mu polżyczył 
3000 złr. Przyrzekł' Kunik po pijanemu, a llllbo 
\vytrz,eźwi,wszy się poznal, że: wpadł w Ja,pkę, 
ni·c zlamal przecież sro·wa . . 

-Przyrzekłem~ toć trudna rada! Człowiek 
uczciwy nie powinien z gęby robić cholewy ~ 
rzekł, i dal wszystkie pieni·ądze n<l!Zajutrz. 

Odtąd jednak prżysiągł sobie nic tknąć ni-· 
· gdy żadnego trunku. _ 

Mając takie dostarki i bQdąc człow,1eJ(jen1 
ta:k nczci\vym i rzetelnym, miał Jacenty Kunik 
uiiclzmierne zachowanie u ludzj, szanowali go 
ntic. tylko chlop iz caŁej okolicy, ale i wszyscy 
panowie; zda\vatoby si 'ę też, że byt 2111petnie 
szczęśHw,ym. 

Wszakże nie był<O tak. !\unik nie miał dzlie-
ci u tem się martwił okrutnie, zw'lasz.cza- że n re 
było nawet krewrnych, bliż'Szych, którymby 
mógł zostawić swe mienie. 

- Nte chodzi mi o nic - mó:wil - jeno że
by to wszystko na co mój dzjad i pradziaJ pnt~-
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·ow,aJ, ·ruie po.szlo marnie międ:zy ja!kkh zawto
ków•. 

Bo jużto co z.a:w!oków, to nie cierpiał Kunik 
jak zarazy. 

• Chciał prz,ypadek, że W'laśnie kiedy zacząl 
już podupadać na siłach, polwrócił z. wojSka lll!ło
dy parobczak, oo nie będąc mu bliższym krew~ 
nym, zwal się tak()Ż I(unik. Stary Jacenty za
raZ~ci zwTóciJ na nieg;o ocz.y, i co prędzej wziął 
go dlo siebie za na}myta. 

Nie ·na.daw'al się z początku były wojak dD 
g.nspodarstw-a, bo był to sobie trochę szaJawiła 
i hulaka, ależ. stary Kunik jak zaczął go pHno~ 
wać i fryzować nieustannie, takCii. się - koniecznie 
U\ViZi.ą;l, wyprowa<!zić go oo ludz.i. Cóż też so
bie nie z.aldawał pracy z. drągalem, i karał, i pro
si~, i' lajał, i1 pochłebial mu jak mógl, byleby się 
popraJWi:l, ii nabrał" ochoty do gosp;odaJrstwa. Po 
roku już zrooH się Pedko z dawnego hulaki jak
by inny czlowie:k; przysiągł w cerk\.vi od wódki 
i· takd w.lozył si·ę do gospodarstwa, że ani go 
POZlailĆ. 

Parę lat tak fryoo\.val i musztrowal go sta
ry, aż też nara!Z zapro-sił 'vójta i kilku z groma
dy, i fZ'eCZ.e przy nrch: 

- Jużtn człek pon{} zibliża sJę do grobu, a 
dzięki Bogu jako tak>O i chudo'bno w chacie. Nie 
r(tdbym żeby z.agiJnęl·o moie imię w gromadzi!C, 
więc też mówię przy was panOVi"ie gromada, 
żebym w·szystko. znstawil Pedk01wi, byleby tu 
przyrzekł przed wami, że wytrwa w · statku i nie 
rozpuści' się na n1owo. 

Rozpłakał się Fedko, i ucałował nogi sta'
rego, a potem nareszcie ·przyrzekł i dał rękę · 

przed gromadą, że będzie zaw·sze człowiekiem 
statecznym i' rzeJelnyrn. Więc też Kunik ożęnil 
go za:raz, z swoją jedyną siostrzeni-cą, aby · cale 
milenie zosta.lo przy nij:m jednym. ·A jakie mu po,. 
tern wyprawił \Vesele! Jak Strzelbiec Strzel
bkami o żadnem takiemnie slyszaruo. 

Nie tylko że z kilku wsi byli co najporząd:. 
niejsh gospodarze, al'e i wszystko: ·państwo z. S ta,. 
reg.o1 miasta i ze SmoJnky prz.yjechali na to we
sele. Cólż tedy poszło wina, miodu, wódki i jar
dlal \\"SZelaki ego, aniby nikt nie uwierzył. Stary 
Ku,nik przyjmowal państwo i chłopów zarówno 
Ł jednako; a Fedko musiał jesz·cz,e raz ślubolwa ~ 
przed wszystkaemi, że b_ędzie się prowadzN u
czciwi-e, i ni'e zmarnuje mienia .. 

Po skończonem weselu zrobił zaraz testa
ment, .r. c.aly S'Wój dobytek z~pisal państwu mlu,.
dym. Sn~ć jakby przeczuwaJ śmierć swoją, bo 
już ni-e długo było mu żyć na świ'ede. Zaczął 
coraz więcej podupadać na siłach, a nie szano-
wal się stary. Doglądając gospooorstwl(l nie do~ 
SYJpiał i nie dojadal. Pocz,ciwy starowtnru! On
ci strural się: tak oiężko nie dla siebe, ale d:la ty.ch 
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biednych, których byt dabrodzieiem, których ra-, 
t owal od glod u. 

Było to właśnie przed siedmią laty w s.am 
wielki tydll)ień. Stary zapadl mooho na zdro=· 
w·iu, nie. start:kowaJ mu już od dłuższego czasu 
żolądiek. Nrumawial~ go ludzi,e, żeby poslaJ po 
dJoktora do ·Starego miasta, ale 11Jie chciał w ża
den sposób. 

- .Ej, co tam, niech się dzieje wola Boża! 
Jakże on mi przeznaczył umierać, to darmo.b.ym
się .opieraJ. 

Tymczasem bez jego wiedzy pos~ano po 
doktora do Sta-rego miast. Przybył ci ten na- . 
tychmiast, i nie walazJ choroby tak niebezpie- . 

· . czną. Nakazał jeno, żeby chory nic nlie jadł 
prócz roso!u z mięsa i kaszki na wadzie. 

Aleć tu zaraz na .trzeci d:zieil pt•zypada Wiel
kan-oc. Stary si-e zerwal z łóżka i kazal nakra
jać jaj śvd.ęconych, aby jeść z czeladzią. 

- Ej, njc tykajcie tego panie Kunik, ho wrun 
zaszkodzi - m,ówili ludzie. 

Ale stary S!ię rozsierdzU okrutnie. 
~ Czterdziteści lat już na mojem goSIPodar;- · 

s1:wie jadtent za,Ysxe Ś\\ięcone jajko z moją cze
Jadiką - za\,~o1a-1 ~ a m:iałbym nie łeść w tym 
roku. 

Nie można go było odwieść od tego \\r ża
qen sposób. .Jadl stary z ran~ świecoo·e jajo z 
stugami, a wieczorern już nastary okrutne bóle, 
a \V nocy byto już bardzo tle. · 

Kaza~ te.Z zaraz przyv.-vlać księdza i groma
dę, i1 przy nich darmval ·wszystkie długi, co mial 
tniędzy ludźmi. A byto to tego pe'wno na, kiJka 
tysięcy. · · 

- Niech Utm· jeno nnówią ·pacierz -- pn
wiedziat. 

Fotem : z · gotQ\-\-ych pieniędzy co zosta-to, 
roz-kazal - pięk,ny ołtarz wystawić \\' no\\'ej cer
kwi, i murowaną kaplicę \vybudować przy dro-
diz,e z Smolnicy do Strzelbi'c. · 

·I zaled\vie ci- -wy{loWiedziaf. to · \\rszystko, 
stracil rhiQIWę, i w. niespełna godzinę . .'nlie żył już 
w~ęcej. żat-ze też byLza nim żal, het., ·po wszy
stkikh wsiach na około., Jakza r()dzonym ojcem 
plakali biedni fud~iska, a aż f:osmiu. vv--sfbrachvo· 
wyruszyło na pogrzeb. . · 

I pogrzeb-że to był pogtzeb, rrie -wid'ziany i 
nie slychali w żadnym siole. Trżynastu księ-. 
ży śpiewało parastasy, tys:iące ludu szlo za tru
mną, którą na prostym ·wozie ciągnę-ty cztery 
si'we wo.iy. 

Nie łatwo pono d'rugi c:l\łlowiek znajdzie się 
na świ,ecie. Mia~ takie bogactwa wielkie, a nie 
zrzucił z siebie grubej siermięgi, nie opuścił 
S'\Vei strzechy słomiannej, i do ostatnł·ej go.diłhy:,. 
praco\\'al na zŁemi, a oo zapraOOIWał, ·tD nie 
trwonił JTI~rni:e·, ani ukrywal na zj~mJ, a ' oo za,-

. . - .. ':. l 



IVI~be,ul codziennie z WYiiltkict:rn dni poświltecznycb 
I•Nałkłem religijnym p, t.: • .Nauka Katolicka" z ty~ 
tt4•1tłem sr.r_olec.z~ym p. t .. 9los górników 1 hutni
pw". •raz ptsemkltm hteracJnem p. t. "ZwiG~rdadlo". 
ftidJłmtJ kwarttal-na l!li poczcie i u listowych wyuo~i 
J mr. 10 fen., m .. z odno!zeniem do d.omu 1 mr. 92 fen. 
Wlatrl.l Polskf npi!any ie3t w cenniku poczło.wvm 

"' pod znakiem .. t polniscb" nr. 128. · 

Módl się pracuj l 

Za inseraty placi się za miejsce rząd! a dr(Jbnego druku 
15 fen., a za o~!oszenia zamieszczone przed inseratami 
4 Oien. Kto często oglasza. otrzyma odpowiedni opust 
~zyli rabat. Za tłomaczenie z obcych języków na pol
ski nic się nie płaci. - Listy do redakcyi, Drukarn~ 
i Księgarni należy oplacić i podać w nich dokladny 
adres piszącego. Rękopisów się nie zwra~a. Nazwisk 
korespondentów bez ich upoważnienia nie " ·skazuje si~. 

B och u m (Westfalia)~ piąte~ -go grudnia 1903. 
Redakcya, Drukarnia i Księgarnia znajdują się przy ulicy :Maltheserstra:~~e nr. 17. - Adres: ,,vViarus PoJ.;ki•~, Bnchnm. 
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Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

s6wić, czytać i pisać po polsku l Nie 
jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
JDiemezyć sio pozwoli 1 

Siła złego. na jednego, 
m~wi nasze polskie przyslowie, a Wi takiem po
łoreniu znajduje się łud polski na. obczyźnie. 

I wiara ludu, narażona na niebezpieczel1-
stwo, bo brak wielki opieki duchownej w języku 
ojczystym, 

~ narodowości grozi zagłada, a pracę w 
kierunku wynarodowienia nas podejmują nai,róż;

niejsze czynniki, 
i strona materyalna ·robotnika polskiego na 

obczyźnie nie przedstawia się bynajmniej ró
:iowo. 

Wszystko niejako sprzysięglo się na zgubę 
'PołakóWl na obczyźnie. 

Czy jednak wobe'c tego \Vlolno zakładać ręce 
i patrzeć bezczynnie, jak bracia nasi, toną \V mo
rzu niemczyzny, jak obojętnieją dla wiary św., 
iak cierpią niedostatek? O nie, tu nie na bez
'CZYIIDO'ść miejsce', tul trzeba pracy, pracy natężo
mei, pracy . nie jednostek tylko, lecz pracy ogótu 
-brad naszych na obczyźnie żyjących. 

,;Wiarus Polski" popiera zawsze gorliwie 
wszystko, co Rodakom naszym przynieść może 
~rz.yść czy to pod: ·względem nar'{)d'D'\Vym, reli
glJD'Ynl czy też zaro.bkowym. W tym zaś celu 
~~iera "Wia,rus Polski" wszelkie organizacye, 
Jakle lud polski na obczyźnie po\voial d'oi życia. 

Pod względem religijnym popiera ,,Wiarus 
Polski" przedewsz,ystkiem starania Polaków o 
łepszą opiekę duchowną. A co czymią niemieccy 
katolicy? Oto wyzywają "\Vi'arusa Pblskiego" 
()d pOdszczuwacza, burzyciela, socyalisty i Bóg 
Wie, jak jeszcze. Dla czego? Oto dla tego, że 
uWiarus Polski" karci ostro germanizatorów że 
'~ WiJarus Polski" nawołuje lud polski do wyc'h:o-
W'yWania dzieci na Polaków, podczas gd'y oni 
dążq do przerobienia. Polakóvv, na obczyźnie na 
Prusaków. 

Gdyby lud1 polski na obczyźnie nabyt wszy
st~k należytą oświatę pr~ez. czytanie .gazet pol
·skich, \vi.edyby też nabrat poczucia narodowe
go t w puch rozbHyby się wszelkie zachcianki 
Wtrogów. Do tego· dążyć \\"inn1śmy. Polacy na 
obczyźnie skupić · się winni okoto S\\·ego organu 
,~Wiarusa Polskiego", powinni na W!szelldcb po
łach należycie s,ię zorganizować, a oprą się i 
gennanizacyi i socyalizmowi, któty już swe 
SZpOny wyciąga po dusze h~du polskiego. 

Niedoczekają się jednak centrowi i nie
c~trowi hakatyści, aby Polacy na obczyźnie 

abSłę zniemczyli, niedoczekają się też socyaliści, 
Y lud polski na obczyźnie zaciągnął się w ich 

~zeregi. Haslem Rodaków na obczyźnie bylo i 
~est: "Jesteśmy PolakamJ, jesteśmy katollkami, 

Wierze ter naszej i mowie· wierność zachowa
~ Ptecz więc z gemtanizacyą, przecz z socya .. 

em. -
.ly Chcąc aby te zamiary rzeczywiście się ziś-

~ł , natenczas przedewszystkiem starać si~ 
rzelba, aby każdy Polak na <ibczyźnie mial w 
~W'J_m domu ,,Wiarusa Polskiego". Ody to na
s~Ił1~ ~ed! praca Q\l'ganizacyjna pójdzi~e łatwiej, 

Wl Się sllną zaporę gennanizacyi. Kto zatem 
~Prawie narodowej rzetelnie i sk~tecznie służyć 

-·=:=::::-----
pragnie, niech rozszerza ,,\Viarusa Polskicgo··, 
starając się ·O zjednanie nu! Jkzn:;ch now.rd1 
czytelnikó\V na przyszły kwartał tj. na ~ tyczc!J, 
luty i ma rzec. 

Z wypadków dnia. 
W ołność wyborów w Prusach. 

Prezes rejencyi w Lincburg11 ztożyl z urzę
du przelotonych gmin "" Bawen, Ben~~torf i 
Beckendorf za to, że ' wyborach do sejmu glo
sowali na kandydatów \Velfickich. 

Saskie prawo wyborcze. 
Saksonia zamierza 7tnienić S\ve, pra\\'o wy

borcze \Vedług mieszanego systemu. 

"l(ołniscbe Vołkszeitung" o oojh:ocie. 
Wspominając, iż 2 tmvarzyst\va niemieckie 

w~ Poznanin wydaty odezwę dQ niemców, aby 
zakupna gwiazdkowe zalat\viali u niemców, po
wiada, iż nic tak zatargu narodowościo\\ ego nie 
zaostrza, jak boikot na polu zaro~ko" ym. 

Telegramy .. 
B e r ł i n. Król duńsiti bawi z łiSJięciem 

W al demarem w stolicy Niemiec. 
B o r d e· a u x. Bezrobocie robotników por

towych zostało ukończo-ne. 
Rio de Janeiro. Wybucbta tu zaraza. 

\V ostatnim tygodniu umarło 21 osób. 
K r ó l e w i e c. \Vieś Benkowo po strorf'ie 

rosyjskiej zniszczył pożar doszczętnie. 

Polacv na obczyźnie. 
Altenessen. Na posiedzeniu dozoru kościel

nego,· i reprezentacyi parafii św. Jana stwier
dzono potrzebę ustanowienia czwartego kapla
na. Szczególnie potrzebny czwarty kaplan ze 
vn:ględu na Polaków, ma on więc umieć po pol
sku, gdyż ootąd! w celu duszpasterzowania Po
lakórw1 trzeba było prosić kapłanó\v z sąsiedz
twa. 

Tylko uznać można troskliwoś.ć tutejszego 
ks. proboszcza Nagła. 

Wnioski Koła polskiego. 
(D\>ko 1'l cz en i e). 

XII. Wnio-sek \'v sprawie zniesienia paragrafu 
o vdelkiej .swawoli (grober Unfug). 

§ l. 
S~o\Ya w1 11 ustępie § 360 niemieckiego ko

deksu karneg+O "albo kto popelni wielką swawo
lę'' ulegają skreśleniu. 

§ 2. 
Ustawa ta wchodzi w życie z dniem ogło-

szenia jej. 

XIII. V•.'niosek w sprawie prasowej. 
§ l. 

Za ustępem 3 paragrafu 52 ordynacyi pro
cesów karnych d<Jdaje sie następujący ustęp: 

4. Nakładzcy, redaktorzy i drukarze ; oraz 
ich do wydawania czasopisma potrzebny 
personat po,mocniczy, o ile przedmiotem 
procesu karnego jest treść owego pisma, za 
które wedlug ustępu 2 paragrafu 20 ustawy 
praso;wei z dnia 7 maja 1874 odpowiada re
daktor od po\\ iedzialny. 

~ 2. 
Usta\\ a niniejsza \\chodzi w życic z dniem 

ogłoszenia jej. 

XIV. \V niosek \\- spra\\ ic nrz•~dzcnia urzędu 
pracy i izb robotniczych. 

Parlament zechce uch\\ alić, za w eZ\\ ać rz•t
dy Z\\ i~l7kowc, żeby mu w jaknajbliższym cza
sie przedłożyły projekt '' spra\\ ie utworzenia 
cesarskiego urzędu pracy (Rcichsarbcitsamt), 
urzędów pracy i izb robotniczych dla badania 
stosunków· placy, pracy i życia stann robotni
czego, dla ;\ ykony\\ ania kontrc'li nad '' ykona
niem przepisów usta\\ oda\\ s t\\ a ochrony ro
botników i dla pokojo·wego zafatwicnia sporów 
pomi~;dzy. pra..:oda\\-cami a pracobiorcami. 

XV. \Vni+osek w sprawie zabezpieczenia robot
ników bez pracy. 

Parlament zechce uchwalić, zawezwać rzą
dy zwiqzkowe, żeby mu przedłożyły w jaknaj
bliższym czasie projekt w spra\\ i e ntw'Orzenia 
zabezpieczenia robotnikó\\, pozba\\ ionych pra
cy. 
XVI. Wniosek w sprawie 8 godzinnej pracy ko

biet ''' hutach i kopalniach. 
Parlament zechce uchwalić, zawezwać rzą

dy Z\\Tiqzko\,·e, żeby niezadługo przedtożyły mu 
projekt do ustawy, na1 podstawie której ograni
ezonoby maksymalny czas pracy J·obiet w fa
brykach, hutach żelaza i cynku oraz w kopal
niach na S godziu dziennie, i na mocy której w1 
soboty i \\ \Vili<\ Ś\Viąt woloo by je zatrudniać 
najwyżej do potudnia. 
XVII. \\lniosek \\ sprawie To\varzystw zabez

pieczenia dla robotników kopalniach i hutni
czych. 

Parlament zechce uchw~Iić, zawezwać rzą
dy związkowe, żeby przedlożyly mu w jak naj
szybszym czasie projekt ustawy, na mocy któ
rej utworzonoby dla robotników w hutach żela
za i cynku, w walcowniach i kotłowniach i W; 

podobnych zakładach Towarzystwa zabezpie
czenia na wzór _górniczych kas lmapszaftowych, 
które członkom swoim ewentualnie ich rodzi~ 
nom płacić będą ubezpieczenie w• raQ:ie niezdol
ności do zarobkowania , spowodowanej chorQbą 
inwalidztwem, wiekiem i śmiercią. ' 
XVIII. Wniosek w spra"\vie zmiany ustawy in· 

'' ·ali<k>wej. 
ś l. 

\V ustępie 3 paragrafu 15 ustawy o zabez
pieczeniu inwaUdowem z dnia 13 czerwca 1897, 
zastępuje się sto\\ o,: .,rok siedmdziesiąty" slo
wom .,rok ześćdziesiąty piąty". 

§ 2. 
Niniejsza ustawa wchodzi ,,. życie z dniem 

ogłoszenia ici. 

XIX. \\'niosek w spra\vie weteranów wojsko~ 
wy ch. 

Parlament zechce uchwalić. za\\:ezwać rzą
dy Z\\ i<{ZkO\ve, żeby mu przedożyły projekt u
stawy, ua fl H}CY której weteranom wojskowym 
którzy S~l ni z.dolni do pracy, a kh'n-zy nie po~ 
bierają renty inwalidów ;vojskowych. dawanoby 
stale wsparcie. 

.AX. \Vniosck \\. sprawie zniesienia podatku od 
soli. 

Parlament zechce uchwalić, zawezwać rzą
dy Z~ 'iązkowe. żeby mu w jak najbliższym cza
sie przedlażyły projekty w sprawi' zniesienia 



podatku od scli i pokrycia powstalej stąd zniżki 
\\ dochodach przez zapro\vadzenie dalszych po
datków lukSUSD\\·ych. 

XXI. Wniosek w sprawie wydalaó Polakó"Vv 
z Królestwa i Galicyi. • 

Parlament zechce uchwalić, zawezwać rzą-
dy związk,owe. żeby 

wobec faktu, że obcokrajowcy w pa{1stwach 
związkowych wydani są na swa\\'Olę poli
cyjną, że szczególnie z Prus wydala się 
oby\\ ateli pafJSt\\·a austryackiego i rosyj·
skiego często li tylko z j}O\Yodu ich przeua
leżności do jed·nego z narodó-w slowiań
sktch. 

przedłożyły mu projekt celem jak najspieszniej
szegQ nregni·O\vania sprawy p-obytu obcokra
Jowców w pa!'1stwie niemieckicm. 

Z niedaleki ej przeszłości. 
Nicdawno temu zwrócił "Dziennik Ber l." u

'\Vagę na rozporządzenie daw·niejszego ministra 
ośw'iaty hr. Zedlitza, który jest Dbecnie naczel
nym prezesem we \V rocła'\vin. Rozporządze
nie ~o brzn:i ,, . doslowncm tlomaczeni,u,. jak na
stępuje: 

Berlin, 11 k·xietnia 1891. 
. Ze sfer polskiego ducho \·k(Jstwa słychać 

skargi, jakoby rezultaty udzielanej w języku pol
skim •nauki religii \V szkolach ludowych dozna
wały uszczerbku i że możn-ości zapobieżenia te
mu nszczerbkowi przez zaprowadzenie pry\\"a
tnei nauki języka polskiego, zamknę1o drogę ro-z
porządzenie króle·wskiej rejencyi, wystósoWiane 
d·o nauczycieli szk6l ludowych, a zakazujące im 
podjęcia się takiej prywatnej nauki. 

P.oprzednik mói w urzędzie wskazywaJ iuż 
111ieje·dnokromic, że zniesienic nauki i~zyka pol
skiego w pljtnie szkót ludowych ma jedynie na 
celu pozysk'anie \V'ięcej czasu na naukę języka 
niemieckiego, że atoli interesent·om pozostawia 
się do w.oli, czy chcą poza szkołą poczynić kroki 
iżby dzieci ich ()trzymy\:va1y naukę w polskiem 
czytanin i pisaniu. Jeżeli, jak się to zdaje, za
kaz rejencyi królewskiej d-o nauczycieli szkól 
IudDwych miał ten skutek, iż dalszemu rozsze
rzaniu zarządzefi co do udzielania nauki polskie
go czytania i p-isania sta.wiano zapory, to postą
piono sobie za daleko. 

Z tego pow·odu polecam królewskiej rejen-

ONA. 
PO\VJJ~ŚC 

M A R Y I R O D Z l E W l C Z Ó \V N E J. 

I. 
Do izdeb-ki, służącej jej za mieszkanie, sloń

ce \VStępowaJo pierwsze i budzil-o ją. VVsta
wała wtedy żyw-o, codziet'1 zaniepokojDna, czy 
nie zaspała broń Boże. 

Ale wielki, muro'\vany patac, którego zaj
mowała poddasze, był głuchy i niemy, a świat 
przed oknem, róż,owy od świtu, ledwie się bu
dzić zaczyna. 

Byla l}ierwszą w catym dwo.rze. 
Uspokojona, odmawiała krótki pacierz, za

platała dwa wielkie, ciemne warkocze i upinała 
je bez cienia pretensyi woko-ło głowy, oby\va
jąc si~ przytern bez lustra; odzie\.\··ara się \V' wy
tartą, staraunie cerowaną i oczyszczoną kam
JotO\\ <1 sukicenkę, kład-ła na wierzch wielki dym
kowy fartuch i była gotową. 

Pospiesznie sprzątała izdebkę, otwierala o
kienlm, przyczem starannie obracala do s-lorka 
wazonik z mirtem, brata ze stolikCli trzy pęki klu
czów, koszyk z. robotą i \\·ychodzita z izdebki. 

Mieszkanie je} sąsiadO\\rala z sypialniami' 
pokoiowych i tam wchodziła najpierwej, 

- M~o}e drogie - odzy\!/ała się lagodnie, 
prosząco - wstawajcie już. Pani będzie niera
da! 

Ro-zespane garderobiane czasem mruczaty 
niechętnie, czasem przeklinały służbę "psią", 
Z\l•ykle jednak, ukagodz·one mimowoli jej głosem 
i tonem, zrywa.ty się postuszne i dziękowały za 
przysługę. 

A ona, kiwnąwszy im przyiaźnie gł·o\vą, 
szła dalej. 

Z wyżyn strychu zstępowała na padó1 fał
warku. Schody były strome i ciemne, ale .ic 
dobrze zna-la i, stąpając prędko. mruczała d'o sie
bie jak wyuczoną lekcyę: 

cyi, iżby nauczyciel szkół Indowych S\I"Cgo ob
wodu pm,·iadomiła D tem, iż udzielanie dzieciom 
polskim prywatnej nauki polskiego czytania i pi
sania \V obrębie ich gmin będzie im na \\'Tli-osek 
do kr6le\'.rskicj rejencyi doZ\V•olone. Interesenci 
niczaw•odnie w większej części życzyć sobie bę
dą, iżby ta prywatna nauka udzielana była w lo
kalach SZ'kolnych, przeci\d;.o czemu nie nale·ży 
nic mieć do nadmienienia, jeżeli gminy na użY
wanie lokali szkolnych się zgodzą. 

Co do języka. " " jakim nauka religii w szko
lach ludowycł1 ma być udzielana, to wprawdzie 
poprzednik utói rozporządzeniem z dnia 22 czer
\Vca J 888 wykJuczy t przejście z wyk{adu plOl
skieg-o do n[emieckiego, a z przesłanych na re
skrypt z dnia 13 grudnia r. z. prze,g!ąd6\v, języ
kowych poznałem, rż postępuje się według prze- o 

pisu i że prawic wszędzie udziela siG: dzieciom 
polskim nauka religii '" języku polskm. Ponie
waż na tem polt1 pojawiają się pOII0\\'11e skargi, 
przetD należy w szk,o!ach ludowych, które nie 
leżą \\ - okolicy niewątpliwie niemieckiej, a w 
których nau-ka religii katolickiej udzielana by
wa całkowicie lub częściowo w języku niemie
ckim, ponownie zarządzić zbadanie \V tym kie
run-ku, czy dzieci polsl<.ie resp. zapisane jako 
dwujęzyczne, mogą z zupdnem zrozumieniem 
rze-czon [l naukę popierać. Je żeli te.go przyjąć 
nie można, natenczas . stoso\n1ie do pot{)żenia 
poszczególnego wypadku. należy \\- miejscu u
dzielanej JJO niemiecku nauki religii zaprowa
dzić tę nau·kę w języku polskini.. 

Minister spraw d1lchownych nankO\vych 
i lekarskich. 

(podp.) hr. Zecllitz'·. 
Tak było jeszcze przed 12 laty, a dziś? ... 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich, Warrnii i ~lazUł'r· 

Peip:łin. P. Ornass z pobliskiego I~ożentala 
kupił od p. friesego w Dzierzążnie posiadl'ość 
rólną za 51,000 marek. • 

Kościerzyna. Ciekawy PJ·oces toczyl się 
przed tutejszym sądem: Kupcy P.olacy urządzili 
u p. Turskiego zabawę, na której byt takż.e we
dlug opowiadania młynarza r-Iartmanna nauczy
ciel Borek. Wyka:zaf.o się jednakO\\llOŻ, że to 
byia niepta'\v-da i nanczyciel zaskarży.! m!yna
rza Hartmanna o obrazę (? !). Sąd uwolni l askar-

- Śniadanie przygotować. ~wydać pr·owizyę 
z apteczki. kompoty, scki, galarety, przesuszyć 
sto-f·ową biciiz.nę. Przyjadą kupcy na owoce, o
bejrzeć pytlową mąkę. czy się. rnólc nie dobrały, 
zdać tygodniowy rachunek z pachtu, rój pszczo
li może dziś w·~yjclzie ... n-o i senvety poznaczyć. 
To i koniec! A m·oże co zapomniałam? ... 

SchodziŁa na dóJ, aż do suteren. Najwięk
szym kluczem ohYieraia drzwi do apteczki po
tem' do piwnicy, potem dto różnych innych skła
dó\Y. Kucharze i szafarki szli za nią; napetniata 
ich naczynia i worki produktami, zalat\viala po
rządnie i prędko kwcstyę alimentarną cało
dzienną. 

Potem zamyl<;ała sp-iżarnię. i, pobrzękując 
kluczami, wybiegała na dziedzinec fo-lwarczny, 
pe1en budzącego się życia i ruchu; śpieszy la w 
stt~onę obór. gdzie d·o}onD kro\vy. 

Który ją spotkał z oficyalistów, pozdrawia! 
bardzo przyjaźnie: 

- Dziel1 dobry, panno Konstancyo. Pani oo 
za\:vcze ,,naj ranniejsza !'" 

·- I pan slo11ca nie zasypia! - odp·owiedzia-· 
ła z uśmiechem . 

Z obór biegła do piwnicy i dozorowała po
ntiaru i zlewania mleka. a ztamtąd, napędzana 
obawą opóźnienia. \\ racala znowu do pałacu: 

vV sali iada.JneL pod jej nadzorem, lokaje 
zastawiali dla paf1stwa stół do śniadania. 

Ogrodnik przynosił przepyszny bukiet, zja
\\ ·iafy się na śnieżnej bieliźnie saskie filiżanki, 
cężkic srebro, w ~ozdobnych koszach eleganckie 
przysmaki. Przy oknie ustawiano maszynkę do . 
ka\\-y i samo\'.'ar i ona zajmo\\·afa tam swe 
miejsce. 

Odpinała fartuch i chowa-ta ,go na spód ko- . 
sza, a natomiast wydobywala serwetę no·wą i 
hafto\lrala na niej kunsztown-ie spleciony m'O- · 
nogrm pod koroną o licznych gatkach. 

Czekała zwykle dość dlu·go, spoglądając 
niekiedy od roboty swojej to na zegar, to w , ok
no, słol1cem Dbiętc, U~' ażna na każdy szelest w 
głębi mieszkania. 

Pien,·sza ukazy-wala się pani domu, osoba 

żonego, poniev,·aż bywanie nauczycieli pruskicli 
t\' \i 

na polskich zaba\Yach nie hańbi, ani nie poniża: ·(do 
ich w oczach publiczności i zatem nieuzasadinio.., reg 
ny zarzut, który uczynil naucz.yciel,owi oskar- ~za 
żony, nie zawierał Dbrazy. 

Dworzysko. Przed kilku dniamj donosili. 
śmy o śmierci 81-letniego posiedziciela Klawona· 
z Dworzysk, który przed dwoma laty obchD<Izit 
z swą trzecią 2Joną uroczystość zlotego wesela. 
Z powodu wzruszeni·a przy pogrzebie męża 80~ 
letnia pani K. która była dotąd silną i czerstwą~ 
zmarła nagle. 

Z człuchowskiego. Majątek rycerski Szył
bark należący do pana Baartz nabyl p. Pauły ięcE 
z Susza za 250 tysięcy marek. 
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Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 

Gniezno. Posicdzicic! I(abitz, który nieda
wno temu sprzedał S\V•Oją p{)Siadtość W·oźniki 
pod Gniezne1m komisyu kolonizacyjnej, kup.it w 
-ostatnich dniach dobra Vvolę pod .Zninem za 410 
tysię~y marek. 

Inowrocław. 1 O-letni chłopiec Antczak z 
Momew przestawi? z pustoty zwrotnicę na linii 
kolej.owej .M.o.ntwy-I(ruświca, przez co mógl 
spowodo~wać zderzenie się poci<łgów. Szczę
ściem spostrzegf to pelniący służbę zwrotniczy 
przed nadejściem pocia.gu i zapobiegŁ nieszczę
scw. Spravvę wykryto, a w środę stawał A. 
przed sądem, który dał malcDwi naganę. 

Poznań. Pan dr. Michal Sobeski, syn p. 
radcy Ednuuncla Sobeskieg0 z Celimowa, zało
ży! z dniem l grudnia r. b. laboranory.um che
miczne w Poznaniu, w celach nauko\vych i te
chnologicznych. Zadaniem laboratoryum che
miczneg-o będzie wykonywanie wszelkiego ro
dzaju analiz \"\·chodzących w zakres medycyny, 
agror1>omii, techniki itd., jako też wyrób artyku
łów kosmetycznych i perfumeryjnych '\V naj
przedniejszych gatllnkach. Pierwszemu tegn 
rodzaju u nas przedsięb~orst\vu życzymy z całe
go serca "Szczęść Boże". 

Ze ślązka czyli Starej Polski. 
Bytom. ,.KatDlik" pisze: W D lny wybór le

karzy - oto stare żądanie r·obotników i innych· 
członków kas chorych. Niech każdy chory ma 
prawo chodzić do teg-o lekarza, do którego on 
ma zaufanie, o którym przypuszcza, że go do
brze zrozumie i wyleczy, że. mu na przypadek 

okazałych ksztahów ze śladami piękności na 
twarzy, istota arcyenergiczna i arcy kapryśna .. 

A, jesteś już? To C\obrze! daj mi kawy! 
Takie bykJ codzienne powitanie. 
..:..._ Zła śmietanka l Pewnie szafarka za twe

mi pleca1ni p.odlewa ją wodą. Tyle razy ci po
wtarzam, żeś powinna mniej polegać na sluźbie,. 
a więcej sama się zaimDwać. 

- Dobrze, ci:ociu! - odpowiadała ze zwy
kłą swą pa~od.ą. 

Była zatem krewną, nie sługą. 
Pani domu sączyla powoli kawę i egzami

nowała ją ściśle: ile by lo mleka, ile usmażono 
konfitur, co ma robić dzisiaj. Po·Wioli rysy iei 
rozchmurzały się i laskawiej spogląd!ata na: 
szczuplą po-stać dziewczęcia, pochyloną nad de
likatnym haftem. 

- Wypijże śniadanie! - kortczyta r~zmow( 
zupełnie już uprzejmie. 

Potem przychodzi! zwykle do jadalni sam 
gospodarz. człek mocno otyly i przysadzisty, 
z natury jowialny i szczery. 

- Iia, Kostusia! - wolał od progu - jak ' 
mi dasz kapitaln-ej herbaty, to d ooś powiem 
ciekawego! 

Dostawał herbatę. rozsiadał się wygodnieiJ 
zapalał cygaro i zaczynać draźnić się z dziew
czyną. 

- Słyszałem też, żeś wczoraj spali1a na kar 
później. 

- Nie, wujaszku! Jak codzieli! ~ bronił~ 
się. 

- Styszatem też, żeś wczoraj staliła na kato40 
melki syrop do konfitur. 

- Dajże jej spokój, mój drogi! ~ protesto
wała pani. 

- Podobno ją oszukał na trzy zlofe kupiec 
Dd twarogu·- recyt,owar dalej. 

-Nie może być- obuTza~a się wtedy;
jeśliby nawet oszukał, to swojemj pieniędzmi dO
lożę. 

- Pi, pi. pi! Co za hardość! A dużo ty idl 
masz? Może mnie pożyczysz? 

(Ciąg; dalszy nastą{'i.) ~ 
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t • rsta\Yi życzliwe i o ile możności korzy-
t) \\. . d t d brc) Ś\\ . Ja ec "\YO.. 

fe~o sobie życzą ~v~zysq~ pracownicy. 
asem praco?awcy 1 Ie kat z~ r:iemieccy 

0·cyalistamr, teg-o rodzaJu Jak poseł 

,e;na. wo!nemu · '' yb?r.~wi lekarzy ię 
ci\riaja. NIC chcą dopuscrc do tego, aby ro
kcrn lepiej było. 
,.Breslauer Ztg.'' donosi, że Z\\· i~z~k leka
b\\·odu prz~myslowego post.anowll na osta
po sicdz~nm zawcZ\\·ac reJen~yę ,,- Opo-

bY się sprzedwita zaprowa<izeniu \\·olnego 
;.u lekarzy, b.oby wolny wybór lekarzy 
~~cei polskim Iek~rzo.m się przypadł a przez 
.mczyzna by ucterp~ała. 
z,, ra..:amy uw~ gę na to \\ ·sz~st~i~1l czyteł
n i p.rosimy 1ch, aby pomo\\"th o tem z 
·stkimi znajomymi, mi~ano\vicie z tymi, któ
:dc czytaj<.!. Tym trzeba PO\\·iedzieć, że 
szość niemieckich lekarzy d·o 0\\rego Z\dą-

0 mlcżący ..:h, wed-tu g naszego zdania, wido-
n:c icst pewna swojej sztuki lekarskiej u 

z ·1ch chorych, t·o znaczy. nie umie tych tak 
i t.c l c-.: zyć, jak lekarze polscy, dla tego się 
l ia lekarzy polskich i woła do rządu o po-

przed nimi. 
Gdyby s · ę uic obawiali lekarzy polskkh, t·o
-~zgcclz!li J~a '' olny \\ yb6r lekarzy i nic że
br pomocy u rządn. 
Polscy lekarze nie lllaj~l pomocy rządu, ale 
, pGsiadaią zaufanic i szacunek publiczności. 
Dalej donosi .,f3rcslaHer Ztg.'', że na km1cu 
kgo miesiąca ,,. Król. Iiucie trzech lekarzy, 
:tKÓ\r izb:r lekarskiej dla Śl<tzka. przyma- . 
<zastępcy pe\nJcj miejscow.oś..:i kasy ch o-
która chciała zapro\vadzić \\·o lny wybór 

1y, aby tego nie uczyniła . 

Z\~rac:amy zastępcom czhmkó\\ na w Li\\ a
~~"7.Y\\ amy ich, aby starali się o przcpro\\"a
e \rolnego wyborn lekarzy. Hakatystom
·zom trzeba pokazać, jak mato oni znacz<t. 
:Jomagajcie się, aby \\ szyscy dotychczaso
k ~ rz e mó·\y iJi po polsku. 
każdym wypadku, \\" którym lekarz po

ic \Ya się za pomocą tłómacza, prosimy 
do ni e ść. Zbierzemy wszystkie opisy i o-

h. 11y, albo poślemy f)()Sfom. aby w parla
e przed calym Ś\\ iatem opisali te niebywa
unki. 

a 
n 

l trzeba siG oba,,· iać. Nasza gazeta uĆzy
zrstko. co może, ażeby dopomódz do wy
enia \\ olncgo wyboru lekarzy! 

Dalej d·o agit~c:ri pr?ech\ hakatystom! 
ożdzieft. Nowy ks. pmboszcz Z i en [ek za
adzil \\ dzicf1 Ś\Y . f3arbary niemieckie ka

lin kst niemieckich parafian? 
Rcidzie!'J nw. t\90.3 micszkarJ-:::(;w, i to 

katcl:ków. 5--12 c\~:angitlikó\\ " a 130 żydó\L 
abrze. Na zachodniem polLL kopalni Król. 
iki poniósł nicszczęście gómik Franciszek 
l\. Przysypały go spadające \\·ęgle tak 
.zęśli\\·ie. że złamał le\\ ą nogę i trzeba go 
0d\vieść do lazaretu. 

Wiadomości ze świata. 
Danii. Rząd duiJski przedsta\vił \niiosck, 
ma oby\vatelom kraju ułat\vić przybi~ra
''1Tch nazwisk. Stało się to konieczne, 
nazwiska du(Jskie są niesłychanie jedno

Z 500 000 micszkańcó\v Kopenhagi, ka-· 
iesiąty nazy\va się liansen, często także 

1 SPOtkać naZ\\~isko Petersen. Sarensen itp. 
l1licszkatków stolicy Danii 42 ma. nazwi

ikollcówką .,sen". \V jednem z miast po
ZYch, mających 26 000 mieszkarkćnv, ist
:ylko 20 naz-wisk, tak że na każde przy
rze.cięeiowo 1,300 osób. 
Węgier. Pose{ Kossuth wy,głosit mowG 

1

'1 Yborcami swymi W ' Czeglcd. Na wiGZU
no\\·)-. · _~lra Kocrbcra, wygtoszo!lej w izbie 

·. Podn1osl, że tytko wtedy Węgry mogą 
d!dować \\ ' spokoju, jeżeli będ~ zupe-łne 
-~le od Austryi. Kossuth oświadczy( się 
nJe Przeciw obstrukcyi którą uważa za 
l(sz;odliw::1, albowiem ·~na przyzwyczaja 

o stanu abswcntystyczne.go. 
'!!~d. ~gbL'· dono.si, że w .Monastyrze na 

Zen1u magnat&\\- oświadczono uroczy
e w razie, gdyby tam osiąść mieli agend 
ichty~zni .Austryi i Rosyi, spotka ich los 
. aJento\\' dypl. Rosyi tamże przebywa-

maguaci grożn zamordowa-

~I:A:RUS POLSI(L 

Z Japonii. . '3dzw-y ·zaj cieka\ ·e Yiado-
mości o DO tępach Japoill:zyków w China h po
daje . .I~evue Indo-Chil10i ·e". Japoli zy :r pra
gnq wyzwolić Chin:r z opi kui1 t\\·a cu ropd kic
go, w czem wielec im dopomaga powinowact\\ o 
rasowe, znajomość du ·zy ch1i1 ·kici i narze~zy 
chi11skich. Z każdem rokiem wzmaga si~ na
ply\\· Japotkzykó\\" do Chi(J, Z\\ la:zcza od roku 
1900 \\ portach Ot\\'artych. Ze złeg-o roku bylo 
ich \\- Pekinie 500 a \\ kek ról peczclski ożenił . ię 
z Japonk<\. \V zyscy wkekrólD\\ ic chir'lscy ma
ją iapo{Jskich ajcntó\\" handlowych. Japor'Iczycy 
też przy pomocy rz:!du założyli bank chir'Jsko
japot'1ski z kapitałem 50 mii:onów fraukc'l\\ '. l~eor 
ganizacyQ poczty i poliq·i. tlidzież wJ·praco\va
nie nowego kcdcksu poru zono .Japol1czykom. 
Komisanci i przemyslo\\ cy iapo!Is y zalc\\ aj~\ 
Chiny. Okoto tysi<\C młodych Chit'1czyków stu
dYllic na '' szechnicy iapot': kiej w Tokio i w in
nych \ryższych szkDrach .iapo1\ski ·h a wcknd 
japc>I1scy podrużujq po Chinach. Oficerowie ja
por'Jscy pracują nad rcon~aniza-:yq \\oj ka chit'l
skiego. v..r Pekinie buduje sic szpital, \\ którym 
medycy japor1scy leczyć bt;dą. Japo{Jczycy 
\\ targrJQ!i zatem do Chi11, to pra\\"da niczaprze
czona i ksi<-l~:G Tsai-Czcng wybornie okreslił 
stosnnek obu narodó\\' , gdy na bankiecie \\ To
kio zesztego roku p ijąc na przyjaźri obu pat'! tw 
wschodnio-azyatyckich rzekł: .. \V i G.%)', t<lCZ <l -~ 
oba pa(JSt\\ a, wiGZY rasy, literatury t intcre ·ów, 
jeszcze bardziej ;:a~ieśni:t si~ w przyszłości. Oba 
narody krocZ<-\ r~ka \\ rGkę naprzód torem odro
dzenia Azyi'·. Pocbb1:i ~ i tu :: C (!;rr l11l l1''1ll r. o
''· adzeniem działają J apo(J(Zycy w Syamie ku 
\\ ielkienm zmart\\·icniu fran~HZÓ'.\ i Anglik<)\\". 

Z parlamentu. Poseł Stockcr, były kazno
dzieja nadworny, wygolony, o siwej ~~tO\\ i~ w 
biatym kra\\":.tcie. zbijał w parlamcm:ic t\\ ierdzc
nie Bebła, że niemiecki so:yalizm dcnwkra tr
czny jest mchem ku l tu rnrm. To można PO\\ ;c
dzicć tylko .a nowożywym rud1u rolmtniczym. 
Socyalizm nicmiccld jest ha!'tbq i zakałą tego ru
chu. Socyalizm pcjbndza najnizsze instynkty, 
podkopuje rel i gię i moralność. Socya!izm nic
miceki 11ie jest ru-:hem ideo\\ ym, lecz opiera , iG 
na matcryaJizrnic i na bogatej organizacyi. So
cyaliści nic Itrnich1 pano\,· ać nad sobą, a \\ i~c 
nie posiadahl zdolności, żeby innymi rzqdziH. Za 
to w mowach i \\ gazeta~h przedt\\ ahją s;~ so
cyaliści aż do śmics7llO ·ci. C c " ic!1 zasadach 
dobre, to Uumi '' yraz zlo :ś,:i i 11icna\\ iś.:i. Na 
szczc;ścic jest - zda11iern mÓ\\ cy - nadzieja, że 
socyalizm bt;clzic coraz muic.i grc,.źny, bo robo
tnicy chrze.ściar"l,,-::y, broniq...:y śmt ~do pra\\ ~"'o
ich, ale odrzucający socyali?m, organiz11ic siG co
raz więcej w obronie stanu robotniczego. Ruch 
socya!no demokratyczny rylh.o przez ruch 
chrześciai'1sko -spólcczny zwakzać mcż11a. 

PrzechodZ<lC do spra \\ woj. kowych po\\ ia
da Stiickcr, że . zajścia \\ forbach nic S<:l ,,·yni-
1\:iem systemu, tylko \Yyptywem duclta narodu. 
1\llamv takich oficerów, jacy wychodzą ze spń
lecze;·Jst\\ a. M oralno~~ć dziś jest \V Nicwczcch 
sponie\Yierana. Namiętności uie maj~l do tatc>
czncgo hamulca w religii, a wiele pobudek ,,. li
teraturze i sztuce. S<l \\ Niemczech nczci\\ ie 
rodziny, ale da\\ n e ·zys te -ob:'lrczaje zanikają co
raz \Yięccj. Nic "ojsko. lecz Haród niemiecki 
odpowiada za zajścia \\ ł:;-orbach. 

Pan Stbckcr zako1iczyt zape\\ nienicm. że 
prawda i przyszłość należy nie do ocyallstó\\, 
tylko do ich przeci\\ ników . 

P-oważne slo\\·a by!ego kaznodziei nadwor
nego daleko lepsze sprcm iaJr "raże11ie, niż kpi
ny p. kanclerza i i razesy mówców kan C f\\ aty
stÓ\\. i narodowo-liberalnych. Jeżeli kto llloże 
skutecznie Z\Valczać socyalną demokracy<;, to 
ludzie tak rozumieiliCY i wtę dzisiei zego ruchu 
społecznego, jak p. Sto;::~(cr. Kto \.\ ic., czy so
qralizm byłby dz iś tak silny, gdyby ko:a .\\p/~
\H)We. a nie rozmnie.ibct: ducha ~zasu. !lle b~_-
iyby przed laty paraliżowały rozun~nych. n -~~ 
lowat1 spolecznych p. Sto..:kera. Byc rn~ze: 1z 
osoba bytego kaznodziei nad\\ ·orne~ o 111e Jes~ 
sympatyczna, ale kto chce skuteczm~. zwalezac 
socyaJną dem-okra-:yę, m~e to :=zyn1c rylk?, n_a 
drodze polecanej przez wego, tJ . przez o~g~n.t~ 
zowanie robotników na zasadach , ~lu~ e Cl~ll
skich. aby m-ogli praw swoich bro!11c, 1:tc u~te
kaiąc się pod sztandar czer,,·ony. ~rodkl polity-
czne na nic się nic zdadzą. 

z różnvch stron. 
I(amen.. \V kopalni uGriłło" zo ta! 

Kijak zabity .a Taunhtiuser pokaleczon) . 

górnik 
KU ak 

był prle\\ odnicz< .;ym tut ej zerro polskico-o to
warzy t\\"0 ·' . \\ oj ci ha. J C"O poprzednik 
śp. Obier 'ki znaJaz l mniej \ ię ... j przed roki m 
śmierć w tej amej kopalni. 

Rauxel. Zamężna ta ··k ic;\ icz otrzym-ała 
\\'iad.omo~·, iż j ej ·Jn l!ór ki znalazł śmier ' '' 
mo rzu pod za rozbicia i ę okrętu .. Albina··. 

Dortmund. \\' kopalni ,.Kai erstuhl" , \\pa
dli d \\·ai rórn i..:\' do , zybu. Jeden za bil i ę za
raz. dn;-gi jest :mi rtelnie zraniony. 

Langemlreer. \V walem' ni tu tej zej iabry
ki drutu zostal nit: hL:zpiecznie robomik Heidri h 
okaleczon:. 

Rzym. K r<.!Ż<l tu po g-łDski, że kn'>lov .. ·a 
Małgorzata, ''c! O\\ ~ł po l·róln łiumbcrcie. J){) ~lu
bila morg-aiHHyczn ic młocleg;o i,....prz:ystojncgo in
żyniera. Dzienniki \\ ło:kie t\\ i rdzą, że ten fakt 
bGdzk \ k n'>tc ..: of1cyalnic ogłoszony. 

Matka królowe.i Mal~~orzaty. ks. t:lźbieta 
po ~micrci . \\ c~o r ll ęża za\\ arla również morga
nan·czn e ma~żenstwo. 

· Vasko. \V micjscO\\ ości Vasko pod Ara
clem. 11a \V~\UZech, zakradło si~ nocą kilkn zło:
czyr'tcó\\ clo nrzt.;du gminnego i wynio ·to ztam
ttcl kas<; ognimrwal<!, zawieraj<-lCą znacz114 su
lllG picni~clzy. Zaraz po -odkryciu kradzieży pa
trol żandarrncryjny ruszył śladem zlocZ)'rków 
i odkryJ \\" laskll niedaleko od Vasko ka G rozbi
t\ . ::~ p.rzy nici d.wa stra ' ZJH.'. poszarpane ciała lll
d7.kie. J celna 7 kobiet, obecnych przy znale
zieniu kasy, poznała \\" jednym 7 zabitych , wo
jego mGża i oŚ\\ i8d :zyta, że ten umówił siG z 
trzema inn ' llli rabusiami, iż oki·adną kas~. -
Dalsze o~lt;-dziny kasy \\ ykazały, że rabusie pró 
bowali " rozmaity spos(~b hl otworzyć i \\"re
szcie liŻ rli dvnamitll. . \\ id.ocznic. jednak na
b<\i wybudll. przcdw.~zc~nic, kładąc trupem 
d\\'(kll rabusiów. Dwaj inni, przerażeni \\'Y
PCldkicm. zbie~Ii. nic zabrawszy picni~dzy z ka-
sy. 

Berlin. 1\1 iniskr oś .\'lecenia \\ ydał roztlo
I'Z<t-dz::nie co llo \\ ieku, ponad kt6ry nic wolno 
prt:yjmować uclni()w do klas gimnazyalnych. 
l tak !IJOR<t być przyrj~ci do sekty tylko ucznio
\\ ic, którz:r m8j~l najwyżej lat 12, do k' in ty 1.3, 
do kwarty 14. Stars7.ych wiekiem chłopc()\\ do 
-od11ośnych klas pr;;:yjll1ować nic \\ 1olno. Cłlodzi 
o to, aby uczni<J\\ ic zbyt p<)lno szk(>f nie koił
czyli. 

Rozn1aiłcści. 
Komis}<1 kolonizac~jna J · upiła od cr~s'l S \\ ego 

istnielila t. j. od roku IMfi. do ko1ica \\ rzcśnia roku 
19ll.3 \\ Ksi<.;stwi·' Pcmwt'1sl\icm 150,061 llcktaró\\", w 
l)rttsi ci! z,~ctwt.fJ ich 60 436 hcktarÓ\\, o~ółcm 
.? 111,--197 llek tar(>w. i to 3611 \\'iGkszych maj(lth)w a 
U2 gnspodan:twa \\·!ościat'1Ski<:. Dotychczas S ~\ u
'1Jicsr.czcni koloniści, gospodar:tc i robotnicy. 11a 7.300 
osadach i zajmuJ~l 119,00L) hektarów ziemi. Na ka
żdc~o knlonistr,; prz:qntda przcci<;t11ic okolo 17 he' ~a
n·l\v. \'0\\ n:!t wsi z rJo\\·emi ko~ciotami, szk(}tami itd 
zaioiono i"/1. 

Ban" ;\1unynów. i\icdawno otworzono \\ l~ich
nwnd. \\ st~111ic \\ irgin.ia, Bank oszcźędl!ościo\\ :r dla 
tPUrzyllr'n', po;,nstający pod opiek'l zal\Onu mu rzyu
s!,lc~o ~\\. L11kasza. \V dniu otwarcia sta\\ ili sic: li
Clili człon l-o\\ ie zakonu z Nowego Jorku, Pen ylwauii. 
1\i<lrylandu i imJ\ch stanÓ\\; picn,·sze wk~adki de
poz):ty\\ e \\TJJio.sły .30 000 koron. Charaktcr:rsty-

Największe organy. Na wysta\\ic ,,. St. 
Lou:s b<;dzie można oglądać naj\\ iększe -organy 
ua Ś\Yiecic budD\\ anc obcenic \\. Los Angclos, \V 

Kalifornii. Pozmiar ich wy rów nywa trzypiętr{)
\\·cnw domO\\ i o dziesięciu pokojach. Na budo
'' G wyjdzie 75 ,000 s~tżni drZC\\'a, nie licząc ma
tcryalu potrzebnego na skrzynie. Org •• ·1y będą 
mlałr lO 000 piszc1ałck, d\\ i c z nich dhtg-ości 32 
stóp. i tak szerokie. że d\\"óch mężczyzn mo
globy , ię \\ nich pomieścić. Miechy będą poru
szane d\\ oma motorami o sile dziesięciu k-oni pa
rowych. Organy za\\ icrać będą tyle drntu, że 
rozci<th'll~l\\ 'S7Y g-o, możnab3 nim pokryć 115 mil 
angielski...:lJ. będą miały 41 regestrów i 50 pisto
lltJ\\ i \\ yda\\ ary 271 różnorodnych dźwięków. 
l\oszta budowy tego nadzwyczajnego in tru-
111 ·n tu obliczono na 75 000 dolaró\\·. 

Osłalnie wiadomości. 
M a g d e b u r g. Połicya skonfiskowała 

numer "Simplicissimusa", w którym omawiano 
sprawę BHsego. 

B er l i n. Mowy kanclerza Biilowa, wy
głoszone w parlamencie chcą wydać osobno i 
rozrzucić ~e wielkiej liczbie egzemplarzy. 

1ll e d y o l a n. \V Carranicya zgorzała 
przędzałllia bawełny. ~zlwdy wynoszą kitka 
set tysięcy marek. 



abożeńsfwo polskie. 
Bochum. . 

\V kościele klasztornym o godz. 11 po Mszy św. 
1afłbvwa się co niedzielę i święto kazauie polskie, jest 
'.hkże śpiew polski. 

Ha m me. 
Sposobność do spowiedzi św. będzie Cld soboty 

p{'ludnia do poniedziaJku. \V niedzielę po poL polskie 
:aabożeitstwo z kazaniem. 

ReckHnghausen. 
W sobotę 19 i w· niedzielę 20 grudnia po

sobność do spowiedzi. 

Towarzystwo św. Barbary w Dellwig. 
\V niedzielę dnia 20 b. m. o godz. 3 po pot. od

będzie się walne zebranje. Będzie sprawozdanie z ca
lego roku i obór no\\ ego zarządu. Szarłownych czlon
ków upraszamy. żeby ani jednego nie brakO\.varo. 
Także życzliwych nam Rodaków, którzyb-y mieli wo
lę do grona naszego przystąpić, serdecznie zaprasza-
my. Ooocie mile widziani. Z a r z ą d. 

---------
Towarzystwo św. Jacka "' Bismarck 

donosi szan. cz-l'onkom, i żw niedzielę dn. 20 przystę
p:oją cz.lonkawie wspólnie do Komunii św. na drugiej 
Mszy św. o godz. 7 rano. K.ażdy cz-l'onek powinien 
się stawić w czapce i oznaku tow. Spowiednik pol
ski przybędzie w sobotę po pol. Sposobność do spo
wiedzi św. będzie też w niedzielę rano. Uprasza się 
wszystkich członków, aby każdy S\Jv-ą powinność wy
pelnif. Tym razem przybędzie O. Fischer do naszej 
parafii. Polskie nabożeństwo o godz. 4 po pof. 

Zebranie miesięczne odbędzie się 25 w pierwsze 
święto o godz. 4 po pot. Rozdział gwiazdki odbędzie 
się o godz. 5 Uprasza się, aby każdy czlonek z calą 
iamilią na ?;\\'iazdkę przybyl. O jak najliczniejszy u
dz-iał w polskiem nabożeflstv,-ic. tak jak i "' uroczysto-
ści gwiazdki jest pożądany. Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. Jana Ewang. \Y Iiiillen. 
W niedzielę dnia 20 grudnia odbędzie się miesię

czne zebranie o godz. 4 po południu. Zarazem oznaj
mia się tym czlonkom, którzy mają towarzyskie 
książki, aby zechcieli oddać na zebraniu. Z powo
du ważnych spra\v to\l.'arzyskich liczny ndzial czlon
ków pożądany. Goście mile widr-\ani.. ... Z a r z ą d. 

To arzystwo św. Stanistawa K. w Katernbergu. 
Z\\ yczajne posiedzenie odbędzie się w niedzielę 

dnia 20 7rudnia o godz. Z po po.f. Zarazem prosi się 
cz.fenków o liczny udziaf, gdyż będzie pts familii, aby 
mógl każdy dokladnie podać S\\'e dzieci. O liczny 
udział p rosi Z a r z ą .d. 

Koło śpiewu "Lutnia" w Lan~endreer. 
W niedzielę 20 grudnia odb,ędzie się walne zebra

nie w lokalu p. Kocha, przy dworcu, o godz. 4 po poL 
z powodu, iż są ważne spra\vy do obradowania i obór 
zarz;ądu. . O liczny udzial ~o~L~-·- Z a r z ą d. 

S o l i n g e n. 
Donoszemy Rodakom Folakom 'v Solingen i oko

licy, iż w sobotę dnia 19 grudnia i 20 grudnia będzie 
ksiądz polski s.fuchal spowiedzi św. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Sołingen. 

BACZNOŚĆ! 
Niniejszym podajemy do wiadomości szan. czlon

kom oraz życzliwym nam Rodakom, iż w niedzielę 
dnia 20 b. m. po pol'. o godz. 5 urządzamy wieczorek 
mickiewiczowski na malej sali Alfredushaus. O licz
ny udzia.l prosi 

l(oło śpiewu ,.Dzwon w fssen. 

ł! 
Haezność! 

Jedyny jeden polski katolicki skład tego rodzaju 
znajduje się 

Herne, nr. 52, Bahnbofstrasse, 
naprzeciwko nowej ulicy. 

t-ła gwi.azdkę! 
Połecam różne zabawki dla dzieci we wielkim 

't\.·yborze bardzo tanio. Dla każdego znajdzie każdy 
u Józefoskie~o na podarunek coś stosownego, a prze
dewszystkiem nadmieniam, że mam pupki, które same 
cbodZ<:l, tańczą, śpią, inne figlarne rzeczy, konie duże 
na biegunach i tysiące innych zabawek. Polecam 
także harmoniki, duże i male zwane "Wienerharmo
nika" we wielkim wyborze bardzo tanio. Skrzypce 
począwszy już od 50 fen. ze smyczkiem aż do 100 ma
rek, nadmieniam, że każdy, który odemnie kupi har
monikę lub skrzypce, gwarantuje każdemu, że będzie 
z nich zadowolony, gdyż sprowadzam instrumenta 
muzyczne z pierwszych fabryk i sprzedaję takowe 
jeszcze taniej, jak nicjedna fabryka. Dalej polecam 
wielki wybór fajek d!'ugicb i krótkich, cygarniczek, 
różne tabakierki z żóła"W i u, na życzenie z nazwiskami, 
tabakierki rogowe we wielkim wyborze i bardzo ta
nio, albumy do fotografii, toalety do szycia, portmo
netki dla panien i panów, parasole i ·wiele innych że
czy. Tornistry Sprowadzilem pare set czyli torby do 
szkofy dla dziewcząt i chlopców po bardzo niskich 
cenach. Wielki wybór dobrych odleżalych cygar o
Jtakowania po 25 sztuk już od l marki, papierosy pol
skie, różne gatunki. - Parniętajcie o tern kto chce 
dobrej tabaki zażyć musi od franciszka Józefoskiego 
z Herne nabyć. 

f' R A N C J S Z E l( J O Z E P O S K I. lferne 
ulica Bahnhofstr. 52. 

________ -Kto na gwiazdkę~~~~~~--
:najlepszy podn.rek dla m\Żt'Zyzn knpi~ t:hce, nięchaj sit~ udu do wypr;.;edaży składu eyga1· 

~~ * Ad ~ Ca Spa11.iera, ;rer B neh·u, ~; 
pr;,y ul. H~rner Str. 9, napprzeciw uJ. Lud\\·igstr., · 

tam dosta11ie cygary w pndełkal'h po 2:1, 50 i 100 SL:tuk, od 1,95 mr. począws.t:y. Dalej polecam wielką pn.J·ty f 
lasek, para~oli, po1·tmonetek, torebek rlo eygar, tabakierek, l'ytry, hnrmoniki u:::tne i do rozciągania i sprzedaje\ 
te za połow~ een prawd~iwyl'h. 

Adolf Spanier, Bruch, Herner Str. 
----------------------------------------------

Wlec w Ałtenessen. 
\Viec ,.Zjednoczenia zawodo·wego" odbę

dzie się w niedzielę 20 bm. w J.okaln p. Saala 
przy kościele Ś\\', Jana i to o godzinie 11. Liczny 
udział Rodakó\Vl jak z miejsca tak i oko.Iicy po
żądany. .,Zjednoczenie zawod-owe polskie". 

Wiec w Kra:v. 
\Viec "Zjednoczenia" odbędzie się w nie

dzielę 20 bm. o godz. 4 na sali p. Kefenhorster 
dawniej Denter. Na wiecu tym będą dalej oma
wiane sprawy robocze, przeto liczny udzial Ro-
daków pożądan:r. 1 

,Zjednoczenie. zawodowe polskie44
• 

Wiee w Katernberyu. 
W niedzielę dnia 20 t. m. o godz. 11 odbę

dzie się wiec 11Zjedn()czenia" na sali p. Linenhó
fera, I(athauserstr. 62. Liczny udział rodaków 
z miejsca i okolicy pożądany. Na wiecu tern 
będą omawiane sprawy ustaw ,,Zjednoczenia", 
które mają być niektóre ustępy nC!! korzyść 
członków zmienione. 

"Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność Essen! 
Poczyni\Yszy odpowiednie kroki u tutejszych 

księźy proboszczów w celu napra\V'Y stosunków w 
dziedzinie kościelnej, a odprawieni z niczem, zamie
rzamy iść dalej; zwalujemy przeto na niedzielę dnia 
20 grudnia o godz. 11 przed poJuclniem 'na wielkiej sali 
Alfredushaus przy uliqr frohnhc:.userstr. 

• lWie c 
w celu prZYJecta odpowiedniej rezołucyi i wybrania 
deputacyi, która będzie wyslana do Kolonii do wyż
szej wta-dzy kościelne.i. Ogólny udzia.l Rodaków po-
żądany. Wyddal kościelny. 

Wiec w Huckarde. 
Wiec .,Zjednoczenia" zawodowego odbędzie się 

w niedzielę 20 bm. o godz. 5 na sali \vdowy Schneider 
przy kościele katolickim. Omawiane będą wszelkie 
sprawy robocze. Liczny udzial Rodaków z okolicy 
pożądany. .,ZjednQczenie za wodo we polskie". 

Wiec w Sodingen p. Herne. 
Wiec .,Zjed.nocze~1ia zawodowego" odbędzie się 

w niedzielę o go'-lz. : 25 ue< sa li p. Nothe narożnik uli
cy kościelnej. Omav.dane będą ważne sprawy orga
nizacyi robotniczej i knapszaftłl. Przeto liczny udzial 
Rodaków pożądany. 

.,Zjednoczenie zawodowe polskie". 

BACZNOŚĆ! 
Dla piekarza, rzeźnika łub niteresu kolonialnego! 
Każdy budynek z 23 izbami, oborkami i stainią dla 

koni, przy wielkiej kolonii kopalni "Konig Ludwig'\ 
g-dzie już 100 budynków stoi, a 36 będzie z zimy budo
wane, 5 minut do dworca, bardzo interesownie zaraz 
z pierwszej ręki do sprzedania. Mam także stary do
brze idą.cy kram kolonialny na sprzedaż, dochodu 
dziermego 40 marek. Sprzedaj~ go z powodu wyjazdu 
w ojczyste strony. Interes dobry do tego skladu na
leżą 50 familii. które już zamieszkują a wszystko Po
lacy. Bliższych wiadomości udzieli 
fRANCISZEK MAZUREK, B ruch, uUca .Marienstr ~. 

w domu p. Pf. Liicke. a...... D· 
Wielka wyprzedaż 

gwiazdkowa! 
kapeluszy, czapek, parasoli, krawatek, 
bielizny dla nH~żczyzn. · ) towaJ·y~iko
żuchowć•. 

N ad z wy czaj n e ceny z 

lii 0 \o ra atem. 
Każdy odbiorca otrzyma jeszcze 

stóRowny podarek. 

J. Halting, 

Baczność Rodacy z Herne i okolit 
Pnłecam Rodakom wielki wybór książek do 

bożeństwa w różnych wielkościach, l<alenda 
różne na rok 190-4, książki historycznet papier Po J 
do pisania. powinszowania, wiązarki we \\ ielkim .~~ 
borze, obrazy św. i narodowe po bardzo niski,ch 
na ch. 

Oprawiam obrazy, wiązarki, korony ślubne 
wlasnem warsztacie prędko, ładnie i tanio. 

Wielki wybór Hgur św. w różnych wielkoś · 
bardzo tanie, krzyż za szkłem i inne. kropelnic 
kropidła, lichtarze szldane i niklowe wazony do k~ 
tów, różne kwiaty i wiele innych rzeczy. 

P RAN C l S Z E!( JÓZEF O S I( I, Herne 
ulica Bahnhoistr. 52, nap,rzeciw nowej ulicy.' -..,_)K... 

~.~ 

Zniżenie cen * 
(~ ~ na mięso wieprzow 

Od dzisiaj sprzedaję tylko pod g\\'arancyą Ś\'., 
mięso z mlodych świń: 

$wieżą tłustą słoninę iunt po 0,50 mr. 
Sweż.ą sołninę przerosłą funt po 0,55 mr. 
Świeże szynki funt po 0,60 mr. 
Świeże kotlety funt po 0,60 mr. 
Dobrą szynkę z kością funt po 0,90 mr. 
Polecam także zarazem moje towary rnięs1 

kiełbasiane znane z dobroci i po najtaflszych cen, 
A D O l f A R L T, mistrz rzeźnicki, 

Recfdinghausen-Bruch, narożnik ul. MaryaiJskie! 
ul. Nowej. 

Dom i 4 morgi roli 
w Śmilowie przy Poniecu zaraz lub później tanio 
sprzedania. -Adres poda Ekspedycya "Wiarusa P 
skiego" w Bochum. 

w towarach mięsnych. 
i\lięs<J vdeprzowe, tłuste i przerosłe iunt SS lt 
.Mięso od szynki funt po 60 ien. 
ł(oUety tunt po 65 fen. 
Mięso wołcwe funt po 65 fen. 
,\\ięso cielęce funt po 65 fen. 
Dalej polecam na święta jako specyalność ~ail 

sze szynki surowe i gotowane, jako też wszelkie l~ 
sze towary mięsne i kielbasowe, po tanich cenach. 

J O Z E P B E S T E, Bruch, 
Herner Str. 9, naprzeciw ul. Lu.ctwigstr. 

ee·•- ••,••t•••••~••~••:·~, 

procent 
procent 

do dr.;jsiaj aż do końca tego miesiąca 

na obuwiu różnego rodzaj 
WIELKI WYBÓR. TANIE CENY. ' 

Dom zakupna Henryka t<eher 
Bruch, przy ul. ~1aryańskiej. 

Postbestellungs-Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem. Kaiserlit 

Postamt ein Exemplar der Zeitung "w· 
PolsJd" aus Bochum (Zeitungspreisliste IZB) 
d:as I. QuartaJ 1904 und zahle an Abonnelllł 
und Bestellgekl 1,92 Mk. 
~~ 
1~& 
~:!f 
-wlllr 
III IP•Cii" 

ł,:i 
~· 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu 
ni g t 

li ••• s •••• "' d. •• Ił ..... 

Kaiserł. Postamt . . . .... 



tr.lodzłenne pismo ludowe dla Polak6w na obczyźnie, poświęcone sprawom narodowym, po lit) cznym i zarobkowym. 

rc~ll . .d cnd:.d.•nnlt z wyj,tkiem dni llOŚWi;&tt.!.'"ZDYch za inseraty placi się za miejsce rządka drobnego druku 

l·~ 1 •6\~dk. ltm rcUgiinym Jl, t.: •• Nauka I(atolk.k&'
4 

z ty~ li fen., a za o).!loszenia zamieszczone przed inseratami 
~ Jllłklam snołecznym p. t. •• ozos górników ł hlttni~ 4 Oien. Kto często ogłasza, otrzyma odpowiedni opust 
~",. araz pisemkiem litcrack~m p. t. .. Zwi~rcładlo". Mo' dl SI• A 1• praCUJ. f czyli rabnt. za tlemaczenie z obcych języków na pol-

o ,,aaiJitta kwartalna •• poczcie i u listowYch wYnosi 'l ski nic się nie placi. - Listy do redakcyi, Drukarni 
nda J 0 ,r, IJO fen._, a 2 odnoszeniem d.o domu l mr. 92 ft>n. i Księ~arni należy opłacić i podać w nich dokladny 
po Witfil Polski~· zaplsa.ny Jest w cenniku pociłowym adres piszącego. Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
n~... pod z.uaklem •• t polnisch'' nr. 12ft korespondentów bez ich upoważnienia nie wskazuje sic. 

Ch~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bochum (Westfalia), sobola 19-go grudnia 1903. Bok 13 

Red.akcya, Drukarnia i Księgarnia znajduj!\ się p1·zy ulicy .Maltheserstra.sFe nr. 17. - Aches: ~,,Yim·us PolRki", Bochum. 
!33 :: ----

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
JJ6wie, ezytaó i pisać po polska l Nie 
ł-' Polakiem, kto potomstwu swemu 
JDiemezyć sio pozwoli ! 

, ... _ .... cm ..... o"", , . .,._. 
\\. Od 15 do 20 grudnia 

btooosze odbierać będą pieniądze na "Wiarusa 
Połskiego. ~' 

Niech każdy przygotuje l markę 92 fenygów 
~~: t la Ie' listowemu, skoro tenże przyjdzie po pie-

1l,dze. 
iei 

Gdyby listowy nie zgłosił się po pieniądze 

• odnowienie. przedpłaty, natenczas tliech ka
. t4y sam idzie na pocztę i zapJsze "Wiarusa PołIo 
P lklego" na styczeń, luty i marzec. 

s i "Ciilla;P"IIlll. '-'1 ... _5_ 
% wypadków dnia. 

· "Germania" przeciw Kołu polsldemu. 

"Germania" zarzuciła KoJu naszemu w 
Berlinie zarzut oszustwa (Tauschuug) z powodu 
oddania przez czlonkó"v tegoż białych karteczek 
przy wyborze prezydenta. 

ailt ,,Dzięki wstawieniu się centrum za Pol~ka-
1 mi, JlO\Viada "Germania", zaproponowano przy 

h. ukla<lach między poszczególnemili stronni~ctwami 
żeby jedno mJetsce w· zarządzie parlamentu (se
kretarza) objąl czlonek frakcyi polskiej. Naj-
3lrzód' miał nim1 zostać poseł Mycielski, później 
iednak został nim na życzenie Polakó;w, hr. 
Mielżyński. Rozumie się, że uczyniono to w 
Przypuszczeniu, że i Polacy stoso""V"'Jlie do urnQ
wy glosować będ'ą na marszalka i· wicemarszal
ka Izby. Polacy jednak parlament a mianowi
cie centrum osZukali. 

Jest to zarzut niesłychany, a podejrzenie 
takie krzywdzące jest najzupelniei bezpodstaw
łle. 

Rzecz przedstawia się też. wedle. dokladne-

j 
~o referatu "DziennLka Berlińskiego" zupelnie 

r Jllaezej - i to jak tnastępuje.: 
" ... na pienvszem posiedzeniu Koła, na któ

. rem uchwalon{} przy "\V-yborze prezydyum Izby 
OOdać białe kartki, nie myślano wcale o prezen
towaniu jednego z pos.łów polsldch d'o biura par
lamentu. z tą propoz.ycyą zbłi2Jono się do Koła 
clopiero na drugiem posiedzeniu parlamentu tuż 
Przed wybo·rem prezydyum Izby. Glosowanda 
!la hr. Ballestrema wcale od niego nie żądlano. 
~oJQ nie mialo nawet dość czasu, żeby zabrać 
Stę na osobną naradę, tylko prezes Kola, książę 
~adziwiU mocą swego urzędu, zapytywał swo
łch kolegów, chodlząc od mi'eisca do miejsca, czy 
\V obec Od.."ll..owy posla Janty-Pokzyńskiego go
d2q się na to., by Izba. wybrała na sekretarza 
hrabiego Macie}a M.ielżyfiskiego. Stwierdził je 
rtern, że się poslow.ie na to zgodzili i oznamił 
Qmu należy. 

Ofiara P'ł'uskiego systemu szkolnego na wolności 
Dnia 14 bm. o godzinrie 10 przed południem 

0~Uś®ila l(atarzyua Zo.łnierkiewicz z Wrześni, 
:tę~ie-~ie gnieźnieńskie, w którem przecierpiała 

rrues1ęcy za sprawy wrzes.i!ńskie. 

Gospodarka pruskiej policyi. 
Vv Koźminie policya zamknęła \\. ubiegłą 

niedzielę tutejsze polsko -~katolickic To\\ arzy
stwo terminatorów. 

W jaki sposób rząd pruski stara się pozyskać 
Połal(ów. 

PakO\Ya·nie P.olakÓ\\ do kozy za nicmówic
nie po niemiecku przed sądem jest ua porzątku 
dziennym. W poniedziaŁek zaS<ldziło piQcitt sę
dziów składających izbG karmt w Gnieźnie p. 
Adamczyka na trzy dni arcsztn za rzekome 
wzbranianie się mów1enia po niemiecku. 

Zkąd p. Adamczyk jest i czy był' Ś\' iadkiem, 
czy oskarżonym nie mogliśmy się dO\\ iedzieć. 
To tylko wiemy, że w obce tych powtarzają
cych się zasądzel1 przywiązanie ludu naszego do 
pruskiego państwa zkażd'ym dniem rośnie. 

Szczególniej Adamczyk pokocha teraz nie
miecką mowę. Adamczyl<a prosimy, aby się do 
nas zglosil. 

Nowe przezwisko polskich nazwisk wiosek. 
Nazwę "Wittenburg" otrzymać ma majątek 

kom~syi koJ.onizacyjnej Dębowatąk8: w pO\\ ie
cie \Vąbrzeskim \V Prusach Zachodnich, celem -
uczczenia p. Wittenb-urga, prezesa komisyi kolo
niiZacYjnej. Donosi o tern ,.Pos. Tagebl."'. 

Szydlowo II i Szydlówko w PO\\. mogil
nickim potączono w jedną gminę, - a przezwa
no ją ,,Schidlow". 

"Niebezpiecznef' zegarki. 
Sąd ław11iczy w Odar1sku skaz.ar. jak donosi 

GeseHige", zegannistrza p. Juliana Lisil'1skiego 
~a 150 marek lub 6 tygodni więzienia, za to, że 
sprzedawal zegarki z herbem JJ01skim i napi
sem: ,,Boże, zbaw Polskę !" 

Telegramy. 
·B er l i n. Zwołanie seimu pruskiego za

mierzają zwołać o Ue możnośc-i jał' najprędzej. 
T o k i o. Stosunki pomiędzy Japonią a Ro

syą wciąż jeszcze są bardzo najrężone. 
· R z y m. Rądy austryacki i rosyjski sta
wiły u rządu włoskiego wn.iosek, aby wyzna
czył naczelnika żandarmeryi międzynarodowej 
dla Macedonii. 

Polacy na obczyźnit. 
Katernberg. Szanowna Redakcyo! Za 

twoje trudy i mo7Allne prace podjęte dla ludu 
rozrzuconego po obczyźnie zaslugujesz na po
dziękę o& nas wszystkich. Pracowal~ś kocha
ny .,Wiarusie Polski" jak ~a-.~s~.e .tak 1 ~ego ro
ku bardw mężnie, ot\\·arc.te 1 smtato, me og.lą
dając się ani na prawo ani na lewo tylko bro1:tąc 
ludu ludu uciskanego ze wszech stron. bo,<lź to 
na ~olu politycznem, narodowem, ma~cryaln~lfl 
· ~~·nem Szedleś drogą prostą, n1e zv, aza-
1 re.u~·l · . p 1 k''' 1 
jąc na liczne koszta, które "vV~ar~lS o s t P, a.-
cić musiał, nie zważając na zadne prz~kros~t. 
M . ·e a śmialo pracuj dalej kochany .,\\ ~~ntste 
ęzm . . , b d p· 

B Iski" a my zawsze W1erme s tac ę z ten J . • 

M~ ciebie chętnie czytujemy, a C? przeczytamy; 
to glęboko w pamięci zCl'chowuJemy. <?~ybys 

. Ty Wiarusie p())ski'" nie jeden by JUZ byl 
me ,, c· t· r' . ? 

dl na bezdroża. Cośmy t za o \\mm . 
~~~: gorące skierow~ane. ku Tobie przyrzeka 
Ci pracować z Tobą ramię przy ramieniu, pra-

cować dla sprawy narodowej. Nie po\\ inien się 
żaden dom znajdo\\ ać, gdzie by nie był zatknię.ty: 
sztandar 11arodo\\ y, godło lu'<ht p-olskiego na ob
cn·źnic .. \Viarus Polski". Ody go chętnie 
\\·szyscy czytywa~ będziemy, to oprzemy się 
zozszalatym zachciankom germanizatorskim. 

Odprawę najlepszą damy im, gdy się posta
ramy, aby każdy Polak p-osiadał "Wiarusa Pol
ski'ego''. W tym roku byliśmy zmuszeni staczać 
ciężkie walki z \v rogami naszej narodowości i 
religii świGte.i. 

V\' przyłym roktt będą. ciekawe rozprawy w 
parlamencie każdy zaś rodak \vied'zieć winien 
co ·koło niego się dzieje, co nasi posławie polscy 
,, .. Berlinie o naszeJ niedoli mówić będ'-1. jakie to 
11asi przeciwnicy i hakatyści n10we rrawa prze
ciw nam uld'adać będą. O tern każdy Polak \\·ic
dzieć powinien. Po\\tinniśmy być Połakami po
litycznymi. Aby się o wszystkim dowiedzieć, po
\Yinniśmy sobie zapisać na nowy rok 1904 już 
teraz ,.\Viarusa Połskiego'' a powyrzucajmy, 
.. blaty" i te gazety, które są na usługach pru
skich germanizatorów. 

Rodacy! Ś\Yięta za pasem, dalej do agi tacy~ 
za ptsmctn polskiern, przeznacwncm dla' wy
chodztwa, za ,.Wiarusem Polskim". Niech każdy! 
sumiennie pracuje bądź to na od•wied'zinach, 
bądź to na różnych famHijnych obchodach, nad' 
rem, ażeby ,.V\fiarus Polsi<i" jak naj·więc.ej abo
nentów pozyskaL Redaktorowie tego pisma, 
pracują wspólnie z ludem i dla: ludu, cierpią to 
samo co my, bo S<l nasi bracia z krwi i kości, 
pouczaj'l nas przez gazety, gdzie mamy skrom
nie się zacho,, ·ać Jub gdzie się mamy ·odezwać d 
nasze rzeczywiste potrzeby. Te więc gazety 
popiera,imy co nam są do serca. Do Rodaków 
'v: Katernbergu wofam.: Zapisujcie wszyscy u· p. 
Kropickiego najprzód "Wiarusa P viskiego" i 
\\ szelkie inne gazety z kraju lub z innych zabo
rów. Ma on spis gazet PQlskich W1 liczbie 60. 
Oprócz ,.\Viarusa Polskiego" zapisujcie sobie i 
inne gazety polskie, stojące tak samo na stano
wisku narodowem. Dalej kochani: Rodacy do 
dzieła! \Vasz życzlhvy Rodak 

Rzetel-ny na hubach. 

Neumiihl. Szan. Redakcyo! Tutaj w Neu .. 
miihl odbyf.o się polskie nabożeilshvo z kaza
niem w dniu Niepokalanego Poczęcia N. P. M. 
Ogólnie pano"\Y'afo tn mjędzy Rodakami m~1iema
nie, że tyłko szczupia liczba stawi się na nabo
żeflSt\Yo, bo mÓ\\"iono sobie, że u nas tll duch 
śpi i dopiero lenh\·ie, pomafu, jakby po śnie cięż
kim zaczyna się podnosić. Obawy te jednah. 
były zbyteczHe, gdyż na oznaczony czas sta\vi
io się Rodakó\\ bardzo dużo ck' kościoła. Roda
cy, daliście dowód nowy, jak sprawa opieki du
cho\Y n ej wam leży na sercu i jak. prag-niecie 
sło\\·a Bożego w ojczystym język u . J~odacy! 
kiedy nas taka pokaźna liczba tutaj jest, to pra
cujmy dla naszej spraw) tak, jak tego nasz ho
nor narodowy \\rymaga. Przypatrzmy się na 
naszych w .Marxloh, Bruckhausen, iak wiele my 
się od nich nauczyć moiemy, jak oni tam na ka
idem polu gorliwie pracują, a z nas się po kryjo
mu smieją, że my nic nie umiemy. Jak to smu
tnie u nas ,, ·ygląda, gdy jest \vięc zwofany. Ilu 
nas się tam ~ta\\ i? Ztąd \Vynika, że "oświata lu
du'', która ma dokonać cudu, u nas stoi na bar
dzo niskim stopniu, dla teg() bierzmy się do pra
cy do czytania gazet polskich i zachęcajmy dru~ 
gich, a to wszystko oś·wiata napra\\ i. 



Ks. rektorC'\l/i V:oss"o\~-i naie--~y s.i ę szczere 
po<iziękowanie za tak pięln~'1 ucztę ducho\Yą, Ja-
ką nam zgotov .. :al. ZahYardziaty. 

.9 

Po .listopadowem powsraniu. 
Po upadku powstania łistopadn\ve.go cz1ot1-

kow,ie rządu 1 sejmn, waleczne niedobitki -- ro
zeszli s ię na tu taczkę . emigracyjną po Ś"\.Viedc, 
'\vitani i przyjyno\\"ani ,:~.-szędzie ze czcią, jako 
prawdziwe bohatery, a szczegótttte \\·e francyi, 
w Anglii, w Tn rcyi, gdzie im suitan ?;.ape"\.VIlil o-
piekę. .) ' .,~-t· }• : 

Tam - zwłaszcza \Ye Francyi, .postam)\vili 
w cichości praoować dla ojcz)~~(iy,,')J. i.i((ZYĆ się, 
pisać, pomagać sobie wzajemnie: bo i nieraz 
między obcymi cierpieli biedG i niedostatek. 
więc musieli w pocie czoJa na chleb zarabiać. 
Lecz byli między niiHi nic mqgąc_y , siedzicć sp:{)
ko.jni,e, przez co szkodzili n~;rpdpwęj . sprawie, 
·zamiast łączy(: się z tymi cD ją rato)Yali:, nawTa·· 
cając się szczerze do Boga i Jego slu:ż.bie po

'święcając. Tacy znosili biedę ~w duchu pokuty 
za grzechy narodn. I tak. kiedy ·Jr1ie.prźyjaciele 
·ni:ejako ciato Polski zabili. duch·~ j~i nie \\~'ydarli, 
'bo on żył w, synach jej. Pat1·, Bóg· ;h~zbudzit z 

· pośród nich ludzi świątobliwyc~< .. kaznooziejó\v, 
jak ks. Kaysiewicz, ks. Jelowicki _____,_ wieszczów, 
·poetó\v: Mickiewicza. Krasit1sklego·, Zaleskiego, 
•

1którzy t~J1.a· ducha; w narodzie ·krztfpilL 
W kr,ąJu tymcz.asem car . Mi.kq.faj . zac.ząl sro

g.o- mścić ~ię nad Polakami ~ i' ·po\\rstanie bun
tem nazywa~: wysyła t na Sybir. kul w kajdany, 
śmi·ercią karal. Zaczęto się zno\\;·u. prześlado
wanic Unitów; M{) skale PD'ry\vali dzieci polskie 

· ' } wywozili w gląb M·oskwy, żeby się w prawo
···.sla,viu wychowywaly; możec1e sobje \Vystawić. 
'·c.;J .t~ by l .za lament . .oJcórw .i .. nta;t_5!~-· .. Przybyło 
' K•oscJo~uwi męczenmko\\': Bazyhalli e tozpędzc-
lli, katowani, poz-ostali wierr1r\he1·\~~e\ d.o ·śmi'erci. 

·wtedy to tak sro ct.:zo m~C:z.oJ'iis ' n'~s·~~ - ·BazyiJanki 
·na Litwie. \N Mi(Isku WY\VIekli" ksieriią. Matkę 
- 1\'lakrynę Mieczysławską z _ 4b ~lu zakonnikami i 
· popędzili na ·w·ygnanie, 'gdzie. })i·zez i' lat wyrhar-
Jy "' 'śród ua}okrutniejszych męczarili ';' z.ostalo ich 

· ·-ty lko kilka i z temi uciekła Ma'tka Makryna. Dą
, .żyty różnem.i drogami za .grani·cę, lecz .tylko Ma

·tka Makryna dostała się do Rzymu. Tam ła
·skawic przyjęta przez Ojca ~)J;rj_pqe.gorza XVI, 
ws[a\vila się cudami; późnie1' >OttWo'\, 'iła tam za-
1-::on Bazylianek, pod opieką Giaw $w. Piusa IX, 

·:k tóry szano-wat i mHo\\·al ś'viętą męczennicę. 
Nicdość na t~n1: car Mik~J.fti Ehca~· rias znic

' •chęcić do Ojca św., zaczął rO~fnaszat, że Ojciec 
· 'ś'W'. · potępi? powstanie Listo~paao\\re. Rył to 
t~Hsz , bo przecież sami~ biskupi btogostawili. po
·"Yr.S~alJc,orn; : lecz car się o-dwoty\vał na odezwę 
Cf1:zego rźa' XVI do biskupów polskich, w której 
im ·zaleca::·.Qiciec św., · aby.., na.kaZY·\v,ali. Polak·om 
spokój i cfer'pliw>O ść. póki · ~fę ·s1ti'til ·1Pan Bóg nad 
nimf ni~,, :?,iprtuje; claV\:ał hił . :t~ · ;r~.~tę, ojco\\~ską. 
aby W.$i.e r:~prszcgo ucisku nit; : Ś.~,iągąę·li. Tę ode
zwę car - sfałsw'\vał, a Polac~u 0szuk~n1.i, jątrzyli 
się i· ·traei.il ·:\ ofność do Ojca s'ivt . ch-ociaż i ~-l.mi 
'\Vinni '.'byft ·:v.; tern, że nic dOt1 ;0Siłf !fyó Synow·sku 
Ojcu św. o w·szystkiem. Do·pierą -vv kilka lat PO·
tem wyjaśniła s i ę prawda: •· 1ned·y -~general Wta
dys!a " - Zamoyski, który takze ... dO powstania na
leżał. pojecha-i do I(zymu i otrzymał audyenc.yę 
11 Oj c~ . św .. - Gtzegórz XVI z.e tza,m·i \\" oczach 

. zape\Y l1iat _ generała, ~c n1e,tt1~Q';;: gi~)?P,.~~'P1_t po: 
wsta11 :a, al.e nawet Jlle z.gamt : Polal\O;W~ .· Ze zas 
Mosk~ł l c zabraniali biskupom.naszym wszelkich 
stosnnków~, . z Ojcem Ś\V., i tyl·ko tajemnie mogli 
s~ę z nhn · porozumie\1.rać, dlat geti~rałówi Hst do 
bisk11pa podlaski.e-go, Gutkowskieg.o. 

Po"v,oli wszystko się u'~pakaijal<r, , śledzt-wa 
tylko nie ustawa ty i \\· ysyłki na 'Sybir, skoro 
naJlżejsze bylo podejrzeqie. Na;w~t. niewias,ty, nie 
licząc tych Polakó\\-, które same dobrowolnie 
mężom tO\:~; ·arzyszyły, pędzono w ·{ dalekic \\·y

gnanie. Pani Ewa Felit'lska, matka ks. arcybi
'skup.a warszawskiego, który lat. 20 przeżyt na 
wygnaniu -..v Jaro-sławiu nad \Vo!gą1 przezacna 
Polka. \Viele lat na Syberjri spędzila. lVlajątek 
takich wygnaflców i -emjgrantów, którzy za 
grani-c.ą nędzę cierpieli, rząd z:abieral dla siebie. 

Niektórzy z emigrantów p-rzybywali do Po
zna(lskie i do Galicyi, żeby naród znowu do po-
wstania pobudzić, chDciaź po tyiu nieszczęśli
wych pró-bach, by-o to narażać go na zgubę. · 
Bez w1cjska1 bez niczyjej pomocy, - a przecież 
znaleźli się tacy, co chwycili za bt'Oń. Tak się 
stało w roku 1.846 ... Poruszyły slę młastą polskie. 
szczególnie 1\rfakóv.-'. Poznań'. a tu i ówdzie 

szlachta się z niemi łączyia. Sk{)-rzystali z te~:o 
h1dzrc zlej \VO!i, przckupy\.\·a.li w·tośdan i pod
burzali ich na panó'\v. Lud pwsty dał się onl'a
rnić, us.łuch~l tych szata(lskich namó'v i począ1 
mordo·wać panów w Galicyi ~ co zostało na
Z\Yane ,.rzezią galicyjską". 

Za tak straszną zb.rodnię spadła też na lud 
ciężka kara Boża: g lód, choroby - a nadewszY
stko zgryzoty sumienia, kiedy ten szat przemi
n~if. Zestal im Bóg wtedy ,,. miłosierdziu swo
jem Anioła. żeby ich na dobrą napro-" ·adz.it dro
gę. Tym anlołem byl ks. l(arol Antoniew-icz Je
zuita. który z misyą wszystkie wsie obchodził, 
na,voly\vat do pvkuty, spowiadar, nawracal -
to czynili i inni kapłani. Pan Bóg też błogosra
\VH jego apostolskiej pracy: stowo jego jak grom 
krzuszyto, jak balsam koiło i na'\vracalo do Bo-
ga te biedne dusze zbfąkane. 

\V skutek zaś tych ruchów re\\·olucyjnych w 
Oalicy i' i w Pozna(lskiem, wklu obywateli tak z 
miasta jak ze wsi zostało uwięzionych; Krakó\V 
zaś. doqd' miasto woln-e. zajęty zosta przez Au
stryakó\v w r. 1846. Kiedy w dwa lata potem 
we wszystkich paf1stwach europejskich ludy do
magaly się \Viększych S\\.·obód j przeciw wł-a
snym, prawym rządom powsta waly - chcieli i 
Polacy upomnieć się o S\V·oje słuszne pra\va u 
rządów, im narzuconych. Jakoż poczyniono im 
obietnice \\ Austryi i w Pntsiech. \nęzmo'\v 
narod-owe. Lecz sk{)l"O się Polacy żwawo do 
wypuszcz·on-o. poz.walono nawet tworzyć pulkj 
tego zabierali, zlękli się niemcy tych objawów 
narodowych i Uumić je poczęli. vV Prusiech 
pokonawszy garstki -ochotników, przypuścili po
tem Polaków d>O pewnych swobód, do udziału ·w 
sejmach. W Galkyi Austryacy L '\VÓ\V i Kraków 
bombardowali. Zyl wtedy jeszcze i mieszkał 
w Krakowie jenerał Chłopicki. W chwili bom
bard:ow"ania staJ caly szereg mlodzi·eży na ryn
kn; spostrzegł ienerai, że dzialo właśnie w tę 
stronę mierzyło - Zakomenderował niezwło
cznie: ,.MlDdzież w bok!" - \\r sam czas, bo 
gdy padl strzał armatni. pokazało się, że cały 
ten szereg by{by był zniesiony, gdyby nie przy
tonmość jenerała. Wdzię-cznie też odtąd I(ra
kó\v mu ten czyn pamięta. Ucisk byl' \Vtedy p.od 
Austryą wielki. żadnych nam obietnic nie do-. 
trzymano. a podatkami 'niszczono. kraj. Dopiero 
teraźniejszy cesarz r~ranciszek Józef. mimo opo
ru ministróvv·, nadal Folakom własny rząd pol
ski, z nami,estnikiem Polakietn we Lwowie; wol
no tam uczyć się w szkolach po polsku i radzić 
na ·w-łasnych sejmach - sło-wem. lepszym się 
dla nas vkazal. niż '\\"szyscy dotąd. 

Pod M.oskwą tymczasem, następca Mika
faja, syn jego Alcxander II, zmniejszył nieco 
ucisk, a to z tej przyczyny, że JJO wojnie tak 
zwanej Krymskiej r. 1856, między Moskwą a 
Turcyą, którą wsp i erały francya i Anglia, car 
:zwyciężony rnusiaJ przyrzec pewne ulgi Pola
kom. - Prześladowanie ni-eco ucichło - po ... 
zwolono Polakóm za\\"iązać Towarzystwo rol
nicze dla poprawy gospodarshva. Założycielem 
i p·ierwszym prezesem tego Towarzystwa byl 
zacny mąż, Andrzej Zamoyski, rodzony brat ge
nera-ła \<Vładysła\v"a. Na zjazdach swoich radzili 
oni nietylko o rołnictwie, lecz również D pole
pszeniu doli włościan, o ich oświeceninr a na
koniec i o ich tl\daszczeniu. \Vszystkie te pra
ce byly spełnieniem postanowie(J Konstytucyi 
3·go maja. \Vszystko to było solą w oku Mo
skalom i czekali tylko ~ pory, aby temu koniec 
po.tożyć, co mogto dźwign~lć Polskę. Vv r. 1860 
odbylo się w vVarszawie nabożeflstwo za po
ległych w powstcrniu 29 listopada i drugie w ro
CZ1J.icę bitwy GrochDwslde_i. Wtedy wojsko u
derzyło na procesyą i pięć osób bezbronnych 
poległo. Odtąd poczęły się napaści na kościoły, 
Moskale je bez-cześcili, jątrząc wciąż ludność na 
różne sposoby. Za wpiywern margr. Aleksan
dra WieJopolskiego, ministra, poczyni{ car 
·\vprawd.zle ustępstwa, lecz. te nk · wstrzymały 
pędu wypadków. Rozwiązane zDstalo Tow1l.
rzyst'wu nołnicze, hr. Zamoyski wygnany. Na ... 
reszcie dopełniła miary branka do wojska~ która : 
wywofa,ta nowe powstanie r. 1863, nie tak po
wszechne }ok poprzednit; ale stokroć gorsze \V 

sknt:kach. bo pochtonęto \\.-" tysiącznych utar. 
czkach najsz1achetn1ejsze ofiary i \\-yda .ło ca.te 
Krółesn,·o i zabrane prowincye na pastwę prze
śladnv:ania, za wiarę i ojczyznę. Prześlad.owa
nle to trwało od 1at 30 niemal dotąd. 

Podobne prześladowanie zaczęło sic: pod 
rządem pruskini od' r. 1870 bez żadnego z naszei 
strcuy po'\vodu. Poczęto przede\\ szystkiem 

gnębić 'Wiarę naszą. kościół, duchowieńst\\ 
zakony, - wreszcie niewinną ludność z wtasn 
"vypędzano ziemi. puszczając na życie żebracz 
\V tułactwie tysiące ludzi. ruberl 

C.ierpienia to wielkie, bezmierne, które z '·ietn. 
simy - ale praca nad sobą, żeby z te z, IJOśr' ptac 
nas ·wykorzenić, jeszcze zbyt sJaba ~ a 11a. cani.a 
Bóg czeka ze zmHowaniem swojetn~.. rzysi 
~~~~~~=:!:=:=~=~====~b~~r ni 

Ziemie polskie. g~~ 
Z Prus Zachodnich. Warmii i Maar, 

Brodnica. folwark M. Leśno pod Bołeszy u. z 
nem, który od dawnych lat, bo przeszło lat . 
by1 w rękach niemieckich, przeszedł teraz ł1a ·ze~~ 
własność p. Zielaznego, Połaka. Nowemu na. ·z~s~ 
bywcy "Szczęść Boże!" .k

1,c • 
Brusy. Podczas młócenia zboża · 'dotkn 101~ 

się p. Sikorski reką trybów maszyny, która ma enci 
urwafa wielki palec lewej ręki. Pan S. omdlatr . 
ból n u. . . . : ! 

Olsztyn. Dnia 10 bm. zastal kościółek, wy. -~ 1 

budmvany na stacyi misyjnej w Kolszen, przez ~- 51 
ks. dziekana Romaima z Reszla w ot-oczeniu t l

10 

innych księŻ1" poświęcony. ś' 
- Najprzewielebniejszy ks. Biskup warmiń 1 ~~11 

k. d · 1·1 · d · 1 k r s 'D" s 1 u z1e 1 w 111e ZJe ę rano. \V' ·ap 1cy zem we 
beków tumu frombo-rskiego klerykom· .Otonov.i \ b 
PuHna, Franciszkowi Bjernatowi i Alfonso"i'0 

' 

Wardeckiemu święceii na subctyakonów. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Skoki. 0\\·czarz Koztowskr z Potrzanowa .róm 

kupit od gDsp-odarza Bochyńskiego ze Slawky' 
tegoż gospodarstwo za 4050 marek. · :hen 

Miłosław. Gościnny Eichhorst w Chlebowie K. 11 
sprzed~ł sw:oją własność za 38 000 marek gospo. 
darzowi Andrzeje,vskiemu z Czeszewa. wis 

Poznań. Zatarg między rodzinami hrhr. 
K wileckich szczęśliwie 7.rOstal zakołlczv.ny PfY· 1ra r 
watnym listem p. hr. Mieczystawa J(wileckiego, Jn t 
w którym tenże przeprosir hr. Izę \Vęsiersko- wv 
I(wilecką. oraz osoby w procesie zawikłane, · 
poddając się wyrokowi z 25 listopada rb. nry 

Ze .. ślązka . czyli Starej rot~ki .. na g 

Zmiany w duchowieflstwie. Przen_iesieni 111 ,, 

zostali: Ks. kap. 'Ryszard Sofko z Dobr{Jdzienia cv 
jako I kap. do Siemianowic; - ks. kap. franci· ;y.t 

szek Buchta z Siemianowic jako kap. do Dobro- 11 iG ż 
dzi nia. 

Rybnik. Tutejszy ks. kapelan Smykal!a nne 
został przeniesiony jako kurat11s do Finsterw~· rr 
de na Dolnych Łużycach (na Dolnym Słązku~ · 
Obecnie jednal< ks: kardynał rozporządzenie lo 1ic 

cofnąt. wskutek czego ks. kap. Smykalla. pozo- 11~ 
stanie nadal na swem stanowisku w Rybniku. bic 

Szarłej. Nieszczęściu ulegl górnik Ema· 
nuel Operskalski z R.adzio-nkowa. na kopalni No- siG 
wej Heleny w ubiegły czwartek w:ieczorem o~ 
godzinie. Przy napełnianiu drugiej już ·dziurY 
dynamitem, wpuszczona d ruga patrona w dziun 
wywierc'Oną, nagle eksplodowała. Trzecią · pa· 
tronę zaprawi~ną lontern z kap:iszonem, natra:, Br 
fiono obok nieszczęśliwego. EksplodującY naboi ksi 
poranil go w okropny sposób. Patmny te dyna· 
mitowe miay być podobne nieco namarzniet~. rac 
żar po nim i wspólcz.ucie mu wyrażali praWI. bo 
\\~szyscy współkoledzy, gdyż był dobcYrn 1 

wz.orowym górnikiem. Wił 
Świętochłowice. W kopalni MatyldY. ur· str 

wata się w piątek po potudniu bryła węgła i za· Tr 
biła górnika foh1:arcznegD. Zabity byi żonat· nie 
tym. 

Wiadomości ze świafa. ~ . 
, n11 

Lwów. Prof. Rydygier stanowczo od!tl ~r 
wH przyjęcia katedry chirurgii w Uni.\versyte·' sp 
cie czeskim \\' Pradze, upe\vnhvszy się -p~przt ni 
dnio w sferach mian}dajny:ch ,że urządzente k. i , 
niki chirurgicznej przy Uniwersytecie LW01' ,1 · 

ski m jest post~now.i·one. . , · '.1 
. , t _· 

Z Abisynłt Negus Menellk wyd~t . f<?~k~ll 
na którego mocy podłegają wygnaniu z, A?1~~ 
wszyscy krajowcy, nayróceni na, katoJ.n;~ 
poprzednio należący d·o miejscowego wg: e' 

dniego t(ośdoła chrześciaJ1sk.i. e. go, jako pan. u!ą~l . 6° 
go. \Vladon1ość ta sprawia przykre W'f'a~e ę 
na Stoficy Apost,otskiej, ternbardzieL że he~ 

, katolikó-w w Abisynii w ostatnich czasach pO' ~ 
częła się zwiększać. 

Z Rosyi. Do ,.Nowoje \;vramia'~ do?·O~~~ 1\ 

Astrabadu, ze PTZY zakttidanru ·l'ersktch .. ~~1 .. sil' {1 b . , • ' 1h 
cyi celnych na granicy rosyj'sloo-!)erskre'! l 



1st)!;-.."""' hlY krwav\re zatargi między perskimi urzę
nt»Jckami celnymi Cł. T~ rkm~t~czykam~ przyczem 

!a:l!t~nlegli jeden perskr of1cer 1 Jeden k~z.ak. Skoro 
czt ~'bernator Astrabadu przybył z licznem \\'Oł

~ Zllfl. 
1

,

0 
m chano\\if.! turkmet1scy obja\\"iłi gotowość 

JOśr' ~~a~enia ogółem 50 000 tomanó\\· odszkodo
·~ ~'ania. Ale gd?' gub~rnator. v\ięc~j .ządat, po

na~ nrsięgli, że me złozą brDni, dopokt guberna
~ r. nic będ~ie z'orony z urzędu. Nastąpi sze

;~ 110wyc? kn,·awych starć z wielkimi .strata~H 
obyd\\·och stronach. Wedlug ostatnich wm

aar, · ~ności pobite wojsko cofnęło się do Astraba-

leSly ·u. z Watykanu. Zarząd Swiętopictrza, na ży
lat ~zenie Ojca św. postanowił wycofać większą 
az tta ·zęść kapitaów, lokowanych w bankach angiel-

na.~ich, wynoszącą okok) dwudziesctu milio11ów 
PrÓ\V, i uloko_ \.;vać je w nowej 3 i pó~ procent 

>tkn''" .. , encie ,,doskleJ. 
·a llll z Prancyi. ,,Figaro" dowiaduje się, że mic:
dlatz~Y rządami francuskim a hiszpańskim toczą 

ię układy. w sprawie podróży króła Alfonsa 
• Wy h Paryża. Podróż nastąpi pra \\·do podobnie 
prze riosną. 
.iu l z Turcyi. z Carogrodu nadchodzi \\'iado-

.. 1 :~ść . że cholera \\" Karbelah szerzy sję g\v·:: ł-
rmln ,0\rnie. W cdu g najświeższych danych • L\ tv~ 
,zem .. 1ycwych zachorowało dnia 12 grudnia .?19 o
no~: ,ób, umarło 176. 
ISO"l • .•. -·-·~a 

Z różnych stron. 
Bvchum. \V kopalni ,,Konstantin'' zostali 3 

10~'a_,omicy zasypani i ·odnieśli znaczne rany. 
WICy Ueberruhr. W kopalni Burgardt · i 1(6H·· 

:hen zasypani Burgardt ZDstaf zaraz 7.abity, a 
owie;. 1,ma:rl skutkiem odniesionych ran. 
rspo. Kolonia. Przędzalnię przy Rade rbcrg-stL 

llliszczył pożar. 
1rbr, Hombruch. Zatrudniony u p. Bcimdkkc śli
P-TY·1:iarz Dra,,·ifJski został przy składaniu kamienia 
ego, do t.oczenia tak zgnieciony, iż nicba\\'Clll ducha 
sko- "yzion~!. 
ane, Hamm. ~ Prokuratorya wyznaczyła za wy-

.rycie. mord~rcy żandarma Raczyka 600 marek 
1agrody. 

. Dortmund. Podczas wyhorów do parlamen-
;i~11 w \\'Y\\·ołali tu niemcy wirlkie b11 rdy, tak, iż po
~~~ 'Ya była zmuszoną użyć broni siecznej. Biorą
nc~ .)'udział w burdach zostali skazani na kary pie
Jro- .IIGżne aż do 200 marek. 

W Laurahucie na Górnym Sl,tZK11 za podo
:al!a one ~l 'ykroczenie skazano Polakó.w na dtugic ka
j/al· ry WiGzicnnc. 
kul Eickeł. Pewna roclzi11a przcprO\\·adzała siG 

to \iG 7 Rohlinghausen do Eickla. Syn usiadł na 
'zo- 11ozie na mcbłe. Meble spadły i syn rozbił so-

bie czaszkę. 
rna· Bertin. Spis lud-no-ści \Y Prusach odbędzie 
~~~.~l grudnia 1905 roku. 

Ut'Y 

u n Ostałnie . wiadomości. 
pa· R. a ty s b o n a. Pm~ar zniszczył młyn 
~: Bruckmi.iht. W płomieniach znalazł śmi-erć 
tbOI książkowy przedsiębiorstwa. 
"t' M e l b o u r n e. W Australii przy wybo
e ~· rach do parlamentu związkowego kandydaci ro
Wl. botników zustali bardzo licznie wvbrani. 

Konstanty n o p o l. Przy kapinowie w 
Wilajecie Uesbueb przyszło do starcia między 

1
;: straż~ wojskową a powstańcami macedońs1dmi. 
'1. T.rzeJ Macedończycy zostali zabici, 6 wzięto do 
a n1ewttłt 

: ~~-==~~~~~~!!!!!!:~==~==~~~~ 

J 
OD REDAKCYJ. , 

Na kilka stron. Na projekt nt\\ orzcnia ko
lilJtetu to\.\·arzyst\v dla \Vestfclii, Nadrenii i 

te ~rr.yleglych PfO\\·incyi gcdzimy siQ i chętnie 
z~ ~Prawą tą SiG 7..ajmiemy. Zdan:c. że z 11'-·dina 
t~· 111

<: lllożn.a rządzić to\\;arzyst\\ ~i mi \\. \Ąi csthlii 
~·· ~1 ~ad reJ: i i, li\Vażamy ia ·słuszne. Pośmiertne 

3 PłacaJą nie.mal wszystkie nasze t0warzvstw2 .. 
!Z"""!!!-= - .. . 

n 
~ 

d Annen. 

t~· nosć 0:0 CZ\\.·ar_tku do niedzi-e-li potudnia jest tu sposob· 
u bęct . _spowtedzi św. Nabożeństwo z kazaniem od-
. ZJe stę w niedzielę o godz. % 12 przed pol. 

0 . "ReckUnghausen. 
O' ~eekt'd soh bot~· Jest sposobuość do spowiedzi św. w 

1 t1~ ausell. 

S Courl. 
1~ l\ructuf<"sobt~~ d<_lJ spowiedzi św. jest o.d 16 do 23 
, będzie a. 

1
\Vk. ll1edz1ełę 20 ~dnia o g-odz. 35~ po pot 

l. • Po s t.e nabo·żefistwb·. 

W I A~ U S P O L S K l. 

Towarz two <w. ,,\arcin~ w Kirchłin<łe 
donosi swrm cztonkcm, ii. zas11ę~a \\' Ho~u %ona 
członka nasze<J;o 

śo. 1(. G R. Z E LI( A 
we wtorek Q ~odz. 9 \\·icczort:m. Pog-rzch odbedzie 
się \\. sobotę o ~o<lz .. 3 po pol. Uprasza sit: szan. 
członkó\\-, aby się puuktu:1lnie st<.t\dli. O liczny udzial 
p rosi Z a r z a d. 

Towarzystwo św. \Valeut~o w \\'anne. 
\\ soboi:ę dnia 26 ~rudnia o godz. r ~4 po poL od

bQdzic się miesięczne posiedzenie. Najprzód bę<lzie 
pJacenie miesięczne. Potcm o ~udz. ~ po pot. odbę
dzie się koncert i dzieleniem się nptatkiern i ~wia
zdl.;ą. Będzie ode~rany teatr p. t.: ,.franciszek Kar~ 
rara'". Cztonko\\ie 11aszcg-o to\\'Ur.ystwa maió~ wstęp 
wolny, a nieczłonkowie pbcą wstępnego 60 fen., Za
r~l.zem prosimr sza11. czlonkt'l\\. ażeby się licznie zgro
madzili ze swymi żonami i d7iatkami, aiebrśm.r si<,; 
mogli wspólnie zaba\\ i6 i sobie nasz(! polskie picśni 
na Boże Narodzenie zaśpie\\ ać. O liczny ucJ..daJ 
czUJi ków prosi ~ Z a rząd. 

Uwaga. Zarazem pod~~Je towarzystwo św. Wa
lentego w \Vanne S\\'C!ll cz.lollkorn uo wiadomo..;ci, iż 
\\' razie choroby, albo w r~lzk pogrzl:hu. ażeby si~ 
czl'onko\vie zara'l. zgłosili do prZC\\·octniczące~o . 
\Vszelkie listy tycz<)ce sit; n<l.Sze~o towarzystwa pro
simy przesłać do prze\\·odniclącego Mich:tfa Pie
trowskicgo w \\ anne. ul. StOckstr. nr. 14a, albo do 
sekretarza .lakóba Krrsthowiaka '' \\ anne, ulica 
Stocl\str. nr. Ib. 

Towarzystwo .<w. S1c1.epana w Bismarck 
d.nnosi sw-vm czfonkmn. iż ,,. niedzielę dnia 20 b. 111. 
o f!(xlz. 7, pr,~ystępuje to,,·ar;rshnl \\ sp(llnic do l(o
ll!llllii św. Człouknwie \\·inni się j<l\.: n<łilicznie.i sta
wić w czapkach i oznakach. 

·------
Towarzystwo św. C1esława w Bulmke 

donosi S\\.\'111 cz~onkotn, ii. te~oroczną. gwiazdkę bc
clzicnJ}' olicho{łt.ili \\ dru~ie świQto dnia ?6 grudnia. 
Pncz<! tek u rocZ\Stości n ~odzinie :; po pot Podczas 
L'roct:vstości hcclzic śpie\\-alw. picśt't na Boże Narodze
nie. cłalei będzie mzcbna ~nvia.zdka, śpiew dzieci, oraz 
tentr p. t.: .,Wet za \\ •~t"' . N<t 7.nko!'Jczcnie bQdzte 
w.kżc śpie\vana pieśt'l k,i;cielna. O licwc i punktuat-
liC stnwic11ic sie czlott~<J\\' prosi Z a r r. ą d. 
--------·----··--···--·---· ·----
To\varzvsh.vo Serca .lc7.Usowego w Recklinghausen 
ci.onosi S\\\' llt cz(onkom oraz Rollakom w okoticy, iż 
w sobotc ·cl.11 ia 19 i w nicdzielę 20 jest ksiądz pol<;ki, 
ldórv bGdzie sl11c\18l spowiedzi św. Ze sposobności 
nieci1 każdy skorzyst:1. lh·iauamia sit; zarazem 
c;~.l·opków, iż ~(\\·iaz<lka tr)\\'lHzystw:~. jest \\' dntg-ic 
Ś\\ ięto o Rodz. -i po pot. Uprasza się o liczne zebra-
nie. Z a r z <l <l -----------------·----

Towarzystwo św. Piotra l Pawła w Marten 
cln110Si S\\·ni1 cz!rn!lwm, il \\ ' nicdzielę 20 ~rmlnia od
ł;Gdzie siG. roczne \Vałne zebn11tie i nh(n _11mn·~.o Z<l

rzadn o ~:odz .. 3 po p•)L na sali p. Kortc. Zebranie Z~l
rzadu i 1:C\\ izn(Ó\\' k<lSY odhQJzie się goJzin~ prędzej, 
tj. o godz. 2 po poL Cz!'nnkowic, którzy zalc~aj~ 
z skladki.l miesięcwa. \YiPni siG " ·sz:rscy jak .Jeden sta
\vić, aby siG z sktaclck w tem rc.)ku uskut~cznić. 

Uwa2a. UprasJ,aTll wszystkH.:h rodako\\· w M~r
tcn zo.1nieszkującrch. h tt'>rzr nic S<l w towarzrst'" Je. 
a mieli hr chQć dać si~ wpisać do yaszc~o. towarzy
st•:\-:' .. <~br przvbyli 11a 11~1Sze zcbnuuc. O ltcwy n<..lz1ai 
w zehra11ił! jak cztn1tkó\\ · tak i gości uprasza 

ł'r. Snela, scluetarz. 
-------iAcz~-o s c! -------· 

Towarzvstwo 2;111111. "SOI{ół" w I<ottenbur~tt 
donosi sz:111.' drtlf1om. ii. \\ ' 1ticdr.kłę cłnia .?O ~rtl(ifli :' 
odbędzie się w lokalu posiedzc(t p. Yicrl_tausa o go~!. 
3 po pot. zebranie miesięczne. na ~t~r~ SIG_ wsz~·st~oc~l 
druhów najuprze,indcj zaprasza. Cmscte tlllk wtd~l:llll, 
a s%'czeg-ólnie ci, którzy siG na drtl~ó:, - ~cchcą dac za-
pisać. \Vażne sprawy S<l do ontO\\'lCI1!a., . 

Czo.fctn! \\ ydzwr. 

--Towa~zvstwo ~imn .•• Sokół" w Ałtenessen 
donosi szan. cz{onkOlll oraz Z\\"O]Cllllil<Om gin11_1ast~ki, 
iż nasze zebr~ nie odbędzie siG " . orzysztą .. u.JedzJ.elc 
20 ~Zrlldtlia IW wielkiej s~1li p. Saala (przy kosr.1.cle s:'. 
.J;u13 ) i to już o ~odz. lO z rana, z PO.\\ odu, l Z \\ t_n-
11em c:-:;asie niema sali wol11ei. A \VIęc DruchO\nc. 
n·chlo 11~1 l!OQ."i, <~br obo\Vinki nic.tylko t~\\ arz.ystw:t. 
a·lc i inne ·,vypeł11ić. O licznr udz1ał pros', .. ·, 

C;;;olern! \\_·~-~zJal_. _ 
T owarz) stwo św. Barhary w Obe~hausen . 

cto 11 nsi S\\ Yli1. e:t.łPnkn·.J. i :i. \\' nit'd7ictG l
1Jl'a ~ grndnm 

pr7.) st<·pul.::lliY \\ Spi)!llic J<: f(o_il,.llllii ŚW. 1'.1110 O ~od'· 
'~s Sposolmoś~ do spo\\ 1edz1 s\\·. w snbotQ o ~.:o ł;;. 

.;_~ -~·0 po.f. · i w niechicl G rano o l!r.K!':. 6. \\ tc~t sani 
dzic(1 p'rzypada naboi.et'tstwo po~skte_ z. kazarue111. 1

) 

godŻ. Y.i -1 po pot Po n;~hoie(JSt\\'IC rmcs~~cr-~tc zebr,t_: 
;,ic. o liczn:r udzi~d czł01:ków_ \\·c wspolneJ Kor!1ttl111 
S··w i w polskie t n n<~ hoi:cnst\\·lc. oraz w zebra mu u-
. · · .· . · Za rztJ.d.. 
prZCJlllle pi~SI ---------~· 

Towarzystwo św. Barban' z Ann~n 
daje dtt wiadomości S\\ oirn clłonkom . 1 Rodakom 

~~n;ieszkatym w Annen. i:i. ks!ądz polskt przeb~·,:·a . 
od c7wartku do nicdzieli połudma w An1:cn do sluc.ha-

. ··ed''l. s~,\.. a !1abo7:ct1stwo polskie z h:azamcrn 
!11Cl SPO\\ l ,, •• · lk' b · . 

d · i się w nicdziciG zaraz po w1e 'll_n ~.~a O'lCn· . 
ot . D~ aw zect po'ttdrti•'lll o pól do chnraastc1. Zaralcm s w t e p r A . ' V • • · b , d · · , -
or.najmia się ał'unkom. J.i\ J:rwtazd!.;a od e :r.rc s~: :\ 
pierwsr.e święto Bo.żc9:o :--l~ro.dz~m~ Y .sxo~z . .1. P'.':>
cr.v1n zapras1.amy serde.cz~ue czfonko.\\,;, 1~1 ~mr~!a-

.- lak nailic7lliejs7.r udzrał w nahozeust\\:le 1 ~''~a~ 
tut 

0 
J< • Z a r z ą d. zucv. 

To,varz' ·two 'w. taui:ława w Herne 
d 11 i ..1..a11. ~Żlonkom. i.e w ni ·Jzi lę 20 b. m. jest ze
bra!li u p .. u_slnluma na _gómej ali. .lak najlkz
ni~_·j zy udział .it:st puż~1dany. Oościc mile widziani. 

Z a r z ~1 d. 
~---·--------· ---- __ ,.._ --

Koło "piewu ,.Moniuszko" w Hilllen 
donosi S\\TITI członkom ,iż w nicdzielę dnia 20 rudnia 
oJhcdzk się nadzwyczajne zebranie o ~odz. G \\1 -~zo
rc:tn. Ba rdzo siG UtHasza ws1,ystkich c7.lonków o nai
li.:zniejszc stuwienic sit;. bo mamy bardzo ważne spra
wy do zaiat\Yicnia. _o _li.:.::~n):.._u~1:~~?.si Zarz<ld. 

Towarz.fstwo św. ,\łichała w Bruchu 
odhcd:t.it S\\ c miesięczne zebranic \V niedzielę dnia 20 
OrudPia o ~odz. J po poJ. O liczne i punktmiłue sta-
wienie ię w zystkkh cr.Jonktl\\' prosi Zarząd. 

Uwaga. Posil'dzcnie 7.arZ<ldU odhcdzie się iak 
Z\\Tklc. O punktualne sta\\'ieuic wszystkich ciJon-
!.;ó\\' __ :zar;qdu prosi·--··------- ~!~~\·~iczą.cy._ 

Bractwo Róż;uka św. w Schonnebeck 
podaje S\\ ym człoJ!Imm do wiadomości. iż w niedzie
lę dnia 21) grudnia po pot. o !4odz. 4 odbędzie sie na
bożcJistwo rói.a~kowe z \Vystawieniem Najświętsze
~o Sakramentu i zmiana tajemnic. O liczny udzial 
Braci i Sióstr i \\ szystkich Rodaków i Rodaczek u-
prasza Nndzelator. 

-·---·- .... ··-· --·--·-- -... ~-----· ...... --- .. -~- __ ....... 
Naboże1istwo polskie w Courł. 

Ksiadz polski przcby\\ n tu w Courl od 16 grudnia 
dn ?:5 r~rllllnia. \Y niedzielę .?0 bm. będzie polskie na
boi.ct'tsh\ o o godz. 31

2 po poL Ro<lacy powinni ko
rz~-swć r. tej okazyi~ ~dyż teraz z pewnością dtu~o nie 
dosta11iemy księd;,a polskic~o. Czroukowic Tow. 
św. Michab \\ Hussen, oraz członkowie TO\\. św. 
St~ulisła\\'a '' Courl winlli wszyscy przystąpić do 
Stołu Pa!1skicgo, ażeby pokazać, że częściej pra~nie
my kaptaua polskiego, ~llyż w nas7.ei parafii Jest \Yiel· 
ka liczba zamicszkar, cli PoJaków. 

\Vydzia~ R ściclny. 

Baczilość Hochlarmar.k. 
lhielimy się '" iadomością z sza11. Rodakami, iż 

dnia s listopada zostało zatoi.ont: Koto śpiewackie pod 
lW.7.\\ <l .. I~Ma Leśna", do którcg-rf na nicdzieiG 20 gra
dnia o godz. 4 sza11. czronków sie zaprasza i wszy
stkich mitośników ~pic\\ n i Rodakó\v. Pokażmy ko
chani Rodacy, iż cl!ccmy, ażchy polska pieśr't istniala, 
<~ więc wszyscy do dziela, niechaj polska pieśft ()
brzmieVv<l. Czcś0 polskieJ pieśui. Do zarządu zostali 
wybrani Jwstępui<-tCY pp.: Kasper Ma tuszczak orze
wodniczqcym. \\' <nnzyu RataJczak zast., Kazimierz 
Zgóreck.i sekr., .lali łiudy zast., Emanuel Zaremba 
kasycrcm. Piotr Oubau bibliotekarzem, \Valcnty Kai
czrk la" 11ikiem. Wojciech Kac;~,marck fawniklclll, 

~·---·~----·- ... ·-·" ·-· ........... _.._ .. ..., ___ ,., ______ ,_ .......... ~ .---........_~ .. 

11 
Stano\\'1Jem Rodakom z Bochum i okolicv dol!o

S'l.<;, i.e ot\\ orzrtcm \\ Bocltum .,f(<Jiscr fr.ie<.ldch
platz" nr. 2. niedaleko klasztornego kościota 

interes goJa~··ski i fryzyerski. 
. Rwanie zębów, leczenie, czyszczenie i zatruwa

n•e h?łącrch zębów l':a pomoca środkó,,· PC\\ 11rch i 
\\Tprob(~\\·<wrch._ Szauowuetn Towarzystwom pole-
cam mą1~1 wypwyc7.nlnią peruk tcatralJJ)"Ch. Polt;;-. 
ca111 ta~i.e m~)j skład cyg-ar i papicroSÓ\\. Doh1y to
\1 <ł r. ~kora 1 rzetelna obsługa. -

Julian Sibiłski. 

-----------------~-
'. BACZNOśC JłODAcY7' -~ 

. ~za n. f~ odakom w Wanne i okoli<:}· d l s z .. 
nJcdawno zafoi.vtc111 • A:;, IZ 

,skład kolonia n}!,,· · 
przeto ' 11 · się , do "s,·/alJdOlJt~rk~l .sl \ ~dlzJc możno.\\ s:q:, tko dosta<.:, co 

•\ . . o oma 11e~o lt(.{lczy D 1 · 1 ~ta hgwlaL~k~ \vielka ilość orze~iló~ wi!I~Jicfo .ecam 
_yc •-takz~ Jabłka, oierniki różneJlo ~atunku ,:_'T mr
ze }' 11lOJcrn skfadzie merżna dostać CZ}'s.t :v pol~~: 
. ma ec, polskie powidła i ja O' h t· k. .. . J 

j{:rn sk.lad7,ic Job re odleżale ~Y~ ar~ ~~.Z::!a·~1· :"' 
1 
mo

~~erosy. Polecam daJe.i wielki \\;Ybór to: te. pa-
~~~~~.hr, ·talu:c szkarpetl<i dla mężczyzn, nf:~~t~ 
·l. ;. \że_br o<l ~" iazdki ciLtżo nowyc!J odbiorc6w • 5 •hiC, fJr z do sprzcdaię mt'> · t . - · . Z}-
d~)tych~7.as. - Przeto ,prnsz~ ~~~.r I~~VI~I~ _tanrej, jak 
CJe moJego m teresu Tyli· o - t l a O\\. o POpar-

M i k o l ~ • T ' 'ze c na polska usluga. 
\Vanne, Ji . t ~ J w a r d o w s k i 
_ ___ o_rs , tr. nr. 20, naprzeci\v· cm~ntarza kat. 

~..; Bac7110ść Rodacv w B ruchu, 
, zvn: l~odahoJn v. Bruciu, i okoUc : l 

bre perkJ c:r.envone i biat" ( :V po ccam do-
4 ·o · · ._ lllal!nurn bonum) 150 f t Po • m r., dobra march c\\' 100 f t· . nn · 

Joln~l br_ukie\\- 100 iuntó\\· po l 60 un ~wdpo l.8~ l!lr .• 
100 TUJJto"· po 120 ntr. '"'d ~ .nu.,. obra cwJkla 
t1 b . • · 1'a llllCJilam ze to\\·ar · t ? ry 1 wa~a rzetelna, 5!d\·ż niekt · · . 'n _ Jes. 
~~e przekonali jak ci h dl or~} ,,odaq sam 
Herne robią. ie s.przeda~; P~r~~ie~h~CJ ata~iet f~rm:r z· 
sem do 20 runtów \V' c t. • r~ UJe cza
przy zakupnie za~ ze ~ęzag,:t~~e~~m 0R~ako\\ '. ażeb~ p.ocf.tu~ tel:('o kuoo\\ ać, a nic na 'miechy agę m lecha L 

_J~ N R ŻE W l C Z, fełdstr. n~. HH -·-·- .... . 
SPRZEDAŻ! -----

. l Odh li lat dobrze istniejący sklad towaró\\· ko·•~ nta nvc . w dobrem pol · · lłU-
"' Recklin -Br · ozetllu, zaraz Przy kościele 
n l'- . g" uch. Jest pad bardzo korzystnemi ·"'ra-

~r l\<lmJ do Sr>rzecl~rcia z towarnmi łub te. ~-- , 
ro'' (:V\' 1 • ) z vt:7. to" a-. ~ teS7.. \~11/e ..,,. domu . - Oferty uprasza si 
nad~rła..; pod ltter<l 368. do Ekspedycri tejże 2:azety .. 



Nabożeństwo polskie. 
BecbullL 

W keściele klasztornym o ~odz. 11 p~ Mszy św. 
. .Nbywa się co niedzielę i świ~te kazanie polskie, jest 
'łakże śpiew polski. 

Hamme. 
Sposobność do spowiedzi Ś\C hędzie eJ soboty 

poludnia do poniedzial!<U. \V niedzielę po ~o.t. ł'elskie 
aabożeństwo z kazaniem. 

Recklinghausen. 
W sobotę 19 i w niedzielę 20 grudnia spo

soboość do spowiedzi. 
Bismarck. 

W niedzielę przyszlą 20 bm. będzie tu nabożel'l
stwo polskie z kazaniem o godz. 4 po pot Takż.e bę
dzie sposobność do spowiedzi św. od sob~y po po_l. 

Towarzystwo gimn. "Sokół" 11. w Oberhausen 
donosi szan. druhom, iż tegoroczna gwiazdka odbę
dzie się w trzecie święto, to jest w niedzielę dnia 27 
S!rudnia o godz. 4 po po.t. na sali p. Webr<l: przy uL. Du
isburskiej, na którą zapraszamy wszystktch druh~)'\ z 
iamiliami. DruhO\vie zalegający ze składkam Imłl=: 
sięczncmi \Vinni się z takowych uiścić przed rozpo
częciem gwiazdki, inaczej . nic mają. wstępu na . sa lę. 
Goście, którzy mają. ch c ć 1 wolę do na~~eg? gniazda 
przystąpić, mogą przybyć wraz z fanullami, a będą 
chętnie na druhów przyjęci. Rodacy! Chw~lebną 
jest idea Sokoła i dążność jego, przeto ~acnęc~m 
was wszystkich, którzy jeszcze do Sokof.a _me nalez}!
cie~ abyście raczyli podążyć \V szeregi Jego. Na 
'!Wiazdkę będzie muzyka koncertowa, wykonana 
przez kapelmistrza druha Podeszwę_ z Alstad~n. oraz 
przemó-wienia, śpiew. deklamacye .1 wo~ne Pł;-'·o dla 
wszystkich, którzy się będą na sali zna!d0\\·':1-c. Po
siedzenie odbędzie się o godz. 3 po poL O llczny u
dzial w gwiazdce oraz posiedzeniu uprzejmie ~rosi 

Gzolem! \~:>:~-~~-~:-
Towarzystwo św. Jerzego w Alstaden 

będzie odprawiaro gwiazdkę w pierwsze .śv, · i~to 26 
~rudnia. Początek o godz. 5 po pot. V/ ntedz1elę. 27 
1l:ru-dnia bę1izie odprawione nabożei1s~\\:o z. pol~kt~m 
kazaniem o godz. 4 po po.L Po nabozenstw1e mtestę
czne posiedzenie. Zaprasza się cztonkó\y. a?:.r się iak 
najliczmej zgromadzili, tak i też Rodaka:'· 1 Rodacz-
ki z calej okolicy Alstaden. Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Piotra w Steełe. 
Qw1azdka odbędzie się \V pien,·sze święto Boże

~o Narodzenia, na którą się szan. czlonkó~v zaprasz~. 
Baczność! Uprasza się szan. czlonkow. aby się 

z skladki miesięcznej uiścili, ponieważ czJ'onJ:owie nie 
wyplatni nie mogą brać udziału w gwiazdce. 

Zarząd. 
a.,zw:;;~""'".wf'I'~~J'l!!ll2W rt m= 
Towarzystwo Serca .Jezusowego w Iiamme 

donosi swym czlonkom, iż tinia 25 b. m. w pienvsze 
święto Bożego Narodzenia obchodzi nasze towarzy
stwo na sali pani Gosmann uroczystość g\Yiazdkową, 
na którą się wszystkich czJonków z ich rodzinami za
prasza. Z a r z ą_~ 

Towarzystwo "jedność" pod opieką św. Stanisława 
Biskupa w Essen. 

Niniejszem podaje szanownym czlonkom do \Via
domości, iż w pierwsze święto Bożego Narodzenia 
obchodzimy gwiazdkę na wielkiej sali pana Van de 
Loo przy Schtitzenbahnstr. 58 i to jak następuje: Po 
polodniu o godz. 3 jest nabożeństwo polskie w kośde
te św. Gertrudy, a następnie uroczystość gwiazdkowa 
tylko w gronie naszych czlonków, wyplatni czlonko
wie do novvego roku mają wstęp wolny. 

U w a g a : W niedzielę, dn'ia 20 grudnia po po
ludniu o godz. 3>--'2 odbędzie się zwyczajne zebranie, 
gdzie się mogą jeszcze czlonkowie uiścić z skladek 
miesięcznych i dać zapisać swoje dzieci na gwiazdkę 
kto jeszcze nie dal. O liczny udzial' czlonków się u-
prasza tak w gwiazdce jak i w zebraniu. Zarząd. 

Towarzystwo gimnastyczne "Sokół'' w Laar 
podaje sw.ym czlonkom do wiadomości, iż w niedzielę 
dnia 20 grudnia odbędzie się walne zebranie. na któ
rem będzie obór nowego wytlzialu i sprawa o roczni
cy. Uprasza się niewyptatnych czlonków, aby swe 
miesi~czne zaplacili i to przed zebraniem, w przeciw
nym razie tracą wszelkie prawa do Towarzystwa. 
\V drugie święto urządza Tow. gwiazdkę dla czlon
ków i l<:h familii. Będzie odegrany teatr i tak samo 
różne rozrywki, aby się wszyscy ucieszyli. W gwia
zdce mogą brać udzial tvlko czl'onkowie wyplatni i 
ich familie, Czo-łem! . Vl r d z i a l. 
-·--"':P.Qoo--f"-·~----~·------~-- . -

Baczność parafianie z Jankowa Zaleśuego. 
Upraszam wszystkich parafian z Jankowa Zale

śnego, aby się jak najliczniej stawili na zebranie, które 
siQ odbędzie dnia 20 grudnia o godz. 2 w Laar u p. 
Kuhr, ut. Kaiserstr. 106. Zwraca się uwagę, że bę
dzie obietanie chorągwi i zakmkzenie skladek. Do 
kumitetu jest wybrany Franciszek Iienig w Wetter 
rad Ruhrą. Kaiserstr. nr. 14. 

Za komitet: Teofil Marek. 

Tow. błog. Bronisławy w WierneJhausen 
donosi wszystkim członkom, iż w niedzielę dnia 
20 grudnia odbędzie się w tym ostatnie walne 
zebranie, na które każdy członek stawić się po
winien, ponie\.vaż przyjdą \.vażne sprawy na po
rządek dzienny i zarazem dołączam, aby każdy 
członek się uiścił ze swych składek, aby mógł 
być wpisany na nową listę na przyszły rok. O 
liczne przybycie prosi Z a r z ą d. 

l(oło śpiewu "Lutnia" w Lan~endreer. 
W niedzielę 20 grudnia odbędzie się walne zebra

sie w lokalu p. Kocha, przy dworcu, o godz. 4 po poc 
z powodu, iż są ważne sprawy do obradowania i obór 
zarządu. O lic7!1y udziaf prosi Z a r z a d. 

Szanownym Rodakom polecam mój 

wielki wy bór roZmaitych materyj 
~ ~ ~ na obrania, paleloty i spodnie, ttt m ~ 

które pod gwarancyą otlrabiać bąd<:. 
Dalej polecam '"e wielkim wyborze g·oto1ve ubrania, paleł.oty i 

spodnie, ciepłe żakiety, gacie, koszule, szkai"Jaety, r~lia.'\\·iczki, 
t~jzelki, krawaty, chustki, oraz wszystkie inne r.zeQ.zy dla mężczy~m. 

Przedew~ystkiem Z\'\'racam u wagą, na mój 

~~ :· . wielki wybór ubra.\ i paletołów dla chłopców, 
od najmniejszych do największych. 

Roda.cy! sl~orzystajcie z tej sposobnoici. 

Wojciech A. Powalowrski~ 
w Bocłtum, Alleeotras::-e 1 i.5, pomiądzy pocztą a dworcem "Gussstahl". 

Baczność Rodacy w Bruchu i okolicy! 
Na nadchodzącą gwiazdkę polecam szanownym 

Rodakom figury św., krzyże" książki do nabożeństwa 
i powieściowe, obrazy św. i narodowe, wiązarki 2 
polskim napisem, polskie powinszowania i pocztówki 
na imieniny, święta i nowy rok. .M.am także na skla
dzie różalice, szkaplerze, kropielniczki, lichtarze, wie
czne lampki, świece gromniczne i kalenda.rze, jako to 
"Maryański", "Katolik'' i nowy ,.Poznaf1ski". 

Liszt\vy i ramki w wielkim wyborze aż w 25 ga
tunkach. Wlasny warsztat oprawiania obrazów, 
\vianków ślubnych i wiązarków. 
Księgarnia J>Oiska w B r u c b u, ul. Maryańska 342, 

naprzeciw skladu obuwia pana L. Kubiaka. 
P E L I l( S S Z Y M A Ń S l( J. 

B 
Y,., 

a.czuose. 
Rodacy w Botthausen i okolicy. 
Polecam na nadchodzącą ~~gwiazdkę" w majem 

skfadzie kolonialnem różne zabawki dla dzieci we 
wielkim wybo.rze bardzo tanio. Przedewszystkiem 
nadmieniam, że mam konie wielkie na biegunach, 
strzelby pupki, harmoniki ustne i tysiące innych fi
glarnych rzeczy. Dalej polecam \Vielki wybór fajek 
cygarniczek, tabakierek, tabakę do zarzywania, por
tmonetki dla panień i panów. Wielki wybór odleża
lych cygarów w różnych gatunkach, polskie papiero
sy różne gatunki. Dalej polecam także na czas 
adwentowy czysty siemienny 

OLEJ, JAGŁY, T\VOROO, POLSI(IE POWIDŁA, 
JABŁKA, ORZECHY małe i wielkie 

i wiele innych rzeczy sporzywczych mam na skladzie. 
Proszę o poparcie mego interesu nie słowem tylko 
czynem. Swój do swego! 

STAN1St A W .MARKIEWICZ 
Rottbausen, Briesenstr, 102, przystanek kolei elektr. 

Na =-wriaztlkę. 
Kto o-d dzisiaj zakupi odemnie maszynę do szy

cia, otrzyma 7% taniej, choćby na odplatę; gotówką. 
czyli w trzech miesiącach 15% taniej. Karta poczto
wa wystarczy a przybędę. 

Z szacunkiem 
WALENTY NO\VAK, 

Altenessen. Bruckmannstr. 8~. 

BACZNOśC! BACZNOśCt 
Polacy z Brambauer i okolicy! 

Kot·~ystna wyprzedaż 

GWIAZDKOWA. 
PoJecam Szan. Publiczności z Brambauer i 

licy mój dobrze zaopatrzony 

skład 1obn-wia. 
Z powodu taniego zakupna sprzeda.ię taniej, 

dotychczas. Mam na skladzie obuwie wszełki~1 
rodzaju, od najskromniejszego do najwykwintnieis1: 
go po jak najtańszych cenach. 

Trzewiki dla dzieci począwszy już od 60 ien. 
Trzewiki oo kopalni pocz. od 4 do 6 mr. 
Tak samo długie buty od 6 do 15 mr. 
Zimowe trzewiki dla pań pocz. od l do 6,30 rn: 

Zimowe trzewiki dla panów od 1,20 do 7,80 llll 
Obuwie podlug miary wykonuję także dobr 

prędko i tanio. Także i reparacyc po jak naitaliszyc, 
cenach. Mam także w sk!a-dzie do nabycia wszelK 
przyrządy sze\vskie, także smarowicUa na bóty, ~ 
kse, laki, szczotki do bótów itd. 

Polecam też różne dobre cygary i papierosi 
Sulejki, Sokod:y, Turcfor, Fiolek, Ottomann, Samsorl 
fort, Noblesy, i jeszcze inne tańsze. Mam także u :óz 
bakę do zażywania w różnych gatunkach, jako t: 
tabaka zdrowia, tab. ruska, tab. fiołkowa, żmijówk, pr 
tab. iglicowa, tab. "Prinz-Regent", ,.Ehssegger-Ot 
beitger. Można takową nabyć funtami i w paczkach. 

Polecam też papier lsitowy z ·polskimi napisamo 
oraz PO\\inszowania na Boże Naro-dzenie i na No 
Rok. 

Dziękuję Szan. Publiczności za 
poparcie i proszę o dalsze poparcie 
biorstwa. Staraniem mojem będzie, 
daków jak najlepiej obslnżyć. 
··· · Z wysokim szacunkiem 

Stallisław Lawicki 
w Brambauer, Colonia nr. t32. 

BACZNOśC! 
Mam w Altenessen kilka domów na sprzed~ · 

albo w calości do wydzierżawienia, z których do ,; 
dnego budynku znajduie się piekarnia z dwoma p!: 
cami, w dobrem polożeniu. Wplaty 100{}-2000 mr. 
Marcin Kasperski, Stoppenberg, Provinzials1r. n~:__ 

Z d1'zewa liście spada, 
Wi~c biAda ci biada., 
Bo zima!zawita, 
W mróz śniegi obfita. 

Od{l;ież kup zimową" 

Tanią i modn~ 

Przytern dobri\ trwał~&, 
Za gotów k~ małą. 

Tylko c1ob;rze kupisz, 
i się -D.ie . ogłupisz) --~--

u Gawrona taniego 
:KraT\'Ca z Bruclm polskiego. 

Gawro.n ma krój modny, 
G.a.wronf człek dogodny, 
Gawro.nt;nawet z franta 
Zrobi el-eganta. 

Pospieazaj ·rJa Marya.ilski 
P.o uh.l.ór pański 
Prsyo-d2ie.j aię godnie, 

Ch~ć tanJo,!lecz mod:We. 

Polecam także szł!nownc.i public.t.ności w Brnchu i o .L oli~y m«}j 

sklad. garderoby 
ma~te1•:ye49 na ubrania, paletot~ l spodu ·łe. 

Dal<.'j polecam~mój skład błelfZDy, krawatek, pon~zoch dla niewiab t, 
szkarpetld dla mężczyv.n. nelki do spodnl w rÓźD)'c.h kolorach. }">olecam 
także ubJ•anJa do liopallt. 

Dziękuję Szan. Rodakom za. dotychev.as<>we poparcie mego przedsięu'or
stwa i spod.zie·wam się, że Rodacy i nadal o mnie nie .z~~~--·-···· 

mistrz krawleelił: 
uli(a JMaJJans1a 224 !2, w Brr. l! hu, przy kościele katol. 



-L~~~-··-· .. ~---· -~~···---·-~~--- --:------..,..--

.. -lr ..... 291. . Bochum, sobota 19-go grudnia 1903. 3 " ....... ....,....... ....... lo'N'.-1~·~\IJ~IO'---,------
"'~-== ~d.~"'.kcya<~ Thnkarnia i Kt,iw~garn.it~ ~ma.1dnje się przy Maltheser-stxas&;l?.iu~. rl~!~. Acires: Wiaru& ·Polski Bochum. 

·~umer dodatkowy. . ' ' 

· Baoznoś6 Bssen! 
P-oczyniwszy odpowiednie kroki u tutejszych 

ks·i~ż,~· proboszczów w celu naprawy stosunków w 
dzied:zin~e kościelnej, a: odpra\vieni z niczem, zamie
rza~)'" ~ść dale.i: zwołu.iemy p_rzet? na ni~zie~ . dni~ 
20 grudnia o goctz. 11 przed poiUdmem na W! ełkteJ sa h 
'Aifredushaus przy ulicy frohnhauserstr. 

"" litr Je(~ 
w :ceru przyjęcia odpo\Yiedniej rezolucyi i wybrallia 
devut~cyi, która bedzie wyslana do Kolonii do wy;.::
szei władzy kościelnej. Ogólny udział Rodaków po. 
iad~ny . Wydział kościelny. 

-m-e-c-w-Biicli-artle. ---
Wiec .. Zjednoczenia" za\Yodowe~o odbędzie si~ 

w niedzielę 20 bm. o godz. 5 na sali wdowy Sch.ne.ide.r 
przy k~cielę katoli~kim. Or:1awiane b_ędą wszel~de 
s~rawy robocze. L1czny udztal Rodakcr\V z okolicy . 
poią.d.any. "Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wiec w Sodingen p. Herne. 
Wiec "Zjednoczenia zawodmvego" odbędzie si~ 

w niedzielę o godz. 05 na sali p. Nothe narożnik uli
cy kościelnej. Omawiane będą ważne sprawy orga- · 
nizacyi robotniczej i knapszaitu. Przeto liczny udzial 
Rodaków p6-żądany. 

,.Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wlec w Altenessen. 
Wie·c "Zjednoczenja zawodowego·' odbę-· 

. :dzle s.ię w niedzielę 20 bm. w lokalu p. Saala 
przy kościele św. Jana i to o. godzinie 11. Liczny 
utiział' R.odakó\Vl jak z miejsca tak i okolicy po
łądany. "Ziedn()czenie zawQdo\ve polskie". 

Wiec w Kray. 
Wiec "Zjednoczenia" odbędzie si~ w nie

dzielę 20 bm. o godz. 4 na sali p. Kefenhorster 
dawniej Denter. Na wiecu tym będą dalej oma
\\iane sprawy robocze, przeto liczny udział Ru~ 
naków pożądany. 

"Zjednoczenie: zawodowe połs,lde". 

Wiee w Katernbergu. 
W. nie-dzielę dnia: 20 t. m. o godz. 11 odbę

ihie się wiec ,,Zjednoczenia" na sali p .. Linenhó
fera, Rathauserstr. 62. Liczny udział' rodaków 
z mięjsca i okolicy pożądany. Na wiecu tem 
bedą omawiane spraw-y ustaw "Zjednoczenia,'·; 
-~tóre mają być niektóre u·stępy na korzyść 
członków, zmienione. 

"Zjednoczenie zawodowe. p.olsJdtł'. 
BACZNO~C! 

. Dla piekarza, rzeźnika lub niteresu koloniałnetto t 
Każdy budynek z 23 izbami, obo.rkami i stajnią dla 

koni, przy wielkiej kolonU kopalni "Koni,; Ludwig'", 
_gdzie już 100 budynków stoi, a 36 będzie z zir~y budo
wane, .5 minut do dworca, bardzo interesowme z.ara z 
.z Pierwszej ręki do sprzedania . . Mam także stary do· 
brz.e idący kram rwlonialny na sprzedaż, dochodu 
dziennego 40 m.arek. Sprzedaję go ;. po\vodu wyjazdu 
w ojczyste strony. Interes dobry do tego skJadu na
l~•r 50 familii które już zamieszkują a wszystko Po

~ ... P1·o~~zę 
Tylko do gwiazdkił 

cz. 
.... , . .. 

tl"wają tanie dni wypł•zetla.ży i dla tego pro::-.~;·r. ka.Zdt;}~o knpujayego. e!ly 1o 7- Her
ne czy z okolicy, uhy się po:dwnuł o drwiące tanich · rl:~~7tkach z(~ 
nego skiudu i pl'!;,ecl ~~.,iętarni <:okolwiek zakupił,- gdyż ~<h ·ar ten 
dt<;j cenie, cHa tego dono~z~, iż na !:-khtdzie są je~.zezt.': . . .~ 

Partya paletotów, czarne i demnt~s·zare .... :p.o :· 7 n1r. 
Party a paletotó\v rnęzkich, wszystkie·· ·kolotr~ ~~,;~~~·s;~~ 2 mr. 
Ubrania męzkie, czarne, DO\Ye wzory, · !.~~l:z~~1::ini~,··]l{i po 8 m r. 

Męzkie płaszcze zimow·e, po 11 mr., precz z nhni .'·;.: 
Męzkie ciepłe żnk1ety zimowe. na codzień 'cio noszenia po 4 mr. 
Ciepłe paleto ty i płaszcze pelerynowe dla 'J.izieci J)t} 2,80 rnr . . 
Męzkie spodnie na niedziel t;~ /. ladl!ł~~: d~~~~~1ione po 2 50 m r . . 
Około 4 5ta uhrań dla dzieci od 2,30 mr~ p:ocząwszy. 

Obll\rvie! Około 4_000 .··· par 
~ELLE . '' f~i łLIII&il.,....,... 

4,2.) mr. D:~ou;:kie .WY~~j~ie .. t-rzewiki Y.im~we •.1,25. mt· llfę.zkie kama:oze i tr;-;c·w.iki do, s:r.utll'<m ·. 

;l1a0 mr. Damskie trze\viki swni·ow. i z guzikami 4 ,25 mr. 
1.~8ó tnl'. ·, ., ·-,. :t _. , , 

Męzkie półbót.y po 
:Męzkie pantofle pluszowe i skórzane 
Ciepłe trzewiki db dzit>ri IJ.fJ t'e!l' Dn.rns\de t~ze\yiJii ;;prą~zczkowe 

D~~lsk\e depłc! · ~r~~wiki domowe 
o~·r!1s.kie tr.zęwiki' wy~;zywane 

2,10 mr. 
~*"'fen. ::.\'lęzlde huty długie pod gwaraneyą. 

•rrzewiki dln dzieci r. gnzikami i do sr.nnrowauL-1. l ,2./i wr . 

Trzewiki ze skóry końskiej dla dzie~f . _po każdej eente. 
n-:H :?j-:!G, n , :w " · :.H-!.>5 

_:2,.:50 

~-II ~- J8\. eczt~ 
Hero e. uL BabnbofstJ•. 68. !h~ as&,J* »p•~ 1 nap. oberzy P~ngego. 

• r .. 
Ka,żda o:::oba kupująca :t. obwodu :10 n,il otr:t.yrn~ ~.aty'Ghn1in.st 7.\'\' JOt ko ·ztów 

podróży, oru.z piękny poj•uek 1i.a ' g~viit~dkt~. 
: .,,.•. 

~~------- ·----'-~- ----------'-.:.__~~ 

;-wb1zdkę 1 Księgarnia polska w Oberna;;~ 
polecam szanownym Rodakom. .~s~ei~ie t~wa ry spo
żywcze, jako też i cukry rozmaite r b1sk\v1t kolorowy 
na chojenkę po bardzo niskich c~na,ch. Orzechy las
kowe iunt 30 fen., orzechy wl'osk1e mot 24_ fen., 1a.b.lk~ 
najlepsze funt 20 ien., spLkulacye hmt 40 ten., marga
ryna rQZ:maita po 45, 50, 60, 70, 80. 90, z~ funt. Kawy 
palone od 70 ien., aż do 1,20 za ft~nt. Cu~1er w kawal
ki iwlt 24 fen., Cukier rnclerny tunt, ~2. r~n. P?lec:al!l 
także d.obre odleżale cygara, z polsKieJ tabryki z Ml
losla\\>ia. Pudelko· 25 sztuk. (Sienkiewicz.) za 1,.20 mr. 
Pudelko 50 sztuk (Sobieski) za 2,30 mr. .takze r?Z· 
maite papierosy, po.znaóskie i drezde_(1sk1e _w. wt~l· 
kim wyborze. Rozmaite wi~a zagramc~ne 1 memJ.e
ckie b4rdzo tanio. Samos wmo z beczkt b~rdzo ~o· 
bre liter 75 fen. Wszystkie towary sprzedaJę o WICie 
tanle.i, iak inna konku.rencya, p~z~to zw.ra~am uwage 
szanownym rodakom na _ powy:zeJ ~ry.t:tlemoue ;owa-
ry i proszc; n las:<~" e p<1parc1€.. S\\"OJ d(J S\ e"'o. 

z szacunkiem 

f. s T A C H O W S l( l. Gelsenkircłten-Bismarck. 

f poleca książki· do uaboL.eństwa we wiclk.m wyborze. 

l
lara~em ~olecan~. szanawnem Rodah.om z Oberhau
sen 1 okolicy 11101 olbrzymi wybór krzyży różne~o 
rodzaju, figurki Swiętych Pańskich, ~ipsowe i z por-

l c~Jauy, ró. ż~e obraz~i ~et~lowe ."- la!lcu~zkami i bez, 
pJękne powmszowama 1 Wiązarki, polsk1e kalendarze 

1

.\1\.aryail.skie: Niechaj każdy sobie jedn_ęgą kupi. u-
praszam sp;tn.: Rodaków o poparcie me~o interesu. 

• . • . 
1
• Stanisław Kuś.nierek, 

l .-' .. Oberhausen, Markt~tr. nr._ 99 .. 

l. 
i 
! 

·;L.;. · ,:· ~Perła• 
., l . . 

po1oię~y ws;z.Y,stkiemi mydłami toaletowemi jest do
bre. mydlo ,"Lydia" z tabryld perfum •. Lydia" w Bei
link., sz'tukół ' J)t:i 25 icny~ów. Jedynie temu mydłu na-l 

t leż~ się uznanie ·za · piękny zapach. 
l · 1\"\ydło · •to nabyć można \, . .. Bazar:ze Połsldm•-, 
· A~nieszki 1\lmZ .w BHterfeldzie, ul. Btll~~~-!_r. ~-- _ 

lacy. Bliższych wiadomości udzieli 
fi{ANCISZEK MAZURE~ B ruch, uUca· JVtarienstr., M'.._~.,.,·ny do 8''! 4·i~•. f reperu e jak naJtaDleJ 
~~--...;. __ w don~:~ p. _P~· __ Liicke:. .. ----~---·--... F•·· Nen,gełltcll 

. ~ .....,... ~4>~ w Bochum, Weilenbrink 13. 

1!'~~"",,, •• ~:. . . ~ 
Baczność Rodacy z Hem e i okolicy! •••••••• 

. Polecam 'Rodakom wielki wybór książek do na- · w· 411 
• k.·. 

1
11 

:.~z_eńs~wa . 'w r:óżnych wielko$ciach. . kalendarze. . . ·l ą l '~- - r. ,. ł . 
/~~e na rok 1904, {(siążki historyczne, papier polski 1 O 

' , ~pisania, powinszowania~ wiązarki we wielkim wy-
.1bą~~~:,: obrazy św. i narodowe po bardzo . niskich · ce· . bardzo piękne, 
· ... ,Oprawiam. obrazy, wiązarki, korony ślubne we ] · 
,~l:a~nem warsztacie prędko, ladnie i t'allio. . W różnych centu~. 1 · 

Wielki ·wybór figilr św. w róż.nycfl: wielkoś·ciacb, puleca 
bardzo tanie, krzyż za szkłem ·i inne, kropeh;iiczil;i, ' . .. ił.. ~ 1 ę g 3 ,. ~· · i. n 

· ;któl'ODklł_~ lichtarze szłdane i. niklowe waz.ony c:io. kwi'~· : · ·· · · · · · · 
w, rożne kwiaty i wiele innych rzeczy. . ·-H~i}'anl.~a, Pol:ikl~g·Q1: 

~l!ł- A N C l s· z E K JÓZEf o· sKI, 'Herne, w ll.1·.c_h1.UI1la .. . .. . 

u łCa Bahnhofstr'. '52; naprzeciw ·no·wej ulicy. ,r./J.. '"'"'~ ·~łk ~'~ '~!:• .. A'4, J~,.;t't< 
. ·~· ~t1/p~i~~\~· "ll"' ~4~' Ał .. , 

····-~ 

poclil.~to\\-~Ć ' i.llói~a· "}irzedmiot n~jJ.epszy i nii j lndnie,jszy 
....... ""• . .. ; "•.·r 



O NA. 
PO'\VIEŚC 

M AR Y I ROD Z I E "V I C Z 0 'V N E J. 

(CialZ: dalszy.) 

$mia·la się serdecznie i on się śmiał, t\\·o
rząc na suficie arabeski· z dymu, rozkoszując się 
swym dobr~obytem, spokojem i dobrem zdro
''riem. 

Pani domu opuszcza.ła jaDalnię i uda\'l·ala 
się na przechadzkę do ogrodu, a na jej miejsce u
kazywaly się dwie pociechy i chluby d'ornn, 
dwie panienki w eleganckich szlafroczkach, z 
utrefionemi loczkami, uśm.iechnięte pieszczoszki 
i faworytki rodziców. 

Szczebiotaty z ·ojcem po francuzku, między 
sobą po angielsku, do Kostusi nie odzywały się 
vvca1e. 

Chrupiąc biszkopty, przypuszczaly do ojca 
szturm o przyjemności i rozry\Yki, układały 

wycieczki lub odwiedziny w sąsiedzhvie. 

Kostusia haftowała w milezen i u. 
Nareszcie ,panienki ko1kzyły ranny posiłek 

wybiegały,, poci-ągftiąc za sobą ojca. 

Wówczas ona sprzątała przysn.1aki, lokaje 
zdejmowali nakrycie, spożywała kęs chleba z 
herbatą i wybiegała do roboty. 

Przez dzień caly. potem czarny jej kamlot 
i pasiasty fartuch widać było po \vszystkich za
kątkach d\voru, migała, jak wielki, żałobny mo~ 
tyl, od sernika do wędlarni, od lamusa do kur
ników, od ognoou do pasieki. Zaglądała w kąty 
i zakąty, chwa!Ha, ganiła, prosiŁa i uśmiechała 
się, jak mró\vka niestrudz,ona i silna, jak. sko
·wronek .wesoła. Do obiadu i wieczerzy zja\Yia
Ja się \\ pałacu, zarządzała zastawę i miała swe 
miejsce w gronie rodziny, na szarym kotku sto
.Ju. 

Czasem odzywano się do niej protekcyonal
:nie lub żartobliwie, przy gościach ignomwano j<{ 
zupełnie. 

Tak do p&.źnej nocy krzątała się i krza-
·t ała. · · 

Dopiero gdy pałac oświecaJ się rzęsiście, 
a na folwarku do snu się zabierano, wstępO\\ ·ata 
powoli na swe \vyżyny. 

By la to dla niej jedyna chwila odpoczynku. 
Siadywała u okienka i, założywszy spracowane 
Yęce, śpiewała, do gwiazd oczy i myśl. 

\Vspominała WÓ\\·czas dziet1 pracowicle 
spędz.ony i \\· ewnętrznie z siebie zadowo·l,ona 
śpiewa-la głośno i ,,. · esoło, potem wspominała 
.rodzrców p-omarłych, bezdomność svv,oją, wi;el
ikie sieroctwo i piosenka stawała się cichsz<{, 
[Juta przeciąglejszą, aż cichła zupeŁnie. 

Gdy potem; klęknęła do pacierza, odmawiała 
same tylko moo'litwy za umarłych; dla siehilC nie 
umiała prosić o nic. Bo i co? Zdrową była, 
!krzywdy nie miała od nikogo, nie zazdrościła 

l nikDmu niczego. 

PrO'siłaby o ooś przecie, ale wiedziała, że 
rodzice z pod ziemi nie wrócą, do domu jej nie 
zabiorą, \vięc tylko gorąco modliła się dla nich 
o nieb.o, dla siebie o sity i ochotę szczerą, by do
brodziejom SW'Oi'm płacić mogła zawsze i zaw
sze za dach ten, za strawQ, za każde slo\vo przy
jazne, za spojrzenie życzliwe. Tf.o i grunt na
tury tej, na wskroś szczerej i prostej, stano\Yila 
do pr;;, ~sady posunięta wdzięczność i ofiarnrość. 

. Los •Od dlziecka nauczył ją obywać się bez 
:v1elu. bez żadnych sf.odyc~y żywota, nauczy! 
J~ t~ż pokory i cichości, poś\vięcenia i zapom
:Inema ·o sobie; praca ustrzegła ją od g·oryczy 
dała pogodę i spokój, wyrobila trzeźwy sąd I 
poczucie samodzielności. 

JVlaŁo uczona, posiadała zasady prawe wro
dzoną l·ogikę, mnyst jasny, ogromny zap~s sta
nowczości i woli. Mogłaby przy tych zas·obach 
zapragnąć szerszych celów, wyrywać siG do 
nieograniczonej S\Yobody -- wdzięczoość trzy
mała ht w szarym cieniu zależt~ego stanowiska. 
Dz.~eckie1n ma.lenl' od mart\\·ej piersi matczynej 
\\ ~~ęli ją ci Indzie, dalecy krewni, ho-dowali. kar
m~II, uczy.li - teraz ona płaciła z lichwą, przy
wtązala s1ę do nich lak krzewina mfooa do zie
mi i Jak. krzewina nie pomyślała nigdy, że s1iy i 
uro~ę 111e sama ziemia jej dala, ale także slo!'1ce 
lctme, deszcze małowe, rosy wieczDrne ... 

Ody drobinę tę, napót martwą, przed laty 
pan domu przyniósł pewnej nocy do żony, ,,, 
polę p1~szcza otulaną, pani zafrasowała się moc

. no. Dz1ccko mog-ło umrzeć, co gorzej, skompro-

mito\vać ich. ale pan ręką na perswazye ma
chat 

--- Co tam - rzekL - Skovvrot1ska, kona
jąc, zaklęła mnie na boie rany. bym dziecko za 
swoje wziąf i wezmę! Niech się co chce dzieje! 
Co rz.ucimy za siebie, znakizjemy przed sobą, .. 
nie tu. to tam! Dziecko zostanie. Niech z naszą 
J ad·wisią śpi Wi kołysce! 

Dziecko zostało. Byl'o z niem dużo klopotu, 
kosztawato dużo stara(!. Kostusi opowiadała 
o tern stara \\'ieśniaczka, która ją wykarmiła. 

Gdy doszła piętnastu lat, zaczę.fa p.tacić. 
Nie spostrzegła pani d·omu, jak ten podlotek 

zaczął ją vve wszystkiem wyręczać, jak jej W·re
szcie zdjąl z barków ca?y tru.d gospodarski; nie 
zdali sobie pa1:1stwo sprawy, d.laczego od trzech 
lat dochód domowy \V trójnasób urósł, a roQZ

chód o połowę się zmniejszy!. 
Lubili Kostusię, ale nie znali jej wcale. 
Wesotość jej brali za gł po\varość, praco.

witość za wrodzoną chciwość, lagodnDść za lęk 
przed ich po\\'agą, brak wszelkich pretensyj za 
ograniczenie. 

Kostusia luhiła ich wszystkich. Ciotka gde
rała nieraz, ale to tylko wskutek częstej migre
ny; starsza kuzynka. piękna f' e la, traktowała ją 
z góry, ale bo byla starsza, nie cho\valy się ra
zem i była już tak z natury dumna; mlodsza, 
Jadw-isia. jej rówieśnica i t<Jwarzyszka \\~ dzk
ciflstwie, d rwiJ a i przekcipiw·ala jej wytart'1 su
kienkę, Dpala-ne ręce i prostakowate rumieitce; 
J adwiśka była bo za,,·sze kpiarz i śmieszek! 
Szczególnie PI'ZY\'I'iązanie ży\~/ila Kostusia do 
wuja. Pamiętara, że on ją przyniósł malel1ką 
do d~omu, że ją często g!adztl po głowie, a cza 
sem w S\\-e ręce brai jej t\\·arz i całowat w czo
ło·. Kostusia za wnja goto\va by~a iść w ogień! 
Żatiy jego były takie zabawne i serdeczne, on 
też najwięcej myślał o niej. 

Z );}Odróży przy,,·,ozit jej zawsze pamiątkę, 
na gwiazdkę obdarzy~ narówni z d&iećmi wła
snemi, a w ciągu roku, gdy dojrza:l' za wiele lat 
w sukience, \YSU\\ 'ał jej do fartucha trochę pie
niędzy i w'Olał' wesoło: 

- Kostusiu, jak mi się nic ubic.rzesz po
rządniej, każę cię jutro postawić w prosie, wró
blom 11a postrach, ludziom na widowisko! P:l·· 
miętaj! 

Predylekcyę też szczególną rniała Kostusia 
do kuzyna Kazia, który tylko na parę letnich 
miesięcy przyjeżdżał ze szkót do domu. O rok 
by! młodszy od niej; dziećmi będąc, ba\.vili się 
z sobą najlepiej, za wadi nawet pakt koleżeń
st\, ·a, którego ani lata, ani oddalenie nic zanrlo. 

Chłopak byt, jak ona, pracowity i :tmbi~ny. 
podczas " ·akacyj czytywał jej piękne książki, 
pomagał jej w zajęciach, wyciąga! z sobą w nie
dzielę na dalekie spacery Jódką po rzece, lub 
pieszo po gajach, ~otaczaj;,~cych d\vór. Spiewali 
wtedy, lub. śmiejąc się, odnajdy\\'ali kryjówki, 
·gdzie przed laty udawali Robinsona. 

Tak bywało latem. Ale potem przychodzila 
pracowita jcsie(J, Kazio odjeżdżał, ptaszki zmil
kły, Kostusia zbierała resztę owoców, napełnia
la śpiżamię konserwami i suszeninami, dozoro
wała .sprzętu warzywa, złewala złote miody, 
topiła wosk, a z pierwszemi płatkami śniegu że
gnała ś·wiat smutny i nikła na czas jakiś, Dwład
nięta wielką tęsknotą za latem. 

Wtedy nie budziło już jej słońce, lecz przy
zwyczajenie. \Vsta\:~.;ala przy świetle lampki,, 
olzie\vała się w futerko i kapturek, zsi.niata rę
ce chowała \Y \\·eJniany zarękawek, dreptała po 
mrozie i śniegtt. Wieczory trwały bez końca. 
Na dole ba\vili się goście często, sąsiedztwo byto 
liczne i zażyte, a dmn ten U\vaiano za najświet
niejszy. 

Kostusia wówczas siady\vała u siebie i szy
ła. Ciotka dawala jej robotę dla si,ebie i córek, 
było tęż do sporządzania dużo bielizny domo
wej, dużo szarcgn płótna na gospodarskie po
trzeby. 

I siebie oporządzała wtedy 2 podarowanych 
przez ciotkę wysortowanych sukienek letnich 
Jad\risi. 

Z tego powodu Kostusia miala zwykle per
kale na zimę, a '\Vełnianki na Jato. 

Na ten szczególny zbieg okoliczności z,,-ró
ci? uwagę, jak zwykle, wuj żartobliwie. Uśmia
ta się z. jego konceptÓ\\ ' s~czerze, b-ez cieni:a u
razy. Jej zawsze dogadza lo wszystko, a perka
lik, tak srodze skrytykowany, w-Jaśnie bardzo 
się jej podobaL Po co go młala ch-ować aż do 
lata. 

\Vuj się uśmiał dosyta, usz..:zypnął ją za po
liczek, a w dwa tygodnie potem· przywiózł jej z 
mjasta ładną granatową flanelkę. 

' Kostusia aż się przestraszyła, P<ldzi~k 
la ze lzami, ale flanelki nie włożyla nigdy, 

ZaJ.owala na krawca, szyć sama nie Ulllial 
scho\vala ją na sam spód zielonego kuferk ~ 
gdzie miała calą swą garderobę i wszystko ~ J 
swojem nazy\\raJa na świecie. ' 1a1 ~ 

'\;V te dl.u·gie, samotne wieczory na str:vcbQ ·D 
towarzyszył Jej świerszcz., przyniesiony ze strą. prz 
kami fasoli do fuskania i ulok<YWany za piecern· 
a wśród zimy, w najtęższe mrozy, dostawala za: 
wsze kwaterunek. Przychodzila d10 nlej Inantk~ p 
biedna komornica, ulokowana za laską wuja W' ·y~o 
chatynie samotnej na granicy mjątku. · Joz 

Latem' zarabiała w polu, zimą glód' i zimn~ ~~s; 
·wy~~dzaly ją z. budy. Brała z. sobą prząśnicę i 'a .'-' 
garsc lnu, podpicrata kotkiem chatP.. nakladala akr.. 
na siebve ile miała odzi:eży i szta do dworu. Ęo. tk~ 
stusia, a pozwoleniem ciotki, dawała jeJ przy. ~. 
tutek. Baba przędła w kącie za piecem, wy • . oni 
grzewając stare k~ości, i gwarzyła ze sw~ za. m 

. '1J ur. 
zulą. .szc 

Po wsiach uchodziła za wielką znachorkę iell 
umiała też wiele bajek i pieśni, które czase~ ~~n 
rozochocona, śpiewała trzęcącym się gtos.em. 1~0 ~ 

Kostusia Jubila bajki, a szczególniej iednę .etk' 
o którą codzień prosila i którą zwala "tnoią': :Z1k'. 
b 'k )z o 

aJ ą. :ena 
... By l kiedyś biały dwór, a w nim dwa go. pa~< 

l~bie biate. i w gnieź~zie pisk l e m~leńkie, ot ta.~~~ 
k1e malutkie. Na d\vor spadły ogme, a na goł~-z H 
bie szulaki (jastrzębie). un~raly głowę golębio
#i i pDlecialy, urwały glowę golębicy i poJe. 
~iały .. I po mate .prz:yi~cial~ ,/ale nie z.nalazty-. 
1 odleciały. Tak1 baJki komec: na dw·orzec ży. 
to faluje- to tu, to tam, niby żywe. A pod ży. ·· 
tem, pod ziem~ą, pod siwą, gołąb leży - tai tos 
p rzez to żyto stęka: "gdzie gniazdo moje?" - ·opi 
taj f) rzez trawę miedzo-wą szepce: ,,gdzie malu· 
tkie moje?" Nie płacz, goŁąbko moja, nie płacz. 
malutkie twoje piórkami porosło, w skrzydłach pi ę 
uderzy lo! Goląbie przylecą w swaty, zagrucha- kr% 

ją, taj zatokuią1 taj gniazdiQ jej złote uścielą!... s~~ 
roz 

Baba nie miała .nikogo na świecie. To cu~ 11ap 

dze dziecko wykarmila sw.em mlekiem i do nie- tab 
go w swem sieroctwie jak do swego rodzonego tl' 

przylgnęła. Opowiadała czasen11 Kostusi, jak jej ~o 
męża zły czŁowiek pouroczyl, jak mu uroki kol· mi 
tunem wyszły, p.okręcily ręce i nogi, aż umart. 
Nie plakata P'Ol niin. Opowiadała potem, jak iel 
ostatniego, Janka, mleczneg,o brata Kostusi, na 
noclegu przy koniach zła febra, opadła, że ni 
zioła, ni wywary, nr maście nie pomogły. Zbie· 
lal "jak gęś'·, spuchł "jak szklanka", taj za tam· 
temi na mogiłki &oszedL 

Wtedy \V jej zapadłych, mgławych oczacb 
zjawiały się \Vidkie, ciche lzy i płynęły po~' 
li, a: ona i ~otrzeć je zapomniała, zasłuchana Vł 
swe cie.żkie \VSPDmnienia. 

Swięta Bożego Narodzenia przerywaly na 
czas jakiś monotonię zimowego życia Kostusi. 
1Vliała wtedy sporo krzątaniny w kuchni i 
domu, p'iekla strucle, zaklada!a czyste firan~ 
stroiła pokoje dla g:ości, dobywala z. kredensów, 
najparadniejsze nakrycia i adamaszkową bie· 
liznę. 

Od Nowego roku liczyła dni do wi:osnY· 
Zwykle wtedy zostawała czas jakiś sama, bO 
paf1stwo z calą rodziną wyjeżdżali do miasta, 
w części by ~odwiedzić syna, w części dla ·kar· 
nawału. 

Wtedy Kostusia pilnowala całość d{)mu 
slużby i zarządzala w~ełkie oszczędnDści. 

Cfotka za powrotem zastawala wszędzie 
wzorowy porządek i urad.o\va.ną twarzyczkę 
K,ostusi' na progu. Znajdowala też na sw 
biurku sporą paczkę pieniędzy zaoszczęctzonych 
o.głądala składy i spiżamię i dawała Kostusi pa· 
miątkę jaką: pierścionek z koralikiem, brDszkC 
srebrną, sztuczkę płótna na koszule. 

fela podawala jej rękc. Jadwisia dar{)WY' 
wa~a resztki cukierków i znoszone sztucz~ 
kwiaty; wuj, jaJe zawsze, 7...artobliwy, cał,oW 
zarumienioną w same usta. 

. - To od Kazia! - ma\viał, mrugając ocza·l 
1111. 

Usta Kostusi były czerwone i świeże, a~-~ 
na sama smukła i, pomimo niezgrabneg'o st.roJU· 
zręczna. Twarzyczkę miata ściągtą i rutnl'allą. 
oczy siwe, 1ad!nie, ocenione-, pełne siły i praW· 
dy - nad gładkiem czołem ciernne włosy, bar· 
dzn bujne i jedw-abiste. 

- Taka by·ła .,o·na" na zewnątrz i d ucho
\\.O. 

(Ciąg dals~ ttastąl'i.) ~< ~ 



jeden polski katolicki skład tego rodzaju 
się 

Herne, nr. 52, Bahnhofstrasse, · 
iwko nowej ulicy. 

Ma gwiazdkę! 
polecam różne zabawki dla· dzieci we wielkim 

bardzo tanio. Dla każdego znajdzie każdy 
r!"'"'"''1<·1~go na podarunek COŚ StOSO\VUego·, a prze

stkiem nadmieniam, że mam pupkJ, które same 
~ 1 !(J 1nfłH(Klt.i4, ta1iczą., śpią, inne fisdarne rzeczy, konie duże 

ch i tysiące innych zabawek. Pole<:am 
armoniki, duże i maJe zwane "Wienerharmo-

we wielkim wyborze bardzo tanio. Skrzypce 
wszy już od 50 fen. ze smyczkiem aż do 100 ma

nadmieniam. że każdy, który odenmie kupi har
kę lub skrzypce, gwarantuje każdemu, że będzie 

· zadowolony, gdyż sprowadzam instrumenta l 
z pierwszych fabryk i sprzedaję takowe ' 

taniej, jak niejedna fabryka. Dalej J)Ołecam 
wybór fajek długich i krótkich, cygarniczek, 

tabaluerki z żóła'\\' iu, na życzenie z nazwiskami. 
~'"'"''llL,h,.lli~>lrKi rogowe we wielkim wyb-orze i bardzo ta

albumy do fotografii, toalet~' do szycia, portmo-
. i dla panien i panów, parasole i wiele innych że-

Tornistry sprowadzitern pare set czyli torby do 
dla dziewcząt i chlopców po bardzo niskich 

\Vielki wybór dobrych odleżalych cygar o
a po 25 sztuk już od l marki, papierosy pot

.gatunki. - Pamiętajcie o tem kto chce 
tabaki zażyć musi od franciszka Józefoskiego 

Heme nabyć. 
t' R A N C J S Z E K .J O Z E F O S K I. Herne 

ulica Bahnhoistr. 52. 

Szanewnem Rodakom z Bottropu i okoUcy do
Joszę uprzejmie, iż z dniem 10 b. m. otwieram w Bott
•opie f'fZY nowem kościele, \tVortmannstr. 28 

k ~ l. 4; c ••~ t• n t t;. 
Polecam wielki wybór książek do naboże(Jstwa w 

~ię kr.ej oprav.rie, nowenny i Jcsiążki powieściowe, 
krzyże drewniane, niklowe, figurki za szk1em i bez 
5Zkla, monstrancyjki, luopielnicki, lichtarze, świeczki, 
n\ża1ke. szkaplerze, 'viązarki we wielkiem wyborze. 
papier clo pisania, olówki i rysiki, zeszyty, piórka i 
tab!icki, powinszowania na imieniny, · noworoczne kar
tr pocztowe i rozmaitego gatunl\U. 

Szanowną Publiczność upraszam o poparcie me
~o interesu jako jedynego rodaka w tej branży na 

ooooooooooooooooooooo 000000000000 

Baczność Opłatki! 
Już rok piętnasty jak wyrabiam oplatki na ~ :\'ia

zdkę d~~ towarzy~tw polskkh na obczyźnie. Nie są 
?nc l~k1e~ow~ne, Jak Je agenty po domach roznoszą 
' POWiadaJ~, ze są z Krakowa od Ojców Jezuitów, ale 
sprowadzaJą takowe z niemieckich iabryk. Oplatkf 
wlasne)!o 'v~·robu _polecam Towarzystwom po 3 mr, 
za 100. O Ltczne 1 wczesne zamówienie uprasza 

tli p o l i f S i b i l ski, 
B O C H U M. Dorstener Str. nr. 29 

ooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Baczność Bracia Rodacv f -
Polecam szanownej publiczności w Gelsenkirchen 

l okolicy mój bogato zaopatrzony 

. skład mebli, 
rozma1~ych szaf i szaionierek, piece do gotowania i 
ws:r.elktch rzeczy domo\ry-ch. Proszę mnie jako Roda
ka popierać 

A D A M B A R T 1\ O W I A 1(, 
Gełsenk.irchen-HiiUen. Wanner Str. 243. 

Rodakom daje się także na odpłatę. 

-···=·- -Baczność Rodacy 
Na nadchodzącą gwiazdkę polecam mój bogato 

zaopatrzony skład, jako to: figury św. w wielkim wy
bo-rze, krzyże, pas~ jki, ob.razy św. i narodowe, kro
oietnlczki, książki do nabożeństwa, histo-ryczne i re
ligijnej treści oraz poiecam mój 

wielki skład to w arów galanteryjnych 

Wielka w .. ,,rzedaż 
gwiazdkowa! 

kapelus.zy. CJ:apek. pamsoli.. kr:nvatek, 
bieli~my dla ruężczy.zn. to'\\·ary ·ko
żueholv ..... 

~ a d z w y cz aj n e c e n y z 

l~ Ol b t ._ {) ra a ,eJD. 
Każdy odbiorca otrzyma 

~tó~owny podarek. 

J. łłalting, 

Htlhnhof..,t.r. :JO w llf"rne. Bnnhofstr. 30 
'l'u.m r.najllzie wielki wybór zel(arów 

Śeienny(·h i Zf'l;ltll'ków kiefiizonko• 
wych. oraz "·c:;ze1kich przedmiotów :dotni
cz~·ch przy ni('t~łyrhanie tanich eenł\cb. 

Prosx•~ mvnżać na chodzący przed 
domem .zegar elektryczny. 

~wraC'am szczególnie uwag(' na dobre 
obdągauie oraz t•ep:.trnc:.·c n mnie kupionych 
r.egnrków i cln,i~ tlalekn itl t~l'ą piśmienn'ł 
gwnru.ney~. 

- • -w l!~8ęikd0wiml fB~fZ iY"Poriz 8WdZ81ZOt:aJty. 
wszelkkh latosi•jh i ze~zioroeznyt.;h ko.ufekc)j zimo~ ycb. 

Aby do świąt nasze znaczne zapasy iie nwźnośd ~mpdnie up1.zątrąć, urządzawy d]a. tego cddziałn 

.__... zupełną wyprzedaż! 
O(ldzl~ł te11 za.włei•a wit~łkl\ pa•·• yt; no wy~~h 

kon-PekC~Y.J• dla. niewiast, dzie~cz~t i dzie,ci. 
l_~ 

9
. , męzczyzn, chłopakow 1 chłopcow 

· po zadziwiająco tanich cenach. 

Partya zeszłoroeznyeh żakietów i kolnierzy dla niewiast i dzieci, za trzecią część do
tychczasowych een. 

Partya płaszczy dla dzieci sztuka po l marce. 
Partya płaszczy pelerynowych, za połowę dotychczasowej ceny. 

Pvdczas t~go ęzasu zuaezne zni:l.enie eeu w nieo Mil wszystkir.h O!ldziałaeh na~zego domu towaroweg·o, dla 
tego korzy:'tna ~posobno~ć zakurma na 

G JA 
Kołnierzo ki)żnch )We dla niewiast, mufy, btnzy i snknie kost.ynmowe, dalrj towary wełniane, trykoty, ma" 

terye łJa .sukuie towary bawełuiatle, btelizua. l{rawatv, łtorsetv. parasole i \łiele H1nych artykułów nadających się 
jak., podarki. -- Na~zwycżaj tanio 

Dom toWarowy Edw. Keil i Spółka 
, , Langendre,er - Dworzec. ~~~.~~~~---
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Bac:zność Rodacv w ~iarten i ok~~licY. 
· Wi~llti los ., 

wygrywa każdy, kto kupuje tmvary \V s-fdadzie kolo~ 
niałttym Jana Stachowiaka, ponieważ sprzedaje po 
bardzo przystępnych cenach. \Vszelki t{>W<H pod 
~warann·ą. Przedewsz~ stkiem na ;.~·wiazdkę,". Jał..t'l\ a 
·firz6chy, pierniki, karmelki rozmaitego gatunku, róż
ne " ·ina polskie, c:v~ary. papierosy tylko polskie, ty
tonie, tabaki do rzucia, tabaki do zażywania z pol
s:k:iej ·fabrykf. Prawd·ziwe szczęście osięga każdy ten, 
kto f>Dwyżej wymienione towary kupuje. 

Jan Stacbowiak. 

H !l~. Fit r :l k S ~}'"·h~~~,~ -p. ę,m~ ,1~·~~~)' 1u .. 
ze.IJarmistrz - włdc.: ~-~· n:. ~'ft. ~ • . złotJ~ i/.. 

Boebu.In~ (\!Ve::\tf. )- i\•liil~lensh. · · 
''·~r~t2h:i 'Jful:/ór~ ·~~·gu k<iw, 

1·eą ·ulcdo/óu;; żcga'rti·"'· hw
d;-iJJ(,d p·o~aajtaiu~~;.., v h 
fl'i''~ ;,.. (~~ .~ . . ·oz.do'by, złote i 
~6-dn:·r!e, ''iy_lkd ·łtJ 'clega.n
clcich ' JiOUJOŚcicu:h. B('pa
ra(:.!fą .. PH_dkp i .t.atdo! -
.P,r,ęf.q\~,0 ~_~ptych·miastowa 

t. tuNHf /~~fftga . 

'N. ·.13. ".Towary o
trr;y,ril,1:~Ile przy .zaku
prlie ·Jil'.ltcre,.,u. spn~e
daję ' 'po· .:nriM:znie .zni
żonJi'd1 cl:mac.h. 

,-. 
-~--

".Budzi~i ze swla
tłem po 2~50 mk. 
tirdhrne z.egarki mę
~ki& ' 'i- d :lnisk i e od u 

' i:nk~ · .·począwszy 
Złote zegarki męF-kie 
i damskie od J n m k. 

'.;~ ; ł· r ( ·f·· .. 'l · ... ·.: • 

Najleps2e .:t~ódło · . .. ' ~·. ' . .. . . 

do nab:rcia , · 

.zegarów i ·t1J' 
---- złotycfi·~ 

SpeC!Jalnogć.: 

złote obrąc ~~r :'$,lubne 
Największy słdii~ l~·"~·~ · , . 

t ·a:nJ,ir;~e .ny, · ; .. 

L. B RA·~·f>~, ~~ 
~e~arm~stp; i z.łotai ;; 

M arktstr. 19 o 

Baczność Roda,cy vi Br,nchu~ 
Dla :h;b"tzystnego zakupna, ·.tł.ifig-tf teraz tanle! 

sprzeda-ł~ ltjak niektóre wielkie sklady i fabryki. 
jest więc teraz każdemu dana spos9brtość, być u 
swego· Rodaka dobrze i tanio obslu:Wuy~f ~ · 

. . •· · ,· '. ł ·l/ ... · :Ą~ .. 
. _, ,. . . P o l e c a m : ·., , . .. 

WieUULwyb6r rozmaitych ·"'cięPfy.ch . trzewików 
4Ja d11ieci już za 60 ien. i wyżej Ii~\y,et JiPI~Jtie bambo-
1łze mam .na słdadzie. , 1,; :; .~ . , 

Wielki ' 'wybór clepJo.futro~aó;V);V . pantofli dla 
•iewiast w ·o kolorowej lub c za r'riei .si<órze, już za 2,5Ci 
mr. aż do 4,'50 mr. ' ~ 

Wieiki wybór sukiennych trze:Wil\ów wysokich 
dla niewiaśł: · z dobrą \vysoką oJ)ą:adą .ż.-skóry i lal\ll 
jUż za 4,00-'·mr. i wyżej. · ·. · . 

Wielki ·~ wybór dla męźczyzri wszelkiego, ·. z:oozaru 
obuwia szriurow. trzewiki jako t# ,k~in~:t:~ze, wysokk 
-"a przegubiu, zatem dla każdego pasown~ .. bardzc 
!'"wak już za 3,25 mr. do 12,00 rhr. · 

'Wielki wybór trzewilców iliitt6w z ~woidziami 
do kopalni t:vilw w lepszym towarv;e_, F{vyrobie spro-
'vadzaJn. •;, 0

_ r;f;1 '
0

·'·· •• • " 

M arn także polskie buty na ·składzie,- które nie· 
którż:y l~odacy ·tutaj już noszą i z. , ic}t)l'd.obroci je ka
ż{fentu polecają,. Polecam ·takie mój\ warsztat w J;;tó· 
fytn wykonuje rozmaitą robotę podfug miary .P:od 

· ~arańcyą. R.eperacye robie .na życzenie zaraz. Zo· 
łówki dlś niewiast ]uż za 1,20 mr. i wyżej; . korki 50 i. 
l\lęzkie zolówki już za 1,70-1,90 mr. korki 60 fen. 
· . Opr 1 cz tych tanich cen któr,e podaję, dost~nie · 
'każdy odbiorca piękny kalendarz ścienny, jako !)()· , 
' darek na gwizdkę. · , ·· · · · 

Zatem polecam się szan. Rodakom lasKawei pa· 
mięci, gdy będą obuwie potrzebowali, ~dyż tylko rze. 
telnie obsluguje · · 

. Lu~IhNifl( ltubiaci!ya~, 
)• . m i s t r··z szewski, . (' 
·, M. a ·r y .a. ń ska u l i c a·: przy kościele' katoli.ckim,· 

s 
o 

"C 

H O F F M A N ~ łl,·& ··C O M. -~=====:::-

właścieiel: AlfonS ·. Kleczewski, 
ut Bahnhofstr. 53. w Gelsenkirc.hen, nt Bahnhtłfstr. "'3 Ot . 

ij;l"~tm l Ofl ~~ Bit lll~ ) .. t" ]• . tłiD ł {IH~·~~J. 
III. • 

W sobotę, niedzielQ i poniedziałek, 
.r.- 2C) pi"tJ~eJłt J.•aba.t.n .

·~na konfekcyi męski .ej a obuwiu~ ..._.i · .. 
'\iYie;lka :partya. tllb~łt:t- ~~0~~-;.h.i•·b. s~tne, . brt~ncttue~ ~ ~ ~ Półbł. lty dla . mę.żcy,yzn bardzo mocne podes~. wy 
meb1.eskle pręg &d 10, 12, ... 4, 18, 19,()0 do (., Dl. ·l nd : .óO mr 

W
. lk ... b ·,- ~ . · h ~~~.--··-~c--h l Dorr~O\'\'e trzewi d dia nie,;iast ciepłe, tyliZ'~ "7407;;;7 
w ·a p-a • .,ya u rlllD na~a~tt- , w JU.t.Jtlows:zy . r· . :- --.--- . :---·· · 

wzor:wh od 13~ 14,50, 16, 20 do 36 m 11°. t \i\i telka partyll. nu~.s•nck 1 damskiCh trzew1kow pJi. 
----------·--------------- szowycł1. tylko ~ .8:'i mr 
Wieil!a part~·~ uł~t'ai't ~ua cbłop«~thv. w .n~rj- 1. Trzewiki do sr.mu·owania i z guzikami rll~ ,~eJ~~~· 
nows.zyQh arlgi.cJ~ncJJ wzorach Nl 1.90, 2.20, 3;00, l r; 

7 1 t 2 ~ 0 . 1 , 
· 4.20, . ó.OO, 5., 80, 6.ó0, ·7.00, 8/>(J, do . il~ m. l ~- 8 ka.t ... ':t·J 1111 

• l '-T •1 · · ,_ a ~.1 vw. ~ J..'lł.ł~J epSZ!l Skch•ą. 
\iVielka psrtya s.podn• ~aa ni~:;;;;;;·;;~;:in ;;;;;~ '18- 9 lat .~O rw;·. ~ łt.OłlSka. 
wzot·y, także krQj .łydkowy, od 1,801 08,00, 2/W 3 50 l 9- 12 lat ,*O m1·. 1 

4,90, i'J,5o. 6,80. 7.50? 8/101 9,(}(J? 10,_ 11,50, /l ~lka paorty:. a trv.ewików sznuro\vanych i z gu",il;:;: 
do ł .. mr. l mi dla dzieci od 31-/Ju tylko 2,60 lilr 

Wielka partyli J)łl•łt>tnto-,•-· _m_ę_!i>_łt_i_c_łt-,-szs;-· -'l .. -e.-b-ru-- Jj
1 Ciepłe . p1wto!:e dla. nie\vias~~~;;;;--·-· 

na.tne, i t. d. od 9, 10. 11,:>0 . 12, 13,50, 14, 16do , 
----=~ j B6ty dla m~.i('i~yzn,. Świecą,ce z końsklej 

W.ieh~ p~t;va. ·Nll'~-o~~W - ~fs.l.dd1~ rw p~·ęgi., l 'l'I·zewiki ,,Bockr1kalf'' dla niewiast z guzikaffiil.dÓ 
mtJn. wz.Oiy I 1 II rzędmc .,od U, 13,50, 1o, 1o,b01 .

1 
sznurowania 'l

1
5U ll/1' 

18 :!O 23 do aG •n ;·. , . .-- . . . --:----------- ' '._._..:._ ______ il Buty .z dług1enu eholcwam1 z okueteru 1 hez IW,J-

.P~t h·tc,ty d!a tb.tf>c·i, we wich lm wybDrze1 po r,· nowsza skóra koń~~a-· -· ~ fJ.90 'i/11' 

zadziwiająco tanich cerwch. lj Kamasze męzkie i t.r.zewitd do Ez.tmrowa.uia .. _ l 4 41\ rnr. 
•.rrzewiki dla.?. niewiast ze 1 sprzączkami fJiega.nc~ie i : Dl łx . , l t d k al · _b ___ ....;'---
tnvałe od '" .t.. 2ó mr, ; a. ro :Uw' o"· )U y o ~op m ro ota r~<·z~a,. z o-

-------·--- kumem 1 bE'...z .'J,4o rnr. 
Tr~ewi11i dla ~niewiast sznurowane i z guzikami J 'l'n~e-v'fiki dla niewiast.. tlo s:tnurowania i~ gu"'iki;;;i 
skóra końska; (spilkowaiJa, pod gwa1'. trwałe 4,85 m. .'3,- l/11', 

H(~ DI~Jit:.· n·~. ~&> .... l"iomp właściciel: 
w •~ • ~ &Jr, U ~ · • _.\.l f. Kleeże'\vski. 

ul. Bahnhofstr. 53. Gelsenkirchen, oJ. Bahnhofstr 53 
Z ohwodu :1 milo·wego zwracam koszta 

Wolna pod t b . .ż kuhjq dla każdego przy zaknt.Hlle ~.,d l O mr. 

l l 

n1c n1 
przt-d gwiazdką, 

wiell:tie zniżenie ceny, 
ab! w~.ze1kie towary Zimowe zupełnie uprzątr1ąć. 

Przy tych cenach, które każdego zadziwiają, nie będzie nikomu ciężko 
na gwiazdkę coś nowego kupić. . · 

Pa.letoty m e l? h. l~ e tylko piękny towa·r, lli~odrc)~n-~ajB,:e-ej się ~~g mia- 4 9 50 
,./{;!fi. ry do wyszukn\'ama tera.z )9.7o 1 J(), ID.l'. 

Pia,\-·dziwa '1\'art.ość tych towarów 2S,OO mr. 

tfbfa'llia męzkie najpiękniejsze jakości kolorowe i czarne, najlupsze ~3 50 
z11st\)pujące podług miary teraz 2~,00 mr. 24,00 i ~ , ml·. 

Ubrania dla chłopaków dobre, mocn~d~~;~z::a:~:ne dJa lat 
16 4,:~ 

Pła szcze pelerynowe w pi~k~~c~;~1~~::~, dla lat S-l
6 5,:~ 

Ub 
11 dl ~ ł ~ tylko ele.g. nowosci bluski, 'kitle, żaldety, fusony 1110-ranla, a Cr) OJ)COW dne i wyso-o Zll.p.innjące się. 

do w,!llzuluulia dla lvieku aż do 1.0 łat. 
Se•·ya l. Każde ubranie tylko 2~~'5 nu•. 
Se1•ya II Każde ubranie tylko tł, 'it) nu·. 
S~ rya III. Każde ubranie tylko (;,45 IW". 

SeJ·y~t IV. Każde ub1anie .tyllw S,25 mr. 
Spodnie męzkie pałetoty dl.a chłopeów, wygodniki, :takiety, ubr-ania sur d. : 

po pt~dfuedająeo tanieb ceat.ełt. :::·===== 
Spi·zeda.7. tych rzeczy rozpocznie się w sob-otę rano, a koń<;:zy się w C.:;(\1\·artek_ 

· wieczorem U grt.~.dnia. 

. ~ ~iec)b.~.i k~żdy !tkon t~t.a z tej '•kazyi. ~ 

n. llart••c' 
· wła§eidel: Mli Mischkąwski, 

narożnik Obere. .. Markt~trasse:,.;_._ i. _ .. lłosenst.rasse· 

o w nied;zaeię cały dzień otwarte. 
. natJrzeci\v skfadu ohra7.ÓW P. Szvmańskie~o.. . . . ... .. .. . .. ~. ,. __ . 

• ~ ... ,, .... , "''- • • .. _,.,.,,,-,-- ...... ,, ,,._.. ... ~. ..... .. 4';! ,. ', __ ,. •~ ...... ....,. ....... -~ . ..,~.,-.,,...;.. . • . -..-:.~ .... -...-.......... _.:_•••·-·-··-----·-....... - • . _........- ~.,....,._..,_,_ .... ---------~ .. ·-·--·--...:....----.--•· ... ~- ................... ~.-·~ .. --h-"'•"..,;". ... -...:..-.... v.,.....,.~---·· .......... ~-
:"' dr:J :~., r.~kl .;~,J ~ ~·c.i~kt'.'l~ e>·~.J.~ O~f!'h)J;:::.-.,:•) k; 1)l:"'·'i Ih·"'~c<ł>~l w HoeJEm:n.. ·- ~ll~'.) .t\!t1Dltl <.tł'·cir•c}::n.~,,~ '\V;Itlt!~PulA~t.\.,...". 9,W'l:?.~"hBlll f"v)::t'b:i~gH'~ w ~<Xbo:w. 



Bochum. wtorek 22-go 
, __ -.::::::- Heda.kcya, 11ru.kd.rnia i Księv.amia v.n~jduje się przy 

n ość Rodacy· w Bruchu~ 
korzystne.go zakupna, · mogę teraz tanie! 
ać jak niektóre wielkie sklady i fabryki, 
teraz każdemu dana sposobność, być u 

Rodal\a dobrze i tanio ooslużony. 
Polecam: 

Wielki wybór rozmaitych cieplych trzewikó\\ 
b{eci już za 60 ien. i wyżej nawet DQlskle bambo· 
inam na składzie. 
Wielki wybór cieplo-futrowanych pantofli dla 

·w kolorowej lub czarnej skórze, już za 2,5( 
aż do 4 .. 50 mr. 
Wielki ,wybór sukiennych trzewików wysolddi 
niewiast z dobrą wysoką obsadą z sh:óry i laku 
za 4,00 · mr. i wyżej. · 
Wielki wybór dla mężczyzn wszelldego rodzaiu 

sznurow. trzeV~riki jako też kamasze, wysoki~ 
uhiu~ zatem dla kaidego pasowne ba-rdzo 

już za 5.25 mr. do 12,00 mr. 
Wielki wybór trzewików i butów z gwoździami 

kopalni tylko w lepszym towarze i wyrobie spro-

także polskie buty na skladzie, które nie· 
Rodacy tutaj już noszą i .z ich dobroci je ka
polecają,. Polecam także mój warsztat w któ· 

konuje rozmaitą robotę podlug miary pod 
Reperacye roDie na życzenie zaraz. Zo· 

niewiast już za 1,20 mr. i wyżej, korki 50 t. 
zolówki już za 1,70-1~90 mr. korki 60 ien. 
r~cz tych tanich cen ldóre podaję, dostanie: 
odbiorca piękny kalendarz ścienny, jalw pu· 

na gwizdkę. 
polecam s.ię szan. Rodakom laskawej pa· 

gdy będą obuwie potrzebowali, gdyż tylko rze-
obsluguje · 

Ludwik Kubiaczyk, 
m i s t r z s z e w s k i, 

~\ar y a ń s k a u l i c a przy kościele katolickim, 
naprzeciw skladu obrazów P. Szymańskiego. 

Pr. Sommerkamp 
rz<~zalnia świl'1 

w Herne, ul. Rahnbofstr. 90, 
poleca na s'vięta jn:O specyalność 

polską kiełbaJsę 
~..-. i słoninę tf"t.r< 

inne wyroho mięsn~ po bardzo 
tanich cenach. 

B A c z N o S-Ct--BAc z N o S ć! 
Polacy z Brambauer i okoHcy! 

Kolozyt:'iłtlła wyprzedaż 

·GWIAZDKO W A. 
Polecam Szan. Publiczności z Brambauer i oko
mój dobrze zaopatrzony 

·Skład 1obnwia. 
Z PQwodu taniego zakupna sprzedaję taniej, niż 

rww·cncz;1o:, Mam na skladzie obuwic wszelkiego 
·od n"Jskromniejszego do najwykwintniejsze

pO iak najtańszych cenach. 
Trzewiki dla dzieci począwszy już od 60 ien. 
Trzewiki do kop.ałni pocz. od·4 do 6 mr. 
lak ,samo dł~ie buty od 6 do 15 mr. 
Zbnowe trzewiki dla pań pocz. od l do 6.30 mr. 
Zimowe trzewiki dla panów od 1,20 d.o 7,80 mr. 
Obuwie podlug miary wykonuję także uobrze, 

Pr~dko i tanio. Także i reparacye po jak naJtaf1szych 
ctoach. Mam także w skladzie do nabycia wszelkie 
f:zyrządy szewskie, także smaro\\rid!a na bóty, wi
~e. lak~ szczotki do bótów itd. 

Polecam też różne dobre cygary i papierosy 
.~ Sokol'y, Turcfo.r, fiolek, Ottomann, Sarnson
Noblesy, i jesz.cze inne tał1sze. Mam także ta
do zażywania w różnych gatunkach, jako to: 

~bak~. ~drowi.a, tab. ruska, tab. fiolkowa, żmijówka, 
be·· Iglicowa, tab. ..P rinz-Regent", ,.:Ebssegger -Ge-

ltgpr. M<Y.lna takową nabyć funtami i w pac~kac~. 
or olec~m też papier lsitowy z pols~im! naptsamt, 
~o~. oowmszowania na· Boże Narodzeme 1 na Nowy 

Po Dziękuję Szan. Publiczności za dotychczasowe 
bi Parcie i pros~ o dalsze poparcie mego przedsię
cta~Ótw~; Staraniem moiem będzie, aby Szan. Ro-

zw .. tak najlepiej obslużyć. 
lr)'sokim szacunkiem 

Stanisław Lawleki 
w Brambauer, Colon~ nr. 132. 

.-o~ rt 

..... / '.i ' l ... 
Tylko do _pw·azdkl! 

trwają tanie dni wyprzedaży i dln. tego pro. zt. · k3~de~o k•tpujr~cego, czy 1o 7. Ber
n e czy z oholiey, n by się przekonał o drwiące tanich. 1·~ ztk~ eh :t.C ._bankJ·uto"·a
nego skłatlu i przed ~więtnmi eokolwid~ y,nknpił, gdy?. towar tłll ~pr.:t.E•du,k po ka;i;-
dej cenie, dla tego J.ono~zę, iż nn ~kładzie są jcszeze: . 

Pa~tya paletotów. czarne i cieJnnosz;~re ·po 7 m r. 
Partya paletotó\\T n.ęzkich, wszystkie knlory- ~:~n~~ys;,'~ 12 rur. 
Ubrania męzkie. czarne, nowe wzory. tr-:·z~a;~~m izolki po 8 mr. 
Mętkie płaszcze zimowe. po 11 mr., precz z nimi 
~1ęzkie ciepłe żakiety zimo,ve. na co dzień do noszenia po 4 mr. 
Ciepłe paletoty i płaszcze pelerynowe dla t1ziec1 po 2,"80 n1r. 
Męzkie spodnie na n1edzielę~ 7. inun;l~~ ~~t~f~~i()nl' ,, 1)0 2 50 mr. 
Około 4 ~ta ubrań dla dzieci od 2,30 mr. począwszy. 

Ob11wie! Około 4 00 pai' lrzewikó 
l\Ięzkie .kam~-=,ze i tn~ewiki do ~zmu'O\\'. 
Męzkic półhóty po 
Męzkie pantofle, pht~<'.owe i F~kórzane 
Ciepłe t.1·zewiki dla dzitwi 

;f,25 mr. 
::J,flO mr. 
It85 mr. 
46 fen· 

JI~kie buty długie pod gwo.rancyą. 
'l'rze wiki dla dziei.'i l gnziknmi i do !Oznnrowouiu. 

Da~ski~ 'vyso~ie trzewild ' zimowe 

Damskie trzewiki R.znurow. i y, gll7.ikami 

Dnms ie tr:,.ewilci sprą9zcz4owe 

Damekie c'P.płe trzewiki domo~·c 

Damskie trzewiki w~·azywane 

4,25. 'mr 

• ,2'> m1·. 
2,1? mr. 
8f' fen. 

1~26 nu•. 

1'rz~wiki ze skórv końskiej dla dzieei. po każdej eenic. 

~~****'~~~ ~1f 
Wiązarki 

bardzo piękne, 
w 1-óżuyeb cenaclt 

poleca 

)isi~gn.rniłl 

,, Wiarnsu, Poi .-kie-.!,ol.' 
J!Jnebnm. 

·_.§~~ ·~~~~ .~;~ 
,.-#-.v~~~ -.,~ 

21-2<1 
-J·;so 

s. 
~:l-2(.) 

2,25 

e 

27-30 

2,50 
31-3i> 
- 2,7ci:-

~ 

. . a~t.t• -~)~ nap. oberzy Pungego. 
l ' 

kupująca z ob-wodu 00 rr.il otrzyma nntyehmiast ;r,wrot koszMw 
podróży, oraz; pi~lmy pooarek na gwia:r.dJ~ę. 

i)ogo~n 

Księgarnia polska w Oberhause~ 
poleca ksiąźl<i do· nabożeństwa we wielkim wyborze 
Zarazem polecam szanawnem Rodakom z Oberhau~ · 
sen i okolicy mój olbrzymi wybór krzyży różnego 
rodzaju, figurki Swiętych Pańskich, gipsowe i z por- . 
cclany, różne obrazki metalowe z latkuszkami i bez. 
piękne powinszowania i wiązarki, polskie kalendarze 
Maryańskie. Niechaj każdy sobie jednego kupi. U
praszam szan. Rodaków o poparcie mego interesu. 

. Stanisław KuśWerek, 

O~erhausen, Marktstr. nr. 99. 

()* '~r 
~ .. ,, 

la 

pod:uować można 1m~e~lmiot najlepszy i na,j]ndnie,j~zy 

as~ynę do szycia. -=-: 
nti.szyny do szycia od-

ulica. Friedriek·tr. 8. BOCHUM, ulica Friectrichstr, 8. 



ONA. 
POvVIEBC 

M AR Y l R O D Z I E \V I C Z 0 W N E J. 

(Ciag da1szv.) 
Pody jej pracowitą rt{ką pokoiki przyjaciela 

przybierały odświetny, elegancki pozór. Byta V·/ 

połowie r·oboty, gdy ją turkot spłoszył. Posk{)
czyła do okna z pękiem. zieleni w ręku, którą 
maiła ściany. 

Nic spojrzaJła na konie i powóz, nie zastano
wita się, że godzina była zbyt wczesna na przyj
ście pociągu - wychylita się i, rzucając pa<ir sto
py \vysiad'ająceg;o świeże gałązki, zawołała z 
wybuchem radości: 

- Kazio! Kazio! 
Przybyły podniósł -oczy zdnmionc. Byt t0 

zupełnie obcy jej człowiek. Przez sekundę on 
11jrza1 promienną twarzyczkę, .ana śniada:we ob
licze, kmczy wąs i hardz,o wyraziste oczy. Po
ten1' ona się cofnęła, śmiertelnie zawstyclzmla, on 
wszedl do sieni. 

Kostusi ze strachu i przykrości serca zabiło 
młoteml schowała·by się chętnie pod ziemię, 
·zdawa-ł·o się jej, że ze W'szech kątów patrzą na 
nią dr.\ iące oczy, że cały świat wie i urąga z 
jej roztrzepania. 

Chciab płakać, albo uciec ztąd na zawsze. 
Na myśl spotkania tego .abceg-o przy obiedzie 
krew jej zam~erala Vi" żyłach. 

Nie sposób jednak bylo WY11efnić choć Je .. 
den z rozpaczlh,vych projektów. Odnalazł ją na 
górze o.grodnik, żądając nasion; musia1a wyjść 
między ludzi. 

Spożyto już .dwie potrawy, gdy się nare~ 
szcie ośm.ielita '\.vsunąć do jadalni . 

Ciclllltko zajęła swe miejsce u rogu stołu. 
Oo'.ć siedział pomiędzy Felą i Jad·wisią, za

jęty ożywioną rozmowct i zdawato się, że nie 
Z\\ rócit na nią żaD.nej uwagi. 

Byt to oczekiwany Sewer Stamiewwski. l 
Piękny. dwudziestoldlkoletni ~Zl0\1.riek, 

.zgrabny, silnie zbudowany,, ubrany z wyszukaną 
elegancyą. 

Nad1niar zdro~-ia, siŁ i szalonych anta·zyj 
:tryskal zel1. Rezmawiał swobodnie i w.esoło 

Cal 

o karnawalo\Yych wspomnieniach, a tymczasem 
chwilami dzikie bunty latały mu \,. oczach, nie
poskromione myśli swa\\·oli rozdymaty ruchli
we nozdorze, uśmiccłiy · przekory rozchyla1y 
usta. 

Ręce jego niespokojne skubały wąsy, wido
cznym wysiłkiem powstrzymy\vał się od nie .. 
sfornych ruchów. Byt bardzo przyzwoity, ale 
nienaturalny w tej chwili. Po dość dlugiej przer
wie spojrzał na osamotnioną i milczącą dziew
czynkę, z którą go nikt zapozna,vać nie rny
ślat. Musia.f ~~ poznać przypomnieć sob1e niefor
tunny okrzyk i powitanie, bo się uśmiechną lek .. 
ko i, zwracając się do feli, spytał zcicha: 

- Kto to jest? 
- Uboga krewna ... Dopamaga mamie w go-

spodarstwie - odrpada obojętnie piękna panna. 
Sewer nie po\.viedzial, jak go ta ubDga kre

wna powitała. Rozmowa stała się ogólną. 
Przy kDńcu obiadu głos wuja ocu-cił }(ostu

się z martwoty. 
- .Moie dziecko - za·wo.tal rozochocony,

musialać na przyjazd Kazia \vy.dobyć niełada 
specyał z piwnicy. Coś mi Dd bufetu stary "\Vę
grzyn za·Iatuie. Dai' g-o nam pokosztować. 

Zno\VU Sewer spojrzał na nią i przeprowa
dził -wzrokiem do kredensu. 

Zrozumiał. Uboga krewna żywiła afekt do 
kuzynka. 

Kostusia \vydala lokajom wino i, jak zwy
kle, nie czekając, aż wszyscy wstaną, wymknęla 
się z Jadalni. · 

Wybiegia na drogę, za dwór i na: zakręcie 
stanęła chwilę. vV oddali kurz się klębil, pozna
Ja koni ei ludzi. Poznał ją też młodzieniec w 

·uniwersyteckiej czapce, o r}()czciwych, jak oj
ciec, {)czach. Poznai, z powozu wyskoczy! i 
uści·snąf po bratersk11. 

Powóz potoczył się do stajen; oni ręka w 
rękę, pnszli pieszo przez ogród. 

- Ależ, Kostusiu, \.vymslaś i wyładniałaś. 
'A twoi e gospo·d'arst\vo jak idzie? A mamka 
zdro\va? A wędki nasze w komplecie? Cóż sły-
chać w domu? ' 
- Goście są ... 
- Kto? 
- Ze Stamierowa. 
- Co, Rudakowski? To monstrum! A tom 

trafil! 

i t rze 
wszelkieh lat(}skh i ze;;złorocznych kotd,-Jicyj zimowych. 

- Nie, pasierb ier;O'. 
- Sewer narwany! A ten tu czego? 
- Może do Feli... 
- Majaczysz, l(ostu.siu! 
- Dla czeg,o? 
- Ot, w·iesz! Tak mi się wyrwa lo. Bo p . ~t 

w~ę. mówi·ąc, ~ak ~ż~ ~t? Peli. zapragnąĆ. T .!~~i!. 
tm s1ę \V glo'wic me rruesct. f)ielnic 
~ :re, Kaziu, Pela dobra bardzo. fl~ifnci 

- Tobie, Kostusiu, f stary harpagon ~u wiei 
kowski wydalby się d-obrym. Przywioziem . k 
du:W ladnych książek, a ty mnie za to -odkarmi 1~elkó 
przez wakacye. Zamęczyly mnie egzamina. do cY 

- Bardzoś mizerny i blady. Po co si~ ~?52~1 

~ , :11a. 
męczac . .Johrz 

- A ty po co się zamęczasz? 50 i l 
- Ja ... nie. Cd je\ tak bardzo robię _ ~awn l 

trząsnęta glo'\:vą. - Z~es.ztą ja co innego! -d ~i\\~a 
·dala po namyśle. K 

- Cóż innego? -pyfał. 
- Ja ·wypłacić się muszę wam za wszys~· 

dobrodziejshva. 
- A mnie za kogo masz? Za pasożyta? 

jaż malo mra·m wypłat? Wypłacić się muszę zi 
mi, która mnie karmi; bradom, wśród któr 
żyję; rodzicom. co mi dali sily i naukę. l(ażd 
·ma wypłaty; Kostusiu, a kto o nich nie pamięt :B ~ 
ten zwierzę. Nie mów mu więc, żem1 inny iak aC 
Oboieśmy ludzie, tylko ty stokroć lepsze. 

-To ty teraz majaczysz, Kaziu!- zap 
testowała. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

Wesoły kącik. 
Sportowe małżeństwo. 

Mąż, przeglądaląc się \V. lustrze 
mie automobilisty, do żony: 

- 2osin, czy to mój, czy twój kostyuml 5 
- \Vsur1 ręl<:ę d:o. kieszeni, jeżeli są tam cy., ' 

gara, to jest kostyum twój, a jeżeli papierGSy 
to mój. ft!l 

Słuszni'e. fł 
~ Nasz profesor \Vypowie odczyt o biegu. l 

nie północnym. . ·8 
- Ale on tam nigdy nie by l! 1 
- To nic. Ci, co go słuchać będą, r · . ~ 

tam nie byli. 

A by do świąt nasze znaczne ?,a pasy i te ruużnośd zupełnie up t zą tnąć, urządzamy dla tego oddziału 

- zupełną wyprzedaż! ........ 
(,dd~Ja. ł te11 za,,~ JeJ.łla ui~ll<lk ~\ ))ł,rt.yę no~rya~h 

lr·on~ekc· ""1:7l dla. niewiast, dzie;vcz~t .i dz,ie,.ci, 
1L j_ ~ · *' .J męzczyzn, chłopak o w 1 cbłopcow 

po zadziw5ająco tanich celtach~~ , 

Partya zeszłoroeznyeh żakietów i kołnierzy dla niewiast i dzieci, za trzecią częś·ć do-
- tychczasowych cen. 

Partya płaszczy dla dzieci sztuka po l marce. 
Partya płaszczy pelerynowych, za połowę dotychczasowej ceny. 

P~., dnzat;; tego cza~u znaczne znizenje eeu w nieon al wszys1kich oddziałach na~zego d<)lllU towarowego, dla 
tego korzystna ~pnsobność zakupna 11a 

' • Kołnier zo kożuch ,we dla niewiast, mufy, . bluzy i suknie kostyumowe, dalE-j towary wełnjan e, trykoty, ma
terye na suknie, towary bawełnjane, btelizna, ł\rawatv, 1-\orsetv, parasole i 'V{.iele Innych artykułów· nad~jąeych s ę 
jaku podarl\i. ~ Nartzwycźaj tanio -~l 

Dom towarowy Edw. Keil 
Langendreer - Dworzec. --

• 
Spółka l 



---·=----Baczność Rodacy. 
\fa nadchodzącą gwiazdkę polecam mój bogato 

>~ Pr zaa p~tn:onY. skfad, j~k~o tob: figury ś~. w wdielkim kwy .. 
te. T .~Jerze, krzy ze, _pasyJ 1f e · razy sw. 1 !•aro owe, • ro-

ielnićzki, • k~łązłd , .do nabożet~~twa, historyczne 1 re-
! ~~ijnej tresct oraz polecam moJ 

Ru wielki skład to\varów galanteryjnych 
~ 'ako to: skrz.ypców, klarnetów, harmonik, lasek, 
~nn· ~zelkóW, pasków, cygat:niczek, J:?Or~f!lonet~l~ toreb~k 
~a do cn:ar. brzytwy, noze, tabatoerKI, g-uz1łn do pol-
1. • ~·oszulków, szczotki do z~bów, do wlosó\Y, do ubra
lę ~ i a. do obuwia w wielkim wyborze, jako też cygara 

rlohrze odleżale nadające się na gwiazdkę po 25 szt. 
soi JOO sztuk pięknie o-pakowane papierosy w \Vieiu 
gatunkach . i tysiące cenn~rch przedmiotów. Sza
:!0Wl1YITI Rodakom i Towarzystawom polecam opla-

d tki na gwiazdkę po 2 mr. za 100 sztuk. 

tyu. 

Księgarnia polska w \Vanne, 
ul. Balntltof§tJ•. 80 a. 

Józef Danielak • 

• -
Oznajmiam Ro-dakom, iż z dniem stycznia 

:1!\\·ieram na nowo mój 

interes krawiecki 
~ r z\· ulicy środkowej, (Mittelstr. m. 11 ), na przeciw 
·estauracyi Placa. Proszę mych dawnych odbiorców 
al(n i ·wszystkich Rodaków o łaskawe poparcie mego 
1rzcdsięhiorstwa. Usługa skora, ceny umiarkowane. 

Kreślę się z szacunkiem 
I G N A C Y '\tV I E C Z O R E l(, 

kra\:viec polski v..r .Marxtoh. 

u~~ ·f,iłfl. łla88888H888 
Y-~ · Pięknym podarkiem gwiazdko- : 

• : wyn: :;~dełko cvgar • 
1
8 ze ~mancj hhryki cygar J. Xeumann 

.. l w B.-·rłinie. 
1ez 

2f> sztuk Ód 
;)o ~ .zruk od 

J 00 szttJ k od 

l ~J. arkH t r.. 

l 

2 
3 

m r. llOCZC\ wszy. 
m r. p oczą w~zy. 
m r. lWCZ~wszy. 

w Oberhausen. 

{~~~~ t~ ~~~"-G.,fl~tlłl 

.. J:i;:··~~~~)~k . S ;j~ e 1• ·p e,. b;; y·1~-, 
ze:;a t'!J f hd ·rz - ·il!tairć.: 'ł"'. RifA ".{,, zlot1lil:. 

Jło(~lnun~ (\Y e.stf.) l'>'l i'thlenstr. 
Wielki w;l.{bór zi'garkt;w, 

rą;ulatorów, zeyadm:, bu
d::-·ik6w ponajtańs~}*'b 
C('ln~clt. Ozdoby złote i 
s1·ebrne, tylko u: eleqcw.
clcicf, uou;o~ciach. Repa
nwye 1wedlco i tani<J! -
Prr;dktt natyclwtiastou;a 

t' tauift usla[Ja. 

N. B. Towan· o· 
trzymane J.H'?.Y ~akn
pnjc interc-:lu1 sprze
dnjQ po .?;nacznie zni
żonych cenach. 

Budziki zt~ S\na
~.łon po 2:50 mk. 
brobnw .~~:e~arki mę
sldc i chtmsłde od V 
ml~. poCZR\YSZY 
Złote ~~ega1~ki n;ę~kie 
i Ju.mskie o<l 1t) mk. 

Wielkie zniżenie cen 
w to·~varach mięsnych. 

AHęso wieprzf)we, tłuste i przerosłe funt 55 fen. 
:vu.ęso od szyuki iunt po 60 len. 
1\ottety funt po 65 fen. 
Mięso wołowe iust po 65 ien. 
M.i~so cielęce . Iuat po 65 fen. 

'~%e ~~lej .P?lecatn !la święta }a]~o specyahwść ~1ajlep
~tZe szyu!n su~owe 1 g;otowanc, Jako tez wszella.e lep

towary m1ęsne i kielbas<Jvve, po taBich cełtach . 
.J Ó Z E f' B 'E S T :E, Brucłt, 

· Henter Str. 9, waprzeci'l'l' ttl. Lurl-..' itstr. 

· Szanownym Rodakom polecam mój 

lvielki wy bór rozmaitych materyj 
~ ~ ~ na ubrania, paleloty i spodnie, ttt m m 

które pod gwaraneyą odrabiae b<;dG. 
Dalej polecam we wielkim ·wyborze o-otowe ubrania paletot1· i 

spod'!te, ciepłe żakiety, gaełe, kosz:le, . zkarpety, 'rekawic~ld, 
•.zełki, krawaty, ehustkt, oraz wszystkie inne ry;ee7.y dla· mężczy7.n. 

Przedcwsaystkiem zwracam u wagą, na mój 

wielki wyb9r ubrań i paletołów dla chłopców, 
od najmniejszych do największych. 

Rodacy! skorzysta_jcie z tej sposoboo,ci. 

W fJ!jeiech A. Powr lo rsk.· 
w Bocłtum., Alleestrasse 13, pomiędzy poc7.tą a dworcem ,,Gussstahl '· 

Zniżenie cen * * * ~ł Wynalazek ttP 
Gr e gr o w i c za "Rantu s" ~~ * na mięso wieprzowe. 

Od dzisiaj sprzedaję tylko pod gwaraucyą świeże 
mięso z młodych świń: 

$wieżą tłustą słoninę funt po 0,50 mr. 
Sweżą sołninę przerost~ funt po 0,55 mr. 
Świeże szynki funt po 0,60 mr. 
świeże kotlety funt po 0,60 mr. 
Dobr~ szynkę z l\ ością funt po 0,90 mr. 
Polecam także zarazem moje towanr rui~sne i 

kiełbasiane znane z dobroci i po najta(lszych cenach. 

A D O L f A R L T, mistrz rzeźnicki, 

Reckiinghausen-Bruch~ narożnik ul. Maryaftskicj i 
ul. Nowej. 

10 zniżenie cen 
cly,i~iaj uż do koilea tego miesiąca, 

~na obuwiu różnego rodzaju, 
VviELKI \i\ YBÓH. TANIE CE~Y. 

Henryka Rehera, 

patentowany tH~f>: .. t 
Aromatyczny elikyr· ziółkowy. 

Nujleps7.>' środek na żołądek, ból głowy, 
mdłości. oraz eboroby ~ohiecc. 

N~J.być ruoźuu. w aptekacl1, lepszych dro
gcryeh, luh Wlll'ost. z l't.tl.H·y.ki. Cena. 2 fla
szek<&. 6C• mr .. 

Uesselet• ~\, (~łegrowłez, 
B ar m en. 

Zast(~pca. generalny dla O b er h u. u s c n 
A. Ku n z e, drvgt>Jya przy rynku. 

Ccnn l tla.s7.ki 2 mr., ~ f'laszki 3,50 m. 

Baeznośe Rodacy w Bruehu . 
Szan. Rodakom w nrucbu i oko11cy polecam do

bre perki czerwone i bia!e (ma~num bonum) l 50 funt, 
po 4,80 mr., dobra marchew 100 funtów po 1,80 mr., 
dobra brukiew 100 fu11tów po 1,60 mr., dobra ćwikla 
100 funtów po 1,20 mr. Nadmieniam, że towar jest 
dobry i waga rzetelna, gdyi- niektórzy Rodacy sami 
się przekonali, jak ci handlarze z t.ej taniej firmy z 
licme robi<!, że sprzedają po miechu, a brakuje cza
sem do 20 funtów. WiGc ostrzc~am Rodaków. ażeby 
przy zal..:upnic zawsze zapytać siG o wagę miecha i 
podJu r~ tc~o kupować, a nic 11a miechy. 

~Jan .Uóżell·icz, D~t·ucb, .Feldt-;tl'. 

·--=----- H O F F M A N & C O M. ·============ 
ułaiścieiel: AJfons Kle(~Zel'Ysk"' 

ul. Bahnhofstr. 53. w Ge2senkirchen, ul. Bahnhofstr. 53. 
~~<U·llninJu® ~n ojej t.,. ~ łn~G_~i. 

sobotę, Bliedżiełę i poniedziałek, 
20 pt"<41il~~ent 1°~~ ł~.nttt.ał , ~ 

na konfekcyii męskiej i obu 

·wielka IHn'tyu. n~ro.ń męzLi.-h. s~are, bru.nntue ,\ 1 p,)ltm ty dla męiczy;m .bardzo mocue Jlodcs~wy 
niebieskie rm;gi dd Hł, 12, 14, 18, l ~,~:>0 do •~ m., ~ 1 od 1 ,50 nw. 
··- . ··~----1 j1 Domowe tl'zewilli dla niewiast ciepłe, tylko 1 .40mr 
\V'elka fArtytt u'br""Ó tnęałdt·b W D:lJilOWSt.yt l ~' -- ··-~·----:--

. 
1 

" d • ., 14 r.o lG '>O lo ' 36 uu· jl ·wielka p:utya męs .,ick i uamf:'Jcich trzewików pli-
'"z:Jracu 0 ·- l<l1 ,., ' ' ::.......:.___ • li szowych. tylko J .85 m1·. 

\Viei~a partva. ubran ~ua chłopców, w m,i- 1 1~ki do 8znm·owauia i z g-uziknmi dla \\ieku 
nows;yeh ar;gielsidch wz?rach,.. od 1.~0, 2.20, 3,00, j 3- 7 lat '!/)0 mr. l . 

4.20, tJ.OO, 5.80, 6.50, ~.o o, 8,:.>0, do •li m. i 7 _ s In t '! .'io 111.r. ł Xn.jl~p~z !i! slHh•a 
~Vt'.o]hl nv.rtYtt sp~~~d!de•ę, na.jnow:>.~~~ 1· 8~ H lu.t .UO 111 ~'· ) L oiu~ha. 
' ' ' l , ,. l . 8 9 00 •> r)O ,, 0 ~ -- l:! lnt ,30 111/'. 1 w;r,or~·, takil' kro,) łydkow~, tX 1,_ O, ,., , .. ,. "~J ---

4 90 5/JO, G/30. ·,,;w, 8,()0, 9,00, 10, lf,.,o, . Wielka part;1a trzewikó\v s;r,rn1rowa~z gnzika-
' 

1 
do l~ mr. mi (!lit dzieci od 31- 35 tylko 2

1
GO 9/lł' 

- h Cie]lłe pantl)i·te dla niewiast. czerwone i cza.rne 
\Vielka p:uty11 ł"fth~to•i•-u. IUf+iłtict,, szarc.11 r~l-

. d \) w 11 50 J9 1.? 50 1 i f• O otl 3,:)0 
natne, l t. d. 0 - <' · 1 • ~~ ' 1 

.' l DótY dlu. JHPŻezyzn świecnce 7. końsklei skb1·\· 
~ ur. l . " . , 't ., , , 

----------:----- -·- 111 7, - mr. 
Wieh u p:Ht~ya J\iJic•enu}u· wę~~;ch . _, · prę_gi. !i] Tl'zcwiki "Uock~ktJfu dla niewiast z guzikami i-do 
lHJjn. wzory I i U n;ęt'l n ie . ad , 1:, l:'J::~o~ 1:1, .lf), :;l~, 1)1 sznurowtlllio. 7,50 m:_ 

11:31 ~O, 2,), do 36 aut · 1 Buty z, <Hug i<'mi ellolewami z okuciem i he;r, n.l.lJ·-_

--------:-......,.._.. - l k ' k 'k . ~ - , 'cl · im W"horzc IJO l nowsza s ·ora ·ons ·a u,90 mr. 
l_~~,ł lf'tt•ty dla 4•9'· 1 .-~·1. V\ c \\l 6 

.; ' ' • ------.-·-:-- ·~-. • • 

d 
.. · · t ·c1 '"!Jach 1j h .ama:JzC mczlne 1 trr,cwnt do ~znurowama za ztwla}nco ant l ~.: .. < ' • • " 4,.. 

'~ '. . l ! !t' " 11lt•. 

Trzr''~i dla.·i nie,,·iast ze i sprzączkauli e~e~n!lCt Je L li Dla robotni~ lJW buty do kopalni robota rf\czna, z o
trwałe od '1< ' 2J JUr, J. ucicm i ue.z 3,4J 1111". 

. . dl ~In' -:-::--t -znul·owane i z cruzikami Trz<>wiki dla 11icwiast. do sznurowania i z guzikami Trzewu. t a fJ~t~w1a~ · :; · b , _ . 1 

skóra .koilska, [spilhowana, l'od gwar. trwałe :1,/'::i.J 111. :J, - mr. 

H .. oftim.o:a.nn _IJP"": właściciel: 
.. (~ • Alf. Klecże'lvski. 

uL Bahnbofstr. 53. Gelsenkirchen, ul. 8abnhofstr 53 
~ obwodu 5 milowego zwrncam ko:3zta 



.. B&ICZD4'•Ść! 
Jech"HY jeden polski katolicki skład tego rodzaju 

.aaajduje się · , 

·Herne, nr. sz, Bahnhofstras~e, · 
na-t>r.zeciwko nowej ulicy. · .. .. . ·; : .J 

Na gwiazdk_ę'l,_"f::~.~. ~> ·· 
Polecam różne zabawki dla &ti~cl we . \viellłirn 

wybQrze bardzo tanio. Dla każde~q · z~ajd~:re ··ka~y 
Ił Józefoskiego na podarunek coś stbSQW~ąegb·~ a prz.e
tłewszystkiem nadmieniam, że mąni puptd, ~t~re sam.e 
chodzą, tał1ctą, śpia. inne figlarne _ rz.~q;y, k·onię ·ctąże 
fta biegunach . i tysiące innych zabaW.:ek;.·::. Pol~m 
także harmoniki, duże i male zwaqę ;,·Wit~J(erharn1o-. 
nika .. we wielkim wyborze bardzo tanio. ·· Skrzypce 
począv.fszy już od 50 fen. ze smyczkierrl a:~ 'do ' ioo n1lł
rek, nadmie11iam, że każdy, który odemnie _kupi har
monikę lub s·krzypce, gwarantuje · każdemu,. · że będzie 
z nich zadowolony, gdyż sprowadzam ·· instrumenta 
muzyczne z pierwszych fabryk i . sprzedaję . takowe· 
jeszcze taniej, jak niejedna fabry)(a. Dalej ,· polecam 
wielki wybór fajek długich i krótkicb,. ·cygarniczek, · 
różne tabakie-rki z żóła'\\'iu, na życzęnie· ·z , nazwjskami, 
tabakierki rogowe we wielkim wyborze. hbar:<.izo ta
nio, albumy do iot~rafii, toalety do SZY.cia, portmo
aetki dla panien i panów, parasole i ~je~~' ~nn~ćh że
czy. Totnistry Sprowadzilem par e s~t >czyn torby do 
szkoly dla dzfewcząt i chlopców po · bardzo niskich 
ce11ach:' ·Wielki wybór dobrych odJeżaiych · Ćygar o
pakowania · pó '25 sztuk już od l marki,· papierosy pol
Hłe, ·różne gatunki. - Parniętajcie o tent kto chce 
dobrej ·tabaki zażyć musi od franciszka- 'Józęfoskiego 
~ Herne nabyĆ. · .. · · ·· · 

t' R A N·~ 1 S Z E l( J O Z E F O S K I~ Herne 
' · · · ulica Bahnhofstr. 52. 

-----u-.-.. ---······ - ~----·-----;---·---------

~CI!)~oooo Ooo:ooooooO'ooO 

l -- . Ba.oznośCl l 
o Kto chce soł;iią ·aób"r:-ze o g chodzl}cy i ta.uió .. O 

go ze~. ~1!: ra.~ ocg 
na.być, nie(.l',h prżybędzie 8 sz,y ko do prawdz. fachowego ·zegarrtfisti-za g 

o Józefa Balzera ., s 
8
8 

3
o
0 

Bahnhofst r. 30 w Jł,. 1'11 ?l Banh(lfstr. 30 
'fam znajdzie wielki wybór z~~~ ~· «nll!' · 

O Śei*'Dlt' t•b i Zf";l~HkÓl'ł" lt l6!10ZOJa8(0• , O 
0 wjcb, oraz wszelkich przedmiotów złotni- 0 
0 e~ych pr21y niesłychanie ta ~nr~ h . ł"CD t1C)ł. 0 

00 00 Pros7.ę uwnżać na chodzący przed 
g domem 7.egar elektryczny. ' 0g 
g Zwracam szczególnie uwagę na uobre 
o' . obciąganie oraz reparacye u mnie kupióriyoh g l 
0 zegarków i dsję daleko idącą · piśmienn~ l 0 
O gwara.neyę. O 

• OciOOo~oooooooa~ooooocoo , 
· . Broł.~h. ! · 

Zniżenie cen na mięso · wieprzowe. 
S·pnedaję od. dzjfi_ ;:. 

~" tylko z młodych · ś~i~: ~~f 

świeżą tłust~1 przerosłą okrasę funt 55 fen. 
ś~iez~ . szynki fnnt po 6· 1 fen. 
kO,UetY. .·'. . ~ .· . . . 1nnt po 65 fen 

,, .--'' .. ·- · Polecam zaraze1n 

·''- towary mięsne i k~ełbasiąne 
:niancj <lobroci i po najtańszych cenach. 

Adolf .Jlrlt, mistrz , ~zeźnicki, 
w Bruchu .... 

róg ulicy · M ttryańskiej i ul. N (n·'Ve.f, .. naprzeciw 
składu obll\'l.' iH p L. 1\ uhiac:zylw, w bli.zkości 

koz:3eioła, katolickiego. 

-~....
ł Wiełk•t wyprzed3ż · 
ł ·. gwiazdkowa! . . ' . 

ł 
kapel u. ~·~Y~ cxape!{, parasol~,, ~. -raw·a· te.lr -, 
bieli21n·y ' dla ru~żc·z)' zn, tował'y ]io- ~ 
żnehow ~- . .·. . , . , · · · ' · · 

N ad zwyczaj n e cen.y. ,.z. 

15 n\o raha.łeDI.~ 
Każdy odbiorca otrzyma ... jeszcze 

stósowny podarek. '· '', .;.. · : .-.· 

J. Hatfing,..·.;·;.·:· ·. 
BI-neh, 

--------=--·--·--:-
• drzewił liście spad,a, · · . &dzież kup zimowa.:, 'fy lko d~rze kupis.z, ~ 

J'Vi.ęc biooa· ci· biM! a" Tani~ i inodnł\ I się nie ogłUpisz·, ~· 
Be zima)!:-awita, Przytem dobrtt trwa-łą, U Gawrona t&nie.go 'tf· 
)V ml'ÓZ śniegi obfit3.. Za gotówkę małą. Krawca z :Bruchu pols.kie ; o. · ~, 

Gawron ros. lró,i nwdny, 
G .a wron człek d·o.godny, 

Gawt'on nawet z franta 

Zrobi eleganta. 

PospJesz::lj na Maryańsld 
Po ubiór pruiski · 

Prsyodziej się godnie1 

Choe tanio, lee.z modnie. 

Polecam także szanownej public.tnośei l\" Bruehu i oLolicy mój 

skład g rd.ero by 
BJ8.tt'-t·.:r~~ na ołłrPtlit•, paletuty l ~potłwłl~.:. .. 

Dalej polecam mój skład błelizny, krawatek, pończoeh dla niewiast, 

• • 
szkarpetki dla mężczyzn, l"Y.el'ki do s:podni w różnych kolorach. Poletłllll 

także ubrania do kopalit .. 

Dziękuję Szan. Rodakom .za dotychczawVi'e popareie mego przedsiębior
stwa i spod?Jewam . się, w Rodacy i nadal o mnie nie .zap~mną.- .. 

Jan GawJ•on.~ 1nt~•··rz .krawleekt 
ulica lVfaryańska 224j2. w Bruchu,. przy koś.cide katol. 

~ · ~. ~~ }Jt · ~ m m tt~ 
Zwracam uwagę 

Szanownym moim odbiorcom oraz 
wszystkim Rodakom 

- w Steele i okolicy .m iż z dniem lo grudnia przeniosłem 
mój , . . 

interes krawiecki 

l złote ~b;~~~~ktślubne l l 
~ !YąJ"Wi"lU~ZY skład g ~ 
i ~ . tan i e eeny, ~ j 

~ L:~!!~~?, § li 
8 Oberhausen, Marktst:r. 19. g 
ft . gwm 

oogoaoooooooooooooooooooooooomogog 
8oo ~· ,., ooa 

KartJ:. r p c• e z to w·: t.~ 
• i 

na gwiazdkę 
z napisem "Wesołych świąt". Cena za sztukę 
10 fen. W większej ilości: taniej. Na portoryum 
trzeba do~·ą~zyć 5 .ien., przy odbiorze od: 1-20 
kart. Od 20 i '\\-ięcei przesylka frarrko. Poleca 
księgarnłaJ "Wiarusa Polskiegl044 w Bodmm .. 

Adres: "Wiarus- Polsld'•, Bocbnm. 

"' . l" ",w O V e O • 
(p. cesarsk. urzęd. patent. nazwa ocirron. 

D. R. W. Z. 60098). 
Znakomity i niedorównany w dobroci śr~l 

wzmacniający najpierw dzieci w razie angielskie{ cho
roboy, ciężkiego dos(awania ząbków, chudnięcia 
ogólnego oslabieni<4 a potem w doroslych wzmacnia
iący p.luca, kości i nerwy, wywoJując zarazem wy. 
śmienity apetyt i humor. 

(Com.P.: Cale. et. Natr. hypophos. aa 1,0 ferr 
lad. 0.25 Gi. mimos. 10,0 Ol. Jecor. 190,0 Ąglł. dest 
140.Q. Glyc. 40,0 OL Nerol. et Ol. 'Rosae aa gtt. !l. 
-Butelka 2,50 mr. - przy 4 but. franco i kista gra· 
-a\:1 •tJiSl)A.zoA.ms 'Ił : ~Łąsoa l Od~ p AUA\91'0 - ('S!ł 
tekarz- Neuenburg W.-Pr. 

PostbesteUungsp.F ormular.. 
ich besteUe hiermit bei d.em Kaiserłich{:n 

Po.stam:t .ein fxemplar der Zeitung "Wiartlł 
Połskf'• af.lS B9c.hum (Zeitungspreisliste 12S) tur 
das l. Qnartal 1.904 und zahle an Abonnernen~ 
und Bestellgeld 1,92 M.k. 

Obige 1)92 Mk. erhahen zu haben, bescbó . 
nigt 

. . . . .. .. et ... . . . . !9fJ3 . . 

kaiserl. Postamt ••• f , .• 

· -: _-..-. -- ... _--~ Kto n.a g1"la~dkę 
a.a,ilcpszy potia1·ek tUa męż".zyzn k'llpić e.łłce1 ni.ecbn,j się oda do wypr~eda.ży Mładu cy~M· 1 

~~ * AdctłCa Span.iera w Brnchu, * ł 
. . prZJy ul. llcrner Str. 9, napprżeei'lY W. Ludwigstr-, . . . . . .. , 

tam dostAnie cyg:ny w pudełkach po 25, 50 i 100 S2tuk, o{l 1,95 mr. PMzi\WSZy. Dalej polt>e.:un w ielki\ parlyę f11Jłk1 
la.sek1 parasoli, portmonetek, ·torebek ·d9 f.!yg:.r, tabQk.ierek, cytryj ~·monild ~stne i · do I'ozdągani::t i· SJli.ŹtKl~!je toW~~ 
te za połowę· cen prawdziwych. · · · · ··· · 

Adolf .S panier,- · .Bru ch. Herner Str. 9, naprzeciw .ul. Koni g Ludwigstr . 
. .. _ .. _______ .. ______ ___ ,_ ___ ,..... _________________________ , __________ -----·----· ------ --·-------- -· 
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enne pismo ludowe dla Polaków na obczy~nl·e p , . ~~ , osw1ęcone sprawom narodowym, polit)1 cznym i zarobkowym. 

,,.~••li ce4zi•nnJt z wYilltJdem dni uośw~ttczayci 
•tiałkłtm religiJnym p. t.: .,Nauka K,atolickau z ty
J~i.ltm spol~cznym P· t .. Ol~ iórników ł hutni

t , euz, pisemkiem litcracki~m p, t ... Zwitrciadlou. 
rt11;•»1ata kwartal11a Rl poczcie i u Illitowych wYnosi 
1r, 10 fen., . "A,z odnoszeniem do domu 1 mr. j2 fw. 

,1\'iifll Polski zapisany Jest w cenniku pocdO<wYDl 
pod znakiem ,.t poJniacb" nr. 128. 

Módl się i pracuj! 

Za ~nseraty placi sie za miejsce rządka drobnego druku 
15 t.en., a za os,!loszenia zamieszczone przed inseratami 
4 Ot~n. I<to szęsto oglasz~. otrzyma odpowiedni opust 
czyh _rab~t. ~a Uomaczeme z obcych języków na pol
~kJ ~1c SH~. me placi. - Listy do rcdakcyi, Drukarni 
1 Ks1ę~~nu należy opłacić i podać w nich dokladny 
adres ptszącego. Rękopisów si~ nie zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ich upoważnienia nie wskazuje się, 

Bothum (Westfalia), wtoa·(tk 22-go grudnia 1903. 13 
Redakcy~ Drukarnia i K · · d · · SH~g:a.rma znaj ują się przy ulicy Maltbesm·strasse nr. 17. - Adre..:. · . ..., ~·'Viarus PolRki"~ llochum. 

--= 
Rodzice po~y! Uczcie dzieci swe 

J6wió, czytać i pisać po polsku! Nie 
Polakiem, kto potomstwu swemu 

· llłeJI!leZJć siv pozwoli l 
---------~-

Rodacy. 
Zuów zbli~.a stę ZJniana kwartalu, czas ,v,ię,c 

~o~yśleć O· .4ap.l$aniu gazety na styczeń, luty i 
~ec. Spodzlewamy się też1 iż :Roct;ący na ob'" 
~~ni'e w prz~salym kwartale• gorliwie zabiorą 
~ do agitacy1, ;:tJby rrie było rodziny polskiej, 
któraby bez g~ty się obywała. Macie Roda
cy, :Wlasną. gazetę "Wiarnsa Polskiego", które 
~ ~lSIOO wretnie służy ludow] w każdiem po.to.
~~·., ~rzetrwaliście już n~ejedną, walkę i z.wry
cręiyliscie, a "Wi:arlłS Po:lski'' w; tych walkach 
z~~e szed!l śmiało pr.zeciWl tym, którzy W as 
dioieli obedrzeć z praw ob~ratelskich, którzy 
IQd polski Ghcieli zamienić na parobków nieaako 
rządowej party1 centr.owei. 

.lud polski dużo wycrerpial, a pierwsze po,
ctskf wrogówzawsze b~Jy i bYWaią dziś jer
szq kierowane przeciw organowi Waszemu 
kocbani Bracia,przeciw "Wiarusowi. Polslde.~ 
mu·". 

Zadne jea~k prześl~dowania nre są zdolne 
zepchnąć nas z drogi, po której kroczymy, a ce
lem pracy "Wiantsa Połskiego" jest; Wywal
czenie Polakow na obcz.ytnie równouprawnie
lia w kościele, walka z germanizacyą, obrona 
Pl'ied socyahzmem i' wyzyskiem ze strony ka-
pitalizmu. · 

. 'tą drogą k~zyć będZię "Wi.arus Polski" 
~w przyszłym kwartale, choćby polakożer-

b
cy, ~~atyści, centrowcy ,socyaliści itd. jeszcze 
anb1ea niż dotąd pismo ,nas-ze prześladowali. 
~iemy, iż bo;mtmy słusznej, sprawiedli-wej 

l Ś'fllętej sprawy. Czujemiy się jedno z Iudlem 
=~kim, bośmy cząstką tego lud\1, tak srodze, 

łS JOniiewieranego. Z tego też powodu, kto 
P~eśladuje· Rodaków naszych, nas razem z ni
·nu ~fiZYwdzi, a gdy kto · "Wiarusa Polskiego" 
Przesladme, g'(}dzt tern samem w· lud polski na 
obczyźnie. 

Chcąc jednak skutecz:nie slu.iyć sprawie 
~ar~wej, trzeba starać się, ażeby "Wiarusa 
b ołsłtiego~· czytał każdy Polak na obczyźnie, 
0 W1edy poczucie narodowe, rozbudzone przez 

.czytanie gazety szczerze narodowej, stawi sku
łet aząy opór wszelki:tn zachciankom germaniza-:
orskim. 

ZapisuJcie zatem, Szanowni RodacY, "Wia
~a ~~lskielou pa styczeń, luty i marzec i za
~~~CaJcle znajomych i Sł\Siadów, aby oni czy
lu kl sam'O. 

WIARUS POLSKI 
2 trzema bezpłatnymi dodatkami, tj.: 

N A U l( Ą KAT O L I CK Ą, 

"Głose111 gómików i hutników" 

k i "z W I E R C lA D L f M", 
~uje na cały kwartał 

l · -

iylk~ 1 markę: 50 feny g ów, 
az~A~ . 42 fen "~·'-'~S~etuem ue d10mu przez listowego 

Yf:ow Więcej. 
Od piętnastego do 25 grudnia przyJmują ple-

--.. -...=::-----------·--
niądze na gazetę listonosze, a potem każda, po
czta. 

. W przyszłym k\Yartale otrzymają nasi czy
telmcy trzy bezpłatne dodatki: l) l(alendarz 
~cienny, 2) książkę pt. "Gry i zabawy dla dzieci 
• ~rosłych, oraz 3) d'rugi tomik pieśni pt. "Pie
śm ludowe". 

K.~by chciat, abyśmy "Wiarusa Polskiego" 
P?Sy!ąh do PoJskź, rodzicom lub krewnym, 
~1ech m;deśle 1,92 mr., a gazetę poczcie prz.eka
zemy. frzeba nadsyŁając pieniądze, podać do
ldadrly adres. 

Do zapisania gazety można użyć zalączo
ne~o formularza. 

% wypadków dnia. 
Dziwne postępowanie. 

W sprawie wieca w Osieku z dnia 11 listD
pada, który komisarz policyjny p. Maurach z 
powodu ndewystarczającego oświetlenia roz-wią
zał, wyslal, jak pisze "Oaz. Od.", ks. proboszcz 
Olsze\Yski z Osi :ka znżalcnie do pr .zesa rci~.:n ... 
cyv \Vi Odausku, które nie zostało bez skutku. 
Prezes rejencyi oświadcza, że p. Maurach byl 
upra'\\rniony żądać oświetlenia odpowiacl:ającego 
w myśl § 75 policyjnego rozporządzenia z dnia 
7 grudnia 1889 roku, a gdy oświetlenia takiego 
nie było, miał pra\\ o \\ ieco\vi przeszkodzić. 
Ody jednakże pan Maurach następnie na {JŚ\\ i c
tlenie świecami zezwoli!, to czas 10 minut, jaki 
\Vyznaczył, byf za krótki. Dalej przyznaje pre
zes rejencyi, ze p. Maurach do prośby gospoda
rza lokalu p. Komorowskiego o udzielenie dal
szego terminu d!o przyniesienia świec winien się 
był przychylić, dla tego prezes rejencyi panu 
Maurachowi co potrzeba, jak powiada, nświad
czyl. 

Chod:zilo o \\iec wyborczy. A jest życze
'niem parlamentu i sejm u,na które się rząd zgo
dził i przeprowadził przyrzekł, aby vvi-ecom \\Y

borczym policya nie robiła przeszkód. 

Setna rocznica. 
Sto lat właśnie ubicglo w bieżącym ro

ku od ch,vili, w której ówczesny rząd niemiecki 
zabral rozmaite księstwa., bogate opactwa i do
bra kościelne, aby z nich wynagrodzić rozmai
tym ksi~żętorn niemicekim straty· pó\~"·state w 
skutek tego, że rrmsieli francyi odstąpić sw:oje 
państewka, poJortone po lewen brzegu }(enu. P~o
nieważ każd'a rzecz ma swoJą naZ\.\·ę, przeto na
zwano ten z.abór sekularyzacyą, czyli przemianą 
d.óhr kościelnych na świeckie. 

W ten sposób straci! I(ościól katolicki \V 

Niemczech prawie wszystkie swoje posiadłości · 
ziemskie,· jego dotychczasowa organizacya zo
stała tyle co zniszczoną. Cztery arcybiskup
stwa i 18 biskupstw, liczne klasztory, opactwa 
i zakony zosta?y sekularyzowane, czyli po pm
stu zabrane. Kościół katolicki '~ N,jcmczech 
stracił wtedy 1700 mil kwadratowych ziemi z 
3Yz milionami mleszka(Iców i oko!o 20 milionów 
rocznych dochodów. V\fartość zabranych dóbr 
kościelnych oszaco\vano na przeszto 800 milio
nów marek. 

Podzial tak obfitego łupu nie był tak łatwy. 
Ut:v?rzono '?sobną kom~syę z posłów, mającą się 
zaJąc podz1alem, ktora atoli ulegala woli 
wszechpotężnego jnż podówczas Napoleona I 

i jego sprzymierzc1ka, cara msyjskiego. To też 
każdy z poszkodowanych książąt, nie \\'idziai w 
tcm nic zdr·ożnego, \\'ysylając znaczne iapów'ki 
do Petrrsbnrg-a, l(egensburga gdzie odnośna ko
misya obract.owala, i do Pa1~ża dla doradzców 
Napoleona, aby w ten sposób jak naj\\ ięcej dla 
Siebie niO\\' iĆ. }(to płacił naj'wi·ększe łapÓ\Vki i 
najlepiej omial się podchlebić, ·otrzymY\\ ał uai
d•onośnicjsze posiadfości. "\V Paryżu rozpoczął 
się" pisze jeden z, niemieckich uczonych -
~,handel niemicckiemi biskupstwami, opactwami· 
1 :\ ·~Inemi miastami, przy któryr111 wysłannicy 
ks1ązqt stawiali przed pierwszym konsulem je
go postami j, ministrami z rękoma peł1~em1 
złota, lub też czołgali się u stóp zauszników 
Taleyrranda (pienv szego ministra francuskiego) 
1 posła francuskiego Laf<>resta w Regenshurgu". 

Większa część książąt, roszczących sobie 
pr~wo do odszkodowania, otrzymała przy po
dzralc daleko \\· ięcej, aniżeli kiedykolwiek posia
dali~ po lewym brzegu Renu. I tak otrzymała 
Badenia za 8 mil kwadrato\vych z. 25 000 mie
szkaficów i Yz miliona marek dochodów około 
60 mH kwad1ratowych z 270 000 mieszkaf1ców i 
3 ,miliony .dochodó~. Także i Pnrsy w-yszły 
PIZY podziale bardvo dobrze. Stracił~ por le
wym brzegu Renu księstewka Kleve, Geldern i 
hrabsh~v Mors, a otrzymały w. zamian biskup
stwa li1ldesheim i Paderlx>rn, "~iększą część o
pactwa Monastyrskiego \V'raz z miastem tejże 
nazwy,. kilka opactw i mi:ast (Mylhuzę) Nord
h~usen I. Ooslar), wreszcie posiadłości w Turyn
g!!, nalezqce przed'tem do arcybiskupstwa mo
gunckiego. .Biskupstwo Osnabriick dostało się 
~i~nowenowJ.. Także protestanckie dobra ko
~cie~n~ zost~!y wtedy z.abrane, chociaż nie wiele 
1ch JUZ po~lówczas bylo. I tak otrzyiTYa.tY Prusy 
z _katohchch dóbr lmścielnych kwotę 300 milio
n~'\~ marek, z protestanckich natomiast tyl'ko1 3 
m1hony. 

Co d~~ użytku z zabranych dóbr kościelnYICh 
postrulOWion?, aby do~hodami z nich rozporzą
dza,ł do wolt wladzca odnośnego państwa i to 
na ~ele finansó-w kraju, z tem zastrzeżeniem, iż 
z, tych dochodów wypłacane będą kwoty po
~rze~m~ na utrzymanie pozostalych tumów; 
1 zmeSI:onego duchowjeństwa. 

Z izby sądwoeł. 
. , Cieka\:'a st:ena odby!a się, jak d()noszą, z 

ko.t l~ra\vmczych, przed wroda,v'Skim sąd'em 
fawmczym. Oskarżony posprzeczał się poó
czas terminu ze sędzią okręgQ\\rym, przcv.•odni
czącym sądu. Ostatni nazwal oskarżonego 
.,b::zczelnym drabom. Oskarżony 'Odpowie
dZJal: "Od~Ybyś pan nie był przewodniczącym, 
wy::u~rzyłbYI? panu troliczek". Prokurator 
\\ mc:sl ~ 3-dmowy areszt za niestos-owne zacho
\~ame Się oskarżonego a obra7A)ny SGdzia ogto
~Il wyr?k natychmiast. Oskarżony oświadczył, 
ze s~dzta. sam nie m.oże wydawać wyroku, lecz 
mt~Sl. WPier~v porozumieć się z ławnikami. Sę
d~la I tawmcy od'byli naradę, która trwała dość 
~Iugo pocze msędzia za\viadomił oskarżoneg'O 
z~ s~ d.,;'~ większoś?i S\vej nie uznał .,I}iestos~ 
\\ n<:scr 1 dla tego 1\ara aresztu nie może być 
zastosowaną do oskarżonego. 

Otwarcie sejmu. 
Sejm pruski zostanie {)twarty d11ia 15 sty

cznia 1904 roku. 



·Tele-gramy. 
B e r l i n. Ministe-rstwo OObyło posiedzenie' 

pod przewodnictwem Bilłowa. {)mawiano waż
ne sprawy. 

L i p s k. W Criemit.schau -~ botelit "Deut
sches Haus" zarwało się rusztoWanie. J(ilku ro-
botników jest okalecronych. · 

P a r y ż. W teatrze przyszło. do bójl.;J, bo 
przedrwiwano ministra Pelletana. Nastąpiło Itił
ka aresztowań. 

organ ,centrowy •. Cer.mania\' prze-
d\v Pulakom 

"' 
Berlil1ska "Germania" wyst<:-tpl'ła \V artyku-

le "Centrum a Polacy" przedwko prezesowi 
Kola polskiego w parlamendc ·" niemie<.:kim 
księciu Ra.dziwiHo\Vi 7 że na P,O:L:fnem posiedzeniu 
\:vital pana Korfante.go, jako i)iet\\'szego posła 
górnoślązkiego P.olaka. 
· Na to nadesłaŁ książę Radzhvil1 1 ;,Germanii '·' 
pismo, w którem . oświadcŻa, '.że .. potępiając 

"V.rs:zyst·ko to, co w górnośh1zkim ' ruchtt \Vybor·· 
czym· ze strony radykalnej za poż.aJow:a:nia go
dne nważat~ uznaje z dmgiej strony za s!usznc 
i prawne, aby frakcya polska ujh110wala się za 
narodo\v•ością polskiej iudnoś~i· Qórnego Slązka 
i brD.niła WSZelkich jej priw,·· O. ile to jest pO-
trzebnem i sprawiedlhvem. . ... 
~~ !.Germania" wystąpiła też •w dalszym ciągn 
:~>t ,;eciw Ko-lu, polskiemu z zarzntęm. że · prz.yję
U;>~ ·"'do gl''ona swego posła Breiskiego któremu 
±<itrzuca przychylność dla socya:Hstó\~' • .j posła 
Kulerskiego, który z·ostal \vybrm1y pt·zechv· n
chwale Komitetu centralnego. Na to . odpowia-
d-a ,.Dziennik BerliJ1ski": , . . · · · 

.,Germania" poz.wala sobie w s·wej niczem 
nienpraw·niony wyni.osl·ości wo-.bec Kota poi
skiego Ll \Vażać je za nie\\ .. oln 'lY?a~ .''Centrum. któ- ' 
l'Y \\'e wszystkiem \\~inien HlU Jeg\1ć. Śmie . Ko
lu naszemu dykto\-vać, jakiCh PD~ióv\' \Y>Dlno mu 
a i·akich mu nie w·olno przyjn1.ówać . d:o swe{'!"~ 
grona! Niechaj sobie ·wytton1acz.Y.· że <.:za~v 
Jęezwzględ.nei uleg~ości Ko.!a ·dla Ceńtrmn - iu.ż' 
~ninęty, iże tak samo. jak m-y n: i,ę wglą\lamy. \-\. 
\'Ve\\rnętrzneo jego spra\,;;y, tak · san10 Kol 
w .yprasza sobie, :· żeby mu .~ r-obi<JilO 
:przepisy co do przyjęcia lnb . nie-
przyjęcia teg.o lub owego. ,pasta. KoJo pol-
skie, gdy 'ściślejszem przymierzem złączone by
lb z centrum, nie \v'kracz.ało przeci\\-ko przyjęciu 
~o jego frakcyi secesyonisty Fitssangla (który 
·s-wego czasu ,,-brew \YOii . centrun1 z:ost,al \\"Y

łirany) itp.; skąd więc dziś cent1;.um przy zupeł
nie zmieni1onym stosunku ad ·::Kota ·Dolskiego i 
Polaków, śrruie mięszać się · ticr jego Wewnętrz-
qych stosunków? . i . _ 

Zresztą ślązkie centrurti _s_cuilo. jest winne, że 
ludność polska na Górnym. $1ąz~u, zrażona do 
jego kościelnego. i politycini;go · iiilkatyzmu, z 
nim zerwala i że \VOii \vyl:Ji~(ać ;. posló\.v' pod 
wy.raźn4 ilagą polską, miano~\Vicie gdy widziała, 
jak .n1emcy'· katolicy nietylko 1la Ślią,zku, ale. na
w~~· )V .,' J:(si~stwie P{)znat1skicri1 vvszędzie szli z 
'\V,riO..~el\1L ·'.Kąściola katolickiego, byle nie dopu-· 
ścić QQ. i\ViY,boru polsko-katolickiego posla. jak 
tego::wybitnym dowodem ;były -,\;y-bot·y w okrę
gu wschowsko-leszczyńskim, · \\r :którym centro
wiec ks. dziekan Tasch wppost niekatolicką ode
.gral rolę. Co' zaś do postów l\illersklego i Brej
skiego. to czy ci panowie są umiej lub więcej 
"radyknlnymi", to już jest rzecz·ą Koła, nie Cen
trum., kt6re zresztą i w sv..-c.J:Cri1· :g'r:Óriie' nie mało 
ma tak z\vanych radykató\V.! .· . -~:;_J .. ~_-: . : ·· · . 

Jak zresztą źle "Gennru11a':' jest."' poinformo
"'aną o narSzych stosunkach, .. \'\rynika ,to , ztąd 
że pos1a ęrejsldego zalicza . dD.: śfr.onnfkÓ~\.; so~ 
cyałizmu. Znamy osobiście dohrze. te.go · posta i 
i m-ożemy pO\-\·iedzieć, że z tą samą słusznością 
1tł0gfaby tłazwać Z\\"Olennikietn Socyahstów 
czł-onka centrum - posła księdza Dasbacha. 

>. r l , . :~ ·; , : : , 

· : Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich, War~ii. i !lazur Q 

. Tczew. Nieznajomym, który tu. zeszlej so-
boty padt na peronie i na miejscu ducha ~vyzio
nąl, by-t handlarz Tuszy{Iski z Bryńska w po-
wiecie br{)dnickim. . · 

Złotowo~ Mtędzy Lipką a Zakrzewem zo·
stał pachotek m.fyn.arski Krause z Gromska prze
jechany i tak ciężko zraniony, że ·'krótko potem 
umarł. 

Pe3płin. W'e ś.rod~ po potudniu D 5-tej wy-

WIARUS POLSKI. 

buchl podo-bno skutkiem ekspluzyi łarnpy ogiet1 
\\' sktadzie strojów panny M. Zagórskiej. Przy
budowanie domu p. Kozłowskiego, w którym 
skład ten się znajdo,val, zgorzalo. 

Dąbrówno. \V sobotę utopiła ·się 9-letnia 
córka posiedzicicla Augustyna Mroczek z Le
\valdu. Poszia ona z młodszą siostrą ślizgać się 
na pobliski staw, gdzie się zalamata. Młodsza 
siostra, chcąc ją i·atować. wpadła także do wo
dy. Nadbiegternu ojcu udaŁo się obie córki z 
wody \Yydostać, niestety starsze już byto bez 
ducha. 

Olsztyn. Tutejszy germanizatorski "War
miak", który dotąd wychodził raz na tydzie11, 
będzie z Nowym1 Rokiem wychod'Zil dwa razy 
na tydziet'I, a zarazem podniósł abonament z 35 
fen. kwa1ialnie na 75 fen. Jak się to czasy zmie
niają. Kiedy w r-oku 1886 założono "Gazetę 01-
sztyfJską", która w·tedy też tylko raz na tydzień 
\\·ychodzita, to centrowcy krzyczeli, że tu nie 
ma pola dla pisma polski-ego. Już po siedmiu la
tach jednakże założyli ci sami centrovvcy ,,War
miaka", pismo niby polskie, raz na tydzieó wy
chodzące, które teraz dwa razy na tydzieł1 wy
dawać zamierzają. - Lud p-olski na Warmii: wie 
jednak bardzo dobrze, że choćby centmwcy co
dziei1 i darmo wyda\vali .,vVarmiaka", to nie 
czynią teg-o z życzli\vnści dla ludu polskiego, 
tyłko \\- tym celu, aby tem prędzej lud zgenna
nizować i p-odkopać uczciwie katolicką i polską 
"Gazetę Olszty11sl<:ą". Zape·xne dzielni War
miacy polscy tcm gorli\viej popr~1 dla tego na 
nowy khvartat .. Gazetę Olsztyi1ską" i przez to 
najlepszą dadzą odpo'\viedź germanizatorskiemu 
.,\Varrniakowi''. 

Z Wiei. Ks. Poznańskiego. 
Płeszew. Straszne nieszczęście wydarzyl{) 

się tu \\' środę po poudniu i to na pod\vórzu ka
tolickiego domu dla sierót. 29-letni robotnik f'i
gelski wykcpy'\va{ studnią. Ody już wykopal 
dó-ł' 5 metrów głęboki; zarwała się ziemia, która 
zasypała f. Zanim go odkopano, F. }uż zmarl, 
pozosta\Y1ając żonę i nie odchnwane dziecko. 

Dotańcz. Gospodarstw.o wdowy . Hartleib 
\V Morakowie, obejmujące 9D mórg, nabył na li
cytac:yi gostx>darz Jakób ·Maiak za 25 200 mr. 

Krotoszyn. Podczas wyborów uzupclniają
cych clo Izby handl-owej dostar \X/ pierwszej kla- ·, 
sic pan Bendlewicz z Pleszewa najwięcej gin
sów. a: w drugiej pan Jablot'1ski z· Krotoszyna. 

Trzemeszno. \V czoraiszej nocy przejechał 
pociąg pospieszny, pomiędzy Trzemesznem a 
Gnieznem, wóz gospodarza Gruszczyi1skiego. 
\!Vóz zupełnie rozstrzaskany, konie jednak i 
\Vłaściciel \vczas zdążyli ujść ca-to. Powodem 
nieszczęścia tego było, że jedna z barycr nie by
·ta spuszcz·ona. 

Pozn.ań. Na \Vczroajsze posiedzenie tutej
szeg.o sądu ławniczego, któremu przewodnrczyl 
sędzra \Veitzenmiiller, spóźnił się jeden z law•ni
ków o trzy kwadranse, za co skazany zostaŁ na 
20 marek kaJry. 

Stęszewo. Egzamin aptekarski złożył one
gdaj w Poznaniu p. Zygmunt Ciesielski ze Stę
sze\va. 

Ze ślązka czyli Starej Polski. 
l(ornowac. Na polowaniu w· pobliskim: Czu

cho\vie postrzelony zostal w.ta~-:idel dóbr Iies
se z J edlov{nika. Cały nabój śrutowy skaleczyi 
go w łydkę. Na razie wszelkie niebezpieczeń
stwo dalszych następstw minęło. 

Lub-linlec. Zmarl tutaj we czwartek dnia 17 
grudnia ks. dziekan Adolf łienniersch, były pro
boszcz z Lubecka. ŚJ). ks. łieTmiersch urodził 
stię \V r. 1827; dnia 30 lipca 1857 r. zostat wy
święcony, od r. 1865 byt proboszczem w Lubec
ku. W latach od 1879 do l 882 był zmarły po
s1em do sejmu z okręgu lubliniecko-strzeleckie
go. - N. ·o. w ·p. 

Opole. Ucz e1·1 piekarsl·\i Karol Fclix i uczeń 
franciszek Klissek urządzili sobie zaba\vkę w 
ren sposób, że nasypali do naczynia blaszanego 
garbitu (pr,osz.ku gazov,:ego), nalali do tego w.ody 
i zapalili. Naczynie eksplodiwato z \\"ielkim 
hukiem, przyczcm popękało kilka szyb w do
mu na ulicy Krakowskiej nr. 16. Ucze(l felix 
odniósf do.ść ciQżkie pop;3.rzenia na twarzy, tak, 
iż lekarza musia110 przywołać. 

Bogucice. Straszne nieszczęście zdarzylo 
się tutaj skutkiem tylokrotnie ganionej opiesza
łości rD.dzicmY i bra.ku opieki nad dzie-ćmi. Zo
ua pewnego gómika udała się w poniedziatek 
na targ do Kato\Yic, zosta-\\·iając w zamkniętej 
izbie S\\·ych dwoje małych dzieei. W czasie jej 

nie<?becn~śd za·u'\V~żyłi sąsiedzi dym X· 
warący się z zamkniętej izby, a rozbiw:"dob 
n~ drzwj, żobaczyli lóżko palące si~ prz 
:.uem, a o,bok Jeżaty zaczadzone dz1ecL ::_Poll!J 
z. pewno.sc1ą go.rzkie robi sobie w . r . Ter 
meszczęsna matka, lecz: to już zapóź~o~uty ~\t 

Bytom. Na ląkowej ulicy zderzył si . ,;;je< 

nałado\~any węglami z pociągiem kolejkię " ,\·~,, 
t~yczneJ~ Z powodu pochylości tor k' el dzlo 
me zdolal już pociągu })0\vstrzyma~ ~~ro , e\\' 

czego zderzenie bylo tak gwałtowne '. kut~ P 
stal · · · , ze Qł] · na mieJscu zabity a wó-z z węgla . .Ph1 

strzaskany. Wezriica odniósł" tak .n:~k~Upetn· imfe 
. " t b cięz Je r~· 
ze rze a go byto odw-ieść do laza t . "~~ .-. re u. trYc 

Z 1nny~·h dzielnic Polski. ,1$' 
N e"! 

.. Mińsk. Urnart tu ostatni Bernardyh ks ' 
m.~:ntk Brazewicz. · , ,i .. 

J( , k. s· mz . ra ow •. tow·~rzyszenia niewiast krako :h 
skl.e porozumia_ty Się wzajemnie i urządzają re 
dm u 10 bm. \\nec ·celem· popierania . po·. J· k'\ . s 1eg ro 
pr.zem?sln, a usuwama wyrob6\v przemysłu nk wi 

, r111ecktego. P.rzez ogól~e wstrzymywanie się 
zakupna tychze wyrobow. - W tym celu pa· uż 
k~·ak.owski.e :Vydaly odezwę, aby na święta i nn da 
gi.azdk~ n!e kupowano zabawek · I1iemieckic mo 
Ntec~aJ m~mcy na swojej skórze IJO<:.Żują, · ~z 
odda:ąc s~ę pod. bmtalny obuch hakatyz1nu nie 
podt1 zy~uJąc bojkotowanie Polaków już tak' lat 
coraz w1ęcej oddaj? bakatystorn pmskitn wet z ·. 
wet,. a t~n pomyst 1 to postanowjenie, idąc dalej ict 

stame _s'ę. PQ\\."O_deł!l do coraz skrzętniejszeg 1tlzi 
:vy.rabta~t.a u s1eb1e towarów przemysłowyc ~o 
Jakich m~l!ony. dotychczas dostarczali niemcy. m 
nas zan:Iast ltchych zabaw-ek, jakie dzieci w inll 
do. 3 dm trzaskaja na drobne części, nie~haj ro ba 
dz::ce wkładają gr (}SZe na nie dawniej wydawa dal 
ne. do skaroonek, lub na kupno książeczek pol. 'k 
sk1ch. 

Wiadomości ze świata. 



~a<iY związ~owej Contesse z Nessenbti.rga, ra-
11.kala, a w1ceprezyd'entem czfonka Rady zwią
zkow'ei Rucheta z Waadt, radykała. 

Z rótnvch stron. 
tfatnng~n. W pobliżtl tutejsze~ stacyi koleiowej 

,,dechaf poc1.ąg na talszywy tor . . I(1lka wagonów się 
· w· wywróc!.ło .. S~koda materyalna jest znaczna. Lu-
el dziom n1c s1ę me stalo. . 
1 Ostertełd. W restauracy1 ]}Odczas bóJki zabito 

, oewnei40 11olenderczyka. 
t~ · Meiderich. M~szynis!a zatrudniony w fabryce 
1U ,Phónix" ~o~tal s1ę pom1ędzy wagony i· został na 
i>ełn ;mierć zgrHecwny. 
ran · Berlin. \Vypadek na berli(lskiej kolei elek-

!rycznej. vV środę jechał w Berlinie trarnwaj, 
.•· 510jąc na tylnym peronie, inżynier Davison z 

Newtastle \\.n AngliL Do będącego w biegu tram-
11·aju chcial·a wskoczyć pewna m-loda dama. Ow 
i"żynier pnd:at jej rękę, przyczem bardzo się na

o· :hyliL Dama ujęła jego rękę, ale upadla przy
ją rem i ściągnęla go z ~raml\v~iu na ulicę. Inżynie
ie~ rowi pękła .czaszka, ~ :vkrotc_e :tmarł; poz.osta
n~ wia rnJ·odą zonę z trorgwm dztect. 

·ę W Kolo-nii zokańczył. się proces, toczący się 
n· .ui od kilku dni. Of6wnym oskarwhyrn był 

i n dawniejszy sekretarz prokuratoryi, który za na
. ic ntO\\'ą ajenta Schamhoni'ego \\-ykradl i z nisz-

~
' · ~zył akta sądow·e za wysokiem \\ -ynagmdze
mu nierit. Ska'Zany zostar na 7 lat cuchthauzu i 10 
ak' lat utraty pra\1. honoro\vych. 
t z ·. Rensburg. Poniewieranie ż,o .tnierzy. Przed 
alej ictd·em w.oje,nnyrn w I~ensburgu: stawaJ w ponie
eg 1tlzialek oskartony o ponie'\vieranie żołnierzy 

YC podoficer franzy. Stwierdzono. że bil zo{nie
y, rzr pięścią, kijem, biczem, kopal nogami i w 
w inny spusób dręczył i pastwił się naci nimi. Naj
. ro bardziej poniewierał Polakó\\. Sąd \\ ·ojenn)· 
wa dalenie z \Voiska. · 
pol. 'kazał go na 5 lat więzienia, utratę rangi i wy

Berfin. Zapobieganie po11ie\vieraniu żołnie
rzy. "\Vel tam MQntag" dano'si, że komenda kor
pusu gwardyi wydała niedawno roikaz, aby ka
~itani częściej odbywali niespodzianą re.wiZYG 

ga iqlnierzy pod tym względem, czy nie mają sifl
De c{m i śladów od uderze11, i aby przytern \Y'ZY

za \',ali żołnierzy do powiedzenia pra\vdy, kto ich 
we· bil. Oprócz tego mają kapitani częściej zwie
o!J. jzać niespodzianie izby żoł'nierskie w koszarach, 
te przybywać na lekcye instrukcyjne itd. 

WY· ----·----·- -·· ____ .. _______ !!!5!!!!-__ .!...li!i!!!!!!!!!!!Jf 

rze. Rozmaitości. · 
nłe· ·· 
cila Wykolejenie pociągów. \V miesiącu paź-

m1 dzier.nHw \\·ydarzylo się na koldach żelaznych 
to me.nueckich (z wyjątkiem ba'\varskich) 16 wy

t()~ koleje(! p:oci,w:ów na \V•ołnem polu a 26 na sta-
wa· Yach (z tych 11 prz. ypod<-1gach osobowyc.h). 
na

1 
?Prócz tego nastąp-Ho 27 z derze{! na sta.cyach 

ylo. z t~·ch 6 przy podąga.ch .os.obo\vych) i 2 zdc
wi rzcma po zet! stacyarni. W ogóle jeden: urzędnik 

uty, ~o~ei?·wy zostat zabity, 11 po'Clrórżnych, li urzq-
żeumkow kott}-Gi\Vych i1 1 urzędnik pocztO\\:y zo

yst· stali· z ran i e ni. 
i u· Ożywienie serca. Niedawao pisma cndzlen
ści~ le P'rzynios~y wiadomość o szczęśliwie dO'kona-

·11Ych operacyach zszy\vania serca. -- Organ l 

ten. uważany dotychczas za nietykalny, okaZU}L 
0~iJę zdolnym do zniesienia poważnych uszkodzcr'1 
wta· Jcię~ki~j operacyL Cicka·"vvszym jeszcze Jest 
eg bia\\": że serce, po \\iyjęciu i cialal za~howll.ie 
da· nrze · · · · , · · • · 1· · : , z czas dość dh1gi S\Ve czynrtosci, . Je ze 1 JC 

• 
0 Jdpowied'nio pobudzać. Przekona-i si.ę b tem A. 

~~ .~labko na zwierzętach. \,Yyjąw~zy .serce ~ró
lka, przeptóki\vał je cieczą, Za\\rleraJąC::t mwe

~r.alne składniki krwi oraz 0,1 prc. dekstrozy. Ser
et. -e Pu~sowało jak za życia silnie i równo, przez 
acl·~a!~ godzinQ. Następnic wło0ono je do lodowni, 

~~Złe w temperaturze Oo ruchy ustałY po pan.t 
sta· łl1tnutac h. 
, i1 .. Po up.JT\\-ie 18 godzin· rozpoczęta się próba 
·kiel 11

'-J'\\· ICnia, która się również powi·odla. chociaż 
· si~ 11 lllniejszynJ stopniu. Po półgodzinnym prze

· ~· ltszczeniu cieczy, serce zaczęl·o siG kurczeć i 
1 je· r~zsz_erzać; przytern prawa ·strona jego d.ziałala 
' · Jawlclło\v-o, gdy pobudzenie lewej byln stabe; 
ao· ~~~~ł_a~lie tnv-alo 40 godziny, poczent ustal? ca_l~ 
ko- ~~lcte. \V pc.-clobny sposób zd~!ano_~ozyw1c 
zY· . ~.e kota, zabitego eterem, pom1mo IZ serce 
. u· ezat-o w lodzie prz.ez 24 godzin. . . 

~ . . 

a 1 • ~rawnośc pokarmów. W rozmaity sposób 
nie· rob'0\va.no oznaczyć o ile jedne pokarmY. są 

tra.wr · · ' · ·or ru, kc l UeJsze ·o-d innych. Czas trwarwt .W: z. . ą-
abY 1 U/l~je ~ wskazówkę n,rujprostszą .. Otóż, w_e~ 

.u~ J~adąn ostatnich, do najstrawme1sz:ych 10~ 
';f. ;:/ów Poż~·wienia należy mleko: jaj~ ~ękie .l 
·b ka, z m1ęsa kurczęta mJode 1 bal apma, do 

WI A RUI' PU!:IJ 

najmniej Z...'lś stra\vny h cicięc;na ( ?), slonina, a 
~wtaszcza mięso wie.prZO\\ c. Cyfry. W}-Taża
J'lce czas, potrzebny do przetrawienia różnych 
PDkannów, S..1 następujące: mleko, !aja uro"·e, 
i jabłka 2 godziny, jaja na twardo 3 g-odziny, za
piekane w maśle 3 i pól godziny. chleb 3 i pól 
g-o-dziny, kartofle tyleż, "otowina 3 godziny, 
kurczęta 2 i jednę czwartą godzinę, indyk i gęś 
2 i pól gcx:iziny, baranina tyleż, cielęcina pieczo
na 4 godziny, kiełbasa 3 i iednę trzecią godziny, 
slonina 4 godziny, wieprzowina 5 i jedną czwar
tą godziny. 

Co do chleba pow zedmie panuje przekona
nie, że czerstwy latwiej się trawi od świeżego. 
Czasopismo ,.Lancet", oah\ iększy organ lekar
ski na świe(; ie, wyst~puje przeclw takiemu zap8-
try\\ aniu ... Twierdzi miano\\·icie, że s tra\\ ność 
chleba. świeżego czy też czerst\\-ego, zależy 
głó\\"nie o-d .doktadnego pDgryzienia. Pies łyka 
mięso kawałami, lecz chleb . gryzie instynkto
wnie, cho-ćby byt mlęki. Ślina, która niewiele 
pomaga strawieniu mi~sa, ulahvia natomiast 
bardzo trawieniu chleba. \Vypada stąd, że i pie
czywo Ś\\ieże niekoniecznie jest ,,cit.;żkic" dla 
żołądka, skoro należycie zostanie prze-żute; 
strawność czerstwego objaśnia się w tem spo
sób, że rozsypuj~tc się '"" usta..:h, jako snd1sze i 
twc:trdsze, drażn i biom~ śiuzową, sprawiając ob
fity wypływ śliny. 

Towarzystwo św. Jadwigi w Gertbe 
dotwsi swym czJonkom, iż g"\Viazdka odbędzie się w 
pierwsze święto Hoże~o Narodzc11ia po po.f. o ~oclz. 
!/]5 na sali p. Sokulanta. O liczn~· ndzi<~f uprasr,a się. 
cztonków r, familiami. ·- Zarazem dono~imy cz.ton
ko m, iż \\' drug-ie święto Bożego Narodzenia przybę
dzie polski spowiednik i będzie s-fuchat spowicd1.i św . 
od soboty aż clo poniedziałku poludnia. Członkowie 
T~\Y. św. Jad,vigi nrzJ·stcpuj:.l wspólnie do Komunii 
Ś\V. na pierwszej Mszy św. rano w niedzielę. Na
bożc(Jstwo p0lskie odbędzie sic w nieciziclę no poL 
o godz. 4. Upr<Jsza się c;:lonków, także i niec:don
kc'nv o liczny udziar \1. rwhoi:ct',stwic, aby pokazt~C:, 
ile 11as tu Polakó\\·-ka tolikl)W jest w Oerthc. 

----- --------·--- Z a ~~ z~~~--
Towarzystwo św. Barbary w Liinen-Siid 

donosi S\vyrn c:donkom. ii. w picr-<.vsze święto Bożc~o 
N2.rodr.cnia. to jest \\' Pi<1tck ?.5 hm. po po.t. uprasza 
siG \\-sz)'stkich c:donków, a mianowicie tycl1, którzy 
3 hth 4 miesiace swych skradek miesięcznych 11ie za~ 
pl'acili, aby się ~.-::! godziny prQc\zcj wstawili, bo po
nieważ nie m~łn pr:nnt llo ~'' iat:(tki, ·bo kaidy czlo
nck będzie z listy wyczytany. 

Uwaga. W nicdzielę dnia 2i po poL o gouz. 4 
nw.my walne roc~~ne 1.ebranie i ohór nowego zar7ądu 
\l·ięc zaprasza siQ wszystkich cztonków, aby ani jed
nego nie brakowało i sic punkhJa\nic stawili 11a 
g\\'·ic.zdkę i na 7-cbr<lllie. O punktualtlc \VSta\\·ietJic 
si~ i o liczny uliziar uprasza Z a r t: ą d. 

Towarzystwo św. Stanisława B. w Marxloh 
obchodzi gwiazdkę \\' niedziele. tj. w 3 świGto po 
pot. o godz. 4. O liczitr udziat prosi Z a r z <1 d. 

Uwaga. ·walne z~branle będzie \\. No\\'y l(ok 
i obór noweg-o zarządu o g-oclz. -1 po not. 

Sekr. Jędrowiak. 
--------

Towarzystwo św. l(uzimier:za w Bnukau 
donosi S\-VYm czfonkom, i t dnia ?S b. m. W pier\\ SIC 

Ś\YiGto H~Y2ego Narodzenia obchodzi na. ze towarr:.
stwn uroczystość g\\ i~lzdko\\'8, 11a któr~ się wszy
srkid! szan. czlonkÓ\\. z iclt rodzinami zaprasza. 

z~l rząd. 

Towa.rzystwo św. Kazimierza w Uit2:endortmund 
do!losi S\.V}"m cztnnkom, iż gvdazdka. olibędzie się 
w pierwsze ś-.vięto Boic1];() Narod7enia po po.f. o 
~odz:. 3r/~ na sali p. \Y. Sp;;chta. Udziaf mog4 brać 
tyl ko cz!onkowie '>\TP.latni. ich żony i dzieci. 

Z a rząd. 

Towarzystwo św. 'VD]ciecba w Hocblarmark 
donosi uprt.:e.imie swyrn CJJonkom, ii w pierwsze 
święto Bożego Narodzenia obchodzi swa gwiazdkę 
tegoroczną O gc<1Z. 4 po poł. uprasza się WSZystkich 
członków, aby się licwie sta w·ili wraz z swymi ro
dzir1ami. Goście pozamiejsct)Wi także mile widziani. 

Z ar z a d. 

Towarzystwo św. Jana Chrzc. w i\\eiderich 
donosi wsz)·stkim członkom, iż g\',. i<udka odhGdzie 
sie w pierwsze świeto Do.~cgo \'arndt.cJli8. to Jest. ?.::. 
crudnia . Początck it\ t o c:od:t.. 6 \\'ieczorcm. Czlon-
kowic \\·szysc:.- mile 'idziaPi. Z 3 r z ~t d. 

l!w<lga. Tak s:nno poc\<Jil~mv \\-srystkim c;loiJ
lwm do wiad01ności, iż \\ 11ied7.ielG d11ia 27 grndni~l 
hęcl:r,ic obór nowcgn zarz:Hiu. Czlonko\\- i e witw i siG 
wsz\·sc:r sr:nvić. ZarY.<\J gotlzim; prędzej. 

· Z a r z <l <l. 

Koło śpiewu ,.\Vanda" w l(aternbergu 
<.lonosi sr.an. cr.tonl\Om '' Katcmberglt, iż \Y niedzidę 
dniB 27 grudnia o godz. l po pc,t. odhędzic sie walne 
zebra.nie. Uprasza sit:; zau. cdonków, ażehy sit; 
pUtddualnie st~l'.Viłi. ho hęda "aine sprawy do Ol• ra-
dowania. O liczrry udz.ial prosi Z a rząd. 

Towarzystwo św. AloJzego w ł(ottenburJZu 
donosi wszystkiem Rodakom i I~odaczkom, iż. w pier
wsze święto Bożec;o Nundzen1a obcilodtimv wspól
ni·e gwiazdkę, na której hG-d<l rozdawane OJ)fatki, .ia
bfka i or7echy. takie będzłe p11.edstawiet1ie pa
stiiszkÓ\\' 1.e śpiewem pny żióbku Pan-a .Jezusa. Na 

~wiazdkę zapra za się w z.ystkich Rodaków i Roda
czki z iamiliami. - Goście mile widziani. 

Siekierski. przew. 
Uwaga. Przysz-le posiedzenie odbędzie się 27 

grudnia o godz. 3 po pot Uprasza się wszystkich 
tych cztonków, którzy maja książki do czytania, aby 
na przyszle posiedzenie \\"szystkic książki przynieśli 
ze sobą. O liczny udział prosi Zarząd. 

Towarzystwo św. Idziego w Giinni~feld 
podaj S\\'C!ll członkom do wia~omości, że ~wiazdke 
obchoozimy ,. pierwsze święto Bożego Narodzenia 
po potudniu o godz. 4~~. na które się wszystkich 
cztonł\ów z rOd.ziuami zaprasza. Uwagę zwt"aca sie 
\\-szrstkiem członkom, którzy zalegają ze składkami 
miesięczucmi, aby się sta,viłi na zebranie, które sie 
odbędzie godzinę przed W"'iazdką, aby się na tern ze
braniu z swych składek uiścili. Czlonkowie niewy
p.lat.ni nie mają prawa do brania udzialu \\' gwiazdce. 

Z ar z ą d. 

Towarzystwo św. Izydora w Herne 
donosi swym członkom, iż gwiazdkę obchodzić bę
dziemy w pierwsze Ś\Vięto Bożego Narodzenia. Po
czatck po pot. o godz. 4, na którą się szan. cz.l'onków 
z iamitiattti zaprasza. Cztonkowie, którzy zalegają, 
ze skJadl<:~l mksiQCZJtą .1 miesiące, powinni się przed
tern z nieJ uiścić, w przeciw11ym razie nie mog-ą brać 
udziatu \\" g-wiazdce._ ·-- . ····- . Z ar z ą d._ 

Towarzystwo św. Wawrzyilca w Kastropie 
obchodzi \\" pierwsze święto Bożego Narod7..enia 
RWia:r.dkę, na sali gościnnego ~chultc-Beckcr, zaraz po 
potskiern nabożclts

1

t\\'ic, na które zaprasza wszystkich 
członków wraz z calcmi familiami. C7lonkowie, jak 

, J)I'Z)' innycli wspólnycli obchodach towarzystwa wm
ni się stawić w czankach i ozuakach towarzr.~k ich., 
O jak n8j!icwicjszy udział uprasza uprzejmie , . 

·-- ·- ---·--·----- ·--.. -----· Z a r z ą d._ 
Towarzystwo św. Szczepana w Rauxel 

do11osi swrm crfonkom, oraz wszystkim Rodakon1 • 
Rodączkom " Rau:x.d, iż w pierwsze święto f3o>t~ego 
Narodzenia obclloclzi nasze towarzyshvo wspólną 
gwiazdkę na sali p. \Vcscls, dawnie.i p. Ketliuga. Po
czątek o godz. 4 po po.ł 1• O jak najlicz11iejsz~- udział 
w g\dazdcc upl'asza cztonków, oraz l:(odaków i Ro
daczki 

Zarząd Tow. św. Szczepana w Rauxel. 

Towarzystwo św • .Józefa w Essen 
l\c)llosi <.;wy m c,(, Ionkom, i?: w picr\\ sze św. Bożego 
Narocl.zeoia :t:arn;~, !N polskiem nabożCT1stwie odbę
dzie siG ~~\\ i~1zdl(a ' 11'11 sali zw:rktych rosicdzeń. O 
liczny udzi~tl Jak w ttabnic!'tst\\ it.:: tak i ;;r ~\viazdce 
upr<1.sza · · l a r ·z ą d. -·--... ---·~- __ .:._ _____ _ 

Towarzystwo św. Macleja w łfołsterhauscrt 
pod~jc swrtn członkom do wiadomości, iż gwiazdkę 
obchodzimy w pierwsze świGto Bo?.ego Na rodzet'tia po 
potudniu o godz. :3, na któnt sic wszystkich cz.!'on
kciw z roclr)narnj 7.a.nrasza. 

U\\' a 2: a. Zebranie odb~dzic siG w niedzielę 
clnia 27 gruclui8 o godz. 4 po pofudniu. Z ar z ą d. 
-----------· ---- -,.---··· 

Trzy piękne ·pocztówki koloroM 
"nzty co dopiero .naldaclc:u .J. Chociszewskicgo w 
.Ou(eźnie. Pien.,sza przedstawia polską \Vilią Boże
go !'\<.'rodzenia. Star~· wi<lrus w czmmtrce !amie opła
tek 7. rodzinn. Ohok choinka, płonąca świaHem, na 
któr~1 spo~l4dn z zachwytem troje dzieci. N<J. stole 
potrawy. " mi8t~owicic o\brzyrni szczupak na pórmi
s!w. U g-óry widrl.ć na sklepieniu nicbi es l.;iern wielką. 
R:wind~. otoczona gwiazdami, a nad choinką \\ridnic
jc n n iliS : .• Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi 
pokój ludzir•tll 'c.l.obrej \\roli. Na drui~iej . .:>cztówce 
widzirrl' at~..recli polskich lllllz\·kantów, :t:ra.iących na 
'\rw:~· Pok. lhic\t1r Kr<1ko\viak w otoczeniu chvóch· 
polskich cll!opców pali oracY<l noworoczną, z.acz;yqą"f.·. 
jr>ca się 0d s!c'l\\': ,, 1 ra szczęście, tw zdrowie, .tl,a · 
ten [\nwr Rok l Żebyśmy zdrowi byli, weseN/ 'fitr 
w niebie ~111ie\i. A by się roclziro w kon)orze, oborze, 
co daj Boże l A me n. .Już przed kilku set laty w ten 
sposób sktadali sobie życzenia nasi 'przedkowie 
Trzecia pocztt'Jwka orzecis ta wiu staropolskie święce
nie ,,·iclbnoctle .. \Vidzimy ua stole baranka \\'ielkn
nocpegn, szrnkę z kietbas~. pieczywo a miano'Wicie 
nlhrzymiq h;.lhę podolska. Chłopczyk i dziewczynka 
2i. ś\i(Jkę łyl;:aja 118 widok tych smacznych rre{:zy . 
< •ospod)·ni domu podaje t<llerz z święconem j<Jjkiem. 
Piękl'a .ic~t postać starego Polonus~ w kontuszu. a 
obok stoi je).;o sn \\' czam3.rce. \\' górnej c~ęści wi
ci<JĆ k:,pt~u'a z kropidkm i Cltr)·stn.;;a zmartwych
wstakgo z choragicwką w ręce, blagosławiącego 
polska ziemię. 

Trzy te kD rty S~! prześlicznie wykonane a dro
gie sercu polskiemu, ho wyrażone na nich swojskie 
pi~tno i Iwdr.ieja szczęśliwszej przysztości. Cena po
jeclyt'tczej karty \\ kolo-rm\ yrn druku lO fen. Z l mr. 
nrzcsyla siG r. tYch pocztówek i 6 innych kolorowych 
fr?nko. Je7eli się zamawia przekazem. trr.eba do
i:•ctyc .') fen. \\-ięccj dla listowc ~o. z~m~wiać pod 
?d!·esem: J. Chociszewski, Gniezno - Gnesen. 

Szairowncm "Rodakom z Hochum i okolicy dono
szę. że otworzytern w Bochum ,,J(aiser friedrich
platz" m. 2. nicdaleko klasztorneg-o kościoła 

interes golarski i fryzyerski. 
Rwanie zebów, leczenie, czyszczenie i zatruwa

nie bolących zębów za pomocą środków pewnych i 
wypróbowanych. Szanownem Towarzystwom pole
cam mają wypożyczalnią peruk teatralnych. Pole
cam także mój skfad cygar i papierosów. Dobry to
war. Skora i rzetelna obsłu~a. 

Julian Sibilski. 



iłdezwa dla członków Towarzystwa św. Stauisława 
I(ostki w Bottrop-Bo~rer. 

Jak wam szan. członko'wie wiadomo, tow. nasze 
lokalu na zgr0;111adzenia nie ma. Jesteśmy w tern 
trudnem położeniu, że rokn tego nie jesteśmy w sta
Nie urządzić gwiazdki (czyli podarków dla dziatek)), 
tak jak po inne lata. Niech to was jednak szan. czlon
kowie nie zraża~ pamiętając o slowach: "lm sroeszy 
l{)s nas nęka, tem mężniej stać nam trzeba. Kto podle 
ped nim klęka, ten nie wart \Vzględów nieba.'' Dla
teg-o trzymajmy się razem naszego sztandaru to>\Va
rzyskiego. Upraszamy was zatem, abyście się ze 
składek uiścić zechcieli, gdyż wiecie dobrze, że na 
chorągwi naszej ciąży jeszcze dJug. zktórego nam się 
uiścić trzeba. Zamiast gwiazdki odeslalo towarzy
stwo nasze na mszą św. za cz.fonkÓ\V towarzystwa. 
Wytrzymajmy szanowni czJonkowie czas jakieś, gdyż 
wiemy, że nie sztuka wytrzymać cza.sy dobre, ale 
wytrzymać też czasy dla nas nie korzystne. a więc 
zle. Teraz szan. Bracia przyszedl na nas czas próby, 
że mamy pokazać, że trudnościami się nie zrazimy. 
Miejmy nadzieję, że czasy się zmienią, a \vtedy ze 
stokroć większym zapalem pracować wszyscy b~
dziemy, co daj Bo,że jak najrychlej. Nie odrączajcie 
się zatem szan. cz.tonkowie od towarzystwa nasze~o. 
ale trzymajcie razem i zapla.ćcie skladkę, którzy tego 
jeszcze nie uczyniliście. o co uprasza Zarząd. 

Towarzystwo p. opieką św. Antoniego w Essen-West 
p. Prohnhausen 

donosimy czJbnkom, że od ostatniego posiedzenia z 
dnia 13 grudnia zestala obrana większością glosów 
inna sala do posiedzeń i zabaw, która niżej jest po
dana. Dalej dajemy do wiadomości, że gwiazdkę ob
chodzi tow. w drugie święto Bożego Narodzenia o 
godz. 3 po pol. na nowej sali, na które się czlonków i 
g0ści jako z dziatkami serdecznie zaprasza. 

Uwaga. Wybór nowego zarządu nie odbędzie 
się, jak uchwalone zostalo na ostatnim zebraniu. w 
dzień No\veg-o' Roku, lecz jak zwyczajnie w drugą nie
dzielę w styczniu o, godz .. 3 po pol. na sali p. :Fr. Ove
rath, przy ul. Adelkampstr. nr. 95. O liczny udzial 
członków uprasza J. Bracha, sekretarz. 

Towarzystwo św. Barbary w Gelsenkirchen 
donosi swym czlonkom, iż w pierwsze święto Bożego 
Narodzenia obchodzimy "g,viazdkę" na sali p. Vogel, 
przy ul. Weiderstr. Początelc o godzinie 4 po poJ. 

Zwraca się uwagę na piękne i zajmujące przed
stawien · ~ gwiazdkowe p. t.: "Zlóbek i trzech Mędr
ców ze wschodu u Heroda". O liczny udzial' w 
gwiazdce czlonków tak i gości upras.za Zarząd. 

B· a c znoś ć - Dyrygenci! 
Kolo śpie\vu "Ko.ściuszko" w Resse p. Buer po

szukuje derygenta. Zglosić się można do przewodni
czącego 

--·-P _r·~-·~-a_s_ ic_~ i, Resse, Resserw~g nr. __ ~7. __ 
Towarzystwo św. Walentego w Wanne. · 

W sobotę dnia 26 grudnia o godz. 04 po po~· . od
będzie się miesięczne posiedzenie. Najprzód będzie 
J)lacenie miesięczne. Fotem o godz. 5 po pot odbę
dzie się koncert i dzieleniem się oplatkiem i gwia
zdką. Będzie odegrany teatr p, t.: "franciszek Kar
rara". Cz.lonkowie naszego towarzystwa mają wstęp 
wolny, a nieczlonkowie placą wstępnego 60 fen., Za
razem prosimy szan. czJonków, ażeby się licznie zgro
madzili ze swymi żonami i dziatkami, ażebyśmy się 
mogli wspólnie zabawić i sobie nasze polskie pieśni 
na Boże Narodzenie zaśpiewać. O · liczny udzial 
czlonków prosi Z a r z ą d. 

Uwaga. Zarazem podaje towarzystwo św. Wa
lentego w Wanne swem członkom do wiadomości, iż 
w razie choroby, albo w razie pogrzebu, ażeby się 
członkowie zaraz zglosili do przewodniczącego. 
\Vszelkie listy tyczące się naszego towarzystwa pro
simy przesiać do przewodniczącego Michala Pie
trowskiego w Wanne, ul. Stockstr. nr. 14a, albo do 
sekretarza Jakóba Krystkowiaka w Wanne, ulica 
Stockstr. nr. Ib. 

111111111111111111111111111111111 l BacznośC Rodacy na obczyźnie, 
Q to 

a szczególnie z okolicy ~Kastropskiej !~ ' 
my się przekonali o rzetelności pa. na. N owic~kiego, 

·~, ........ •w towarach łokciowych ~ 
iż są do b re :i. nie drogie, ponieważ długie czasy kupowaliśmy w kramach ~ · 
cłowskich w Kastropie na 1·ynku i na naróżniku, przy kościele katolickim, a 
towar lichszy i o 3 lub 4 fenygi droższy na. metrze. 

Dla tej rzetelności odzywamy ·się do was wszystkieh Rodaków w okolicy 
KastJ.•opskiej, abyśmy jak wierni Polacy chodzili po towsry do S\vego., a 
przekonawszy się, że będziemy wszyscy rzetelnie obsłużeni. Szan. Rodaków 
upra~za sią, o poparcie swego Rodaka pana N owiekiego, któremu ogień \\' 
składzie znaczne szkody WJrządził. O dobrych towa1·ach są przeko
nane małżeństwa : 
Mazurkiewicz, Grześkowiak, krawcowa Dobrasz, 

Hejnowicz, Mielcarz itd. 
Dla. oszczędności 1.ssztu nie wymienia się naszych wszysthich przyjacieli 

a odbiorców pana 

Mowiekiego w l{astropie, 
przy ul. Kolejowej, Bahnhofstr. przy ul. 'Kolejowej, Bahnbofstr 

Po zebraniu mamy wolne phvo. 
Zarzą<t. 

Baczność Rodacy w Marten i okolicyt 
Wielki los · 

wygrywa każdy, kto kupuje towary w składzie koło .. 
nialnym jana Stachowiaka, ponieważ sprzedaje po 
bardzo przystępnych cenach. Wszelki towar pod 
gwarancyą. Przedewszystkiem na "gwiazdkę". Jablka 
orzechy, pierniki, karmelki rozmaitego gatunku, róż
ne wina polskie, cygary, papierosy tylko polskie. ty
tonie, tabaki do rzucia, tabaki do zażywauia z pol
$kiej fabryki. Prawdziwe szczęście osięga każdy ten, 
kto powyżej wymienione towary kupuje. 

.Jan Stachowiak. 

11 

Bat~zno·ść Opłatki I 
Już rok piętnasty jak wyrabiam oplatki na gwia

zdkę dla towarzystw polskich na obczyźnie. Nie są 
one lakierowane, jak ie agen"tir po domach roznoszą 
i powiadają, że są :l Krakowa od Oiców Jezuitów, ale 
sprowadzają takowe z niemleckich fabryk. Op.latki 
własnego v.ryrobu polecam Towarzystwom po 3 mr. 
za 100. O liczne i wczesne zamówienie uprasza 

Hipolit Sibilski, 

11111111111 ·l 
Baczność Polacy w Bruchu i okolicr 

Na nadcho-dzącą gwiazdkę pole-cam szanown~ 
Rodakom figury św., krzyże" książki do nabożeńst\v 
i powieściowe, ob.razy św. i narodowe, wiązarki 
polskim napisem, polskie powinszowania i PD·cztów 
na imieniny, święta i nowy rok. Mam takźe na skll a 
dzie różańce, szkaplerze. k'ropiel.niczki, lichtarze, wie s 
czne łax~pk.~., świece .g~pt?niczne i kalen~ar~~· jako l' al 
"Maryansk1 , ,.Katohk 1 nowy "Poznansk1 . 

Lisztwy i ramki w wielkim wyborze aż w 25 ga 
tunkach. Wlasny warsztat oprawiania obrazów, 
wianków ślubnych i wiązarków. 
Księgarnia polSka w Bru c h u, uL Maryańs.ka 34~ 

naprzeciw skladn obuwia pana L. Knbiaka. n 
F. Szymański. r 

.B A C Z N O ś C ! pi 
Mam w Altenessen kilka domów na sprzedaJ d 

al!J.o w calości do wydzierżawienia, z których do je a 
dnego budynku znajduje się piekarnia z dwoma pie· 
cami, w dobrem palożeniu. \Vp.laty 1000--2000 mr. 
Marcin Kasperskił Stoppenber~. Provinzialstr. nr. !U 

Baczność Rodacy z Heme i okOlic( 
Polecam Rodakom wielki wybór książek do na, 

bożeństwa w różnych wielkościach, kalendarz ch 
ró~ne na rok 1904. książki historyczne, papier połs 
do pisania, po\vlru;zowania, wiązarki we wielkjm WY·~ 
bor~ obrazy śwc i narodowe po bardzo niskicb ce
u.acb .. 

Oprawiam obrazy, wiązarki., korony ślubne w 
wlasn.em warsztacie prędko* ladnie i tanio. . 

\Vielki wybór figur św. w różnych wielkościacn1 
bardzo tanie. krzyż za szkłem i inne, kropelttiezkl są 
kropidła. lichtarze szklane i nikło-we wazony do kwla· ni 
tów, różne kwiaty i wiele innych rzeczy. 

P R A N C I S Z E K J ó Z t: .f O ·s K I, Herne, 
ulica Bahnhoi.str. 52, naprzeciw nowej ulicy. 

~~--------------------------------------~--~~------------------------------------·-------

Jedyny polski hurtowny skład w Westfalii i Nadrenii 
polec&. prawdziwe polsłdc 

;ttt miody, wina, nalewki, kulawi a ki, rumy, araki, koniaki, :tit 
oraz znakomity likier żołądkowy pod nazwą: Górnik~~~~ 

za który odebrał~m już kilkanaście podziękowań, żo po użyciu tegoż, natychmiast ból żołądka ru:;t.ał. 

Prawd,:ilve p olsie 

'-' " Ja fi O Y G A B Y l P A P liR O SY 11 J1 Jlł J11 J11 J1 
·w najl-1'·tększym wyborze. Wszystko sprzedaję taniej, niżeli niektóre fabryki. 

~·wraca się uwagę szan<?wnym Rodakom, kupcom i przemysłowcom .i tym, którzy che.ą intel'es 
zał()?yć, że nie potrzebują szukać wyżej wymienionych towarów, ani u obcych ani too u tych p.a.nów 
w poznańskiem, co się naszą sprawą polskę na obczyźnie mało albo wcalB nie interesują. 

= Rodacy! popierajcie handel i prżemysł~polski na obczyźnie. -

a;ey Kwaś • te ski, 
przy nl. Gneisfn anstr. nr. 9, o o o o :BOC:Ht1M o o o o blisko " \Viarusa Po1skiego". 

G~neralny zastępca znanej fabryki papierosów Ganowiez & Wiek liński w Pożnaniu. 
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utenne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie, poś\vięcone sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

fłUIIł codzłB~b z wYJlatkiem dnj pohvlat~~~nvcb 
u#l~k:imm rełłg;lłnym p. t.: .. Na111ka I(atnllck:a11 z. ty
aikłtm &polecznym p. t. ..Olo<tY górników l hli!łni

r", tuz pisemkiem literacldetn p, t. .,Zwitrciadlo ... 
eiJlab kw1utalna 1ua poczcie ł u listowycli wynosi 

1r. ~ fen., a z odnoszenie-m do domu l mr. t:l fen.. 
lttlł Polski" zapisany jest w cennikEI f.liJc:A·;~:~wvm 

pod 1.nakir.m •• t polniscb" n.r. 126. · 

Módl się pracuj! 

Za inseraty plad się za miejsce rządka drobnego druku 
15 fen., a za ogłoszenia zamieszczone przed ir1sera tami 
4 Ofen. Kto często oglasza, otrzyma odJ}owiedni opust 
czyli rabat. Za tromaczcuie z obcych języków na pol
ski nic się nic ptaci. - Listy do redakcyi, Drukarni 
i i(się:;rarni należy opłacić i podać w nich dokladn}' 
adres piszącego. Rękopisów się nie zwraca. Nazwisk 
korespondentów bez ich upoważnieuia nie wskazuje sie. 

Bachum (Westfalia), środa ·23-go grudnia 1903ca 
~~----·--------~-------------------- ·--------·---------------·~·--.... 

Redakcya. Drukarnia i Księg-arnia znajdują się przy ulicy 1\tfaltbeserstrasse nr. 17. - Adre:::;: ~·'Yiarus PoLo.;ki'~, Bochum. · 
-====:"""===---- --

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
wić, czyta6 i pisać po polsku r Nie 
t Polakiem. kto potomstwu swemu 

lllalleZJć si~ pozwoli l 

Z wypadków dnia. 
'ny Ulepszenie ·praw o stowarzyszeniach. 
kt.w Seimo·wi pruskiemu, jak donos-zą z Berlina, 
ó! rzed'fmoną zostanie nowela do ust~wy o sto-
kla arzyszeniach z 11 marca 1850 roku. Chodz.i o 

wie sunięcie przepisu, nie dozwalającego kobietom 
01 ależeć do towarzystw politycznych i brać u

'ału w zebraniach publicznych. 

Z poczty pruskiej. 
34l Dziesięć dni wędrowa~ list, wysłany z 
• niewkowa do Inowrodawia i jedenastego dnia 
l• rócil z powrotem do oddawcy, otworzony, 

pisany na wszystkich bokach i· z dopiskiem tam 
dai dzie stalo: "W> Inowroda~viu" ------;, "Ort unbe

nnt". 
Wyscłutłęcie morza Azowskiego. 

Otrz.Ymano wJadomości o szkodach na mo.
rzu. Azowskiep-r. - Parowiec Tow. wolżańsko

J! ońskiego "Dbniec" stoi już ósmy dzień przy uj
. ściu rzeki Donu___ na obnażonym dnie rzeki. Pa-

3~3 saierowie i zaloga opuścili go i przyszli P.ie
~ chotą do Taganrogu. To samo uczyniła załoga 

WY· płyWającej latarni morskiej'. 
ce- z Watykanu. 
we 

Pogłoski o złym stanie zdrowia Ojca św. 
acn i zamiarze abdykacyi i powrocie do Wenecyi 
zkl są zupełnie nieprawdziwe. Rozpuściły je osoby 
la· nieutdoVv"'01vne z gorliwości z jaką Papież. zaj

lllU.ie się uporządkowaniem finansóWi Stolicy 
APQStolskiej. 

Centrowa i'dbryka socyalistów. 
Weszło w' zwyczaj u cen1rowców, że wszy

~tkich niewygodn·ych sobie ludzi, chcieliby po
siać w socyaHsty. 

Centrowa "Westf. Volksztg." z Bochun1 pi
SZe dosłownie: . 

Die polnische Frakt.ion steht nicht im be
sten Einvernehmen m.it dem Zentrum; die Vor
gange in Oberschlesien und Westfalen habcn 
die l(luft nur vert.ieft und erweitert. Wir ge-
ben auch di·e łioffnung auf eine Verstiłudigung 
so. lange auf als ein Korfanty, Kulerski und 

Jr Breiski in de'r fraktion sitzen; d'ls sind nich t 
ft nur Ra-dikalpolen sondern auch Jialbsozialen 

Oder polnrsche ~zialdcmokraten, und hierbei 
ka.nn das Centrum nicht mehr mittun zum 
Nachteil der Polen deren ·gerechte Wiinsche 
es kcloch stets vertreten wird. 1 

Znaczy to polsku : 
. "Polska frakcya nie jest w najlepszej zgo.~ 

dzte z cen t rum; zajścia na ślązku i w W estfa~1 

Y ,P~e.paść tylko jeszcze poglębi-ly. Zrzekamy st~ 

l 
tez nadziei po.11ozumienia dopóty, dopóki takl 
K~rfanty, l(uJerski i Brejski siedzą w Kole pol
~kłern; t.o są nietyłko radykalni Plolacy, lecz. tak-
z~ Pół socyalni albo po,lscy socyalni demokra
Cl, a w obec tego nie ms0że centrum iść razem ku 
~kodzie Polaków których sprawiedliwe życz.e-
tlla · ' 

,1 Jednak zawsze ~dzie popierało. . . 
· Tyle "blat'~ centro·wy. Sądzimy, ze kazdy 

! czytelni-k należycie zdola ocenić takie nied:orze
~ czne i! ad ani e. 

Telegramy. 
f o r b a c h. Wszyscy olicerowie załogi tutei

sze jzostaną przesiedleni. 
P e t e r s b u r g:. Ukfady pomiędzy Rosyą a 

Japoolą zostaną pewnie na nowo podjęte. 

P e k i n. Chińczycy zniszczyli labryki kolei, na
le-lącej do europejskich przedsiębiorców. 

W a l d e n b u r Je. Stwierdzono także u tutej-
szych robtnłków chorobę na robaki. 

l( i s z e n i e w. Oskarżeni o branie udziału w 
rozruchach zostali słmzani do 6 miesięcy do 7 lat wrę. 
zienia. 

),,J'.~olacu na L .Y ~ "' , 0WJC%VZUit~ 

Wiec "Zjednoczenia" w łluckarde 

odbyl się w przeszlą niedzielę pod przew"'d:ni
ctwem druha Patelki. W sprawach robotniczych 
przemawiali druhowie Jan Wilkowski, Patelka, 
Domi·flski i Brej~ki. Szczęść Boże! 

Sluszne to słowa, a więc trzeba się starać 
aby .oświata zapuściła globęko, korzenie pomię
dzy ludem polskim'. Zapyta kt-o, w jaki sposób 
można się oświecać? Oto przez czytanie gazet 
polskich, stoją<:ych na gruncie katolickim i naro
dowym. Takim pismem jest między wielu in-
nemi 

pismo to poczcie. Naszem zdaniem każdy Polak 
na obczyinie mógłby co kwartał te 68 fen. po
świędl: i' ,.Pobotnika Polskiego" krewnym. \V' 

Polsce przekazać, przez C{() przyczyniłby się nie 
mało do szerzenia oświaty. 

Kto rzeczywiście pragnie, aby "ośwvata lu
du, dokona la cudu", ten chętnie co kwartał \vy
da na oświatę 68 fen. 

Rodacy! Rozszerzajcie "Robotnika Pol
skiego", bo to pismo szczerze katolickie i naro
dowe, broniąc praw ludu, praw robotnilća pol

.skiego. 

Ziemie polskie. 
Z Prus Zachodnich, Warmii ł Mazur"' 

Sierakowice. W tych dniach rozpocznie 
się bud.lowa kolei z Kościerzyny dv Lemborka. 
}(olej ta, 60 kilometrów długości, oprócz Koście
rzyny i Lembarka mieć będzie jeszcze następu
jące stacyc: Prokowo, Garcz, Miechucin, Sie
rakowice, l(amienicę, Nieposzylowice, Linie. 
Kętrzyn i Rozłazin. 

Z Człuchowsklego. Syn właściciela Mad
w·ig'a byl zatrudnio·ny przy m.toceniu rozwer
kiem, przyczcm zakręcił mu się bat. Chcąc bat 
wydobyć, zbliżył się za blisko kota, które mu 
rękę, aż do łokcia zmiażdżyło. 

. Człuchowo. Kancelista .Antoni Landmesser 
wytwarza! różne głupstwa na ulicy, wskutek 
czego musiano go aresztować. Odstawi·ono go 
do lazaretu, gdzie lekarz stwierdził, że L. cier-

Ro BOTNIK PQI SKI· pi na pomieszanie zmysłów. Octwieziono. go za-
•• J. • tern do zakladu w Kocboro\vie. 

Wychodzić on będzie od Nowego roku dwa ra- Wartembork. z tutejszego. d,omu karnego 
zy tygodniowo z bezpłatnym religijno-powie- uciekł pewien zbrodniarz. Przygotow::.t on się 
śdowym dodatkiem niedzielnym. do ucieczki bardzo starannie: 1 Kraty przy oknie 

Teraz nikt już nie będzie mógl mówić, że przep;łował, a napiłowane miejsca zasmarował 
gazeta ta jest droga, bo prenumerata za nRobo- chlebem, aby ich za dnia nic można byfo· <lo-
tnika Polsk.iego" wynosi na caly kwartał czyli strzedz. We wtorek ranv oko!o godz. 4 drap-
na styczeń, luty i marzec nąl i nie zdolano go podn~.:ycić, pomimo. że 

tylko 50 fenygów, natychmiast pusz(zono się za nim w pogvf1. 
a za odnoszenie do. qomu przez cały kwartał Znikł bez śladu. 
ooplaca się 18 fenygÓi\\' . z 

Sądzimy, iż nawet najuboższy zdobyć się WieL Ks~ Poznańskiego. 
może na wydatek 68 fenygów co kwartal. Poznań. Za szybka jazdCl spo\v•od~l\\·ala 

,.Robotnika Potskiego" trzeba przedewszy- znów wczoraj nieszczęście. \Voźnica rzeźnika 
stkiem tym Rodakom polecać, których do czyta- C. przejechat na rogu \V ronłeckiej ulicy i Sta-
nia innej gazety nie można zachęcić, bo się wy- rego Rynku robotnika \Nojdechnwskiego ze 
mawiają, już to, że nie mają tyle czasu na czyta- Śr·odki, który \\ skmck tego także miat rany na 
nie, już, że nie chcieliby wydać 1,50 mr. k\\ artal- g?·ov. i c, że go do lazaretu odwieść musiano. 
nie na pismo codziennie wychodzące. Rawicz. Pick~rza Liskiego z BojanDwa, 

Prosimy Rod.akÓ'\\. aby prócz "\~iantsa który \\ napadzie mclanc.lt-olii 3 nn. dom swój 
Polsltiego" popierali także "Robotnika Polskie- opuścił, znaleziono w zc.sztą środę w ~todole 
go", aby i to nO\\"C pismo szerzyć mogło oświa- stojącej na polu \\ Golinic zupdnie ze sił opad-
tę i poczucie narodowe między ludem polskim lego. 
na <>bczyź: i e. Czerflieiewo. 'vV nocy z 18 bm. sp.:alil się 

Każdy abonent otrzyma \\ przyszłym kwar- tu taj dosb..:7ętnit' wiatrak holenderski, będący 
tale znpdnie darrn(): l) Kalanrarz ścienny; 2) włusnością \\ taści':::iela Jana l(o~tcnsidegn. p_ 
ksiąźk~ pt. "Gry i zabawy dla dzieci i dDrv- gie!'1 mial być podlożony. 
słych; oraz 3) drugi tomik śpie\\· nika pt. ,.Pieśni Poznaft. Dr. Rakowski pozostaje w wię-
lu-clowe". zieniu? Z Poznania · donoszą cJ.o pisnl ~aficyj.-

Musimy jednak zaznaczyć , ii .J~Dbotnika skkh, że dr. l~ak u\\~sld , odsiedziawszy d·wa łata 
P.olskicgo" za tak niską cenę 50 fcnyg6'w k,\·ar- \\e Y · ronk~r.::h jako wspólpraC()\\-nik "Pracy'·. 
talnie tylko \vtedy i nadal wyda\\ ać będziemy l rni2.ł byc: 14 b. m. wypuszczony na ;'\~oJnaść. 
mogli, jeżeli Rodacy popierać to nowe pismo bę · Tymczasem d r. Rakowski i nadal pozostanie w 
dą, rozszerzając je wśród kre\vnych, znajornych więz!.c Jiu. Rodzina d r. }.(ak o\\ skiego Z'\\Tóciła 
i sąsiadów. t się do po la Chrzano\ skieg.o z prośbą. aby wy-

Ktoby pragnął, abyśmy , . .RDbotnika Pol- i jednał W'f u\\ olnieniu z. więzienia od~ta\vienic d.r. 
skieg,o" posylali jego krcwnwm w Polsce, niech f R.a!HP-\ sh.iego do granicy austrya,_ki'lL ni~ do 
przyśle 68 fen. i dokładny adres, a przel<ażemy ł rosyj: .. kid. P. Chrz< GO\\ ski Ol'prsal jednak, że 



<> wypuszczc11iu dr. l<akowsldcgo teraz niema 
mowy. Dr. Rakowski pozostaje ,,. więzieniu 
śledczem ,,~ Poznaniu. gdzie toczyć się będą dn
chodzenia przech\'ko nicm1t i p. MardnO\\ i Bie
ctermanowi o rzekome przekupstwo urzędników 
pruskich. 

Leszno. Umarta tu nagle sln7-<lca przy uli'
cy Komeniusza 22. Skarżyła się na dotkliwe i 
gwaho\,·ne boleści w żołądku, musia11o v:ięc ją 
dostać do łóżka, gdz.ie skonała wśród g\\ ałra,,- 
nych womit. Zwłoki zabrał sąd. 

Ze Slązka czyli Starej Polski. 
Rozbark. W niższych klasach tntcjszyclt 

szkót ludo,,-ych trzeba byto nauki za·przestać, 
ponieważ grasujące tutaj żarnice i szkarlatyna 
dotąd jeszcze nie wygasły i wielką jest jeszcze 
liczba chorych dzieci. 

Zaborze. Na wschodnim polu kopalni 
l( ról. Lud w i ki na pokiadzic Schuckmanna wy
bucht ,, . czwartek '"" uocy po-żar skutkiem prze
dostania palących się ~~azów z zamurowanego 
ganku. Na szczęście pożar, który bardz,o szyb
ko się szerzyt, \\TZ.eśni'C zanwa~~ono. tak że za
pobicżon•o większemu nieszczęściu. Prace ra
tunkowe natychmiast rozpoczęto. Jak r6wnież 
z ponownem zamurowaniem palącego się pola. 

l(arb \V środę wicczoretn wykoleił się ·wóz 
pakunkowy przy po.ci~tgu pośpiesznym idącym 

do Bytomia w pobliżu tutejszego dworca kole
joweg,o. Z ludzi nie odniósł uikt nieszczęścia, 
a szkoda materyalna jest także nicznaczną. 

Łabęty. Podczas ostatnich spisów ludności 
naliczono tutaj 4415 micsz.ka(lcÓ\\-; zatem w cią

gu roku przybyło 56 osób. 

Wiadomości ze świata. 
Z Austryi. \:Vielkic zajęc i e budzi \\- \\-ic

-de(Jskich kołach politycznych posłuchanic hr. 
Tiszy d cesarza. Zwróciło to powszechną u
'\Vagę, że nwnarcha nader łaskawie. przyjąt '\-V~
gierskiego prezydenta ministrów, pomim•o, że 

Tisza nie mógł jeszcze zakomunikować cesa
rzo\vi· pożądanej wiadomości ·o zakof1czeniu ob
struk\::yi w sejmie węgierskim. Korona jednak 
ocenia dotychczasowe zasługi Tiszy, 11ie ulega 
bowiem wątpliwości, że cncrgicznem a rozw-aż
·nem postępowaniemi zrobił on już dla uzdrowie
nia stosunków węgierskich więcej, niż można się 
by.to SPDdziewać. 

Z Niemiec. Jeden z korespondentów ber-

o ·A. 
PO\VI f·~R{; 

M A R Y l R O D Z I E W I C Z ó W N E J. 

(Cia(! dalszy.) 
To ty teraz m:ajaczysz, Kaziu! - zaprote-

stowała. 
Stali przed domem. Chłopak ją · uścisnął 

serdecznie i zniknął za drzwiami, ona {)deszla 
do swych z.atrndnict1. 

Zobaczyli się znowu przy wiecwrncj herba
cie. Ona zdaleka od stołi'ka z samowarem u
śmiechała się doli, pi.lnui,tc, by miał pod ręką u
łubi·one przysmaki; on podchodzi f do niej parę 
razy, wbrew etykiecie, służył za tąc2-nik między 
ni<-1 a resztą biesiadników. 

H8dawcze spojrzenie Sewera śledziło ich 
pilnie. \Vięc afekt był obustronny. Szczęśli\\' i 
luiC!zie l 

Po herbacie gość ""yjechał, pożegnany we
zw-aniem do częstszych od'\vicdzin. Z Kazimie
rzem umówili się o wspólne polowanie, z panną 
Pelicyą ułożyli się o konne spacery. Podobal 
się ogólnie. 

Kostusia, gdy się znalazta sama '' i7dcbcc, 
pomyślała też z '' 'dz ! ęc:mością o nim. Dobry 
by l, nie zdradził jej p'O\\ ·itania, nic dr\\-iL Przy
pomniała sobie jego jedno spojrzenie, gdy Ka
zi'o je.i za herbatę dz.iękowai - było sm11tnc. 

Kc stusię smutek cudzy bola.ł okropnie! 
Ot! tego dnia we dworze coś się zmieniło. 

Se\\ er Stamiero\\-ski by'' ał często, co parę dui 
pra\\ ie, przesiadywat długo; f' e la stała się przy
stępnie.iSZ<l. odzy\\"ała się grzecznie nawet do 
Kostusi. Czworo młodych bawilo się doskona
le, następowały po sobie spacery konno i pie
szo, przejażdżki łódką i pow10zcm, krokiet i 
wolant. Kostusia spotykata ich tylko, zawsze 
zaj~ta, \\jrmawiając się i prosząc I(azia, by jej 
do towarzystwa nic \\ciąga t·. 

WIARUS POLSKI. 

li(Jskich opowiada, że hrabia BtilO\\~ strasznie 
się gnie\\"a, gdy cośkolwiek dostanie się do pra
sy bez upoważnienia ze stronny miarodawczej. 

W tym celu nakazano komunikaty urzędo
we ·ogłaszać tylko w "I~eichsanzeigerze", pói
urzędo'\ve tylko w ,.Norddż Allg. Ztg." i w 
"Berliner J(orespondenz". Ministrom zabroni().., 
no udzielać jakichkolwiek infOJmacyi dzienni
karzom. Do tych rozporządzei1 stosować się 
mają rów·nież urzędy rzeszy. 

Nic po raz pienvszy wydano takie rozpo
rządzenia, a jednak do n'ich nic v."Szyscy się sto
sowali. Ileż to \dadomości urzędowych i pól
urzędowych cpgfosity przedwcześnie dzienniki 
do tego nie upoważnione! Ileż dokumentów 
tajnych ·oglosit socyalistyczny "Vorwarts". 

O "alz.aclro-polskiem przymierzu" rozpisa
ły się nieldóre dzienniki ·wobec tego, że polscy 
postawie podpisali \\11i·osek posłów alzackich o 
zmianę regulaminu wyborczego przy wyborach 
do wydzialu kraio\vego. Tymczasem· ,,Eisassi~ 
scher Volksbote" protestuje przeci"\vko takiemu 
pojmowaniu rzeczy. Organ alzackiego posła 
Iiaussa tłomaczy, że alzatczycy tylko "z for
malnych \V'Zględó\\" '' postarali się o pornoc PQ{

skich po-słów. 
'vV edlug reg1tlamitm parlamentarnego, wnio

ski muszą być zaopatrzone 15 podpisami, a at
zatczyków jest tylko 7 . Uzyskanie podpisów 
od centrum napotyka, na trudności, ponieważ 
zgo<izić się musi na to stronnictw·o. Od innych 
stmn.nichv aizatczycy stronią z. powodu różnicy 
przekona11, \l.'ięc udali się do Polaków. 

Z Rosy;i. Rosya prawdopodobnie odrzuci 
gtó'\vne punkta postulatów japOI1skich. Gdyby 
Rosya nie chciała się zdecydo\vać 11a ponowne 
rozpatrywanie sytuacyi politycznej, natenczas 
byłby nieunikniony wybuch ·otwartych kroków 
nieprzyjacie\skich. Lig-a antyrosyjska i dwa in
ne związki zwrócity się do kor.ony z prośbą, aby 
podjęta i·nne śPodki zamiast dyplomatycznych. 

Z Grecyi. Now·y gabinet grecki tal<.: się u
t\\"Orzył: The.otokis prezes ministró·w i mini
ster spraw wewnętrznych, Simopttlos minister 
skarbu, Leidilis minister sprawiedliwości, Ro
manos minister spra\}/ zewnętrznych, Stais mi-
nister OŚ\\"iaty, Spik·o Komunduros minister ma
rynarki, Smolenski m.inister \V·Oi11Y. 

Z A.meryki. \:V senacie przedtożyt Penro
sc \\-niosek. aby Stany Zjednoczone spowodo
wały mocarstwa, ·które podpisały traktat ber
lir'Iski z r. 1878, iżby ·one się połączyły w celu 

Ladnieby wygląclata \V takim razie gospo
darka. Któżby bielił płótno. któby doglądał ma
sy świeżo wyklutych piski'! t? Szafarka? Co 
to warte ·obce ręce, płatna służba! Ona sam3 
być musi! 1-(ozrywana na wsze strony - Wll

dywa{a tylko ka\\"alkaty i krokiet, widywała też 
często Sewcra i ·OS\voita się.. z nim rupełnie. 

Nikt ich nie zapoznat i nie zamienili z sobą 
trzech slów. S!)Otka\\'SZY się, zamieniali mil
czący ukton. Sewer. jakby się przejął duchem 
całego domu, uważał i<l za sprzęt. nieo<Hączny 
\\'e dworze - a szczególniej \\- pałacowej ja
dalni. 

vVieczorem, gdy siG zb-ierano w saJ.onie, ona 
biegła do swej izdBbki i czyta.ta chciwie cieka
we książki. dar Kazia. 

Tak uptynę!o kilka tygodni. Między slużbą 
szeptano już stanowczo, ze Sewer stara się o 
Felę, w sąsiedztwie też o niczem innym nie mó
wiono. 

Jedni radzili. drudzy odradzali. Były wcr
sye, że modzr już Scl po słowie, że wypra"va się · 
.szyje, że pan Odacho\\.ski ma w imieniu przy
szłego zi<tcia t()Zpoczynać proces z Rudachow
skim. 

Ze to wszystko było bajką, o tem 11ajlepiej 
\\riedziata Kostusia. Staranie się było widoczne, 
ale do ·Oś\\·iadczyii jeszcze nie d<Oszło. fela 
zniecierpHwio-na zaczyna1a narzekać, że ją kmn
promituie. że g:o widzieć nie chce, że to waryat, 
nar·waniec! Jadwisia ttie traciła nadziei, że go 
potrafi do złości doprowadzić, pan domu żar
towal sobie z całego' świata, pani żółć i niepokój 
\\-ytcwała w gderaniu na Kostusię. Najgorszy 
zaś malkontent był Kazio. 

Pewnego \\ ieczora wyślizną} się z tovva
n~ystwa i zjawił się w izdebce na strychu. 

- Pobawmy się po swojemu, l( ostusiu! ~' 
za wolał. 

-- Nic można! Goście są! 
- Zlituj się! Daj mi na ch\\· ilę o tem zapo-

mnieć! Nie pamiętam tak uttdnych \\akacyj! 

dom~gania siG od' Turcyi szczerego "'"Ykony, 
nia reform ku ochronie ludności chrześciańsk' 

Z Watykanu. Gazety donoszą, że kard}~ K 
Gotti wręczył Ojcu św. 40 miłtooórw lirów~ ~tar 
trz.ymanych od Leona XIII z poleceniem

1 
ab~ 

wręczyl nowemu Papieżowi cztery miesiąte 
je.go1 Leona XIII, śmierci. Oprócz tego do~ 
duje się "Tribuna", że \\11 prywatnej bibHot 
ś. p. Leo111a XIII znaleziono 9 025 000 frank· 
w zlocie. 

Z ró.żnycb s1ron. 
~ c· 

W Sztokholmie istnieje olbrzymi fundu ~a u~ 
~o b la, z którego odsetek otrzymują nagrooy n 1131 

znakomitsi uczeni bez różnicy narod.o"· · 
Fundusz. jest tak wielki, że nagroda wynosi Pru TO'W 
szlo 100,000 marek. Pomiędzy tą razą nagro o~h 
nymi jest także Francuz Curie i jego żona p ~od 
Curie, z dotnu Włodowska, która jest Polką 
dzoną w Warszawie. Niezamożna a pragną 
wiedzy, zaoszczędzi/a sobie pru1i Curie, a WÓ\1 ion 
czas jeszcze panna Wlodowska malą sumę, kt' : i ę 
ra jej pozwoliła ttdlać się na studya do Pary· 'ar 

Tutaj kształciła się. ona. na fakultecie przyr~'1 ·~: · 
czym, tu też. otrzyn1;ata stopień licyencyata a ~~~b 
tem doktorat. PoślubiwszY swego kolegę p ła 
Curie, wspólnie z nim dokonala -v..ynalazku 1zie 
dium, który dziś ich sławę szeroko po ś'Wiec~ :zr 
roznosi. Pan Cude jest profesorem w s~1l~Zo 
nie oraz w szkole przemysłowej fizyczno-che ildZ'i 
micznej - to11a jego wykłada chemię w szko 
normalnej w· Sevres pod Paryżem. Ze sta~ Jon 
przynosi im ta nagr()da i dostatek, tak potrzebn ~ho 
przy ich ciGżkiej, kosztownej pracy. ta 

,1.1 
Baczność! Czas największy zapisać "Wiar 

Polskiego" na pierwszy kwartal 1904 roku czyli 
~i! 

styczeń, luty i marzec. Rodaków prosimy, aby 
1 oziębtych współbraci naklaniali do zapisania pis - ~m 

które zawsze śmialo broni robotników. Trzeba w. 
do.fożyć, aby każdy Polak na obczyźnie miat w SW) sa~t 
domu ten organ. 1 

J 

Chochem. Zderzyly się tu 
WGgle. 

Witten. Dwóch urzędników kasy miejskiej 
puścilo się sprzeniewierzei1. 

Crimmitschau. Bezrobocie tutejsze potrwa dlu ~o 
go. Robotnicy nie myślą się poddać. ia 

W Witten \VybuchXo nieporozumienie pomiędzy 'Y. 
kasą chorych a lekarzami. 

Alstaden. Tutejszy kościót katolicki zos1al m· 
niesiony do rr.ędu kościolów parafialnych, a pierw· Jr1i 
szy proboszcz ks. Hannuels zostal w ubiegtą niedziel~ 1ie 
w urząd swój wprowadzony. · 

Co to za goście! Sewer! To· mi osobliwości 
Przecież on o 1nnie się nic stara! dO' 

- Ale o t\.\-oją sio0strc, a ciocia n i e lubi, że· ~a 
b , . l h . t ur ys 1c 1 samy c zostaw1at. pr 

- Prz}iemna rola! Pilllffivać zakocha· ·n 

n ych. .T es t p rzec i e na to Jadwisia! I po co ic 
pilnować?! Czy ty \viesz, Kostusiu, co to zak ·k· 

chany? nę 
- To człow·iek bardzo dobry. ~· 
- At, ga<iasz! To. istota chytrzejsza ~ 11,ę 

kota, zwinniejsza od węza, psotniejsza od srokL ;. 
Żeby pulk ich pilno\val, potrafią się przecie po- ~. 
kryjtomu pocalować, jeśli zechcą naturalnie. Ale 
m·nie się zdaje, że ci nasi pseudo-zakochani nie 
mają po temu ()c}l()ty. Nie wiem też, skąd pe o 
wnrk, że Sewer stara się o felę. Ja nic pod~ -~ 
n ego nie zaU\\rażylem. Równie dobrze może SI ,

1
e 

kochać w Jadwisi lub """ tobie. To nawet, we·1
,ci 

dle mnie. prawdopodobniejsze. l ·. 
- Co też tY', Kaziu, prawisz? !' 
-- To, co mi się zdaje. Zmarnowane moie

1
u

1 

wakacye! Kostusiu, czy ci nie żal naszychr 
przeszlorocznych i innych? Gdzie nasze śpie- ); 
wy, spacery, wspólnie czytanie, gospod.arO'\va: :t. 
nie \\e dwoje! Kostusiu, pobawmy się choc d{ 

raz p:o S\.\ ojem11! ~ J 
Kostllsia śrni.ala się scrdrecznic. Te 
- Jakże się mamy bawić? 17 

- Ot, pokaż mi S\\ c skarby, calą za\\ ar· ~, 
tość zielonego knferka! . n~ 

Śmiejąc sic. wyciągnQJi skrzynkę na środeK zo 
izdebki. Byto " niej trochę bielizny i sukienekb, ~· 
a najwięcej zużytych bonwonierek i pustY' ~ 
flakonów od perfum. · 

- Pe\\ nie prezenty Jadwjsi! - rzekł ze 
złością. . 1 

Potwjcrdziła. Pokazata mu p:otem ow~ J~ 
sławną flanelkę o'd wuja, igiełnik od dotki, ~a- 1h 
chlarz od Feli. t 

(Ciąg dalszy nast<\pi.) 
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Do dzisiejszego numeru załączamy be-ZJ)łatnłe 
KantYczki". Komuby poczta "l(antyczek" nie do

-~ arczYła, niech się o nie upomni. 
~r panu A. Podeszwie w Bottropie. Wydawnictw 

. t \V Krakowie jest więcej. Nadmieniamy tylko: 
~toni Piwarski i Sp., Kraków, ul. św. Jana L. 3., 
"'Warszawie: Gebethner i Wolff, -Warsza\va, Nowy 
~\viat. 

Towarzystwo św. Stanisława w Herne 
Donosi się szan. czlonl\om, iż Towarzystwo bie

zc udzial w pogrzebie cztonka 
śp. A N D R Z E J A f A B I S Z A 

czwartek dnia 24 grudnia o godz. 759 w Reckling
;ausen. O jak najliczniejszy udziaf uprasza się. \Vy-

u marsz rano o godzinie 6~. Z ar z ąd. 
~a1td•ll·llłll31liłlllfalolt ttl a 

TGW· "Zgoda" p.w. św. Stanistawa w Elberfe-ldzie 
obchodzi w pierwsze święto w lokalu posiedzeft o 
•odz. S uro·czystość gwiazdkową, na którą się szan. 
"odaków z Elberfeldu i okolicy zaprasza. 

Z ar z ą d. 

ą Towarzystwo św. Józefa w \Vattenscbeid 
donasi svv-ym czł'onkom, iż latosia gwiazdka odbędzie 

• ię w porządku nast.; \\~ _pierwsz~ święto BCYlego 
. Narodzenia dla czJonkow 1 1ch rodzm od numeru l 
z ]m W .drugie święto od numeru 1.31-350. Począ-

t~k· o godz. 4. Uprasza się p~z~to usi~ni~ cz.fonków, 
ażebv się d.o te~o zastosowali 1 w dz.leli oznaczony 
11~ gwiazdkę z calą _rodziną pr_zybyli. Niepoda.ne 
~zieci mogą jeszcze byc podane az do czwartku WIC-

~ ~zora u zast. przewod.: .Fr. No\\;ak~. Nie ''"YPlat~~~ 
CI członkowie m~ą swoJe sktadl{t Jeszcze zaplaCłc 

'Przed rozpoczęciem ~iaz.d~i. O jak naiil~ZTticjszy 
he udzialuprasza ___ St~ _Zl!lyslony, _przewodmczący . . 

o Towarzvstwo św. Antonie2:o w Habingbm·st 
w oonosi ·swym czlonkom, iż towarzystwo nasze ob
n "hodzt gwiazdkę w pierwsze święto.J!oż~g? Narod:~e~ 

nia o godz. 3 po poJ'. Jak naJhczmeJSZY ud~t':L! 
~zlcnków z żonami i dziećmi jest PCYti.1dany. Gcsc~e 
mile _wi~z-~~__l.~i. St. Pawlak._~-~!-_12!~e\v: 

Tow. św. Antoniego w GelsenkirchenuUecken.dori 
donosi swym czlonkorn, iż !0viazdka odbędzie sic;. w 
pierwsze święto dnia 25 b. m. o go·dz. 4 po. poL na 
:sali posiedzell. Czfonków z rodzlnami upra'sza się 
~jak najliczniejsze przybycie. , 

Uwaga. W czwartek 24 przystępuje t0\1.-'arzy
·two do spowiedzi św., a w niątek w piery\rsze świę
to o g-odz. 8 rano wspólnie do Komu'nii św. 
-----------·.!!:!l:_Qxab_9wski, _p r~!-~Y_:_ 

Towarzystwo św • .lana Chrzc. w Witten 
u ~ortosi swym cz.fonkom. iż w dztet'1 Bożego Narodze

nia po poL og;odz. 3 urzadzamy wspólną g\viazdkę. 
zy \Y~r,ystkich czł'onków serdecznie zaprasza 
-------·- ______ , ___________ z_~ r z tl._~·-

Towarzystwo św. Piotra z Horst tt. R • 
· jonosi S\vym czJ'onkom, iż gwiazdkę abchodzimr \V 

11 1lierwsze święto Bożego Narodzenia po 110L o godz. 
4 na sali o. lYliillera, na którą sie wszystkich czl'on-
tńw z mdzinami zaprasza J. Szafc7-y!'tski, se-kr. 

ć! Towarzystwo św. Marcina w l(jr~ittl;d-e - . --
~onsi S\ryrn cz.tonkom. iż w pierwsze Ś\Yięto Bożego 

e· ~a!odzenia. dnia 25 bm. obchodzimy o godz. 4 PD pot 
llro:zystość g-wi2.zdkową na sali p. Schumachera. U
lli'asza się szan. cztonków, aby licz11y ud1.iaf wzięli z 

a· rodzinami. . Z a r z ą J. 
·c - ----------~--·-------
o- Koło muzyczne ,.Lira" w łlern~ 

{h~tos i swym cz%onkom, iż zebranie miestęczne od
hędzie się \\- niedzielę dnia 27 tm. o g-odz. 4 po P.o.t. 
11' lok8.lu p. Kraja, przy ulicy von der ticydt, na ktore 

od ię sza.P~ czfonków ja-k n<:~Hicznicj zaprasza. Po ze
L ,,r~niu o gooz. 05 odbędzie si~ lekcya muzy~zna, 1~a 

torą się wszystkich cz.tonk6w zaprasza, azeby s1ę 
o-l lil.k rw.i!iczniej zechcieli stawić. 
e WL filipowski. przcw. 

·-------~·-- .. -------· ---
Towarzystwo św. 't'awła w Eicklu . 

~odaje sw .. vm czlonkom do wiadomości, że podr.1al 
~wia.zdki o.bchodzimy w pienvsze święto Boże~o !;fa

lę ·ndzenia po pot 0 godz. 4 na sali posied.zeti, na kt~r:r 
.e· ~Je \\'!'7ystkich czfonkó\'.' z rodzinami za.p~as~<:~ .. Gc

)Cle Prr.ez cz.!cmków \"~tprowadzeni mile wkl._Zlam .. 
(zlonkó\v zaś nicw:vpPatnych uprasza _s1~, azeby 
P!·z-cd czHscm zechcieli się ze skladelc rmestęcznych 

je IU~ck. Z a r z ą d. 
b ·----.. . . • 

Towarzystwo św. Jana Crzc. w Ueckend.o~fJe 
e- ~odajc do wiadomości swym członkom, ~ż gWiazdka 
a· Gdbedzic sio w pierwsze święto 25 grudma ? go.dz. 4 
ć )):l Pof. - Posicdzenie miesięczne C>dbędzte s1ę w 

nJectziełę dnia ?7 grudnia jak zwykle o go~r,. 4 PD pot. 
~ !Jczn.v udzia.!' u o rasz.a się. -~~- ~~-r, _!_d:._ 

Tllicrar1.y~two ś;, - Ant~nie~~~-w O~r-Sty~um 
~Zt1<1.imi a swvm c71onkom, że w d.ruQ;ic św1ęto t~ J~St 

r· ~ sobotę dnia 26 obchodzi nas7..e towarzystwo '\ ~r.ol-
Jm · · · l · f 'l'an11 Jak ~·.RWtazdkę, rta którą szan. crfon ww z 8.n:1 1 .• 

' amprzeimiej się zaprasza. Po·czątck pu11ktualJ1~e 0 

t
k ~t'l~lz. 4 po r>ot - Zarazem donosimY tym c'lrf:)nl:orn, 
h ktorzy zateV,ają ze skl'ad.karni ~tu~"ej jak ;3 tm~siące, 

c ~hy .się z nich uistnili przed c7.asen', bo przy_ 1 ?7rtia
lantu R\viazdki nie będą uwaiani za członk0'' · 

~e~ ··- · Z a r z <l d. ---· ·- ...... __ ........ ----.... ··~-... --~· ..... - ... --
' u oto ~n:.,"~n Wanda" W L.~ 3r lirz .r1 ., .,. ....... w •· • . • . ctt.· u P 
W~ .!a/haa "\\' trzecie święto 27 {{rudnw g\\'~az_ ·~ę ro~ 
a· 11 Ir.en () g-o-dz. 6 wieczorem. CrJonk<YW.IC ł IC.h 

1;fi1Y Winni się stawić, ale tylko tacy, ktorzy ntc za-
gal-ą z sktad.kami miesięcznemi. . . odz 

'~ Uwag,a Z»bt·"'ni·e zat .. ządu odbędzie SH~ 0 !?: ' ·: 
.J. C· ' • ~V ' u, ~ • . ' CZ11"'1l11 
~· . zfonkowie zalegajacy z skladkamt !'11es.tę · "' . ~. 
lltlflt się z takou.rvctl .. uiścić w przecrwuym l ar-te 
racą ... J 

1 
• z r z ą d. Prawo d'() towarzyshva. a 

. ((oto śpiewu "Cec}'łła" w Herne 
donost swym czlonkom, iż źebranie miesięczne odhę
dzie się \\' piątek dnia 25 bm. to iest w pierwsze 
święto Bożego Narodzenia o goctz. l ·po por. ,,. domu 
Katolickiej Czeladzi, przy ulicy No\vej. Po zebraniu 
zaraz odbędzie się lekcya śpie\nt, na którą zaprasza 
się szan. czlonków, ażeby się jak najliczniej zechcieli 
stawić. O ~odz. 5 wie-c7...orem rozpocznie się po
dzial gwiazdki, na którą się zaprasza wszystkich 
człOilkó\v wraz z cafą rodzina, tak samo jest dozwolo
nem przyprowadzić każdemu czlonkowi swego przy
jaciela. Wszystko odbę-dzie się tak samo, jak ze-
szlcgo roku. Z a r z n. d. 

Towarzystwo św. Michała w Bruchu 
odbędzie tegoroczną gwiazdkę w piens,rsze święto 
Bożego Narodzenia dnia 25 grudnia o godz. 4 po pol. 
Członkowie winni s.ię sta·wić w czapkach i oznakach 
i mieć P{ZY sobie usta\\)' towarzystwa. Członkowie 
z.alega.jącr dJużej jak 3 miesiące ze sktadkami mic
siecznemi nie mają wstępu, tylko \Vinni przcdt m 
skla.dkr miesięczne z.aplacic. Nieczlonkowie nie mają 
wstępu, gdyż gwiazdka jest tylko dla członków i ich 
familij. O liczne stawienie się \Vszystldch czlonków 
ze_ swemi_ familiam.i_ prosi Z a r ~ ąE_;_ 

Towarzystwo ~imn. ,,Sokół" w Herne. 
YN drugie święto Bożes?;o Narodzenia obchodzimy 

na górnej sali w dorrm Katolickiej Czeladzi uroczy
stość RWiazdkową, na którą się wszystkich członków 
z rodzinaml, oraz wszystkich Rodaków z Iieme i o
kolicy mile zaprasza. Pocz4tek o g-ocłz. 5. 

Wydział. 

Towarzystwo św. Stanistawa B. w Grumme. 
\V pierwsze Ś\\ ięto Bożego Narodzenia odbędzie 

się o godz. 4 urocsr:rst<\~ć gwiazdkowa 11:1szego to
warzystwB u p. Ocrki. Cpr~1sza się, aby cJ.tonko\vic 
z rodzinami jak najliczniej przybyli. Zarz<.td. 

IJwaf?:a. Pól f."~odzin)' przedtent odbędzie się 
krótkie ;~ebr~.nic, na którem będzie placenie składek 
rniesit}C:Zrtych, wpis llowrch cz.tollkÓ\\'. Kto ksii.)żkc; 
7. bihłiotcld posiad:\. niech ją przyniesic ze sob<t. 
----·--------·-------·-

l(oło śr>iewu .,Gwiazda .Jednnści" w Osteriełcl 
donosi S\VYlll c7.Jonlwm i ich rodzinom, iż \\ ' nic<.17iclę 
27, to jest w trzede święto Goiego Narodzenia ttrzn
dr.nm:r gwiazdkę dla starsz>:ch i dzil'ci, podct:<lS któ
rej hędą tal.;ie śoic\YY i nrzecJ..stawicnia sccnk'7ilC, 
po-dnrki d\8 dzieci itd. Poa~~tck o j!,odz. ·l na \\ iclkicj 
sHli u p. Husernanna. \\'sz:-,stldch czto11ków z r<.·t\t.i-
n:omi scrdt.:c7,nic zapn1.sz:uny. St. tuc"ak, przcw. 

Towarzystwo św. :\.ntonie~o w HabinRhorst 
ozn,,imia. sw::n1 cztonkom i wszystkim Polakolll w 
l!2.binv;horst i okolicy, ii. mamy sposnhność do spo
wiedzi Ś\v. od pi,ltl\11 po not. (w picrwsr.e Ś\\ ięto Bo
żego Narodzenia) i d\\·a nastQpnc clui. 

Uwaj!:a. Owiat.dka odbędzie siQ o godz. 04, a 
nic o go-dz. 3. ____ S~awlak, zast_prz:e~:.:_ 

Towarzystwo św. Józefa w Witten 
pcda.ie swym cz.łonkom do wi<Jdomości, że gwiazdkę 
obchodzimY w pierwsze świQto Bożego Narod:r.enia 
po pot O go-dz. 4, !la któr~1 SiG \\ SZ)'Stkich czfo~tkĆ>\\ 
z rollzi11arni zaprasza. Z a r t. n d. 

Towarzvstv,ro św. Walentef,l:o w łforde 
(Jonosi wsz 1·sti<im sza11. cz.tonkom , tak sarno i \\'szr
stkim Rexlakom z J-Wrdc i okolicy. iż w picnvs'w 
świeto po. pot o godr-. -l o!J~ho:ctzimy wspóln<~ ~wia
zdkG na sali zwykłych posiedzc(J, 11a która się 
\Vszrstldch cz.Io.nków i \n;zrstkich Roc!ak!.l\\' 7. fanlt-

li:Jn!i uprasza. ------ Z a~~-~.:.... 
Towarzystwo Bl'og. Bronisłuw~r w Wiemelhausen 

dc1110Si swym cztn.rlkom i zarazem zapr<1.SZa \\ SZj·
stkich cztonków ze ż011ami i dziećmi na !laSt<:~ g\\ ia
zdkę, która się odbcd.l.ic \\' tr:e..::ic Ś\\ i<;to, te: je-;t ,,, 
nicdzielę 27 grudnia o godz. ~ ..!S po pf'l. _o ltczt~y u-
dziar prosi Z a r z <l d. 

Uwaga. O godz. -4 kst z~.:branic, !Ul h tór~m hQd<.J 
pfacoJJB tylko składki tniesieczne bez ohr:H.Iów. 

Towo.rzvstwo "Jedność" w Langendrcer 
dotJ.osi swym c1rtonkmn, ii. dnia 25. grudnia, to. jest. w 
picnvsze Ś\\·ięto Dożc~o ~uodzcma. obchodzi g\\'ta: 
:t:dk" na sali u p. l(lltpntn\!'11. Poczntek o (!odz. o 
po ~~L .. na ktqr:1. wszystkich członków r z . fa.n,iliami 
upr.zeJtrlle ZC~pra'sza ·----------Z a~- z ą d. 

Towarzystwo św. Antoniego w Preisenbruchu 
do11 osi sw:~rm cz.łonkom i Rod?kom, iż gwiazdka od
bcdzie się w pierwsze Ś\\ ic;to Ro~r>~o N<n·o<l!c·ni<- o 
gÓdz11ic !,~ 5 na sali p. Ch0rhccka. ua któr~ się s:ta11. 

członków i gości ZCI.prasta. . . 
B t1 c z" ość ! tlnrasza stę szan. c7Jonlww. aby 

siG ?;C zaległych sld~ldek miesięcznych ~1iścili: pnllie
\\'DŻ cz!otdwwic nie\\ yp.ł<Jtl~i hGdą. uztJalll za meczfon
ków i nic moQ:a br<'.Ć udziaJu :\' ~\\'iazcł~c .. Cz~on~i: ~
wie. którzy rrzyhG<h ze S\\ em1 krcwvn.11 z 1~111Ci mtc~
scowości t!I::J)a wsrep dnZ\\ olnny, pnntc\\'at. T~n 1 ~H,,. 
z frci">enbrH•..;l!!! mn~<\ się d·t~: pr 1~cd z~tcrec:Cttt na 
CZ~OIIIdl\\ 1.2pisać. Z a r Z ~l d. 

Tn~varzystwo św. Rarhary w Bochum. 
w piel'\~ sze Ś\\ i r.; to B0-żc;ro Narotlzcnia 2;) h111. 

0 godzinie 4 po poludniu ur7:aoza To\\~a rz,·.st':' o 5-!\\·ia
zcl.kę, m1 która SZ311. cztonku\\' t, rcrdzmam1 SIC zapra
szH. Z<ua7em nnac~ się U\\·agę szan. cz.tonkom na 
~st:ltnic zehri:i.nic ~,.,. trtu l'l)ktl, które ~rzypad:_l \\. 
niedzielę, dnia 27 grudnia. . _____ Z a r z o d. 

l( R..\ Y. 
D11i<l 2 sbm. w pierwsr.c świGto Bożcg:o Narcdzc

ni<.ł o godr,. 4 w_ s:Jii p. l(oien~orster, ~awniei Dent?r· 
od.b~dzic się g\\' IB.zdka To\\. sw. Ma.rc1na. Członkow 
się uprasza, aby si_ę wsz,·scy sta\\:ili. Kre\\'tl.i i ~tl'l
iomi. którzy przyJadą do czfonkO\v na odwJedZI!w, 
7.ccltcq z nami dzielić siQ '!\\·iazdka. bo to jest pami<\t
ka Naro.dzen·ia n~szcgo Jezusa Chrystusa. 

Zarząd Tow. św. '"ardna. 

Towarzystwo św. Ignacego w Oberhausen 
donosi swym członkom oraz Rodakom z Oberhause.JI 
i okolicy, iż dnia 25 grudnia to jest w pierwsze świę
to Bożego Narodzenia odprawi się w kościele Najśw. 
Mar~i Panny o godzinie ~1:210 Msza św. ze śpiewem 
polskim dla Polaków, więc pożądanem jest, ażeby 
się Rodacy i Rodaczki już o kwadrans po 9 jak naj
liczniej zgromadzili, abyśmy mogli pokazać niemcom, 
jak licznie się na nabożeństwo depoludniowe stawi
my, i że mocno nabożeilstwa dopoludniowego pra
gniemy, a więc skoro się zacznie śpiew polski, ażeby 
wszyscy Polacy śpiewali. 

U w a g a : \Vspólną gwiazdkę ,,. Towarzystwie 
obchodzić będziemy w pierwsze święto Bożego Na
rodzenia po potudniu o godz. 4 na sali pana Kolter, 
przy nowym rynku, dawniej \Vilems, więc pożąda
nem ejst ażeby czlonkowie żony swe i dzieci ze soba 
przyprowadzili. O liczny udzial \\' nabożeitstwie i 
potem w j:(Wiazdce prosi Z ar z ą d. 

--- ·----------·-----------
Towarzystwo ,;rimn. ,.Sokół" I w Oberhausen. 

donosi swym druhom. iż g\\ iazdka odbędzie się w 
pierwsze święto Hożego Narodzenia o godz. 4 po pol~ 
w lokalu p. Ritter, przr nowym rynku. O liczny u
dzial druhów z familiami uprasza się punktualnie sta
wić. Druhowie nievvyplatni maga się przed czasem 
1.c S\\Tcłl sklHdek zaleg1'ych uiścić. w przeciwnym 
razie bowiem nic mai <t przystcmu. Czołem! 

\V Y d z i a l. 
··-----··--- -----·-·--------

Towarzystwo św. Wacława w Linden 
do~wsi swym czlonkom z Linden i Dahlhausen, iż w 
d rugi c święto Bożego Narodzenia, dnia 26 grudnia 
oc1będzie siG posiedzenie po południu o g-odz. 4-tej. 
7.8 razem obchodzi Towarzystwo ~wiazdkę i będzie 
\\ olnc piwo, pouicważ nam g-ościnny udzieli1 wolne pi
\\'0. Towarz)-stwo oztw._imia także cztonkom i wszy
stkim Polakolll z Linden, Daltlhausen i okolicy. iz na 
Ś\vięta będzicmv mieli polskiego kaplaua. Sposo
bność do spowiedzi od czwartku rana do soboty rana. 
Polskic nabożc!'1stwo w pierwsze święto po poJ. o 
godzinic 4-tcj. Z a r z<~ d. 

Towarzystwo św. Stanisława B. w Styrum 
ct.o11osi czlonkorn, iż w drugie święto Bożego Naro
clzcPia, dnia 26 grudnia rano o godz. 8 przystępujemy 
wspólnie do Komunii św. Snosobność do spowiedzi 
\\' pierwsze święto po potudniu i w drug:ie święto ra
uo w kościdc Naiśw. Maryi P<mny w Oberhausen. 
Cr.touko\\rie i clwrażni winni się stawić kwadrans 
prędzej · na salę posiedzcl1. O liczny udzial w przy-
stopowaniu do Sto.hi Pal'tskiego prosi Z a rząd. 

U w a g a : Do11osirny zarazem, iż w Nowy Rok 
po potudniu o godz. 4 obchodzimy gwiazdkę, na któ
rą. wszystkich członków z familią zapraszamy, 
noście mile widziani. O licwy udział prosi 

Z <t rząd. 
-------~-· ~-~.;"..-'o'---'---·--·--- .. --
· Og6lne Posiedzenie 

dla Towarzystw polsko-katolickich 
odbędzie siG w Wannc, dnia 28 grud11ia po potudniu 
o godz. 6 u p. Oierdesmanna, Hofstr., na które za
praszaHJY Towarzyst\va z \Vallne i przicj:.(łych miej
scowości, gdyż hędn obradowane sprawy tyczące się 
:;.;wi<tzku Towarzystw polsko-katolickich w obecności 
c7-fonl<t'nv tcgo7; r: ;viazku z Berlina. O jak naJliczniej
szy udziat wposicdzcniu, a po '' i~kszej części za
rZ<!dY sąsiednich Towarzysh\ uprasza 

Mikotuj Naskręt 

Towarzystwo św. Stanisława B. w \Vaune 
donosi, iż posie.cJzenic miesięczne odbędzie się w dru
gie świcto, dnia 26 R·rudnia po południu o godz. 30. 
Po posiedzeniu rozpocznie się zabawa familijna, po
laczona z gwiazdką i teatrem. Cr.łonkow1e nasze .. 
go to ~·;n-zystwa \\"intli mieć ze sobą usta~,ry towa
rzrsk ie, ponie\vaż zabawa jest tylko dla c?:łonkÓ\\, 
zatem Rodacy nie bedący w to\varzystwie a chcąc 
tta g\\ iazdkc przybyć \vitlni się zapisać do Towa· 
r z~:st\\'<1. Z a r z ą d. 

Towarzvstwo św . .Józefa w Ałtenessen 
donosi sw:rm cztonkom i wsr.ystkim R.odakom z pa
rafii Serca Jezusowego, iż towarzystwo nasze ob
chodzi \v spólna ~wi~.zdkę w trzecie święto Bożego 
N<!.rodzcnia, i to w tym samem porządku. jak w 
przes.:r,tym roku na sali p. Probsta (Kaisersaal). Po
czatek o godz. 4 po pol. O lic7HY ud?:ia.ł' uprasza się 
\\·szvstkich cztonków \.\raz z familiami. 

·uwa!(,a. Donosi się zarazem, iż przyszłe zebra
nie oclbedzic się 3 stycznia 1904 o godz. 4 po pol., na 
ktr'l!·c rn będzie obór nowc~o zarz~tlu, dla tego wszy
sc:r członkowie \\ ·inni się punl · tualnif' stawić. 

Z ar z ą d. 

~~~·~~~··~~·*~~~~ 
Koelinnej Siostrze 

Wiktoryi Chudziuskiej 
zr•srtamy w dniu godnych Imienin dnia 24 bm. jak 
Jwjscrclecznieisze żrczenia, zdro\\'ia szczęścia i bło· 
gnsfa\Yie!'Jst\va Bożego. \\'ykrzykujemy po trzy
kroć: Nieell żyje! niech żyje! niech żyje! aż się echo 
po calem łiorsthausen rozbije. Tego życzymy ku
chanei siostrze i kumoszce 

M. L., A. f., f. M. 

w~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~-
Drogiej siostrze 
\Viktoryi i szwagrowi Adamowi Cyp-ryanom 

w liochlarrnark 
\\' dzic:l ich goonych imienin, dnia 2.3 i 24 hm. zasy
lan1y najserdeczniejsze życzenia zdrowia szczęścia~ 
szczególttie b.fn;~;os~awict'lstwa Bożego. 

Stanisław Mikołajcr.ak. 

~:attfi~m~~~~~~~~ttt~.tłnlt 



Jedyna polska restauracya 
w Dortnnntdzie 

znaidnje się przy ul. Deteni!'>tJ•. hr. 23, 
i poleca najlepeze 

napoje, potrawy ciepłe i zinu1e 
p1·zez cały dziei1, nicmniej salę do posiedzeń. 
- Rodaków z Dortmundu proszę o poparcie 
mego przedsiębio1·stwa. Swój do s.wego l 

F. Jankowski. 

BACZNOśC! BACZNOŚC! 
. }>olacy z Brambauer i okolicy! 

.K•~rz,:tstna "'l p~ zedaż 

GWIAZDKOWA. 
Polecarn Szan. Publiczności z Brambauer i oko

licy mój dobrze zaopatrzony 

sk·łac.ł 1obn·wia •. 
. · Z powod~ taniego zakupna sprzedaj~ taniej, niż 

dotychczas. ,' 1Mam na . skladzie obu,wie. ~szełkiego 
ł'odzaju, od '. rjajskromniejszego do · miiw1k'Wintniejsze-
go po jak najtańszych cenach. • ·~·· · 

· Trzewiki dla dzieci począwszy jut · od ·60 fen. ' 
Trzewi~ •. ,do kopalni pocz. o!). 4 do~ · mr. · · · 

· Tak samo. długie buty od 6 do, J5, mr. 
Zimow_ę .. trzewiki dla pań pocz. od :f do 6,30 ·mr. 
Zlmowe trze-wiki dla panów od 1,20 dÓ. 7~80 mr. 
Obuwie T;podJug miary wykonui.ę także dobrze, 

J>redko i ·tanio. Także i reparacye, po jak najtańszych 
cęnach,~~··lYlflm także w składzie do naby~c;ia wszelkie 
przyrza9;v; .. ;Szewskie, także smarowidla· ria"''bóty, wi-
. kse, ta:Wf, szczotki do bótów itd. · · 

Phlecam też różne dobre cygary i papierosy 
Sulejki i Sft~olp, Turcfor, Fiolek, Ottomann, Samson
łort, Noblesy, i jeszcze inne taós·ze. Mam także ta
bal(ę do zażywania w różnych g-atunkach, jako to: 
tabaka zdrowia, tab. ruska, tab. fiolkowa, żmijówka, 
tabJ iglf~~,r\1~. ·~ tąb. "Prinz-Regent", "Ehssegger-Ge
~iłger. · :Mozna t'akową nabyć funtami i w paczkach. 

t' tPol .. e.:aiJJ ... ,~eż papier lsitowy z pol .. skimi napisami, 
z w-winszowania na Boże Narodzenie i na Nowy 

. ~ !' l 

>~ 'i ·Dziękuję . Szan. Publicznoścl za ' dotychczasqwe 
l)Oparcie i proszę o dalsze poparcie mego przedsię· 
biorstwa. Staraniem majem będzie, ab~ ,;Szan. Ro-
daków jak najlepiej obslużyć. ~ · ~~' ·· · 

Z wysokim szacunkiem · 
S t a n i s ł a w La. w i c k i 

w Brambauer, Colonia gf.t. ·da2~ 

b-~- t- 1\t 

.c~ :t·t~~~~~~rne, ul. Pahnłwf~t.r.' 90, 
j .u·1cc!n.Bol~ca na święta ja:o specyalność 

r ~:;~'·p~).'} sk ą )\i eł ba~~ę 
. j:: · :J,_:v.:l,~,.,. i słoninę -~~ 

l ~f ' ( l :~ l ! .•. '> :. 

; 1;{o'rlłi:t~nne wy robo rnięsn·o p<;>·' bardzo 

~: !!:ll·- _: tauich cenach. · ~ 
-1 .... (.,; ~ 

rr!ipcx ~~ mmw .... ~ l.. 

1''•'' -~ 

Baczność Opł~ti:~(· I 
Już r'ok piętnasty jak wyrabi,am 9~la'tk'i n? ' g'Wia

zdke dla towarzystw polskich na ,ob9zyfnie~ Nie S~i 
one lakierowane, ·jak je agenty po clQmą~h roznoszą 
i powiadają, że są z Krakowa od OiGf)w.'Jezuitów, ale 
sprowadzaJą takowe z niemieckich fab'órk,. Oplatle 
wlasnego wyrobu polecam Towarzystwom po 3 mr 
za 100. O liczne i wczesne zamÓwieriie ''up'rasza 

H. Sibilski, Boenum, Dorstene~ .-Str 29 

a!IH . !Mi~~. M .!Oa ooOoooooOoooooooooóooOoolooog 
"·.· ld~m 

l 
llajleps2e źródło, g · 

i zegaró; ·rr~awa·ró'w i 
§ zlotycb. -- 8 

,O Sp .~oyaluość: 8 l .złote obrąc złd ślub n~ l 
11 

Największy skład o 

L. sRANiD:eny, i ' 
z~garmist.rz i złotni 

•ro ~~~ ~ 
oog~9oooooooooooooooooooo~o~ri8 · 
8oo ~~~~-~~~. oo•;• 

Szanownym Rodakom polecam mój 

wielki WJ bór rozmaitych materyj 
~ ~ tit na ubrania, paleloty i spódnie, ~ ttt ~ 

które pod g'''ar·ancyą. od1.•abiać b~dę. 
Dalej polecam we wielkim wyborze gotowe ubrania, paletoty i 

SJlOdlf4!lle, ciepłe ża.kiet.y, gacie, koszule, szkar1tety, rtkall'iezki, 
l4Zelki, ki·a"\\'aty, chustki, oraz wszystkia inne rzeczy dla Dlf.żczy.zn. · 

Przedews.~ystkiem Z\\Tacarn uwagą, na mój 

,wielki wybór ubrań i paletołów . dla chłopców, 
od najmniejs.zych do największych. · · 

Rodacy! sii.orzys.ta.,jcie z tej sposoblu~śei. 

W c•jeiech A. Po-wa;low·ski~ 
w BochnJu, Alleel5tra~se 13, pomiąd.zy poc.zt.ą a tlworceti1 "Hnssstahl:". 

8 .. " (!<ZO~t:Śc; 

R<.ldralc~v \V U(~ t~-~ e11florf! 
tł 

Mam na skladzic wielki wybór towarów na gwia
zdkę, jako: ksią;tki do nabożeństwa i powieściowe, 
kalendarze Ma.ryal1skie i inne, też kartkowe do zdzie
rania. Krzyże pod szklem i inne figury i figurki śś. 
krop e l ni czk i. 

Potecam też op.ra.tki, także karty na gwiazdkę 
i Nowy Rok w pięknym wybórze . 

urs",el19l'"e ozdoby ~ ~'"-' W.: ~~ -4~ W 4a A ~? ~i~~~5 e:j)i~ V 

-t~ * il~ * ~~ * na okoinkę! 
Cygary i papierosy w wielkim v;ryborze. Dla 

dzieci rozmaite instrumenta muzyczne. 
Rodacy! popierajcie sw~o! 

Wojciech Kościelny, 
księgarania polska w Ueclt.:endorf. Nordstr. 31. --Baczność Rodacy. 
Na nadchodzącą gwiazdkę polecam mój bogato 

zaopatrzony sklad, jako to: iigury św. w wielkim wy. 
borze, krzyże, pasyj{d, obrazy św. i nar·odowe, kro
pielniczki, książki do nabożeństwa, hlstor.yczne i re .. 
ligijnei treści oraz polecam mój 

w1elld sidad to\variłW galanter)jnych 
iako to: . skrzypców, klarnetów, harmonik, lasek. 
szelków, pasków, cygarniczek, portmonetek, to-rebek 
do cygar, brzytwy, noże, tabakierki, guziki do pói
koszulków, szczotki do zębów, do wlosów, do ubra
nia, do obuwia w wielkim wyłJ'orze, jako też cygara 
dobrze odleżale nadające się na gwiazdkę po 25 szt. 
50 i 100 sztuk pi<;:k1 :ic 01~akmv~.nc papierosy w wielu 
~atunkach i tysiące cennycll przedmiotów. Sza
nO\vnym Rodakom l Towarzysławom polecam o-pla
tki na gwiazdkę po Z mr. za 100 sztuk. 

Księgarnia · po1s~ra ,~, \Vaune, 
ulw DahnJAofst.r. S~» a. 

Józef Danielak. 

Księgarnia polska Nl Oberhn 
poleca książki "do nabOżeństwa we wielkim wyborze 
Zarazem polecam szanoW11em Rodakom z Oberh 
sen i okolicy mó.j olbrzymi wybór krzyży r 
rodzaju., figurki ~więty~h Pańskich, gipsowe i z . 
celany, różne obraz:kkmetalowe z laf1cuszkami i 1 • 

piękne powinszowania' i wiązark i. polskie kał 
Maryańskie. Niechaj każdy sobie jednego kup •. 
prasz.am szan. Rodaków o POI)arcie mego interesu, 

Stanisław Kuśnierek, 

Oberhausen, Marktstr. m< .99. 

Na ;;~iaztlkę. 
Kto od dzisiaj zakupi odemnie maszynę do S7.Y· 

cia, otr-1:yma 7% taniej; c.hoćby na odplatę; g 
czyli w trzech miesiącach 15% taniej. Karta 
wa ,wystarczy a przybędę. 

Z szacunkiem 
WALENTY NOWAK. 

Alte~esse~, Bruckmannstr. 8%. 

1904 
Ścienne 

K·aleodarze ka~ rtkowe 
do d,ziennego zrywania sztukę po 50 i 60 fen., z 
sylką .30 fen. . więcej, poleca 

księgarnia "Wiarusa Polskiegou. 
Adres: ,,Wiartts .Po.lski", Boehum. 

Obrazę . l 
którą wypowied?.i.ałem pr2e
eiw wdowie po z.ma.I·łym 
danie Dikolaj~z,.kta, 
niniojsz.em odwołuj-ę. 

Józef hale. 

1 Wiązarki 
1 bardU) piękne, 
1. · w różuyeh eenaeb 
l pGleea , 

K.si~IJ&roia 

"\Viarusa Polskie.go,., 
w Boebum. 

Moje 

gospodarstwo 
w Księstwie PmmaJlSl\lt~lll· l 

w dużej wsi, gd~ie 
szkoła i kolej , 7 
miasta, .ZllJ}ełnie nowe 
:rowane lmdyni, ład ny dom 
mief!!J.>,ka.1ny, obora i &~dob: 
20 mórg roli I. kla8:'f l prz! 
do.mie l rug. łf\ki i 1 mg. 
og-J:odu, .z '\'\rysiewe:n H ~tr;, 
iyta., 4 ctr. ps.zenl~Y l .~ 
l'og. koni~zyny, naclD,w~e Sil 

(1o każaego przeosi 
s:pr1.eda.m z pow 
łiezności pod korzy 
warunkami. 

J-akób )laaJołi., 
Koimin (1\.o.ilchmin i, Posen} 

~ZWaB~~~~~~~~~~~~~ 

Post~-stellungs-F o:rmular. 
Ich J);~std1e ,hi:ennit bei dem Kaise 

P'Ostarn1 ein ltJ;lem·plar der Zeitung "W 
Połski" .aus _&~bam. \Zeitungspreislisie 128) 
das .l~ Quartal ~~9Q4 -~i1.d zahle an Abonnemen

1 

u11d :Bestellg.dd 1}12 .1\'\k. 
~~ 
<::'~ ... ~a .d 
~:! ~ 
'tl ~ 
. ... łJII d/f 

,IQ IP Z!' 
~~~ 
.t= 

ni g t 

• • • 11:- • .••• .•• , d.. 'O ... 1J • ,. • 

KaiSert Posta~~:~t . . . . . . . . · 
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'~:..~;J,, ;; c-m ;:lidt;uklt>rui 'Wyri!'il.'Wflłatwa ~~Wiam.ss. Po!Yklc.g<~1' 'IV Iloob.tt. tt<, 
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Udlłenne pismo ltidowe dla Polak6w na obczyźnie, pośv;ięcone sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

Módl się i pracuJ ł 

Za inseraty placi się za miejsce r~dka drobfłef'O drttkll 
15 fen. a za OR"loszenia zamieszczone pr~ed inseratami 
4 Ofen.' Kto często o~lasza, otrzyma odpowiedni opust 
czvU raba~. Za tłomaczenie z obcycb iezyków na pol
ski nic si~ nie placi. - Listy do redakcyi, Dnskarnł 
i I(sięgarni należy opłacić i podać w nich doklad;ny 
adres piszącego. l~ekopisów s.i~ nie zwraca. Nazwł~k 
korespondentów bez ich upoważnienia nie wskazuje st~, 

95~ Bochum (Westfalia), czwartek 24-go grudnia 1903. 13 
Redakcya., Drukarnia i Księgarnia z.najdujf\ się przy ulicy Ma1tbeserstrasse ur. 17. - Adres: ,,Wiarus PolRki". Boehum. 

se Rodzice polscy l Uczcie dzieci swe 
ałwW. ezyta6 i pisa6 po polsku l Nie 

;::. jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
~>e;: lllemczJć sto pozwoli l 
!"cz ~!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!J 

aru: Rodacy. 
Znów zbliża sie zmiana kwartału, cz,as więc 

•yśleć o zapisaniu gazety na styczeń., luty i 
~c. Spodziewamy się też, i.ż Rodacy na ob
czy,mie w przyszłym kwartale gorliwie zabłorą 
s(ę c1o a_iitacyi, aby nie było rod:zmy . polskiej, 

szy. Wraby, bez gazety się obyWała. Mac.tc ąoda
wką cy, w;lasną gazetę ,,Wiarusa Polskiego", które 
cztD· to pismo wiernie służy ludowił w każdem poło-

t.aliu. Przetrwaliście iuż niejedną walkę i zww
ciołYliście, a "Wiarus Polski" w; tyoh walkach 
tawsze szedł śmialo prz.edW1 tym, którzy Was 
choieti obed'rzeć z. praw obywatelskich, któny 

- tud polski chc~i zamienić na parobków nieialw 
ną<bwej partyj centrowej. 

lad polski dużo wycierpiał, a pierwsze po
etsk~ 'WlfQgówzawsze bywały i by;waią dzjś je .. 

1 fi 1/allle kierO!Vf--ane przeciw or~anowi .waszemu, 
\,i koiDani Bracia,przeciw "Wla!!USOWl Polslde

prze· mu". 
ladne jednak prześladowania nie są zdulne 

zt]X:bnąć nas z. drogi, po ·której krQczymy, a ce
te~n pr~y "Wiarusa Polsldego" jest: Wywal

_ ... ca1e Polakom na obczyźnie równonprawnie
w kościele, walka z germanizacyą, obrona 

O lfZed socyallzmem i wyzyskiem ze strony ka· 
~u. -

s~i~ó!m: Tą drogą kroczyć będzie "Wiarus Polski" 
nsm, . b lak . 
m. o~ takie w przyszłym kwartale, choć Y po ozer-
e mu· cy, hakatyści centrowcy,socyaliści itd. jeszcze 
). dom banhiej ni'Ż dotąd pi.stn() nasze prześladowali. 
todob, • • edli . 
i przr Wiemy, iż broniJlny słuszneJ, sprawr we1 
1 lllg· ł ŚWiętej sprawy. Czujemy się jedno z ludem 
.9 ~tr. P&lskim, bośmy cząstką tego ludu, tak srodze 
'.e\i~ O:ła poniewieranego. Z tego też powodu·, kt? 
~~twa, ~eślad.uje Rodalk.ów· naszych, nas razem z n:: 

okO~ lDi krzywdzi, a gdy kto "Wiarusa Polski~go 
stnyllll Prześladuje, g-odzi tern samem w lud polS:l{J na 

obczyźnie. 
~!~} Chcąc jednak skutecz~i~ służyć sP:rawie 

lła.r<Kk>wej, trzeba starać su}, ażeby "Wta;u~a 
Połskiego" czytał każdy Polak na obczyzme, 
bo lltedy poczucie narodowe, rozb~dzone _Przez 

. en ~ie gazety szczerze narodoweJ, staWI ~ku-
~~h teczny opór wszelkim zachciankom germamza
łar ~rskim. 

S) ifir Zapisujcie zatem, Szanowni Rodacy, "~ia
emd rusa PoJskiego" na stycz.et1, luty i marze~ I za-

~aieie znajomych i sąsiadów, aby om czy
aiłi~ samo. 

Wiarus Polski 
t~r2ema bezpłatnymi dodatkami, tj.: 

.. Nauką Katolicką . 
,-· . ,Głosem górników i hutników" 
sa:bel· " 

i "Zwierciadłe•n 
iuie na caly kw-artal 

tylko 1 markę 50 fen.y~ów. 
z ~dnoszeniem oo domu przez listowego 42 

tltlfiów więcej. 

fk&Z --==-----·-
Od piętnastego do 25 grudnia przyjmują pie

niądze ua gazetę listonosze, a pQtem każda po
~. 

W p.rzyszlym kwartale otrzymają nasi czy
telnicy trzy bezpłatne dodatki; l) Kalendarz 
ścienny, 2) książkę pt. "Gry i zabawy dla dzłecl 
i dorosłych, oraz 3) drugi tomik pieśni pt. "Pie
śni ludowe". 

l(toby chciał, abyśmy "Wiarusa Polsk.iego" 
posyłali do PaJski rodzicom lub krewnym, 
niech nadeśle 1,92 nu .. a gazetę poczcie przeka
żemy. Trzeba nadsylając pieniądze, podać do
kładny adres. 

Do zapisania gazety można użyć zalączo
nego formularza. 

% wypadków dnia. 
Kandydaci poselscy. 

Ze śremu donosZcl, że na zebrauju ko
mitetu wyborczego miejskiego uch\\ alono· posta
wić na kandyd~ta do parlamentu p. Zenooa Le
wandowskiego, na kandydata do sejmn p. Kor
fantego. 

Zatrudnianie du"eci. 

PółurzędowaJ "Nord<i. A lig. Ztg." J)()daje 
niektóre szczegóły z przepisów o za~rndnianiu 
dzieci w zawodach przemysoV~")'ch, które będ=-1 
.obowięzywaly od l stycznia 1904 roku. W oliw 
będzie zatrudniać tylko własne dzieci, które u
kończyły ósmy rok życia i· to jedynie pracamt 
nle nadwyrażające-mi ich sił ftzyczuych i mny
slowych i! w czasie ściśle oznaczonym. Nie mo-: 
żna dzieci zatrudniać p6'źnym wiecz-orem i 
przed nauką szkolną przed południem. 

W sprawie pisowni nazWlisk 7-eńskicb. 

W pe,Ynynl u rzędzie stanu '" Berlil1ic p. 
Ostro\vski zglosH urodzenie córki. Odnośny u
rzędnik nie chciał zapisać jej nazwiska z polską 
łrot1cówką ska, tylko ski. Dowodził, że taki 
przepis ma od ministra. Sprawą tą zajęła się rc
c.lakcya 11Dzi1Cn. Ber l... i wystóso·wała zażalenie 
do naczelnego prezesa Brandenburgii, pov.roht
jąc s.ię na uchwatę parlamentu przy obradach 
nad kodeksem cywilnym, w której wyra7J1ie 
przyznano kobietom polskim pra\vo prsanla ich 
nazwisk ,,·ed!ug prawideł Języka polskiego. Sta
rania uwieóczone z.osta-!y pomyślnem skn·tkiem. 
bo p. Ostrowski otrzyma! oneg<iaj pismo, za
wiadamiaJące g-o, że urzędnikowi stanu nakaza
oo, żeby mizw·isko jego żony poprawił z O
strowski na Ostrowska. Tak samo ma być za
pisaną jego córka. 

z tego przykłada ' ·ypły,va: uauka, żeby każ
dy Polak bronił PQpra\\·nej pisowni swego imie
nia i nazwiska i żeby w każdym przypadku po
gwałcenia tej pisowni przepr-o'\vadzil sprawę 
przez ws2ystkie instaucye. 

Telegramy. 
A n t w e rp i a. Dwa parowce zginęły na 

petnem morzu .. 
B er l i n. Niemcy nie wezmą . udziału w 

mlędzynar~dowei wystawie w Leodyum. 
P a r y ż. Prezydent Loubet przesłał cesa

rzowi niemieckiemu życzenia z powodu powrotu 
do zdrowia tegoż. 

L a u g e n. Tutejszą pocztę okradziono. 

ZP''·olacv na obczyinte. 
uł<nryer Poznański'' pod rękę ·z ,.Przewodni

kiem na obczyźnie". 
Jedyny ,.Kuryer" po\vitat z radością naro

dzinY centrowego "Przc·wodnika", choć wie
dział, w jakim celu p. Lambert Lensing, kandy
dat na posła, go założył'. Teraz znów ,,.l(uryer'' 
w jedne dmie d11dy z dortmuozkim organem 
centrO.\\·ym, tak sarno Jak pi·erwszy, krytykt;, 
'' ystąpicnia· O. B. przeciw Rodakom. przema
\\riaJącym na wiecach \V sprawi.e lepszej opieki 
ducho\-nlcj, nazywając najzupełniej niesłusznie 

-- napaści~ na O. B. 
Do \.VY\vodów korespondenta dodał "Wia-

rus Polski" następujące uwagi: · 
.,Z naszej strony wyrażamy zdziw-ienie, że 

O. Bazyli poz\:vala się pow>Odować do naduży
\vania ambony w celu występowania przechv1 
Polakom za to, że na ·wiecach upominają się o 
lepszą opłekę ducho\\rną, którą -zresztą sam O. 
Bazyli n\vaża za niewystarczającą. Gdyby O. 
Bazyli byl pow·icdzial kazanie o Matce Boskiei, 
bylby zgromadzonych wiemych zbudow.al, wy
stępując zaś przeciw wiecom wywola:l rozgory
czenie. Takie rzeczy lepi~r •omów·ić na: wiecu 
lub w gaz.ede, a ambona niech sluży do tego, na 
co jest przezna.cz:ana, rn jest do gloszenia: s.fowa 
Bożego." 

Je żeli te nasze sp:okojne i rzeczone uwagi 
nazy\va ,.Kuryer" napaścią, to widocznie chciał 
by, aby ,.Wiarus Polski" obojętnie patrzał na 
wszystko, co się dzieje i skarg ludu nie ogłaszał. 
Na to jednak będzie czekał na próżno. 

Kollczy ,.Kuryer Poznański" tak: 
"Wiarus" nie przekonal się o pra\\ Jziwości 

slów swego korespondenta, lecz zaraz z góry 
uderzył na kaplana polskiego. Tego czynić nie 
powinien, - bo przez postępowanie takie zohy
dza w ocza-ch swych czytelnikórw czlowieka 
sprawie polskie! i katolickiej wiernie oddanego 
i odstręcza Ind od naturalnych jego przywódz
CÓ\V." 

Dobry sobie ,,Kuryer Pozn. ". Przecie± O. 
B. sam przyznaje. że na ambonie mówił o wie
cach w spra\vic opieki ducholWnej i' o ludziach 
na nich przemawiających i czynit im zarzuty, 
że z pychy na wiecach przemawiają. Przeciw 
takiemu ogólniknwemtr zarzuto·wi mreliśmy pra
wo. \\ złąć Rodak(l\\ naszych w Gbronę, bo za
rzut taki u ·ważamy za bezpodstawny. To pier
wsze. Powtóre zaś jesteśmy zdania\ iż ambo
na jest do głoszenia slowa Bożego. Czy ... Ktt
ryer" jest innego zdania? Zaznaczyć też trze
ba. że taka krytyka wieców z kazalnicy znie
chęca lud do duchowiet1st\\la i l(ości~a, '\'ięc 
i z tego względu U\\:'ażaHśmy za konieczne. aby 
na to zwrócić U'Wagę. 

Że "\Via'rus Polski' nigdy przeciw ducho
wieństwu jako takiemu nic występuje, to rzecz 
wiadoma, że zaś redaktor pisma naszego nawet 
O. B. bronił, gdy go nicslusznie podejrzywaoo, 
to mogliby różni Rodacy poświadczyć. 

Najzupełniej ll'ZTia}emy gorliwość duszpa
sterską O. B .. ale to nas nie może powstrzymać 
od wypowiedzenia nasze.go zdania, jak np. w .. 
tym przypadku, uważając wystąpienie jego za 
niewłaściwe nietylko. lecz wprost Za szkodliwe. 
· Wolno "I(uryerowi" mieć 'vlasne zdanie, 

w tym \VZględzie, ale wolno je mieć także "Wia
ruso·wi Polskiemu''. 



WIARUS POLSKI. 

My nieraz patrzeliśmy na skutki takkh '-'''Y- ·renii nie p.owinny do ,rZ\\·iązku·• berthiskiego 
stąpie11 na amborue, to. też źle przysluzyłib-yŚ11rr ·· przystępo\\·ać. Diaczego nie? Oto najprzód z 
się spra'\vie katoiickkj, gdybyśmy tnif:tz~li : Źa- · tej prostej przy-czyny, że taki •tZwiązek'-' jak 
miast przez odpowiednie zwrócenie:·· tiy,·igl, za- ~.: berliflski, jest d1a naszych towarzystw natzupe1-
pobiedz podobnym prtypadko.m w :prl}-s:ztości. ni-ej zbyteczny. Bo jakiż jest glówny ceł jego? 

Jesteśmy zdania, i'ż duchówie11srwo,. pracn- \Vyptacanie pośmiertnego. Tyntczasem nasz.e 
jące na obczyźnie dla Polak&w~ powil1J10 \\- spra- tu::dsze tO\\ arzystv . ..-a niemal wszystkie już od 
wie kazar1 "' ·ziąć s.obre za · przykład ks. dr. Lissa dl!.!gich l ar ''"spierają swych cz/.onków \V razie 
Tenże. kaplan: nigdy ani stó\vldem \\~ katanlach.. śmierci męża odn. żony. Przytern od Now·ego 
m re potqcil'. o '.spra,vy nie n1ająee ściste~ z·\\:i~z- · f~oku ,,Zjedno~zenie" będzie swym cztonkom 
ku ze sprawami religijne1ni, t~ też i .··nahviększy .·· dawaio ·wspar(;.ie na pogrzeb. więc pod tym 
przeciwnik pod \\"Zględ~m politycznyin lub .,,. \\·zglt;dem Rodacy w \\'estialii i Nadrenii są 
innych spra\\.:ac.h świeckid1. rn9g~ sppkojtiie WY- . z.abezpieczc11i. Chcąc należeć do .,Związku" nie 
słuchać kazania, które nigdy nie by lo ni.c~~Cl}l it.l- . mogtyby tO\\·arzystwa da\>;ać ze swej strony 
nem, jak slO".\·em Bożcm: · ... ·.· ·_ · · , ·~ \\·sparcia na t}ogrzeb S'\\-ym cz.fonkom, choćby z 

Dziś to także. bardzo pot~~ebuc, ... -bo . st'osunki · !ej, przyczyny, że na pośmiertn(; i na optaca-
naprężo-ne i niellfilOść wielka pomięqzy, Polaka- ni-c skladek za każdego członka do ,.Zwi-ązku'\ 
mi do niemcó\v katDlikó"· z 'pD'\\~Odti ·ostatnich d-otychczasowe skiadki by nie starczyły. I to 
wyborów. Ze zaś O. f3. brał także ' ·cz"'Jfrmy u- mieć trzeba na U\vadze, ż.e już dziś to'\varzystwa 
dział w walce \\·yborczej na kor7.}:Ść : cćnti'lml dają s·wym c.:zionkom stosunko\\"O więcej na po. 
a przeci\v uchwale polskiej \\ ' ładz·y \,·~· iiÓ .rczej, grzeb. niźby otrzymali ze "Z\.\l<tzku", a zarzą-
przeto po za obrębem spra'\v czysto kości~hrych dy tO\\ ·arzysn\· miaiyby znacz.nie więcej pracy, 
nie darzą go Rodacy Zbyt \vi-elkicm z·aubnicm. SJO\\·em należe11ic do "2'\\TiązlĆu'' berlir'lskiego nie 
Sam Jedriak temu winien . .. ~; ·.;. · jest dla naszych towarzystw korzystne. 

\V kotkt~ pmsimy Rodaków, aby \\· spra- Są jednak jeszcze inne po\\·ody wa·żne. Tu 
,,·ach :reUgiinYch. duszpasterskich, zaV~;sze z Zlt- ·. już da\\ no myślano 0 ut,.:x-orzen:u ,.Z\viązkn 
pelnel)J; .. ~auh-l1iem Z\\Tacali się do O . . Bazylego; towarn:stw z \Vcstfalli i Nadrenii". ale odstą-
k tóry perl tyr t\ \\'Zględem dtJżo ; zapału ' i gorli\\ o- pion o od tegD, bo \\ 'ięce j I)()Wodów przemawia~ o 
śic jp{'okazat . · · .Przcci\\·. niż za zwi<tzkiem. \\' Berlinie może 

Czy starczy .,Kuryero\vi · P94~1af1s.kicmu';;: być coś pożyreczne. al e to nie dowód, że to po
cośmy pow·yżej napisali? ·.Nie.chźe. : ,,·yP,~)'wie · ży1cczn e także '"' \Vcstialii i Nadrenii. 
swe zdanie. a na rzP<:zową dy~ktl .SVG in{ ten te- Jeżcli coś dla poparcia ruchu i życia \V to
mat chętnie się godzimy, wyprt1sz·~n'l.ty -sobic jed-. warzyst\~ -ach uczynić chcemy, to utworzmy ko-
lł1ak stano\vczo czynien:e ijartl zarZcttt.it .·· .. ilana- n1itet \Yszysrkicłl towarzysrw z \Vcstiali-i i Nad-
ści'·. gdzie ·o te1n zgoła mor~'Y : b~~ć ·tlic m.oie. : . reuii, aby czlonkowie tegoż komitetu nad raz-

Co się ty>Czy spraw~' sarr~:e;r~to r'~a~nac~am}~. w ojem wwarzystw pracowali. 
jeszcze, iż otrzymaliśmy kt)k:a l~or~spondcncjTJ, Pisatem już o tem raz dD ,.\Viarusa Folskic-
których autorzy piszą, iż og'ot.Rodakó'\\' z. Alten- gÓ" i sprawy tej nie nal e ~~Y popuścić, a sądzę, 
essen ta , samo pojął sto,,>-a ·o. s::: o . \\' ic.cn.~h~ ·,. że redakcya naszego pisma będzie nam pom-oc
jak nasz kore.sp,ondent. .Cho<i~i iu .. tcż przede-:· . 114 , tak jak ·dot<td prz)~ wszystkich sprawach. : · 
·wszystkien~ o fakta, a f akta podane. są najiupct~ . ·J esZczc jedno. \Y ~ 33 · usta\\ · "Z\viązl~u" 
niej pr~ntdziwc, jak to O. B .. ;Sam "'Yi~<finie prz.Y- ·. czytamy: 
znaje. Na odp.o\\ ·icdź ,.Kuryera" j esteśmy bardzo z wnicsicnych do kasy Związku skradek o-
ciekawi, zdaje nam się jednak, źe uda wi elką płaca się przcdewszystkicm wsparcia pogrzebo-
powagę i nie raczy już zabrać głosu w tej spra- we podług regulaminu kasy wsparcia § 3. Po-
·wie , 1x> chcąc nie chcąc musiałby nam przy- zostałą prze\\ -yżkę przeznacza się całkowicie na 
znać s?uszność mający po\\' Stać fundusz; ten przez pierwsze 10 

Bruch. Czytatern. iż ,,Związek" tO\\ a- lat ni e może być naruszonym. .Jeżeli z kof1cem 
r zystw" z Berlina zamierza poczynić staraJiia, r oku okaże s i ę. że suma wypJaconych wsparć 
a by przyciągnąć do siebie także nasze towarzy- byla wyższą od sumy składek tego samego ro- . 
stwa z \Vestialii i Nadrenii. Chodzi teraz o. to, ku. to ca!'ą pr;:e\\-yżkę nicdoboru rozdziela się 
jakie stanowisko winny zaj4ć uaszc to\\·arzy- na \\ szystkie nal cż<lC C do Z\Yiązku Towarz.y-
Sh\a \\' tej spra-w·ie. 1\'\ojcm zdaniem .. a znam stwa \\" stostmku Hości głów i dla upewnienia 
stosunki dobrze, to\\ arzystw~ z Westialii i '- Nad- · strtny każd(: t ó ,,·arzJ;stwo. ścią·ga od s\\r.ych. 

O N
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M A :R Y l R O D Z I E W I C Z·.O ''(N E J. , ..... ~ 
~ > -:.• ·?: . 

- A precyozy? - spytał ż~rtobli\d~.' · 
Z dawnych lat pamięta{ i J &. kldricicikj S\\ e · 

cho·wa-ła· w b laszanem pudełl~u;,od her9-af&".· Zna
lazł i e, uo rąk wziął i· pott~zą~~clj, - by!~J ·.:Pu,ste.; 

-J6 ·o:ctlżie twoje klejnotY.?: - za\VtOlał. · 
-- EH ·na co mi one! - odpada \.V)I'mijająco,. 

odsnwm~tc ;na. bok blaszank~. 
Ale on·· Il'ie ustępowa.!. 
--:- Ną, po\\riedz, p'O\viedz.,., coś zrob-Ua z tern? 

pn.,sit , · :·. :· 
- :N.ie.ma! Sprzedałam! - prz.:Vt;pa.ła .się 

w rcszcf;ti : 
~ Kto kupit? 
- Pisarz, dla· żony. :·· :·~ ( ; .. ~ .... 
- Ileż ci dat? ,; . ·~ ·; 'Y · 

- Pięć rubli. .. ,:. ··J ;'; ' '" 

- ()dzież one? 1 .• u~, 
- Od-dałam mamce.· :.:.. , · ·": .. \" 
-- Po co? .·i • ; : :: " :- .!.·.., 

- Bo 'od miesiąca· c.h6ra i~ży. · . 
Umilkła l zamy--śliła ·.s·ię p.Owa·żnie !' · 
- Kost1rs.iu! czemuś · mar11~e.' nie powie.d'zia-

ła? , . 
- A po co? kiedy jeszcze :były pi-eniądze. 
- A m;nie czemuś w to nie \vtaie.mniczy,ta? 
- CÓżbyś pomógł! Mówię ci_, były pienią-

dz e i na ·~hłeb, i na lekarstwa; : . .. 
- Ale teraz już ni'ema ?. . J . ~ , 

- Owszem, starczy jesżcze ·na tyd·zieli. .. 
- A potem co będzie?;.. . . :~· :·. , · 

) . .. . ' . . 
., 

· Na ostatnie jego zapytanie Żaniyś.łila ... się 
cll\\ilę, jakby coś raclwwala w pamiQci. 

- Mamce lepiej -- odparta. - \Vstaje już 
. i chodzić zaczyna. Zresztą mam jeszcze flanel
k ~ . Każdy ją chętnie kupi, taka śHczna. . 

PogładzHa miękką tkaninę. · Znać było, że 
11\\ ażaJa ją za najdroższ~l S\nt \\·Jasność, i że od
da ją bez ża l n w pot rzebie dla kogoś miłego. 

-· P ójdzicmy jutro w od'\\ icdziny do marn
ki! - - za\\ ·Ołal Kazio. - To \\ sty{!, żem o tern 
dotąd n:e pomyślał. 

-- Nie miałeś c.zasu i jutm go mteć nie bę
. dzicsz. Styszalam. że \\ szyscy jadą na imieniny 
· do I(udli:i. 

·_ Mogę nic jechać! 
- Jakże ! A pamiętasz, przeszłych waka

cyj kochałeś l(. ózię! 
-- B::t! l(o.k minął. Da\\ no zapomniałem. · 
Kostusia zrobiła przcrażon<t minę. 

Za:Jcmnialcś! 
.-- Ty byś pc\\ nic nic zapomniała! 

śm i a-l s; ę . 
Nie, nigdy. 

-- \Viernąbyś byla do śmierci? 

za-

- A jakże. ~ i e kod1alam nigdy i mnie uikt 
nie kochał, ale myślę, że zapornnicć dobrego nic 
można! 

- \\ yobraż.asz sobie, że kochanic . bywa 
koniecznie dobre ? 

- Nie wiem, ale kochanie to ~łasno.ść, a 
któż swej wtasności nic lubi, nie szanuje, uie 
brem i ! 

- Zkądżc ry o tem, nieboie, wiesz, kiedy 
ni(: nic masz \dasnego na świecie?! - rzek t 
sumtnD. 

- E i, ty coś tak się \\ ypytuiesz, jak ksiądz 
na spo'\\·iedzi. lviam \\"SZ)"Stko. co mi potrzeba! 

członków i wnosi przed kOlkem roku do kas~ 
Zwią.zlrowej odpowiednią sumę. 

Z powyższego widać. że czlonkowie •liUsie- ~ 
tlby dopłacać, gdyby składki nie starczyty 
Niechby się to zdarzyło, a jestem J)e\VUY, że~ .. L 

utiechęciloby członków do towa·rzyst.w na. z 
szych. 

Paragraf 3 pow.iada~: 
Jeżeli cz-łonek należy do więcej ni:Z do !ed~ 

nego z Towarzystw Związkow. odbiera wspar. na 
cie w razie śmierci tylko jeden raz, i to od tego :,ęt 
Towarzyst\Va, do którego najdłużej należał. , \\ 

To także krzywdzące i w naszYCh towa. st 
rzystwach jest lepiej, bo gdy kto np. do 3 towa. 
rzystw należy i składki płacif to gdy umrze, z 
\Vszystldch 3 towarzystw otrzyma wsparcie na 
pogrzeb. e 

Z wszystkiego, co powyżej powiedziałem ra 
wynika, iż towarzystwa z Westfalii i Nadreni~ . · 
do ,,Związku" berlil1skiego należeć nie tnogą. s 
Takiej sprawy nic należy tak lekko brać, tylk<J 
trzeba się dobrze zastanowić, czy jest pożytecz. 1 
ną dla nas, inaczej chcąc pomódz, tnożnaby raz. rut. 
wojowi towarzystv.r zaszkodzić. cią 

Tyle mych uwag. Niech je Rodacy dobrze al~ 
rozważą, a prżyznają mi słuszność. 'Ch 

~,~~ook ~ 
Towarzystwa św. Michała w Brucltu. 

~~~=~~~~~~~~~~=~=~=laźl 

Ziemie polskie. .ek 

Z Prus Zachodnich. WarmH l Maur. 
Tucboła. \V ubiegłą niedzielę odbyt się n 

nas wieczorek familijny, czyli wieczornica w: ~~i 
celu uczczenia obr01ky Częstochowy ks. I(or- eKo 
deckiego. Zebrało się tyle publiczności, że salt iJ(ll 

pra\'de pomi.eścić ich nic mogla. Uroczystośt 'ie 
rozpoczęła: się śpiewem ,.Na Wawel", a następ
nie deklamo\,·ała panna Majka ,,A czy znasz ty to1 

. bracie mJody". Nastąpiły jeszcze różne śpiewy en! 
i dekłamacyc. Ze śpiewów podobal si<; przede- p· 

- wszystkiet1l śpi e\\ : "Za Niemen" i "Nadziej()"; 1ież 
z deklamacyj zaś deklamacye panien Isbanner t 
vVięckowskiei, pana Kotlęgi, Klewicza i Wła
dzia. Karasiewioza. Następnie p. dr. Karasiewkz zy 
miał dluższą przemowę o wojnie szwedzkiej w r 
r. 1655, o dzielnej obronie Częstocho\VY, o ks. icz 
Kordeckim i zak01iczyl zach~tą do uczenia * 
dziejów ojczystych. Poważną uroczystość za. ·na 
kol1czył żywy obraz: "Modlitwa do Matki &- ~k. 
skicj Częstochowskiej" i śpiew "Serdeczna 
1\taLko". 

Lubawa. \V środę wieczorem \.Yybuchł o
gień u właściciela p. Do.l~.browskiegą :~, .. Ląży

zi 

-=- ·Oto moja własność! _._ ~zekla z dumą. ~ul 
Rozwinęła chusteczkę i pokazara ńm wiei· ~zę k. . . . .zą 

1 pap1er. (e' 
- To moja met ryka, a to rodzinne ooku· ~~ 

menta, a to matki kartka ostatnia do wuja! To 
moje! - powtórzyła z mocą, calując papiery. !l() · 

Odłożyła je. z czcią na bok i pokazała mu, 1 

również z chusteczki wydobyte, d\va wybładte r~ 
Ił 

dagerotypy. . . 
- To o.i-ciec i marna! Jak zbiorę pieniędZYt ~ra 

kupię ramki i nad łóżkiem sobie powieszę. Nie 
1 

r 
v:idzisz nic! Czekaj, patrz pod światło. O, ia r 
\\·i~zę _do.skonale! ·' , . . ~~~ 

Us1mechnęia su~ do o.brazkow t . długo ~~~ 8 
· im przyglądała. ·Ody je od loży la \vrestC1e, JaJ 
twarz _nliała sku re zoną i Jzy ~ ?Czach. zwal· rz 
czyta Je. bohatersko. · .

1
· 

-- \Vjctzisz, Kostusiu! Nie· wszystko masz, 
1111 

~o ci P?trzcba. Nie p1acz! - rzekł, obejmuiac l'i 
Ją \\1 pot . ia 

- To tak sobie! - szepnęla, szukając da· 11~ 
lej. 

Na dn~ chusteczki już nic nie byto, tytko iró 
dwa złote pierścionki, w-ydarte· i ściemniałe. j-,: 

Pokazala je Kaziowi. · ~~~ 
- To o.brączki ślubne rodzicó,1.r ! - rzek~ ak 

z cicha. 
Schowała je 11a po'wrÓtt ~awinęla' .staran11ie 

.chustkę. _ 
- To i wszystko! - dodala, zaglądając na 

spód skrzynki. · . · ~a 
- Jeszcze coś · byJo czarnego w zwitku?__.. . 211~1 

spytał. · · 'r tyc~ 
~ I(awalel.: chleba! ~ rzekła. - Jak d\VO ~di:i· 

Siedzieli naprzeciw Siebie, .. na ~joemi, nad 
wypr&lnionytn1 kuferkiem, ołoczenf g.ratami . . 

KaziO patr.tyt na te skarby/ widocznic roz
d raźn i.ony, - Kostusia z łubością i dumą. 

Pochyliła się nad kuferkiem i ze spodu zu
pełnie wyjęta Z'\' itek .iał<i ś. zawiniQty \\ _jed- · 
\\ abną ch u. teczh; .. 

nasz się spaW, matka wzięła te papiery, k~~- ~T·· 
łek chleba i mnie, i precz pos~la. Wu~l.td. t ~~n~ 
dala ze mną i te pamiątki, a wuj mi je uu 31 .adr e 
kiedym wyrns.ła. Mój z~oty wui! Plą 

(Ciąg; dalszy· nas-tąpi.) __ _____;_.__ 



s którY Zlliszczyl ~wo wybu~;.vaną sfrido.:. 
~ ; staJnie. Pan D. 1est tyif\o m~o zabetpie-

• OIIY ·.. · · . .. · . 
~ ~111ko-wo. \V pjątek powiesila . si.ę na .kle-
~, u tona chatupni~a ~·wy. Od~:~ IJO'\:·n)~ 

na. t (lbia~u,_ za~ ta~ Hl mezywą: · :;Brh om .d01JJer.o 
jesieni o~entem.· Podobno me.s.zcz.ęśltwa rm

:ć pop<:hnęła ją do tak s~utnego· kro~·cu~ 
ed~ pasym. w .. nocy . ~a srodę skradztano kar

• 111arz.owi Ootltbow1 L1pc~ \V ~a:eHac~ .z zam-
9 iętego chle\va ~rowę.. ~fodzteJe z~l}ih bydtę 

\\'S·ią. następme \v!ozylt na . wóz 1 odjechali 
a. stronę Pasyma. Dotąd i~h nie W7śłedzono. 

'z 
Z Wiei. Ks. P~. 

na Kępno • . · Zakof1czył żyw.ot doczesny '"' mie-
ie emcryto\vany nauczyciel śp . . Aleksander 

) ranowski '"' 73 roku życia. Sze.ś<.:iu synów 
nir . ioSto ciało jego dto grobu. Nłe~haj spoczy\VJ 

spokoju! 
0: Trzcieł. Wóz pocztowy, jadący do Zbąszy
z. ~ napadli \V nocy złodzieje w Ies.i-e krótew
. rm .. Rabusie strzelall gęsto, lecz pocztylion 

·ciął konie . i umknął; ·ratując ty~n sposO:bem 
ze a!ą przesyłkę . .. Zm1danneryi nie u<iato się do

·chczas \V,ykryć grasującej w okołicy :naszej 
zaiki zJodzlejskiei. . 

Wronki. Byłego redaktora .,Pracy'' p. dt. 
atmierza Rakor\vskiego przewieziono .z \Vt'();_ 
ek z centt~alnego vvięzienia db Poz.nania. 

Ze ślązka czyli Starej Polsłd. 
u Piłchowice. Zbrodniarz. po~ożyl 30 kamieni 

w: Kilkakaw-alów drze\:v·a na szyny kolej1{i nieda
r. eKa Myszej góry. ChCiał się zemścić. a·! e byłby 
la- rowodowal nieszczęscle, gdyby ma-sz.:niista 
'' ie b3tl spóstr~eg1 przes~dcy. . . . 

Cbropaczów. .\V. · stawie kopalni ., , .'Ślązk ' · 
y tonął w piil.te.k wieczorem t.) .. fe.tni· chlop;,cc 
y .enker. ChodzH ·po sła:bym !odzie .i zat\v3( si~: 

e- picm pÓ:Ho:rej godziny· pó-źniej go· \\ ·j·rdo·by!I . ' . . . . · .· . 
; nezyweg.o. , 
r Rodzice! OsLrze:gajcie dzieci! 

Hajduki. \V ponie:działck odb.yt cl siG uro
z ·zyste wprowadzenie ks. k11 ratnsa Sw·ierka '"' 

1rząd duszpasterski. UdziaJ paraiia11 był bardzo 
• Jczny. 

Luhliniec. Ks. dziekan łienni rsz z L ube.cka 
pog~zeb odbęd~ie siG . w p:onicdzia·-

Wiadomości Je świat~. 
Z Nieri~iec •. · Pt.,niekt kat;at;J\\'y za~\rie ;·ać b<;

zie, jak sję · ,.Lokalanzg.". dcn\:iaijuje,: oprćcz re-
. ulac;sri rzt:~k : i d róg wod1łyc:h we . wschbdnicj . 
. \zęści T!'ll(l1lan::hii pruskiej obie, czQśc.i . kana-łu .fci
~zącego 'Ren z Cabą i to: kdhal 'Dormi.uiidzJ\.o- · 

. Rcrrski w z:agh~bitt 'rZeki Ems l kan<!l Bevcrg·cm 
& Hanowerem. · · 
, Z Chin~ Do "Daily Tek'i?;raph" donoszą z 
, JOrtu Arth1ir . że tam nie - spodziewaj~ się w-ojny 
e rzed WiiQsną roku przyszt'ego. W porcie znai

'uie się 14 rosyjskich statków .wojennych. re-
t zra. w porcie \Vładiwostolm. ·· \Vo}ska rosyjski.: 
e ()(rzymały rozkaz pogotowia. :. · ' 

Z \llv'ęg.ier. vV ostatnich·. l 0-c:n dniach . lir, 
fisz:a usu;l~l{ z u rzędo\V8 ni.a c f). l Y szcre.g rwdżu~ 

ę !lanó\v, PO\\'Oiując. w~ jch rriiejsce stronrtiklh\' 
, Banffyego i s,,;vego ojca. , , · 

Są te ludzie zt(pc1nic j.cm·u od~ani i gdyby . 
. rzyszJo dD m)\l. 'ych '\')'boró:w. wszt.Jkie1ni s i· 

, ami nop.iet;aćJ będs k<l\ndydatÓ\v rzqdowy.:-:.h. 
c Szczecin. Ciekawv zakaz. Prezydent poH

Yi \\" Szczecinic zakaz~ł od J. s'tycznia odby\Ya~ 
· ia Puhlkznych zabaw tańcct;nych w dnie. P-O
IV~ed~·lie, z wyjątkiem kama)valu dn ia urodziu 
kro!ewskich i ostatni:ego dnia w rokn. . . 
.· Paryż. Parysld dzienni!{ ".Journ3l" . h\'1~.r-

QI• 11'. · ' • · ·t· 1 'CS:.ll~zr~ \\d-"'• ,:me zapr?.:eczen, ZE: S'.CJ.S 1 a "' . -· ... . • · 
ne.ltna księ.ż.na sa·sko-mcininge:·lsks zap:1dła na 
'aka w gardle . . · · 
~- ........ _ .. _ #rp · & ·.---... 2~--~-· ..... ~ .. ---·1 . !.·u.#.. A .. ·r Ił • . :tl!RI· 

l Od ekspedycji. ., .. 
, We wczorajszym numerze ~\rydru\wwallsmy. '': 
t~ląc&lłmr ,.1\antvczki'·. \Vsz:rst:ko bylo gotowe. gd) 

"~~~~k Prz.rsŻlo do "'·ysy!ki, poczta wys~~ki uskute
~~tlC Pie chCiata. z tc51:o powodu . rozes.la!LSmY .. K~.

r ~YC~ki'' POCZt<i do poszczególnych ł!li~SC()W'OSCI. 
'~tC' ie za 1'1ka·zaniem 1\\-s:itu za ' kwartał b1eiacy lub 

, ~~z.Y:sz1y odebrać mor2na. Ponii;ei . \V!In}e~iar~1Y Ro
ko\v. ou 1\tórych J(a.utyczki" · odeb.rac mo.zna. A

l ł~nenci innych· miejs~o\vości nie~h pod.ad~ą na.~1. s;e 
Pl:t{Y, ~- ~r.zyśle111Y .,Kantr,czld" bez . w.szetk,eJ o-

poczt\'\·· . . · . . ;. . . 
1 

• , • 1 19y, 
"'Antoui \Va!it1ski, Altenesse:n. fneancnst·,_. rek. 11· Ondcrka, .Buer. - Antoni Olszak, Btsma ' 

Bismarckstr. 116. - Wojciech Pawlicki, Baukan ·p. na, tj. w drui!ie Ś\\ięto Bożego t a rodzenia o godz. 4 
~r~e. Rottstr. 21 - WC>h Chwilkowski; Recklingh. po.~udnił{ . . : P.o. posiedzeniu wspólna g\\i zdka a po 
1\\anen~tr. 54. - Wojcie(.~ ChwilkO"WSki, ReckUngh.- gw4az:cice :-zamkni~ta zabawa, połączona z teatrem. 
Drt1ch, f'·Aarienstr. 221 l. - ł'r;· Kubiak, Hochbruch p. Ciłorłko~·fe którzy zalegają 3 miesiące z skladkami 
Barop, Lu-d vigstr. 6. - Adam Ratajczak, Bulmke, m:t:!.sięcin~. uprasza się, aby na posiedzeniu uścl,l.i 
Bn1chstr. ~- - Antoni Ros~ak, Assełn, liclłweg 17Jb. sit; z rS\\')m Z31eglych składek, ponieważ to jest osta-
- R. Twardowski, Brambauer, Cotonle 72. - \Valen- tnie pbsiedzeo.ie w starym roku. Goście, którzy mają 
tr Borawczyk, Carnap, nr. 1'5. - Andrzej l(ejok, Ca- zamiar <lać. sle "rpisać na czlonkó,~,.· naszego T~-a-
rnen, Klasterwe-g 5. - \Vojdech Bomsiak, Dortmund, · rzrstwa, uprasza się o przybycie. O liczny udział w 
Ncue Rathstr. ... - St. \Valkowski, Diisseldort, posied:zeiliu · i_"gwiazdce uprasza Z ar z ą d. 
O~rresheimer Str. 51.- Roman SzlapiJ1ski, Duisburg. • ·. _· T~"-·arzystwo św. Antonie~o w Laar 
\\ erthausener Str. 73. - Piotr, Kaczmarek, Ober Di- ·poda.ie do wlidomości wym cz.lonkom. 9raz wszyst-
s~eln p. Disteln hei Herten. - Tomasz Jakubo·wski, kim Rotiakoti1 i Rodaczkom, iż dnia 2-t g-rudnia be-
freisenhruch 9.36 p. Haferield. - Józef Wuwer, Bu- dzie ~po-opłHść do spowiedzi św. od ~odz;. 4 po pof. 
tcndori p. Oladbe<:k, rhrster tr. 39. -P. Kośderz~·- ~iż dg· ?, .grudnia. \V pierwsze święto B~ego Na-
na Gerresheim, Nachtigallstr. 711. - R. Kamieniar- rodzenia~ o·' ·goo7.. 11 przed poludniem będzie naboień-
czyk, łiofstede, Ber~n,Hnnstr. 25. ~ Michał \Vojtko- S{\\'O polsK'k. Dalsze 11abożeilstwa będą pr1..ez ·wiei. 
wiak, łiiillen, \Vannerstr. 247. - Jan Maciejewski, księdza \v :}wściele ogToszoJte. Towarzystwo ·św. An-
liamborn, łiernerstr. 21. - TeofH Dankowski, łiant- tOJ)iego :: przy.stępuje w pierwsze święto . dq. wspólnej 
me, friedhofstr. 18. - Slczepan Kamiński, UitJ,!en- l(omi nii Ś\\'. Prosimy wszystkich Rodaków o liczny 
dortrmmd, Lang-estr . .3,3. ~ Micha~ Depa, Laar p. udŻi•łt '·'· ~'4.bożeńst\~ ic polslcien~· .--- ····-~a_ ~.z ą~ 
1~uhrort. Kafserstr. 99. - Antoni Stróżyk, Lan~en-
{~reer, Bockholtstr. 18. - Pawel Poturalski, LUnen, . Tów.;rzystwo .. .fednQść" w Dortmundz_ie 
Saarbriickerstr. 724. - Jan Matuszak, Marten, m~tranriJ,-;.s ~l.;l·l c7Jonkom, iż \V pien'. sze śwwto Bo-

. Oespel ur. 12. - Jan Henkc, Qohlinghausen, MoltJ.;e- ieho·Na:fod'zenia po ooł. o gndz. 4 będ;de krótkie po-
Str. U. · hr. Rrnkn,,·ski, \\'t!itrnar, Frie ~lricllstr. siedzenie, ·a ~oclz. 1 % rozpocznie się uroc.zystość 
Józef Hr.inowicz, Castrop, BnhnlJOfstr. 4a. Man:i 11 V'YiazJ!~·r>w~~- ' Uprasza się członków o liczny udziaJ. 
S!ekierski, Rauxel, Thnlstr. 13. - Piotr Kant. i l·, Także upra. za siG ws:t.ystkic wclowy Pl• zpJtutycb 
flruckhausen, Coloniestr. J. -- Antoni Jeziorsld, Perm.: cr.!onk<n.:h, ab>1

. raczyły przybyć z swymi :dr.iatl\ami • 
Kirchendernc 122. -:- Jan Kędziora. Dell\\ig, Hc-sskr- u~\ a 'g '::J, ~ ·) ~ :NoWY Rok przystęp4iC' ~(~\Va-
str::\SS'~ 7. Jakób Fltz, Apr:J.th. Sau•.;:rnhans. P. 1'/i\,'St\nJ ,.Jetlno.ść·~ V'SpólPiC do Komunii . Ś\~' · Je 't po-
Szvm~·ślik, eickel, Kaiserstr. Jl. -.1 . Nawrot, f.\lh.· r- \\ 'i llllńŚcia · h:ŻÓC\!,0 ·c-::r.fonka sic stawić pod S7ta:nda-
ie!cl, lio.chstr. -42. - - J un Jensch. t:wing, Kapcl\cnstr. r~111 :a o Stt1hL P.ai1sldcg-o. \V wig-ilię Nawogo RokJ.J po 
m. S. - \V. Sosno\\·ski, t:ssen. Schwancnkampstr. 'obiedzie. i w··, 1owy R.ok będzie sposobność do :spowie-
nr. 7a H. - Józef 1\rajcwski, Erle p. Buer, Auguststr. · dzi św. Do Ko~;nnii Ś\~. przystępujemy. w ~~~\'·~ . R~~ 
nr. a . Mic!wr Pr•spiech. Rotthausen . .. \Vojczy(J- J';l!l(J o ~odz;. ·\.!7, Kndy c:dOPCk \\'llliC'II ~tę,. stU\\ !C 

ski, Oelse1 kirch en, Vereinstr. Mi chat Marko\\ ski, . pr~ed kościciJcrn i:.n_7nakiem. Vv. Hortt~iak.- '. pr?,cw .. 
Ccrthe 8:b . _:__ Wojciech Sobołewski, Gladbeck, Kol- . · ·:~ .. ~. ·;; :;-; 'l· t T. E N B O C-H U M.·-··--·- --··--
pingstr. 10. - .far~ Klimlwwski. florster Msr\, p. liort · .~ ··, T{)•,'v.,m:zy.stwpr8w . .fózeia w Ałtenbochum 
f.n:scbcr, Altc Co\r.nic 4.3. -· Stanista\v Jankowial\, . !uwiacla'rhi~l. sia1t 'c;z.!'0tth{)\V i wszystkich Rodaków pa
łi~Jme. N{;ttstr. :.\5. - i'l\ichal Królik. llcrten (W es l!.'· 

1 
ratii : :Afterif)~hfi)n',~ ł.:-n.rr, iż Tow .. obchodzi 1-!'Wiazdke 

Yd•~str . Ib. .luihn ()rt~bow:;ki. UL'Ckt:t1Ll<n·;, t\l!tl- ·w drtlf~i<.: $\\h.;~tl Bo:l:~\t<:J Ncund7.CJI1a. Poc1.ątck o go
strR~se 6. -- W. !\latusz.:z<1k. WcttL'r-'Rnhr, St:hiin- . · cł?iini~ 1Jn -not:. Nlc\vvptatnych członków uprasza 
tlw.!crslr. 9. · St. Ztuy.'lnu\·. Wt:stcJ,idd. p. \V<1 H911- sl~ • .ahr. S;ię J~e:swych :tale<!lych sldadek miesięcznych 
Sl~heid , Baltnlto·istr. 61. iV\idw ł l\<1czrnarck. \\. it..:-., : uiścHi. · Tłik{e R<rt!ae:r\ którzY mają zamiar do To'":a: 
n!el!w.uo:;cp, N\arktstr. t':-\. - l'r . Kub!itk, "' itt~'' l~:h : , ·rzyst1, ~~ iułsy,.ego {,· st<lJłi~. niech racza z sposobnoset 
s r~n~tr. R. - Wnlellh Datl:1.cll. \Vannc, licidslr. :;.$_. ·,:.1\orivstn~. Czlon:ko'Wtc. którzy o godL .. 6 muszą dn 
l\b.~dll 'Ratai•.:zak, tia .. ttin\!t..'n, Bruchstr. 73. -- :\. ~ic: · prl'q): pójś.ć .. :·\viitni sjc sta\\ ić o god~. 4, aby S?:'Yiazdkc: 
micHiewski, łiorst~T~uhr. S:dtnttl~illLI.cr \Vc~<12. . ..\.t l" · '· r1tl'Z\~ 11 w.t~ o j({k n~li~i<:Zt1t~jsr.y ud7.tid szan. ilonków 
tc·ni Kukb, liont.rop, T(OOilstr. 10. \\ iJlcc~'iJt\ · Sk\~l'll- -:z: c~h{ 'LuHi!f~ lak:~ ~~ośCi prosi .z a (%.·ą.· d. 
iJH. tiucbrcle, Oriinstr. 16.,., Jan u~ hi?:ba{r:Sld, Hoc,' i:' : -~.: .,. .. . •. , ...... \ .... ~ ... ,.; ··- ~· __ , ... < --,,- -
:r·.:·mark -ij·i. ·: t\ri.toni DnLkzak, Holsterłla~lset<: p; . · ' to:~-~urzystwó :ś\\.-. }Vojclccba w Sch.onnebcc.~ 
. \\ ~~:!1\'C; . :~edni•str. 15~\. ....:.. j\\ ar ci n Kowalski . KJ'a.\' . ' POll(ljc"···s\\'Y1'11 c:;dó:lt(0\11 do wiadomości. ii·. tow; ob
(J~(:Jd.), Kar1st r .. 30. - H> r. d Wngorski, C0!n (R,h!d, i, chodzi wspt'J!tHJ gwiazd kG w drugi t: świr; to Bożeg-o Na-
l.! ~·st\l:•pl?.tz !7a. W a\\ rzyn Luczak, KirchlinJc. radzeni·1. po pot o gotlz. 4. tta którą wszystkich. 
nc'lll,kt;str. 2i). \!'dr7.cj Klcmczak, l_.jlJ(lC!l-I~uhr, cztnnkó\\' 7, rodzin<lmi. oraz \HiO\'i'Y pn zm?.rt:rch 
c()1\s:;tr. .-~ . -- St . .Jal•loJis·ki. Ncumiihl (Rhld.), Hol- C/,10itkacll mile ZCI.prasza z.,, r 7, ~~d . 
~cnstr. Jl\.k. - A. N•1p:).rty. ''''idll~i,n-l~lwin, K.tlkstr. U w a,, a : \V niedziele. dnia .1 strcznia !901 r. 
nr. 10. - Fr. Gtt'l.l'mł a. Man.lull (Rhlct.), Ottostr. po po1udnit7 o godz. 4 jest walne zcbrattic_. 11:1 .l't~re~n 
f.\!. Mikotajczak. Mcidcric.h. 5np{lcrbnrą:er Str. 29 , hc;dzie ohór nowcr;o zar7.nc1u. C7.tonko'.ne \ Lll!1 l Slę 
.i<'!Z~~i ~~ndc. Diiwpt,:n (Rhld.), Sect fi[ !R. _ ,\ 11 toni sta'.vi6 co do jednego. Zatem lic~my ud ~iar czJ<.HJ !d>w 
l .. ort:k, Ostcrfeld (\Vcstf.), Hiittet1str. 10. Mic.:lt. jest b::trdzo_~<~~~ill~::~-----·- Z fi r z <1 d • 
. l6skcrwiak, Obc:rlwi1SCJ1, Sc\tlossstr. 20. · · T. l(uhiak, Towarzystwo 8w. Barbary w Hatubmn 
St.rrllm. Lessinr;str. :3. .l. Kruk. Hiillcr- d(!Nlsi S7.tlWl\\'f1''tl ł czfonkom, i ż w pierwsze święto 
krhride SR Illa, Reckl.-Bruch. Szczepan Kur(';awa, Hoi:ezo N<trodzcnia po pO!ludnin o godz. 4 ua sali p. 
R0ssc p. B11cr, Kreur,str. !9. Stt~ht l']eiwickL f~ e.nr~ llPschrnan 118 ohcho.d.zimy g'\\iazdkG, ną kt(m:: .. szan. 
':ch~it!, Lenncpstr. 22 . . - ;\tikha.J Lcngnwsk;i, Katcr:p- · ' cŻ~mtkó\\ z far.niti~mfi! ja:k 1!ajuprzcjntiej. z::qirosiamy. 
he;· ~; : 1Torstcr Str .. l.?. ·· Antofi.i rftn}ls:ki; ·.:S(x!ill)!dl1, ' .. :· __ ... .':.~ .. ,. · -·· _·_: ._:.·, _..:_.:_~ · --.. ~~-';~~.:~d._ 

· 1\irchstr. 7. ~ hn Willwwsl\i, Sthotll}chccl\ p:. I(nw, . · ·-- ..........._ · 
·rrirdrichstr .. l- fe(. Olc.i11iczal\, St.:brjnn.eb~ck n. Boi·- .·! :ro'warzv'Stwo~·~iq·m~ :·;S<lkót" w Liit~et!d~rtniund 
t.t de F)o't:n Str: !f>. .Ja'n ]\och a, A!stad~:1 O?llld.) :. d.orioŚ'i S'\\·ym · ci;~ó:r.:dwm) , że zebranie ~wyczaine od
r· r. · .?.16 ·'7. \V. llrzc~nrshi. r\ltl:lt\Jo~llltlll, \\'<•s-.::~r~ ... bc.dzie si-G · \.1, ·'. 1iiG\1ZieĘ~r \\' dniu 27 grudnia ó, god~. ~4 
strasse nr. J.S. . i1t~ ' s'ę]i · p. ·. n:.. '/~}.\!~Js~1t'~; Zwraca się uwagę, ażeby 
--·-'"''""'-·-· __ ...... ..._ ___ !!!!!!f!!!!!.,_. ..... ._._.,_......._......_.""'!'!'...::=! , druhówJe slę Ja lt jetlot~ mą i stawili, stdyż orzyjda wa-

Wiee w Kastr~ p ! 
\\'kc "Ziednoc:r.cPia ?:a\\ 11doweg-o·' oclb~d1.i1..' s}:; 

\\ lli':dl'ictc. dni:ł 27 grudnia () r ~ Oidz. 3 po pd. !1a sa i 
p:~ n~' Scłlaum:t11tl:t. O l.!Od.l. . 2 odhcdzie si;; knnt•> 
rencrn tl!GŻÓ'\\. zaufania 7. Kasttop, l(rurxd . J·bb!n~
:wrst, SodiJJ~t n. ( krtiJc, l.iitzePtlMtll11Jild, K,irclllinJe, 
Mr;rttl! i tiucb.rde. Liczny ud.zia l' Rodakr,w poż :~ da-
n.r. .,7.]cdnoaenic ' 7.aWO'I.icnve polsl : ic.'· 

Towarr}stwo św. !J:ydora "'' Iie•·ne 
dnnosi swym crtonkom. iz uroczystrvśl: ~~\viazdkowq 
.ohch<l.zi,~ bcdJ..icmy w pi en\ sz' Ś\\ ięto Bo%cv,o 1\~~
nx.łn~nia o g-utlz. -1 po onL na sali zwykłych posk
ct~cJi . Uprns7.a siG s%an. człon!.;ów, · .hy llc!.ilY ud;.i'af z 
rocl'l.inanli ... "' zięli. · Z~~·~ d._ 

Tovn1. rz rst\l'O św. Wojciecha w Oaukau 
d l•llD~ i \\'Szystkim cztnnkorn. ii; g\viar.dkG hę·d 7,\Cni) 
c•b.:::HJ<L:ić IV pi.:rws.1..c Ś\l.··i cto Hnże~o Narodzenia 
11 ąo~ci!lnegn j) . Siebrut.:ha. z~tem uprasza sie WSI ·

s':dc:1 c;.tol'!<:ów o liczny udział z ŻOII~ł.m i i dzie::mi. 
Z ar z ą d. 

:~~'.r<ucm drwo-si si:-; h't11 człot1knm. l.:tór:r,\· ~ ~·:o 
c>:..:it.:c: ucn·!i ~;pic>.\-,lć , ;J. hY sit; c;.!(il'tkov.·:k z s-.1 ,';'·i 
cl zii.<·mi sbv, iii ~~o\.l.zi11~ nręd:,:l'i '.\' k•k3.:n l) n~L,·Ir::-i·l 

Towarzystwo św. Wo.jcie.c~ba w }(arnan 
donosi swym c;dotJkorn, iż w drug-lc ś\\-ięto Ko i~.:::;o 
Narodzenia obchodzi to\Y<,rzrstwo wspóhq gwh7:ih-; 
o god:zin ie 4 p.a poJ'udniu. 

U w a S! a : \V nie.ct.zielę -~ stycznia o g-od?.in:e 4 
po połtttJPiu walne zebra.nie i r-danie sprnwoz.dania z 
cał~o roku, a potem obór nowe~o zarządu. O liczny 
udział prosi ·------ __ ·---·-· ··~-----Z a r z a d. 

Towarzvstwo św. PhJł.ra i Pawła w Marten 
urząd:;w w· pier\\'SZe śwłeto BoJe~o Narod7CI)ia 
wspólnot ~\\iazdkę o godzinie 4 po południu na sa!i 
p. Limber~a. na która zapr3sza wszys!kich cz.tonków 
ze swoimi rod:r.1nanti . O !icz.ny nd.ziat w g"\\ lat.dc~ 
uprasza Z a r z a d. 

To-warzystwo św. Szczepana w Z.a<:łt. Bismarc-ku 
poda,ie swyrn cz.tonl\om do wiadomości, i7. miesięczne 
posiedzcu;c odhęcl7~e się w urc>czystośt św. Szc-1.epa-

., ·7.uę spra\\'}9 Ittxl .oiir'ą.dv. · Upr~sza sic tycl! R6dakó\Y, 
któr1.y N7.J-;chy!J)i S~l .,.5ol;:olo\'.' i'', ażeby rac:.,~ li przy-
być i' dK wi z.c~o l-Oif~ldh \\·stąpi0. Czorem! . 

• , ':.' • ·~ ,_v 1~ .; ... · \V y tl z U\ r: 
•• ,.._.._, ~-·····...--~"";..,J.".~ ... • r.· ~·~OIC'r .• -;;u:!"~-.. -:"'ł:~-1<.r.'J~A....&oao4--.•• --·-~...-!J 

· TO';''aTZ~st'w(f:: św. · Barmiry w Oberhausen 
~1orio};i ~.'\\'Yht· cr;.1o!:):ł-wm ,ii w niedzielę, dnia 27 gru

: 'lnip. vo ',n ~h.l\łhii.t' ~} ~0dz. r~4 w Drai Kalsersaa) ob
'clłodzi .To\nłrz,ystwó nasze wspólną ~wiażdll<y ,na. 
któn~ <s i e ·sz<J. t 'to;.~'JI\•ch cz.ranków wraz 7, Jen~ ·~ooami 
i d7kćn··i· unrr.d1nH} zaprasza. Niech sza:no:-.vłłi ·~;zion
ko,vic nr ·;;y 1~ios11 z soha kantyczyi lub ksi~zl{~ o.d na
l;łozeństwn. p.r•n~ewriż . l)~;:dziemy y;spólnię :$P1ewać 
pir ~ni koiG,<l,oWc. ·. · . . . · · J. .• 

· U\'-' 2 ~a ~ J?r'zecl Tozpoczeciem I(Wiazdk.i .o~lJ.ę
dzic siG krńtkk _po 'ictiiimi~. aby c7lonko\vie· ~tórz:r 
7..rde~aj~. 11.!. skta'<.łk~.nli rnicsięcznemi dfużei jak 3 ;mie
si~H'c rnt.r,:Ęii s;<; z nich niścić. Ur1..~cic. któr7Y si~ za
pis-t.:a .na, ~;d~J:ni.;Q.\\' nw~ą bra0 udzi ał \\' ~:\\-riazd~e . o 
liczny t}dz~<d .,4.q)rr.ejmi.e prosi z a l'' z:a d. 

; ~· _.,.':~ < :•·>, Hl\': • _____ .,._ .. ___ , ___ __.. -~ • -

Towari~;stwo ~lv.'·~\Voiciecha w JłobJiu~b~usen 
uwiadllmia- s\\·ych· cz.łonkr')w, 17. latosia stw;azdka od
będJ~e się -.\V' pier\\·szc ~\\'ieto Boiego Narod4en1a 25 
c;ritdl:~a p•~. pO::'uclllltt o goJz. 4-tej. n ~dadka odbę
tłxle-. sie: ty~l<.o dla c;t,łmlhńw To\\-arzystw~. cztonko
wie, k(órzy .sa; .\\'f<;ce.i jak dwa miesiące zalegli w 
sk!ad;kąch ,..mic· sięq.J.JYch winni takowe \\· dniu odby
cia się t{w'iazdki uskutec.4nić, inaczej będa Uwń:iani za 
oU~>~~:S---- r z a r z a d. 

~ 
·_. Bartek.: zwyclęzóa 

PQwiesĆ '. ;rz~t ; H~ryka Sienkiewicza.' ~~chod•aca 
do tego . cz.a~u Wet .,\Viarusie Polskim" Jest . teraz w 
ftormacie· ksi;i±koWJ.•m do nabycia. Cena tej zaimują
cei powieści jest .ro·ten., na portoryurn trzeba 10 fen. 
d~c~Y*· . :Najlepiej. Żamówić ~· liście i dolqczyć 50 
fen. w -~na~-.ach :pocztowych. O zamówlenia . prosi 

(( · · :., W.tarusa Polsldego" w Bochum. 
l l • < ... 

l ... • ~ \ ; .. • • { ł 



Tewarzystwo św. Jacka"'' &ttroJ'ie, 
Szalłowni cz.lonkawie Tow. sw. Jacka! Jak 'Mim 

-.4admoo. towarzystwo nasze znajduje się obecnie w 
lł.ardoo przykrym polożeniu. Z po.wodu, iżeś:my sę..i 
u niektóre paragrafy, którzy nasi tutejsi księża do 
ustaw naszych dolączyć chcieli nie zgodzili, towa
rzystwu naszemu wzbroniono brać udzial w uroc.zy
stośda-cb kośde~nych. Drugą trudność mamy z po
~u. że już od dlnższego czasu Tow. nie może 
.sWY·ch zebrań miesięcznych odbywać, ~dyż bo1l
·trłtpscy posiedziciele sal takowych Polakom nie nży
qe.alą. MaJąc to na uwadze, poszli niektórzy czloo
~ie zarządu (chociaż nie za zgodą wszystkich. tak 
.ąarz'cłdu Jak czlonków) w ulkady z naszym ducho
'W>ie.nstwem, żeby towarzystwo nasze na jakiejś· tam 
,,iepsze tory" wprowadzić. 

W tym eełu zostalo zwolane zebranie generalne, 
kftóre się też za. pośrednictwem ks. Vennekampa (po 
»(:.Zeszlo pó.ł'rocznej przerwie) 29 listopada w domu 
ć.~eładzi oclbylo, lecz że na propozycyę, które l.'odal 
p'an pTzewodniczący to }est, taką zmianę nstaw, jaką 
stilbie ks. Vennekampf życzyl, towarzystwo się nie 
źzodzilo, i przy glosowaniu jemu przychylna stro1"Ja 
o łsie potrzebnych glo5ów nie uzyskala, żeby z.amiar 
s.-wół przeprowadzić, to jest zdać towarzystwo na la
skę i niclaskę ks. prezesa, tak pozostaje spraw-a to-
"WQrzyshva naszego i nadal jak byla do teraz. . 

Zeby jednak towarzystw-a naszego na szwank nle 
·.1\atazić. gdyż przy tak niedogodnych stosunkach w 
~kich się obecnie tow. 'nasze znajduJe, rriepodQlbna 
~mości tow. z pożądanem skutkiem dalej prowa
thić, postanowiliśmy \\~Szelkie czynności tow. (z wy
ją:tłdem wzięcia u-d.zialu w pogrzebie w razie śmierci 
l<tórego z cz.fonków) na czas nieograniczony zawiesi~. 
ł tak przez cały ten czas nie b-ędzie tow. odbywało 
zeb-rań, nie będzie przyjmować nowych czlor1ków 
ani sklaclek miesięcznych, dawać zapomóg cho
rym itd., lecz upraszamy szan. czlonków, żeby w ra
~ie śmierci któreg-o z czlonków raczyli o zg-onie jego 
zarząd ja·k najrychlej powiadomić, żeby mógł poczy
nić kroki, aby towarzystwo ze sztandarem wźięlo u
dzial w pogrzebie. Upraszamy szan. członków, żeby 
stę tem nie zrażali, lecz ufni w lepszą przyszlość wy
trwali, aż znów dOS?:ochviejsza ch\\ri.la dla nas nastąpi. 
Co daj Bo7..re jak najrychlej! W imieniu zarządu 

Leopold Procek, zast. sekr. 

Towarzystwo św. Barbary w Liinen-Siid 
donosi swym czlonkom, iż w pierwsze święto Bożego 
Narodzenia, to jest w piątek 25 bm. po pol. uprasza 
się wszystkich czlonków, a mianowicie tych, którzy 
3 łub 4 miesiące swych s-kladek miesięcznych nie za
l'lacili, aby się 0 godziny prędzej wstawili, bo po
:'Jłieważ nie mają praw a do gwiazdki, bo każdy czlo
oek będzie z listy wyczytany. 

Uwaga. W niedzielę dnia 27 po pot o godz. 4 
mamy walne roczne zebranie i obór nowego zarządu, 
więc zaprasza się wszystkich cz1onków, aby ani Jed
liego nie brakowalo i się punktualnie stawili na 
gwiaz<:lkę i na zebranie. O punktualne wstawienie 
się i o licz.ny udzial uprasza Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Szczepana w Rauxeł 
donosi swym czlonkom, oraz wszystkim Rodakon1 i 

· Rodaczkom w Rauxel, iż w pie,rwsze święto Bożego 
Narodzenia obchodzi nasze towarzystwo wspólną 
gwiazdkę na sali p. Wesels, dawniej p. Ketlinga. Po
czątek o gadz. 4 po pol\ O jak nailiczniejszy udział 
w gwiazdce . uprasza czł'Ooków, oraz Rodaków i Ro
-daczki 

Zarząd Tow. św. Szczepana w Rauxel. 

Towarzystwo św. Barbary w Herten 
pe.'Claje swym czlonkom do wiadomości, iż w drugie 
święto Boiego Narodzenia odbędzie się zebranie po 
poludniu o godz. 4 w lokalu p. V\1• Agaciaka. Upra: 
sza się tych czlonków, którzy zalegają ze skladkam1 
miesięcznemi, ażeby się z nich uiścić raczyli, ażeby 
mogli być w nowych Ustach \vpisani. Tak samo po
cłaie swym cz.tonkom do wiadomości, łż tego sarnego 
-dnia czyli w drugie święto Bożego Narodzenia od
będzie się gwiazdka O! godz. 5 po poludniu, będzie 
także odegrany mały teatrzyk. Uprasza się wszy
,stki'Ch' cz.ł'onków, ażeby się stawili z żonami i dzieć
n:t:J. O jak najliczniejszy udzial w zebraniu i gwiaz-
dce uprasza ·---- Za r z ą d. 

- ·-Towarzystwo św. Stanisława w Heroe 
donosi szan. czlonkom, iż gwiazdkę obchodzić bę
aziemy w drugie święto Bożego Narodzenia po po-

..Judniu o godz. 3Y:i na wielkiej sali p. Nussbauma, na 
którą prosi się czlonków, żeby ze swemi familiami 
prz:yszłL Uprasza się, żeby każdy przyniósr z sobą 
książkę albo kantyczkę. Prosi się szanownych człon-
ków. ażeby się wszyscy stawili. Z ar z ą d. 

Katernbe'rg. 
P.odajemy do wia-domości, iż Towarzystwo św. 

Stanistawa Kostki w Katernbergu obchodzi gwiazdkę 
w pierwsze święto Bożego Narodzenia o godz. 4-ty 
po pofudniu. O liczny udział prosi się wszystkich 
.cz-łonków. Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Józefa w Herten 
·tł.ono.si s'\vym cz.lonkorn, iż przyszl'e zebranie o-dbę
c(zi-e się w niedzielę, dnia 27 bm. o godz. 4 po polu
dniu. CzlOI'I'kowie winni się wszyscy stawić, ponie
waż jest ostatnie zebranie w starym roku, abyśmy . 
mogli Nowy rok listę uregulować. Zaraz po zebra
mu o godzinie S odbędzie się gwiazdka, na którą się 
c-złonków wraz z żonami i dziećmi zaprasza. 

Z ar z ą d. -------
Towarzystwo św . .Józeia w Osterfeld 

Te.VarzY&fwe św. JPamt&• w OIJ.erłr.luse.łl 
doliOSi SwYm czloakorn ora21 Rodakam z Oberhausen 
i okofi:cy, iż dala Z5 sri-rłdnia to 1est w ~rwsze świ~ 
te Bożego Nar~uia odpraWi sio ., kościele Na1św. 
M.ar:vi Pa·nny o e;odzinle UlO Msza &w. ze śpiewem 
polskim dla Połaków, wi~ pożądanem jest,. ateby 
się Rodacy i. Rodaczki inz o k-wadraas po 9 !ak oaJ
liczniti zgromadzili. abyśmy mogll pokazać niemcom. 
J,ak licznie się na naboż-eństwo dopołudniowe stawi
my. i że mocno nabożeństwa d:op<>M4.nloweg;G pra
gniemy, a więc skoro się zacznie ś\lłeW polskt, ażeby 
wszyscy Polacy śpiewali. 

U w a g a : Wspólrut, gwia.oolktQ w Towarcystwi-e 
obchodzić b~ziemy w pło.rwsze ś'Wi~to flzy.l-ega Na
rodzenia po poludniu o godz. ~ ua. śall pana Kołter, 
przy nowym r:vnku, dawniej WUems, Wiec pożąda
nem ejst ażeby czlonkowie Zmly swe i dzieci ze so-bą 
przyprowadzili. O liczny ttdzia:t w nabo.żeistwio l. 
polem w ~wiazdce proSi Z .a ::r rz ą d.. 

Towarzystwo ś-...~. AłG.i.z6~0 w l{ottenbuc&n 
donosi \Vszys1łdeta Rodakom i )łollaczkom,. i2 w f)ier
wsze święto Bożego N~rod~ obchodzimy wspó-l· . 
nie ~iazdkę, Ha której będą rozdawane a-p-lafki.,. &a.· 
hlka i or1.rechy, także b~ pr.zedstawi-e:nre pa
stuszkhw ze ·&piewem przy żłóbku Pana Jezusa. Na 
gwiazdkę. zaprasza się wszystkic.b Roda.ków i l(ooa ... 
czki z famiLiami. ,....... Goście mile widziani. 

Sie.kierski. przew. 
Uwaga. Przysz.fe posiedzenie odbędzie się 27 

grudnia G godz. 3 pQ pol. Up-rasza się wszystkidl 
tych czfonków, którzy mają ksiażki oo czytani~ aby 
na przyszle p-osiedzenie wszys-tkie książki przynieś:łi 
z~ sobą.. O liczny u-dzial prosi Zarząd: _ _ 

Towarzystwo ".Jednoś~' w Lattgendr-eer 
donosi swym czlonkom, iż dnia 25 grudnia, to iest \V 
pierwsze święto Bożego Narodzenia, obchodzi . g\Via
zdkę na sali u p. Knippinga. Początek o J?:OOZ. 5 
po pol., na którą \vszystldch czlonków z familiami 
uprzejmie zaprasza Z a r z ą d. 
--- -· ~·-··--·· ---. 

Towarzystwo św. Walentego w Horde 
donosi wszystkim szan. czlonkom ,tak samo i wszy
stkim Rodakom z łiorde i okolicy, ii w pierwsze 
święto po pol. <> godz. 4 obchodzimy wspólną gwia
zdkę na sali zwykłych posiedzeń, na którą się 
wszystkich czlonków i wszystkich R.odaków z fami-
liami uprasza. Z a r z ą d. 

Towarzystwo św. Idziego w Giinnigield 
podaje swem czlonkom do wiadomości, że gwiazdke 
obchodzimy w pierwsze święto Bożego Narodzenia 
po po~fudniu o godz. ~. na które się wszystkich 
czlonków z rodzinami zaprasza. Uwagę zwrn-ca sie 
wszystkiem członkom, którzy z.alegają ze skladkami 
miesięcznemi, aby się stawili na z.ebranie, które sie 
odbędzie godzinę przed gwiazdką, aby się na tern ze
braniu z swych skladek uiścili. C7lonko.wie ni.ewy
platni nie mają prawa do brania udziału w gwiazdce. 

Zarząd. 
----.. ·------- ·---------

Towarzystwo ".Jedność" pod opieką św. Stanisława 
Biskupa w Essen. 

Niuiejszem podaje szanownym czlonkom do wia· 
qomości, iż w pierwsze święto Bożego Narodzenia 
obchodzimy gwiazdkę na wielkiej sali pana Van de 
Loo przy Schlitzenbahnstr. 58 i to jak następuje: Po 
poludniu o godz. 3 jest nabożeństwo polskie w koście
le św. Gertrudy, a następnie uroczystość gwiazdkowa 
tyiko w gronie naszych członków, wyplatni czlonko-
wie do nowego roku mają wstęp wolny. ___ _ 

Koło śpiewu ,.,Wanda" w Katembergu 
donosi szan. czlonkom w Katerub-er~u, iż w niedzielę 
dnia 27 grudnia o. godz. l po pol. odbędzie się wa.łne 
zebranie. Uprasza się szan. czXooków, ażeby si~ 
punktualnie stawili~ bo b-ęd~ ważne sprawy do obra-
dowania. O liczny udzial prosi Z a r z a. d. 

Towarzystwo św. Wacława w Linden 
donosi swvm czlonkom z Linden i Dahlhausen, iż w 
drugie Ś\\~ęto Bożego Narodzenia, dnia 26 grudnia 
odbędzie się posiedz.enie po poludnil;l o godz. 4-tej. 
Zarazem obchodzi Towarzystwo gwiazdkę i będzie 
wolne piwo, ponieważ nam gościnny udziełil wolne pi
wo. Towarzystwo oznajmia także czlonkom ł wszy
stkim Polakorn z Linde n, Dahlhausen i okolicy, iż na 
święta bęctziemy mieli polskiego kaplana. Spos.o
bność do spowiedzi od czwartk--u rana do soboty rana. 
Polskie nabożeństwo w pierwsze święto po pot o 
godzirti?,_4-tej. --~-a r_z __ ą _d. 

Towan:ystwo Błos;r .. Brouisławy w Wiemełbausen 
donosi SVv'Ym cz.tonkom i 7..arazem zaprasza wszy
stkich czlonków ze żonami i dziećmi na naszą ~ia
zdkę, która się odbędzie w trzecie święto, to jest w 
n i edzielę Z7 grudnia o godz. ~5 po paf. O liczny u-
dziaX prosi Z a r z ą d. 

Uwaga. O godz. 4 Jest zebranie. na którem będą, 
placone tylko skladki miesięczne bez obradów. 

Bacznośe Ro.daey w Bru.ehu . 
Szan. Rodakom w Bruchu i o-kolicy pol-ecam do

bre perki czerwone i biC~le (magoum bonum) 150 fuut. 
po 4,80 nu., dobra marchew 100 fnntów po 1,80 mr., 
dobra brukiew 100 funtów po 1,60 mr., dobra ćwikla 
100 funtów po 1,20 mr. Nadmieniam, że towar jest 
dobry i waga rzetelna, gdyż niektórzy Rodacy sanu 
się prz.ekonati, jak ci handlarze z te! taniej firmy 2 
łierne robią, że sprzedają po miechu, a brakuie cza
sem do 20 funtów. Więc ostrzegam Rodaków, ażeby 
przy zakupnie z:1wsze zapytać się o wagę miecha ł 
podlug te~o kupować, a nie na miechy. 
Jąu ..Różellie~, ]?;_,•uch, FddstT. l Ol. 

donosi swym cz.fonkom, iż J?:Wiazdkę obchodzimy w 
:pierwsze święto Bożego Narodzenia po poludniu o 
·godzinie 4, na którą Się wszystkich czlonków z rodzi
nami zaprasza. Zwraca się uwagę wszystkim czlon- ··----S ł-4 -(]7' .Ż Lł\ ( _; E. 

0
J 

kom, którzy zalegają ze skladkami miesięcznemi, aby ~ 
się z nich uiścili, w przeciwnym razie zostaną wyklu- do domo\vej roboty. 
'CZeni z towarzystwa. CzJonkowie uiep,łatni nie mają .M ar Y a .1\1 ros k o w i a k • 
.Prawa do brana udr.ialu w g-wiazdce. k:·a';\"cowa damska, Bruch, M~rienstr. nr. 351. 

Bru e-• !. BrueJ&! 

~llłżeaie Clili IICSI Wieprz 
.SprzetlaJt •• alzbl 

. ~ tylu J(j młQdych. swiń: . ._ 

śwież4 tms~ pr~er~sł·~ fikrasę f:t:mt 
~i-e.że ~~ryn.ki . . . . funt po 
k:e~ety flilllt pe P....._ za~a7-eJU. 

towary llli~snt i ltiełbasia~e 
,~•aiJł..e,j dobt'O(}i i P,4ł nł\jta.ńszych ccroa

11
j, 

&dtlf Arlt, mistrz rzeźni~ 
w Bruchu 

,_ t1.łiay M.~ry a.ńskiej i ~l N ow. ej, u~~7.eci 
skład~ obuw~ p.. L. Kub:t.ac:ayka, w ł'Lka· 

kościol& ka.tolickiego"' 

n ·e .var,· k 8ellepperbey1,, 
z~garmistrz - ~łlfa/;.6.: F. lla"ft e, złotnik. 

BoehUDl, (W estf.) Miihlenstr. 

Wi~lki wybór zegar/: 
t•t.gulatorótv, zegaą-i;w ! 
dzik61JJ poaajtańs~)' 
ł'ł'Jł,QCli. 0~doby Z~l 
srebrne, tylko w el~ga 
cleich 'tWWOŚCicwh. ,R~ 
racye pr~dko i ta-11ioi 
P1·ędka natychmiast 
i ta-nia t-tsł·uga. 

N. B. Towary 
trzymane przy ~k 
pnie intere.,~ sprz 
daję po 7.nac.znie z~ 
żonych cenach. 

Budziki ze sw1 
tłem po 2,50 mk. 
~rebrne zegar& m 
skie i damskie od 
mk. pocz.ąws.zy 
Złote zeg-arki męski 
i damskie od lti m 

Baomośó! Baczność 
Tapieer i malarz polski. 

Szanownej publiczno$.ci w W .anne daię do wia· 
domeści. iż przeprowadziJem się z Kastanien-Alłee Dl 
Hofst-ł". nr. 47. Wszelkie prace w mój zakres web 
dtące, wYkonywam skoro i rzetelnie. 

f' RAN C I S Z E K O F I ER Z Y~ S KL 

Obrazę 
którą wypowiedziałem prze
ciw wdowie po ~ 
.Japie .Dikołajł'Złf>kll, 
ninlojszem odwołuję. 

Józef !b,u.łc .. 

Wiazarki 
(l 

bardzo pięlme.t 
"'' różn:yeh eeoaełt 

poleca 

Rsiłlilłł'Ria 

"Wiarusa Polskiego,, 
w Boeb u m. 

:Moje . 

gospodarstwo 
w Księstwie Poznańs · 
w dużej wsi, gdzie k~iM 
szkoła. i kolej, '7 m. o 
mi&Bt.81 zupełnie nowe mu 
rowane budyni, ładny do 
mieszka.h1y, obora i ~&, 
.20 mórg roli I. klasy i pHY 
do.mie 1 mg. łflki i l JDI< 

ogi'Odu, z wysiewem 9 .etr$ 

0yta, 4 c-tr. pszeni~y l . 

;mg. }t()n}(>..zyny, nadaj~ce stę 
do każdego pr.zeds1ębiorslwa, 
sp1•zedmn z po-wodu o~ 
li.c.znoici pod korzystnym: 
w.a.rtmk.ami. 

Jakób Uamiok, 
Kotmin· (.Kos.-ehmin i.Posen 

PostbesteUung~ ł'otmular. , 
Ich bestelle hiennit bei d.em, Kaiserltt:hen' 

Postamt ein E.rempla-r der Zeitung J,WJartlł 
Poł.skr' aus Bochum; ~,Zeitangspreisliste 12S) ftlr 
das l. Quartal .l9Goi ~u'Mi z:ałlł.e an. AbonofnnePt 
un<i Bestellgeld 1~92 Mk. 

.i J. 
~11! a ó 
,g~tt 

-;:i 
:g.~ i 
~as_ 

Obige 1,92 l'v\k. erbalren zu haben, be5cnel·j 
ni g t 

........ li " ' ., d.. li ..... t , ,. • 
1903, 

Kaiserl. Pastamt 

---·-----·-·-------- -·--- ---- -----··-·- ··~----- ----- - -·· .. . .. ·-- ·--·---------------------



Op~. ~- w p/~tno, !:a ~en. z przes: 55 fen.·· 
Panie wysłuchaj. 

0Jl.T. 4. Skóra, wyciski, brU1C zlorony, cena 1,20 
mr., z p.n;es. 1,.30 tnr. Opr. ~ skóra, okladka giętk~ 
~ 1,-40 mr. z przes. 1,.50 mr. Opr. 11, skóra podwa
tuwana, gU.siowne wycisk~ brzeg zloty, cełla 2,00 2 

~rus. 2. łO mr. 
'Vestchnierde do Boga. 

Opr. -l. Skórka szagrynowa, giętka brzeg i tytul 
złocony, J)OChewka. Cena 1,10 z prze.s. 1,20 mr. 

Opr. 5.. Okladl<a skórkowa, bardzo pi~knie pra
S€}Wana., brzeg i tytul zlocone, pochewka. Cena 1,40 
z przes_. 1,.50 nu. 

Opr. i. Skórka szagrynowa, watowana, gusto
"WJM) wycisk!, br-t-eg i tytul zlocone, zame-czek, po
~ewka. Ce.na 1.60 z prz.es. 1.70 mr. 

Panle zmiłuJ slę. 
Oprawa w vlótno 50 fen .• z przes. 55 ien. 

mus pn)iacleł dziatek. 
Ovrawa w plótno 50 fen., z przes. z prz.es. 55 fen. 

Skarb duzy. 
Opr. 11. Skóra podwatowana, 2,40 mr. z J)rzes. 

2.50 mr. Opr. 14, -skóra gładka, gustowne wyciski, 
.okrydlo, narożnik, cena 3YOO z przes. 3,10 mr. Opr. 
15.. skóra aladka, D~d:watowana, narotniki o~rągle, 
cena 3,70 z przes. 3.80 rnr. Opr. 16, skóra gladka. 
podwatowana Rustowne wyciski, w agatowych kolo
rach, okr~le narożniki, cena 3,70 mr. z przes. 3,80 
mr. Opr. 21, skóra gladka, miękka, niepodklejona, 
gustowne wyciski, br J;CR :zlocony, cena 2,90 mr. 2 
przes. a.oo mr. 

d) Książki, drukowane wielkiemi. tłu· 
· stemi literami. 

Serdeczne modły. 
0rr. 5, skóra szagrynowa, wyciski, okucie, cena 

2,80 mr. z przes 3,00 mr. 
Głos duszy. 

ODr. 4, skóra szagrynowa. brzeg zloty, cena 1,70 
mr. z przes. 1,90 mr. 

Boże bądź miłościw. 
Opr. 2. Skórka szagrynowa, giętka nie praso

wana. tytuł i brzt~ zlocony. Cena 3,00 z przes. 3,20 m. 
Opr. 3. Skóra szagrynowa, grzbiet i okładka 

pic;ł : llk prasnw:l.nc, 1Jote wyciski i okucie i zameczek. 
Cen~ ·~.50 z przes. 3,70 mr. 

N bvwać można w księgarni "\\'łarusa Połsł\le-
itO" w Bochunt. · 

Adres: .,\\'iarus Polskł", Bochum. 

Ze skaroonki Tow. św. Józefa w Altet1bochwl1 . 
(wrecwl St. S~Uk) 3.11 mr. 

Na chrzcinach u Kasperskiego w Bochum: Kas
perski z Z.Oną l mr., nowonarodzona córka l mr., 
pozostała famłłia l mT., Waw. Kasperski ·2 mJ., żona 
Apolonia 2 mr., Marya Stółpe lmr. 8,00 mr. 

Na chrzcinach u .Pr. Preedela w Rotthausen: 
Fr. Preedel z żoną l mr., Elźbieta Preedeł 25 fen., 
dwo~ nawonarodzone dzieci Józef i Maryanna 25 L 
Wincenty Dutka l mr ., Tomasz Dutka 50 fen., Woj. 
MiR'Qalski ~ żoną 50 fen., Jan Migdałski 50 fen., fran
ciszka Mistdalska 25 fen., Jadwiga Cichaczek 50 fen. 
B. Cichaczek 30 fen., ( nadestal Mlgdalskl) 5,05 mr. 

Na chrzcinach u M. Jóskvwiak:a w Oberhansen: 
Michal Jóskowiak z żoną 2 mr., J. Andrzejewski z w
rut 1 mr., J. Milearek z żoną l mr., Ant. Bieganek z 
żoną l mr., Wat Stach 50 fen., \Vac. Kaube z żoną 50 
fen., Jan Jóskowiak 2 mr. 8,00 rnr. 

Na chrzcinach u A. Dobrogolskiego za pośredni-
ctwem Pr. Witkowskiego 6.83 mr. 

Na chrzcinach u St. Murawy: St. Murawa l mr.~ 
A. Olszak l mr., Pr. Stachowiak 2 mr., Jan Stacho
wiak l rnr., St. Kowalik l mr. fr. TyJ l mr., (nad. 
A. Olszak) 7,00 mr .. 

Na imieninach Katarzyny Szczepaniak we Prin
trop: Pr. Szczepaniak z żoną l rnr., Ignacy Pawtak l 
mr .. Pran. Koclem ba l m., Kasper Szczepanlak 50 f., 
1aryanna Szczepaniak 20 fen .. Jan Galle 10 fen., J. 

Krnieciak z zoną l mr., \\1a1. \Votniak z żoną f mr., 
Jan i Magdalena Wo-ź.niak 20 fen., St. Laufer z żoną 
l mr., (nadesfaf St. Laufer) 7,00 mr. 

Na chrzcinach u Michala Bińczaka: Mi-chat Biń
czak z toną 50 fen .. nowonarodzony syn 25 fen., cór
ka Cecvlia 25 fen .• Stanisław Doczekałski l mr., Pr. 
Doczekalsl i z żoną 1 mr .. Jan Jozwiak 50 fe-11., Marcin 
Olejniczak z ;toną l nu.. Marcin Michalak z żona 
50 fen., Fr. Sobańskl z żona 5 Ofen., \Vaw. K~dzlerski 
50 fen. (nadesłał W. Kędzierski) 5.80 mr. 

Na chrzcinach u Pr. Kasprzaka w l(astrop: \Voj. 
Junyszczak z żona 1,50 mr., Maryanna Junyszczak 
25 fen., Jadwiga Junyszczak 25 fen., Stan. Brodziak z 
ż011ą 1 mr., M. Szulczewski .z zoną 50 fen., Pr. Ka
sprzak z :i. oną t mr .. Maryanna Kasprzak 25 fen., A. 
Kasprzak 25 fen., T. Kmiecik z żoną 1 mr., P. Bro
tlziak l nu., Antoni Sobański z żoną 1 mr., J. Kowal
CZ\"k z ioną 50 fen., Ludwik Bejer z żona 50 fen., 
\Voiciech Kasprzak 50 fen., (nadeslaJ Fr. Kasorzak) 

· ~ 9,50 mr. 
Na chrzcinach u P. Chłebowskicgo w Essen: 

Piotr Chlehowski z żona 1 mr .. nowom~roozona Pela
gia 25 fen., Fr. ChlebO\\'Ski z żoną 50 fen., córka Ja
d\ •iga 10 fen .• Karól lO fen., Jan 10 fen., Apolonia 
Kobusińska 50 fen., Józef. Klinowski z żoną l rnr .. cór-

.... -·~) __ z· •• J·e.ła t~re.: sr.c• r.f.)IJ·g··.J· ~ "~J·· kaMaryanna 20 fen .. Zosia 10 fen., WaL Marciniak . "" .. _ ~ ._~ 1 mr., Jan Lagudk<l l tnr .. ( na\:lestał P. Chlebowskl) 
· · 5,85 mr. 

- ': l~·wot J bolesna m~ka .Jezusa Chrystusa przez Razem: 212,65 m r. 
· · r'atar~ynę ernmerich . . Cena egz~ w plótno oprawne . R 0 z c h ó d : 

fS,.~o r. r., ~ hrze~icm zlotym 20,00 mr., z przesylką \V. \V. z K. stypendyuth · SO.OO mr. 
50 fen. wi~<:c}. • -, ·' · A. f. z B. stypendyurn 88,75 m r. 

. 2}:-woły śwlęh•cb ·pansklcb .z 270 iłustracyarni i J. s. z D. stype11ctyum 93,15 mr. 
8 holoro~·mi ohr~t7J·ami. format wielki. ~gzem-
r~1arz opra~·ny v: p!ótno angielskie z futeralem. Ce· Razem: 231,90 rnr. 

t b ~ 2 00 50 212,65 mr. na 11.00 mr .. z z1otr m rzel'-.em l , mr .• z przes. 
f i · Porostaje w kasie niedobór: 19.25 m r. 
t!l:.~'-~~1:---~-------------- Bóg zaplać! Sw. Józafacie, módl się za nami! 

wię ojózafacie 
16. I l. 11.~. pro: Ks. L i s s: 

czyli skladka ua ubogich studentów .katolicko-polsk ich Antoni Brejski, BodlUrh, Maltheserstr. 17a. 
· · W kasie (zob.· nr. ·o) 14-,51 mr. , Za żywych ł umarłych dobroczyńców ,.Swiętoió· 

l dcca w łiuckarde 2,00 mr. zafacia" odprawlaną b~-wa co mł~· c jedna Msza św. 
--------------~~--·~~--~----~----~~--~ -a~I:U~Of ·~powłed ! :0! 'Y~ ·· łll')t~ ·tf. r ·r. ł.l". w d.I.IU.; n!fA 4-iaki!Wem oscl ouk.IUJ:lt Wyd.sw ;S ,, Wi.a.rusł\ Pol8k.t6i(ł;.& 

- ~- ... -:.,... --

(P O SŁANIEC.) 
o ~ 

..Nab. KatolJcb" wychoo.t co a.war
łet w Boehum w WestlaW jako b~
- dodatek do "Wlarasa Polaklego"-. 
Osobno ,,Nauld Katolickiej" prenume1o
wa6 Die mołna. Kto wite ehce J• otr.ey- l 
ma6, mech sobie zapina na poczcłe l 
"Włantaa PolsJr:lego". 6 

·O 
"wlaraal'ol•l<l~. r-·T· 

wychodsf sseid ra117 tygodniowo • Aa.q 
KatolJaq", jako bupłatnym do em. 
Prenumerata na pocsoie wynosi l marq 
60 fenygów kwartalnie, a • oclnoasenfem 
do domu pnn l.IBłowe,o 1 marko H 
f8J11g6W. 

0~ ..... --------------,----------~ 

MÓDL SI~ I PRACUJ l 

• Dodatek tygotlniowy do "Wiarusa Polskiego" i "Robotnika Polskiego". • 

Nr~. r? Boebum, dnia 24 grnduła~l903 .. Rok 13. 

Na uroczystość Bożego Narodzenia. 
Podczas pie.-wszej .Mszy św. 

Lekcya. Tyt. II. 11 - 15. 

Najmilsi! Okazala ię laska Boga Zbawi
ciela naszego w. zystkim ludziom, nam:za.iąca 
nas, abyśmy zaprzawszy si ę nicpohożn{)ści i 
Ś\\ieckich pożądłhvości trzcźwie i . pra,\·icdli
wie i pobożnie żyli na tym świecie, oczcldwaj~c 
bfogosla"ione.i JWd7iei i przyjścia chwały \\"ki
kiego Boga i Zba\\idela naszego, .Jc7usa Chry
stu. a: który dal samego .siebie za nas, aby wy
kupił nas od wszelakieJ nicpnn rości. ażeby o
c?:yścil sobie lud prz~·jcmi1r. naśladowc<; do
qrych uczynków. To ·m6w l napominaj \\r 

Chrystusie Jezusie, Panu n-aszym. 
Ewa!Jgelła. Luk. II. 1-14. 

\V. on cz-as wyszedł dekret od Cesarza Au-
gusta, ·aby pOpisano wszystek świat. Ten popis 
pierwszy stat się od Starosty Syryjskiego Cy
ryna. I szli wszyscy, aby. sic podpisali, każdy 
do miasta sw·ego. Szedl też i Józef od Galilei z 
miasta Nazaretu, do Zydowskiej ziemi, do mia
sta Da\\ ido-wcgo., które ZO\\.;ą Betlec m; przeto, 
iż brl z domu i pokolenia Da\\idowego: aby 
byt popisan z Maryą poślubioną sobie małżon
k~ brzemienną. I stato się gdy tam byli, wypel
nily się dni, aby porodziła. I porodziła Syna 

swego pi n\·orodnego, a uwin~ła go ~ r pi łu
sz~ł, i polożyła go \ r żlobie, it miejsca lm nic 
było w gospodzie. A byli pasterze w tejże 
krainie. czuh\CY i strzegący nocne straże nad 
trzodą swoj<l. A oto Anioł P~Hiski stamłl podJe 
nich, a ja ność Bol.a zewsząd je oświtciła; i 
zlękli sit; "~ielką bojaźnią. l rzekł im Anioł: Nie 
bójcie sic;: bo oto opowiadam wam \\r-cscle ,,·icł
kie, które będzie \\r zystkicmu ludowi: ii i<; 
\\--anJ dziś narodzir Zbawicid, l<tóry kst Chr '
stus Pan, '" mieście Da" 'do\\"cm. A ten \\ ~1111 
zuak: Znajdziecie niemo\\ lątko uwinione ' 
piciu zki i pQtożone -we żt()bic. -A natychmiast 
bylo z Aniołem mnóstwo wojska niebieskiego, 
chwalących I3oga, . i mówją~yćh: Ch,vała n~ 
\\-ysokości Bogu a na ziemi po_kój ludziotil do- . 
brej w-oli. · 

Podczas drugiej. M zy świętej. 

Lekcya. Ty t. IIJ. 4- i. 
Na.imHszy! Okazata się dobrotliwość i 

ludzkość Zbawiciela naszego Boga: nie z u z.y:n
ków sprav.iedliwości, któreśmy u zyuiłl my; ale 
podug mitosierdzia swego zbawit nas przez o
!11Ycic odrodzenia i . odnowi~nia Du~ha Ś\ r., któ
reg-o \\ ylat na nas obiide przez Jezusa Chry tu
sa, Zbawi 'iela naszego: abyśmy usprawiedli
wicni la. ką Jego, bvłi dziedzicami \\e<.Hng IH-



·JiJci ży\wta wJ~~eg-o :w Je.z.u.słe Ch:rystusiet 
Pault Jlas1lym. • 

Ewangelia. Luk. U. lS--2:0~ 

W ® czas Pasterze mówili jeden do dru .. 
:_tieJ<F: pć!-d:ź.my az do Betleem1 a ogl~dajmy to 
słoWIO, ktÓre -si~ stato, które nam, Pan pokaza-ł. 
1 przyszli kwapiąc się, i naleźli Maryą i Józefa, 
i .ruemmvłąt.ko polotone we żłobie.. A ujrzawszy 
poznali s!mvo, które im było powiedziane o 
tlziedątku tern~. A wszyscy, którzy słysze.li 1 d'zi~ 
wowali się temn, i co do nich Fasterze mówiU. 
Lecz Marya te wszystkie slo\\ra zachowywa.ła 
stósując w sercu sw·ojem., I wrócili się Pasterze 
wyslawiają.c i chwaląc Boga ze '\vszystkiegQ c.o 
. słyszeli i 'Widziełi 1 jako im powiedziano jest. 

Pmkzas trzeciej Mszy ~więtej. 

Lekcya. _lyd. l. 1-12. 
!Wzmakie i wielą sposobów mówiwszy da

-wno Bóg oicmn przez Proroki, noostatek tych 
tłn1 mó\vił do nas przez Syna, którego po-stanto~ 
'1\dł dziedzicem wszystkiego~ przez którego u
ozyuU i włeki; który gdyż jest jasnością chwaly 
i wyra:uniem ist.nośd jego, a nosząc wszystko 
sro:wem mocy sw'Cj, spra\viwszy oczyszczenie 
grz.echów, siedzi na prawicy Majestatu na \\'Y

ooko:ściach; ten1 zacniejszym zosta"\vszy nad 
Anioły, im ·ostobHwsze nad nie imię odziedziczył. 
Bo któremuż kiedyś z Ani{)lów rzekł: Synem 
m.oim jesteś Ty, jam ciebie dziś urodził? l za
się: j;a mu będę Ojcem, a on mnie będZie Sy
nem·? A gdy zasię wprowadza pierworod.nego 
n.a okrąg zien1i, mów·i : a ni och si~ mu klaniaJą 
wszyscy Aniokrwie Boży! A do Anio~Ó\V nr6-
\vi: który cz.yrń Ani-ołami swymi. duchy, a słu
gami swymi plomie-ń ognia. A do Syna: S t()'" 
lica t\v·uja Boże na wiek wieku, laska prawości, 
laska królestwa twego. Urniłowaleś sprawie
dJiWiość, a nienawidziłeś nie'!)rawość; dla tegoż 
pomazał cię Boże, Bóg t\vój, o1eilriem radości, 
nad uczcstniki tw·oje. l: Tyś P<rnie na początku 
ngrunrotwaf zieniię, a dzieła rąk twoich są nie
bk}sa. One poginą, a ty tnvać będziesz, a 'vszy~ 
stkie jako szata zwietTzeją, a jako odzienie zmie
nisz jej odmienią się; ale Ty tenżeś jest, i lata 
t\VIOie nie ustają. 

Ewangelia. Jan I. 1-14. 
Na początku bylo Słowo, a StiO\VO byl·o u 

Baga, ai Bogiem było SlO'\vo. To było na po,_ 
czątku u B{.ll{a. Wszystko się p-rzez nie stało: 
a bez niego nic się nie stalo1 co się stało. W 
nim był żywo-t, a ŻY\Vot byl światłością ludzi; 
a świaUo.ść w ciemnościach świeci, a ciemno
ści iei nie ogarnęły. Byf czlo\viek postany od 
Boga, któremu było imię Jan. Ten przyszedł 
na świadectwo, aby ctał św-iadectw:o o świaUo-

4:.1:0 

ści, al?,y przezeń wuyscy wierzyli. Nie był on 
światł9.ścią, ale iżby świadectw() dal o światkl-
śd. Była światłość prawdziwa., któ.ra oświeca 
wszeJkiego człowieka na ten świat przychodzą
cego~ Na świecie był, a świat jest uczynion 
p·rzezeń, a świat go nie poznat Przyszedł do 
wlasrnośd, a swoi go nie przyjęli.. A ilekolwiek 
kh przyjęli go-, dał im moc, aby 
się stali Synami Bożymi, tym którzy 
wierzą w Imię jego. Którzy nie ze krwi, 
ani z ~~łi dala, ani z woli mcęża, ale z Boga się 
narodzili. A slo\vo ciałem slę stało, i mieszka
ł-o rniędzy nami (i widzieliśmy ch'\valę jego. 
chwałę jako Jedn'ot'Cdronego od Ojca) pelne la
ski' prawdy. 

Kazani e. 
A SlDW<)i Cialem się stało. Co nie· tak sie 

n11t roZ'urnieć, jakby Syn Boski same tylko n1iał 
wziąć na siebie ludzkie c.ia1o, lecz ciało z dusz.ą 
złączone, to jest caią naturę ludzką złączył z 
o.sobą swoją Boską, tak dalece, że w jedności 
tej osoby Boskiej d\vie Jest w nhn natur: Boska 
r ludzka. I dla· tej Boskiej osoby zfącronej- z 
czowieczeństwem, czlowiek Cłtrystus jest Bo
giem, iź nie ma w' sobie stworzonej osoby, ale 
Boską tylko. Ztąd uważaj, co to Bóg ludzkiej 
Ś\lliadczy natu-rze, Syn Boski -od wieków. bez 
IJOczątku, rodzi się z prz.ed\.viccznego Ojca, 
w.spóJistny jemu, jednoż ma z ni·m Bóstwo. I 
dla te-go Bóg njeograniczony, nieskończony, nie.~ 
zmjerz.ony, wieczny, nieśmiertelny, wszechmo
cny, Ś\viaHość niestworzona, a tu mizerną wziął 
na się natury naszej lepiankę. I któż się na· t<> 
nie zdumi, kiedyby monarcha calego Ś\vłata 
\vz.iął sobie za przyjaciółkę doeywtotnią }ednę 
najmizerniejszą i prostacką dziewczynę, a we 
wszystkie1n uczynitby ją SrObie. rÓ\l/llą? Caly 
świat dziwowałby się takiemu małżer1stwu, do
broci ·Owego mDnarchy i szczęściu tak wielkie
mu onej dziewczyny. - Wietkie to zd'a się bać 
wyrażenie złączenia się Syna Bo-skiego z ludz
ką natu-rą, ale ani cieniu nie podało, bo Syn Bo
ski nieskof1c~onej jasności. nieskmkzonej god
ności, człowieka, który jest przepaścią podłaści, 
wziął w nierozdzielny nigdy zfączenie, tak że 
człowiek dla tego złączenia stal się Bogiem, a 
Bóg czf,<Ywiekiem. O niepojęta ku naturze lud·z
kiej Pana Boga miłości! O' niezmierzona wszy
stkich ·nas szczęśliwości, że Boga Majestatu ne
skot1czonego bratem naszym mamy, i nad sa
mych Ani,o.fów wyższy honor. trzymamy. 

Sp·as-ób narodzenia Syna Boskiego wielebna 
Katarzyna 'Emmerk.h tak opowiada: Skoro 
Panna naiś,więtsza z Józefem świętym przyszli 
z Nazaret do Betleem miasta na uniwersalny od 
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W:O., PJ'Zytwferdza stryczek do ga1ęZi1 podtzas 
gdy drwaj inni pod1wszą chłopca i czekają tylko 
na znak aby go· powiesić. Ale ,oficer rozmyśfil 
s.ię na noW'O i za\ViQlal: 

-..:. Szkoda tego powrozu dla tego nicponia, 
utopmy go lepiej! 

Znó\11 \viec powleczono biedaka d{) pohlis
ldegn sta\vu, któt·y zamarzł kirka dni tenlU. Ofi
cer, który wt prz:edfliZanlu męczarni' dziecka 
znajdowa.ł rozkosz piekclną, t'10zkaza1 g()l roze
brać j zanurzyć aź po szyję w \ViOdzie. (Jeden 
z wlnierzy wyrąbał poprzednkl otvvór w• 1{)
dzie). 

Gdy rozkaz ten spełniono, zbliżył się ofi-cer 
do chl,opca, któremu glowa ponad lód wystawa
ła, i uśmiechając się szataltslro, zawolał: 

- I cóż, uparty hultaju, · czy i teraz nie 
przeżegnasz się; jak to nasz car nakazuje? Lecz 
chłopiec nic nie odpowiedział; wzniósl tylko o
czy ku niebu i dobywając ostatnich sit, chciał 
zrobić znak -krzyża świętego według fom1y fa. 
citłski.ei. Ofi-cer chciał \vlaśnie zakląć straszH~ 
wr"e, gdy wtem lód pod jego· no:gam1 zatrze .. 
szczał, załamał się i nwrderca utonął pod lodem 
i zginął n-ędznie \V głębiach sta'\Vll a młodziuch
ny męcze1mik poszedł do nieba po palmę zwyp 
ci~stwa. 

· Książki do nabożeństwa. 
a) Wielkie kstąiki : 
Księdza biskupa Dunina 

i~ika do nabożeństwa. Wydanie dla mężczyzn i 
11łewiast osobno. Oprawa skórzana z okuciem i zam
kiem. zloty brzeg.. cena 5,00 mr. z prze-s. 5~50 mr. 
Oprawa w skórkę 1loty brzeg 3,00 mr. z przes. 
3,30 m.r. 

\Vłanek Alarył 
Op.rawa 5. Skóra. wyciski, zloty brzeg i okucie 

:ena 3,00 z przes. 3,30 mr .• oprawa 7 skóra WYCiski, 
Jkladka p.rasowana, brzeg zlecony, zamę,czck. cena 
3,00 mr. z prz-es. 3,.30 mr. Oprawa 9 z hnitacyą kośc.i, 
l·ameczek, kolor bialy lub kolorowy, cena 3,20 z 
nrzes. 3.50 mr. Oprawa łO. Skóra miękka. gustowne 
wyciski., brzeg zlocony, okrągle narożniki. cena 4,20 
mr. z przes. 4,50 mr. Oprawa 12. Skóra. gladka, ~ro ~ 
downe wyciski, okladka skośno zdęta. brzeg zloty, 
!ameczek. ce-na 5~00 z przez 5,30 mr. 

Jezus, Marya • .lózet 
Oprawa 11. Skóra szagrynowo podwatowana, 

wyciski. brzeg zloty, cena 4.30 mr. z przes. 4.60 mr. 
. Pobożny katolik. . 

Oprawa lZa. Skóra eleg. brzer.i ścięte, na
roi.nik, ozdoby piękne. z.ameczek, cena 6,00 z vnes. 
5.30 mr. 

b) Sredniej wielkoś~i książki. 
Książka misyJna 

.J,20 mr. z przes. Z.40 fen., 
Óoże b~di miłościw. 

Opr. 5. Skóra szagrynowa~ grzbiet i brzeg zlo
;one. OkladK:a skośno ścięta~ pochewka. Cena z.oo 

.J. przes.. 2,20 mr. 

. - .Opr. 7 . . S.k0rka siaiq:Y~O.'Y~· t . ~-~~~\f..iJVl ~lj~ 
mi 1 brzeg U.Oc.one, -nkuct:e ' zame~.ttJ\. ft.Che~Wka. 
Cena 2.50 z p rus. 2S6 tnr. . 

Opr. 7a. Skórka szagryuow.a, trie.tk.a~ »~~-'-f~-~·~ 
vr.ane, tytul. krzyżyk i bru.e zttlc~lle. Jocłłewfca. Ce-

·•a 2,10: z przes. 2~ mr. . _ 
Opr. t(t Skórka, miekf<a, p6dwate-wi\lla, irz.et 

- docony~ Cenill 2,2f) z pnes. 2,40 mr. . ... 
Opr. U. Skórka podwatowana, tnf~k'ka .. -ci.EtuM 

l zlote wycisld w na.Jrozmaitseycb '\Y7~.rmlł., .fnz.u· 
docony, zame.czek, p-ochewka. Cen-a 2-.fi.tł .z prn.s. 
'3,80 mr. 

Opr. 14. Skórka szagryHowa, brze~ z[0C3.1ty. 
;ena 5,00 z przes. 5.20 m•·· 

Opr. 15. Skórka k'Ozlaw~ brze~ zlo-coo.:v.. :tame- · 
;zek. Cena 5,70 z przes. 590 mr. 
- Opr. 18a. Olda(lka ftladka, s.kośiiD ściJ;ta, sR.~r~ 
JZa)(ryncwa, br~g zlocony, pię.kńie WY·klad'.aJ.Ja. ·CIDłJł 
7.._00 z przes. 7,2tl mr • 

Zdr-owaś Marya. 
Opr. 5. Pi-ekna skórka. zamec.~e-k, 2..5.0 mr. z 

)czes. 2,70 mr. Opr. 10. SkOra n1łękk~ &r_teł zt~c-~·
'(V, cena 3,40 z prz·es. 3.60 m.r. mr-. 

Anlol Stróż. 
Opr. 5, skórłi:a, ?AUTleczek, cer1.a 2.M t:t ·~~· _2,.7-& 

:nr. Opr. 12. czarna skóra, zameczek. :).IJC~IIf.e ~., 
!iski, cena 4.20 z przes. 4,~ mr. 

Módlmy słę. . 
Oprawa 5. Plótno, wyciski, tytuł i brze~ zl~s 

·on}' pochewka. Cena 1.00 z przes. J,Je nn. 
" Opr. 9. Skórka sżagrynowa, wyciski, fyfuł ... .il 
brzeg zlocony, okucie i xameezek futerat CeRa 1,/_~ 
t przes. 1.80 mr. . _ . 

Opr. 14. Skórka szagrynowa, ~jętka tue pr.;ase~ 
'\' ;ma, tytul i brzeg zloty. Cena 1,50 z przes . .l,® _m. 

Poboine modły. 
Opr. 5. Okladka plócienna, wydski i brze-g zJt ... 

;one. Cena 90 fen. z przes. 1,00 mr. 
· Opr. 9. Skórka szagryoowa, wyciski zlot(JR.c, 

~ kucie i zameczek. Cena 1,60 z P.ftes. 1.7.0 mr. 
Opr. 10.. Skórka szagrynowa, miekka. zlote ."·y-

~iski. Cena 1,60 z prz.es. 1,70 mr. . . 
Opr. 11. Skórka mitkka, zlote wycJSkl, z.ame~ 

· :.te.k, futeral. Cena 2,00 z prz-es. 2,10 mr. . 
· Opr. 14. Skórl<a giętka, nie prasow.a.n~. tyt.ul 1 

brze-g il:locony. Cena 1,40 z przes .. 1,59 _mr. . 
Opr. 16. Okladka gladka, S'kosno scH~:!a, . z praw

hiwej skórki kozl.owc_i, brzeg zlocony. Cetta 'ł.OO r. 
orzes. 4,20 mr. . , 

Opr. 17b. Okładka dadł<a, skorka k.ozlo~'it, 
brz-eg zlocony, piękne wyldady, Cena 6,UO zprzcs. 
6.20 mr. 

e) Małe książki. 
Bóg z tobą. 

Opr. no. w plótno .. cena 50 fen. t pr.z.es: 55 Jg~. 
Jpr. 4a. skóra. srietka n-klad.ka, gustowlł<! "~'Ye~~~-~ .. 
.ena J.2D mr. z f}rzcs. 1,.30 mr. OiJT. ł6, skónł ~re....
·, ... oknutle na roinHd. ecm l.OO z prze s. i. Hl: rl~t ~. 
14. skóra gladka, podwatowana. okr.ągle nar-eź:ntl\ł, 
zamoęzek. cena 3,20 z prz.es. 3,30 mr. 

Chwał.a Bogu. 
Opr. 4a skóra, ołuągla giętka, brzet złotY. c_e}Ja. 

].80 mr. z przes. 2,00 mr. Opr. 16, skó-ra dadk.a? pod· 
watowaną. okrągle tlarożuiki, brze~ zlocon-y ~ frze-dt 
agato\.vych kołorąch, cena 4~10 mr. z p-rr.es. 4,30 tnr. 
Opr. 17J pi-c;kna s-kórk.a z zameczkiem. cena 3~~ mr., 
z t>rzes. 4,10 mr. Opr. 21, skóra g.ladka młekka. brZ·Ci 
zloty, cena 3,70 z prze-s. 3.90 mr. 
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\,v.i,ę/tsp1. ':0 ,Ś\\'i~c::ł_e przep~dz.>One f,, -angehsta po
ch\V~~}~ w AJ1nie, rlro,r'Oldni, i darem proroct\va 
'f-'YU~iT~G:za. Doskonalszy zatem jest ten stan 
n{zJ.'i rnafzel!St\V·o: WdQ\Va bowie1n, zwołiliWSZY 
si~ z więzów świlł~:owych, całą istotą może sJu
zvc ,zb~widel-o\vi. By wytrwać w stanie ta
kin11 pnb.ozna wdo,va powinna pDstarni żyde 
s®.łe 'Słodz-Ie, dziet1 i noc trwać na modlitwie_, 
rfie ·'\\rychotlzic z kościota oraz pouczać tych, 
kttll'.ZY p:ragna poznać drogę do nieba! Takie 
tł:ZkJ>t c-zynią z wd{.rwy wierną stużebnic.ę Pa6-
s"fu\., kt-óra }ednemu tylko, m jest Bogu samemu 
s{uzsH W.te-dy tylko Bóg daje szcze~ól
ułeJ.Sze swiatłu, ź.e z Nim rOZI11.a\Viają i o-dell 
l:::t.er~~~ nauki, by ie udzielać innym Ta też o
nełte g-odziny nadszedłszy, wyznawała Panu i 
łltl\V1ada.ła o Nim wszystkim, którzy -oczekhvali 
h~kuple.nta Izraelskiego. 

Oboi< szcz-ęścia wdowy. odnalezionego w 
P:.iuu, stawia nam Ewangelia Ś"\\ ' . i \VZDr ci
dJ-etX)., ukrytego życia matżonl<ó\\, Qraz szczę
śc:i-c r.odzinnei<J \V ko(ICOWy-eh S~O\Vach: A gdy 
wykan~łi wszystko wediu~ zakonu. Pański~o. 
wró'dlł do Oał-elilei, do Nazaret miasta swegu. 

Szcz~śUwi~ .zaiste, są ci, którzy na wzór 
tyc.h ś ~i~tych małtonkó\\ , J (1zei-a i 1\Uryi, pę
tl;z~ iycie ukryte 1 Jeśli \\ ychcd.zą otti ze swc
u;o łl-omtl, to nie w celach .św iato\\-)'~h . lecz dla 
łio.])efniania prze-pi 6w reli~ijnych. Słodko im 
\V Pann ptynC!l dni przy cnocie i pracy, bo oni 
()d::sunąwszy się od zamteszek Ś\.\ iatowych, są 
jakby w bezpiecznym ukryciu " czasie burzy, 
buczącej nad ich glowami. ze\\ s~~td podniecanej 
\ddrrem namiętności. 

Na dodatek tego szczęścia, ś wiety Józef i 
~óiriświętsza Parma Marya mieli te pociechę. że 
cii.iecię rosfil i umacniało s.ię. pełne mądrośd -
pad i.cb oczyma, - a łaska Boża była w Niem. 
Na ta}Q poch\Yalę zasługiwal Zbawiciel od sa
meg-o dz.iecif1stwa swego! A dzisiaj, czy wiele 
mo2emy znaleźć dzieci, któreby na nią zasJugi
\\·at:v? Czy \dele jest takich, o których by 'p-o
wiedzieć m<lzna, że są pełne m<tdrcś-ci, a ·laska 
Boża jest z nimi? Te wysokie za
lety1 które są ozdab4 dziatek, są dziś 
tHa\vie całkiem wygładzone z pośród nich, bo 
i tu zepsucie szerzy się z szybkością zarazy! 

Rndzice chrześcianscy! wszakże wy kocha
de wasze dziatki! nie pragniecie ich zguby t 
lecz przeciwnie wzrostu i szczęścia! Czuw-a;i
cież ·więc nad niemi, bud11jcie ich sw-ym PTZY
kadem, pouczajcie, pr{Jwadźcie db Boga, strzeż
de, by nie utracili skarbu niewinności na 
Chrtcie Ś\viętym pozyskanego. a wic-dy i łaska 
Boża będzie l nierni - i mądr-ość Boża ich na
pe~nL 

Jeśli nam ciężka zadosy~ uczynić obowiąz-

kom stanu. spieszmy )ak Symeou i Anna do 
świątyni, przylinUrny do serc naszych Dz-iec.ię
J ezusa, -- a tym sposobem z.apew•nim_y sobie 
Jeg-o pomoc, bo ono przyszło na powstanie Wic~ 
Lu z niemocy s~abości lud.z.i.Of!l w·łaśchveL 
Amen. 

r 

Smierć niewinnego i śmierć zabHj. y. 
\V zimie 1867 rokit kHku żonierzy szyzm:a.

tyk6\v, spotka-to n-1ałego pastuszka ł<atolika, któ
ry zbie-rał drzc\vo- w lesie. Otoczyli go dokofa 
i pytali -~aklei j-est religii? 

- Jestem katolikiem - o-dpowi-edzia~ śmia
ł-o ch1o-piec i bez wahania. Ż-ołnierze p-ra-\\ · o~a
\VHi żądali aby się prz-eżegnaJ na kh spo-sób, 
to jest dotkną wszy ręką cz·o-la i piersi, przyłożył 
lą ua.jprzód do pra\vego ramieoia1 a tmtem do 
lewego,., podczas gdy \\ taci(lskim obrządku <.\.o
tyka si-ę ręk~ pierwej le\\'e.go, a potem pra'\vego 
ramienia. Ta różnica w formie robienia znaku 
krzyża Ś\Y., }e.st jedną z zewnętrznych oznak, 
odróżniaiących obrządek grecki od IacińsklegQ; 
moskale zaś choć odszczepieli.cy od prawdzi\\'e
~ KościO-ła katolickiego, trzymają się w ogóle 
~rcckiego obrządku~ tego który przed odsu~p
srwem mieli, z niektórcmi zmianami. Mały p-a
stuszek wzbrania s i ę stanowczo zadosyć uczy
nić ich żo.1daniu. i żegnał się \Vciąż. \vedług formy 
facii1skiej. Rozdrażniony tym niespodziewanym 
uporem chl-opca, g1·oz.it mu dowódca oddziału. 
że go w razie uporu każe rozstrzelać. Straszr1a 
ta pogróżka nie zrobiła pożądanego wrażenia 
na dziecku. 

Przy-v\iąza.no więc biednego ch~opczynę do 
drzewa, a żo-łnierze usta\\ili się w szeregu, aby 
6'0 rozstrzelać. Blady, ale pełen nadnaturalnc
~o męzt" a, spogl~dał młody męczennik za wia
rę z niezad1wianym srx:>koiern na swych drę
czycieH i modlił się po cichu. Te-dy nficer roz
kaz-ał żolnierzom spuścić karabiny, zbliżyl się do 
chiopca r odezwal s i ę szydersko: 

- Psie p.odty! nie jesteś godnym pro~ hu 
i kul, które moi żołnierze mieli \\ łaśnie na cico·.c 
zmamo·wać. 

Potem kazał odwiązać chłopca i ·powie
dzia-ł: 

-- Każę de powiesić, jeżeli s :ę nie przesta
niesz buntO'\\'ać przeciw cesarzowi i prawosta
\\ nemn kościołowi. 

Dzikie żoldactwo szyzmatyckie, powloklo 
tedy chłopca do wielkiego dębu: zarzucono mu 
na szyję stryczek i ź<tdano po kilka razy, aby 
s ię tak jak oni chcą przeżegnał. Młodziuchny 
męcze'Jl·nik nie odpowiedział nrc na to, lecz tylko 
potrząsał wciąż gtową na znak, że ich nie usłu· 
cha. Teraz wychod-zi jeden z i. łdakó\\~ na drze-

cesar~a rzymskiego nakazany pop-is, nie cheicH 
ich nigdzie anL W1 mieście, ani na przedmieściu, 
dla wielkiego mnóstwa ludzi, przyjąć d:o gospo
dy, \\<ięc aż za miasto, do pustej jaskini \V skale 
do której pod'cza~ bydło pasterze zaganiali, 
przyszli po zachodzie słońca, \V sobotę. Tam 
czuJąc Panna najświętsza nastepujące o pólnący 
w niedzielę Chrystusa narodzenie,_ prosi-la Jó,.. 
z-efa świętego, aby poszedl na spo-czynek ńo-cny, 
żeby ona czas Ó\\~'" na bogom,yślno-śd trawila. 
Uc-zynił Jó-zef św., o co Panna najś-w'iętsza pro
siła, dla czego w ż1obie posławszy, sam dO' o
sobnej komórki usunąwszy się, na modlitwę 
];;J-ęknął, i nie wp·rzód wyszedl, aż go Panna za
wolała do siebie, i takić byl sen święty Pa
tryarchy świętego .~ W tymże czasie Panna 
najświętsza \V zachwycenie wzięta: w nim przez 
jasne widzenie, wyżej niż Aniołowie, widziała 
Bóstwo Syna. swego. Z oczu i z twarzy świet· 
ne zaczęła wypuszczać promienie, klęczącl a 
ręce na krzyż trzymając na piersiach, wszystką 
t\\'ar~ \V niebo \\~fep~ona byfa. Potem cala w 
górę uniesiona, o·tccwna była jusnem światłem, 
p-rzed którem lampki jaskini zbladty. \Vtem jed
norodzony Syn Boski i jej oraz, jako p:romieft 
słoneczny przez czy-sty kryszrat przecbod7..ący, 
a nic go nie naruszywszy, w-yniknął c-udownym 
sposobem i pokazał się \\. ludzkiero ciele, złożo
ny na ie:i białej szacie na zlemię splywaJącej. 
NaJś"\\ iętsza Patma l}atrz4c na niego w zachwy
ceniu, o-ddała mu cześć Boską, a Aniolowie w 
ludzkiej postaci przed nim na twarzy feżełL 
\Vtedy to ją Pan Jezus pieni6w Salomonowych 
slowy niejako pO\\·ital: O toś Ty p{ękna przy
jaciólko moja. otóś Ty piękna. a oczy Twoie g·o~ 
lębicze. Na od\vrót Panna najŚ\viętsza do Chry
stusa: Otoś Ty piękny, Oblubieltcze mój u1m
chany. Oidcc przedwieczny jakoby wyrzekl 
slo"\\ a: Ten Jest Syn mój ukochany, \.V którym 
upodobatern sobie. - O dusz-o moja! i nie rQZ

p1ynieszże się od radości i wesela. gdy to dzi
wne i najś\\iętsze Syna Boskiego · uważasz na
rodzenie? Raduj s.ię, raduJ duszo, wyskakl1i 
serce do Jezusa Boga i brata już Twego, które
go nieskoilczone pragn(}ly wieki, An~olowie do 
niego tęsknili, Ś\.\ ięte dusze Patryarchó\\r i Pro
rokó\1.' wzdychały. Oto ty masz, oto oczyma 
rozumneroi \\idzisz, czego się -oni spodziewali. 

Potem Panna najświętsza na S\\-oje paniei'J
skie ręce Syna swego wzięta. \Vziąwszy, do 
serca przytulając, tak do niego mówiła: Naj
słodsza miłości mojej duszo 1 już pożądanej g0-
dziny na Ś\\iat przyszedleś. Wynikajże slońce 

spra\\;edliwości., a ciemności grzechu i śmierci 
odtąd nieszczęśliwe wyruguj. Odkup dusze 
prawdziwyeh slug Twoich. Zaraz też wziąw
szy go na ręce1 Ojcu przedwiecznemu ofiaro\v·a .. 

la 'Fana J e.zusa, naislotlszemł usty cat\ł"'a:la, 
karmUa i ogrz-ewała. 

Ty duszo gdy to uważasz, nieiodną b~c 
Boskiego cał<YWać Dzieciątk~ z Ohiubieni~ nie
bieską na słodkie da rtiegQ zdobyw·aj się_ afekty: 
ktoby mi to dal najsłodszy Jezu ssący made .. 
rzyńskie piersi, aby Cię znaJazi i z niebi~~ 
ucarowa.l slodyceą. Q naJśliczniejsze Dzled:ą
tko., wielki Boże, jakeś zszczu p-ła1 w szczup
łych utaj-ony czlonkach, abyś z nami malY'Jl11 i 
lichymi .przesta \Val. I któż Cię ,.nadobne d'tk
ciątklO kochać nie będzie, gdy w tak kochan-ei i 
pi-eszczonej, a: nie strasznej do przystępu poka
zujesz się nam postaci ? Wszystka posta:w~ 
Twoja do kochania Ci-ebie wabi, boś naiśiiczniei
szy ze wszystkich synów Adamowyc-h, boś la
skawiusieńki, wdzięczny i miły, 1 już nic jaku 
Bóg, ale jako najslodszy nasz braci-szek z nami 
się ba\\isz. O rozkosze najsłodsze! o uciecbv 
niebieskie! nłechże się 1T110je wszystko z milo-~ 
ści TwojeJ rozpływa serce. O gdybym Cic: d6 
niego zwabić mógl, a nleeieskiemi uściskal afek
tami! . 

Gdy Panna najświętsza na rece s 'oie"lli.· 
rodzoneg'O wzięła Chrystusa~ Arii-obwie wi®~ 
mle w po-staci młodzieniaszkó-w niebieskich 
wszyscy na hvarz padli i Srn·órcę sw~o w 
dzieciecej postaci serdecznym czcili u-klonem. 
\'v'tern Józefa Ś\\.-iętego, na modlit e dbtąd zo .. 
stającego wszystko w duszy wdżą.<;ego, przy. 
wolaa Panna. On zaraz przy-szedłszy, wid7ąC 
na rekach Panny nowonarodzonego Zba-wiciei"l 
upadł na ziemię twarzą, i~, słodyczy niebieskiej 
oraz we łzach radości, najuniżeitszy jako Bo-,.cu 
oddał pok lon. 

Widzisz to myślą o duszo moja, i czemuz 
uie rozply:wasz się od radości? czemu od wesela 
ne zalewasz lzami ? O błogosławiona bydlęca 
jas~inio, któraś si~ szczęśliwszą nad niebo stals .. 
b-oś '\\-przód niżelL ludzie Boga w ludzkie-m ciele 
powitała i mieszkanieś mu u siebie dała. () 
ktoby mi dał słodko. twoje ucałować ściany, mJ -
dzy któremi Bóg-Człowiek mieścił sie. O no~y 
nad wszystkie dni w jasnośdach v,ryższych nad 
południe Boga na ziemi widomie oglądało. O 
nocy błogosławiona, któraś nam dzi-e11 pożąda .. 
ny, Jezusa Zbawiciela przyniosła. O nadobne 
Dzieciątko, Jezus ukochany, niech mi się go
dzi upaść na twarz przed Tobą i powitać serde
cznie. Czczę Cię tedy Boga w ludzkiem ciele 
An:ołó\\- ukłonami i afektami. Wejrzyj na mnie 
laskawern okiem Twojem, a bądź miłościw du .. 
szy mojej, blogoslaw łaskawą rączką, a nie otl• 
pychaj ~rzesznika! Amen. 



• 
· Na urocz) stość św. Szczepana. 
Lekcya. Dz. Ap. VI. 8-10 i VII. 54-59. 

W one dni Szczepan pełen łaski i ffi()ICY 
-czynił cuda i znaki wielkie m~ędzy ludtem. I 
·powstali niektórzy z bożnicy, którą zowią Li
bertynów i Cyrenejczykó\v i Aleksandryanów, 

. t tych,, ktńrzy byli z Cylicyi i z Azy~, gadaJąc, 
sre z Szcz.epanein. I rue mogli sprzechvić mą
drości i Ducł1<nvi, który mówiL- A s.tuchając 

'.tego, krajały sie serca ich i zgr.zytaH nań zeba-
·mi A będąc pełen Ducha Ś\vletego, patrząc pil
·nie w niębo, ujrzał chwale Bożą i Jezusa sto
.Jąceg'Q p0 prawicy Boiei. I rzekł : Oto widz t: 
niebiosa otworzone, a s~ człowieczego stoją
cC1ro po prawicy Bożej. A krzyknąwszy głosem 
wielkim, zatultli sobie uszy l rzucili się nań Jed-

- n.omyślnle. A _wyrzuciwszy go z miasta, kamie
nowaH,: a świadkowie składali szaty S\Ve u nóg 
modzieńca, którego zwano Szawłem. I kamie
niowali Szczepana wzywającego a: mówiącego: 
Panie Jezu, prz.yjmdj ducha mojego! A klękną
wszy na kolana zawolal głosem wiełkim, mó
wiąc: Panie, nie poczytaj in~ tego grzechu. O 
to rzekłszy, zasnął \VI Panu. 

Ewans:ełla Mat XXIII. 34--39. 
W on czas mówil Jezus Doktorom i Pary

zeuszom: Oto Ja. posylam do \\ as Proroki i 
Mędrce i Doktory, a z nich zabiJecie i ukrzyżu
jecie,- t z nich ubiczujecie \V bożnicach \vaszych; 
i ·będziecie. prześladować od miasta, aby przs.
szJa na was wszystka krew· spra-wiedliwa, któ
ra rozlaan jest na ziem-i, od krwi Abla sprawie
dliwego, któregoście zabili między Kościolem i 
Ołtarzem·. Zaprawdę powiadam wam, przyjdzie 
to wszystko na ten naród. J cruzalem J eruza
lem! które zabijasz Proroki, i kamienujesz te, 
którzy do ciebie są posłani. Ilekroć chdaletri 
zg~lidzlc syny twoJe, jako kokosz kurczęta 
S:\.\'9h! pod -:skrzydła zgromadza, a nie · chcial'Oś? 
Qto- w~nt zostanie do-rrr wasz pusty.' Alł.Yo-wietn 

·· ; PoWiiłdatu'.wam, nfe ujrzycie mię dotąd, .aż r'ze- ·, 
~ cz~ie: ' Dlo~e:oSlawiotlY, które idzie w imię .Pań-, s·kte !< ; ~ ~ · ~ ; · .· · · · · &. • • • • • • • • -

Na niezielę po ·B{fiym=· .Narodzenin. 
Lekcya. Gałat. IV. 1-7. 

Bracia~ jako dziedzic jest dziecięciem, 1ic 
nie jest różny od sługi. będąc panem wszystkie
go: ale j.est pod opiekuny i sprawcami. az do 
zamierzonego czasu od ojca. , Także i my, gdy
ś!n-Y byli dziećmi, byliśmy . pod elementy świata. 
Le<..'"Z gdy przy$zto wypelnienie czasu,. ze~lal · 
Dóg Syna swego, uczynionego z niewiasty, u:.. 

czynłonego pod zakonem, aby te którzy pod z:a
konem byli, wykupił, żebyśmy przysposobienia 
synowskiego dostali. A iż jesteście synowie, 
zesłał Bóg Ducha Syna swego w serca wasze, 
wolającego.: Abba, Ojcze, A tak już nLe jest 
niewolnikiem, ale synem; a Jeźli synem, tedyć 

· i dziedZicem przez Boga. 

Ewangeł'!_a. J.u~. II. 3J-40. 
Onego czasu Józef i Marya, matka Jezuso

w·a, dzhvowali sie temu, co o nim mówiono. I 
blogoslawił im Symeon, i rzekł do Maryi mat
ki jego: Oto ten polożon jest na upadek i na 
powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu 
sprzeciwiać się bedą. I dusze twą własną prze
niknie mriecz, aby myśli X Wi'ela serc były obJa
wione. I była Anna Prorokini, córka f'anueło
wa, z pokolenia A ser: ta była ba:rdzo podeszła 
w ledech, a siedem lat żyla z mężem swym 
od panieństwa swego. A ta wdową aż do łat 
ośmdzie..'>iftt i czterech, która nie odlchadzała od 
kościoła, postruni i modlitwami słutąc we dnie 
i \V nocy. Ta też onejże godziny nadszedłszy 
wyznawała Panu, i powiadała o nim w·sz.ystkim 
którzy oczekiwali odkupienia~ Izraelskiego. A . 
gdy wykonali \Vszystko według zakonu Pań
skiego, wrócili się do Galilei, do Nazaretu mia
sta swego. A dziede roslo i umacniało się pełne 
mądrości, a łaska Bota była w niem. 

Kazani e. 
W okresie słusznej radości z narodzenia na 

świat Zbawiciela, Kościół święty czyta nam u
stępy ewan·geliczne, opi·sujące d-ziecinne larta Pa
na Jezusa. Kreśląc nam bowiem portret Boga
Dzieciny, ma Kościół Ś\vięty na celu ukazać nam 
\V maleńkiem ciałku ukrytą Boską Wielkość 
Jego, zachecić nas do odda-wania Mu szczegól
niejszej czci i rozbudzić w nas gorącą milość ku 
Niemu. Przypominając nam przytern Jego ubó
st\v;o, cierpienia i upokorzenia, jakierui chciat On 
nam okazać mi~cść sw:oją, chce Kościót święty 
w·lać .w· nas tę naukę, _że · choćby_ największą by ta 
nasza mHość, nigdy Pana._ Jez.usa dostatecznie 
nie jesteśmy ·zdolni umUo\v'ić, a 'zarazem cnota
rni Jego zachęca nas db \YStępo:wania W Jego 
ślady. Do tego zmierza i dzisiejs7a Ew~ngełia 
święta. 

Onego czasu Józef i Marya, Matka Jezuso
wa, dziwowali się temu, co o nim mówiono. 

Dziecię J c zus, pełne mąd-rośd i świętości, 
nie mogło nic powiedzieć lub uczynić takiego, 
coby nie zasługi'wało na pochwałę. To zaś nie 
tylko podzi\V wzbudzało w świętym Józefie · i 
Naj_świętśzej ·p~nnie, lecz i wielkie zadowolenie, 

..... ·:-. 
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Niestety,, nie takie mi są wśzystkie inne dzieci.: 
przynosząc razem z życiem i plamę grzechu 
pierworodne.gQ, podlegają one zl:Ytm sktonn~
ściom, które ich ustawicznie ciągną na· błędną 
drogę. I jeśli religia nie roztoczy nad niemi swej 
czujności, jeśli nie będzie ustawicznie kierowała 
ich czynami, to, zamiast szczęścia, przyniosą one 
straszne udręczenia tym, którym winni są życie . 
Gdy bowiem religia nie kieruje d2iatkami, gdy 
ona nie oświeci ich umysłu i nie rządzi ich ser
cem, wtedy tądze zrnyslowe staJą się ich jedyną 
regułą, które za-zwyczaj wiodą ich na bezdro:ta. 
Dlatego jeśli chcecie, rodzice chrześciańscy, by 
roztropność dziatek waszych chwalono i POdzi
wiano, ·zaszczepiajcie prz.edewszystkiem w ich 
duszy bojaźń Bożą,, oraz milość ku· Bogu i bliź
niemu, które są pod·stawą religii. Na dziatki 
wychowane religijnie splywa bogosławieństw-o 
Boże oraz błogosławieństwo ludzi cnotliwych, 
tak jak na dziecię Jezus Symoonowe. 

I blogosławil im Symeon, i rzekł do ~1.aryi 
Matki Jego: Oto ten polożon jest na upadek i 
na powstanie wielu \V Izraelu i na znak, któremu 
sprzeciw1ac się będą. 

Jak przerażające proroctwo głosi tu Sy
meon! \Vszakże Zbawiciel zstąpi f na ziemię, 
aby zbawić wszystkich ludzi; dla tego Niebo da
lo 1\1u imi~ Jezus, które oznacza Zbawidcla. 
To ~mię miato po wszystkie czasy ludziom ob
wieszczać, że on przyszedł tylko po to, aby 
światu zha\\denie zape\vnić. Tymczasem święty 
starzec gł·osi Maryi, że On polożon na upadek 
wielu w Izraelu. Czyżby Bóg odmienil zamiary 
miłosrerdzia swego względem ludzi? - Nie, Bóg 
nie zmienił swego postanowienia, i Jezus jest 
Zbawicielem dla wszystkich, bo wszystkich zba
wić pragnie, lecz św. starzec pr7.ewiduJe., że 
\Vielka liczba ludzi nie skorzysta z łask, jakie im 
Zbawiciel przynosi, że nie-wdzięcznil sami na 
swoją zgubę obrócą to, co Jezus dla ich uszczę
śliwienia i powstania przyniósł. 

To s potkalo Zydów: ·nie chcieli oni uznać 
Zbawiciela, wzgardzili :Jego sl·odkiem jarzmem, 
- za to dotknęła ich straszna~ kara B~a·, bo w 
ruinę upadł-o .ich ·srawne ~miasto Jerozolima, a .sa
·tni skazani z<)staU na ·rozproszenie po catym 
świecie. Podobnież khra czeka wszystkich 
chrześcian, którzy· naś-ladują Zydów w zaślepie
niu i niewdzięczności! Zadrżyjcie chrześcianie, 

którzy nie znacie Zbawiciel(lJ, którzy Go obra
żacie i opuszczacie! PrzyjdZie czas, kiedy Je
zus upomni się o swe prawa i ciężko skarze 
winnych, sprzeciwiających się Jemu. sprz.eci
wia.iący~h się Jego znakowi, Krzyżowi św. 

Na znak któremu sprzeciwiać· s·ie będą. 
Zbawiciel po wszystkie czasy mial wielu przed· 
wnik6w: sprzedwiali s i~ Jemu Żydzi-, n!ewterni 

... -· .. 

królowie pogańscy, chcący p.rzez prześl;3.d{)wa 
nie, \\- ciągu trzedt wieków trw-ające, wyni· 
sz-:zyL; Jego religi.;, wygładzić z~ Ś\\-iata le~o 
czcicieli. Przed\\ ·ni karni Jego byli ws:.zys,·y he.
retycy, fałszujący Jego naukę. Je.go przec.iw·oi
kami są wszyscy bez.bożnky i tli, ora.z g:rze.szn.: 
życie \VLodący chrześd.anie, którzy Mu. bluźni4 
lub Jego dobrodzieist w nadu;ty·",vają na obrazę 
Jego! Ach, jakże \\ ielkn lk;rJl~ Jest taldch cl.lrzc:~ · 
ścian ! Oni tylko z imJenja są duześdanruni, a 
życie w-iodą pogaf1skie. Dla takich nie na po:
\vstanie lecz na upadek przychodzi ZbawicieL 

J akaź straszna niewdzieczność ze strony 
ludzi niedobrych l \Vsza.ki.e podv..'}'ższenłe ich 
do godości synów Bożych nie przyJdzie łatwo 
Zbawicielowi. Nie tylko Je2'o samego, lecz i 
Matkę Jego przeczystą czeka w tym celu smut
na przyszłość_, jaką Jej zapowiada w duchu pro-
roczym św. Symeon w slowach: i duszę t\.\•ą 
wlasną przeniknie miecz. 

Istotnie, spelnilo się później to proroctwo. 
Najczulsza z matek widziala z czasem swego 
Sy,naczka prześladowanego, ściganego nienaw-j .. 
ścią przez wrogó-w, krzyż na wlasną śmierć na 
Kalwaryę niosąc~! \Vidziala Oó, jako Baran
ka przybitCi'O do krzyża, Jego ręce i uogl prze
bite, slyszala Jego ostatnie slowa,. glosen1 za
mierającynt \vyrzeczone, polecające J~ opiece 
Jana. Czyż wśród tych okrucie{is\ w nie uczu
wala Ona straszne~o miecza? 

Lecz jeśli Marya tak wiele cierpiala wobec 
Jego mę}d, czyż i my nie pQ'\\ innibyśmy boleć 
na widok Jezusa, rozpiętego na krzyżu? l Ach, 
gdybyśmy sobie wspomnidi, że to nasze "rze
chy przykuły Go do krzy-a, że to myś1nry Mu ; 
śm~erć haniebn-ą zadali, czyż nic powinienby 
\Vówczas tenże miecz, który serce Maryl prze
szył, i naszeg.o do głębi P-rzeniknąć? ł Rzućmy 
się do stóp krzyża, jak 1\1arya, osobliwie .~iedy, 
gdy n.as prześladują i dręczą nasi· nlepr2:v1acicle .. . :· 
podiiela.Jmy Jej boleść i Jej staQ.ość ;~ w ::czasie ,,. 

·ucisków takich myśli z wielu serc · są o~ja\\'iane:'"" · 
· Jedni dowodzą bowiem, ' że odl}.i eglL~~od ,_Zba\\-'1 ~ .• 

·Cieła, a drudzy, że Go , t1ade\\."SZyStko,~: k~chaJą r -

gdy dlań wszystko znoszą -i cierpią. '· d • . ·< 

Tak, zaiste, kochala Boga Anna, p~rok~i. · 
córka Panuelowa, z pokolenia Ąser, . której nam 
Wtizerunek nakreślił Ewangelista Pat1ski w na
stępnych slowach: ta by la podeszła w lecle-ch 
a siedm lat żyła z mężem swym od 
panieństwa swego. A ta wdową aź do lat ośm
dzresi ąt i czterech . która nic odchadza-ł'a z ko
ścioJa pc>stami i modlit\vami slużąc we dnk i 
w nocy. Czyż ·moi~ być piękniejszy ·w'Zór cno,-
tliwej chrześcianki '? Czyż wdO"'ń"Y chrześd- : 
jańskie nie maJą tu żyv.tego obrazu do naślado
wania cnót ich stanowi właściwych? WQ.o-



łlłAZ/ .. ,V ............ e pismo Indowe dla Polak6w na obczyźnie, poświęcone sprawom narodowym, politycznym i zarobko\vym. 

ctuhl••nl• & WYht.tki&m dni poś·wi-.teus:ych 
, 11d:atrJttJ,m relhdJnym p. t.: • .Nauka Katolicka" z ty-

cznym p, t. •• Oios Kórników ł batni
plsemkiam Uterackl«m p. t. .. Zwt.rcładlo11 • 

1111111,,.,,,. kwartalna •·• poczcie l u listowych wynosi 
ten.. a z odnoazenlem do domu l mr. ł3 fen. 
Polald.. zaplaany Jest w cennika pot.d~nvym 
pod znakłem .. ł polniach11 ur. 128. 

Módl się pracuj! 

Za inseraty placi się 7:a mieis e rz<\dka dr<,bneS!;o druku 
15 fen., a za ogloszenia zamieszcwne przed inseratami 
4 Ofen. Kto często o~lasza. otrzyma odpowiedni opust 
czyli rabat. Za tłomaczenie z obcych języków na pol
ski nic się nie placi. - Listy do redakcyi, Drukarni 
i Księgarni należy op!acić i podać w nich doklad.ny 
adres piszące~o. Rekopisów się nie zwraca. Nazwtsk 
korespondentów bez ich upoważnienia nie wskazuje si~. 

Sochum (Westfalia), wtorek, 29-go grudni 13 
Hedakcya., Drukarnia i Księgarnia znajduj l\ się przy ulicy Maltheserstra.!:'se nr. 17. - Ad re~: ·~"7iarm; Polski'', Bochlnn. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
czytaó i pisać po polsku l Nie 

Polakiem, kto potomstwu swemu 
sio pozwolił 

Na,ty~hmiast 
trzeba zapisać 

IARUSA POLSKIEGO 
na 1. kwartał 1904. 

Wiarus Polski 
trzema bezpłatnymi dodatkami, tj.: 

Nauką K.atolicką 
Głosem górników i hutników 

i Zwie re iadłem 
na cały kwartał 

tylko 1 markę 50 fenygów. 
z odnoszeniem oo domu przez. listowego 42 

w;ięcej. 

Ktoby pra~1, abyśmy "Wrarusa P:olskie
posylali ro:dtZicom, krewtnym lub zna~omym 

Polskti, lubo gdzieindziei, ntech nad~le 1,92 
i d:Okladny adres, a gazetę poczcte. prze~ 

. ProsimY uczynić to jak nai,rychle.J, gdyz 
przez późne przeJk.azani'e -gazety powstają niepo
rządki! 

11 " ' l ~~ ·"'~~'/1"/ : ·~Y, l:j ,' -
~ ' t, • • ' ( ·, ' 

z wypadków dnia. 

Zwołanie sejmu pruskiee:o. 
Berli!1ski Lokal-Anz." oooosi, że sejm' pru

. będzie zw~la.ny na dzień 16 stycznia. 

Pius X. a muzyka' kościelna. 
Z .Rzymu donoszą, że wkrótce ogroSZJOml 

· encyklika: papieska dratycząca _ref~rn1Y 
koścelnei. En:cyklLka ma podac dokta-

reguły dla śpiewu kościelneio i. rozporzą-
. OOWrót tegoż do starych melodyt g~egory

anskich. R_cloi1Jlla! w kośdolach włoskich ma 
natychmiast prz.epr1owa<l~oną. 

lQO ty~ęcy marek dla hakatystów· 

"Ostmarkenverein" otrzymał 100 000 ~a
.od wdowy Hansemannowej, która spcln:la 

' lllęża, tajnego radzcy Hansen:a:1ma,, OJCa 
tego przed 3 laty wspóJzalożyclela bractwa 

trzech liter 
l • 

1 Kardynał Rampolia chory· 
O zdri\)Wiu kardynaJlal RamPOlli dochod~ą 

smutne wiadlomości. Ks. kardynal już od druz
~ego czasu czuł się slabym; prócz t~go przed 

1lk~ dniami, wskutek upadku w pokoJU, poHuki 
Sobte r~kę i biodro. 

Dr L · d · d dw·a razy dziennie k · · apPOm o w1e za 
s. kardynała. 

Za poniewieranie żołnierzy. 
Za znęcanie sic; nad żolnierzami \\' prze

sz.lo, 250 przypadkach skazano znowu w Ulm 
podoficera płoni'eró" 1\nappa na rok i 2 mie
siące. więzienia oraz. degradacyę. Knapp nic
tylko katował \V okropny sposób S\\ oich po\1·
w~adnych, ale \V1rmusza·l od nid1 pieniądze. 
Sprawa \ryszla na ia\\ \\ ten spos6b, że pionier 
Sttitz, nie mogąc zni'eś6 dłużej znęcania się nad 
nim, skoczył z okna z drugiego pi"t~tra· w celu 
odebrania S'obie życia. Opowiedzia•J o rem 
przed' śmkrcią. 

Beatyiikacya dziewicy orleańskie!. 

\V dniu Trzech Króli roku przyszfego· oglo
sl publicznie Pius X w sali tmnlQ\\ e i, \Y obecno
ści kard'ynala Feratta i wszystkich wysokich 
dostojnłkó\V· cnoty i zaslngi Joanny d'Arc . .Jest 
tQ, początkiem~ procedury beatyfikacyjnej, ale 
nie jest jeszcze beatyfikacy4 sam<\. Beatyfika
cya nastąpi po uko!Jczeniu procesu kanonh.:zne
go. 

Ostmarkenzulagi". 
W etatcic rzeszy niemieckiej na rok 1904 

przewidziane są, jak wiadomo, dodatki pensyjne, 
t. zw. "OstrnarkenzulagiH dla niższych urzędni
ków pOICztowych i telegraficznych a nadto dla 
podioficeró\V. Dodatki otrzymają tylko d, któ
rzy bez przerwy pięć lat urzędD\\'ali w dziel1li
cach polskich. Na ten cel przeznaczono: dla u
rzędników pocztowych i' telegraficznych 539,100 
marek, a prócz tego 60 000 marek na wycho\\ a
nie dzieci.; dla podoficerów 288,000 marek i 
13 000 marek na wychowanie dzieci~ 

W pruskiej ,izbic poselskiej "Ostmarkenzn
lagi" przeszty gładko, gdlyż tam r.u1d ma ogro
mną większość. Inaczej1 w parlamenc'ie, które
go sklad' jest zupełnie inny. Wiadomo, że cen·
trum, stronnictwo decydujące, oświadczyło się 
przez usta poslaJ Schadlera przeci~\\ lro dodatkom 
pensyjnym. SocyaUści również za niemi gloso·
wać nie będą. To też pisma hakatystyczne wy
rarżai'l! obawę, że parlament odrzuci "Ostmar
kenzulagi" i ni·e po'TOOże urzędnikom pracującym 
w interesie ,,uciśnionej niemczyzny" \V dzielni
cach wschodnich. 

Biedna, 1,uciśniona niemczyzna", którą od 
"zachłanności" polskiej ratować mają nawet -
podloficerowie! 

W "intcre~ic służby". 

Jak donoszą "Dzicnnikowit I(ujawskicmu", 
prze·sied!ono d\vóch urzędników pocztowych, 
pp. l(o\\,. alc\vskiego i Paczkowskiego z Ino\\ ro
cl.awia, do zachodnich nierniec. StaJo się to 
nied~ugo po wyborach do sejmu. 

Hakatyści w dzieln:icach wschodnich. 
To\varzystwo hakatystów liczy \\ KsiG

stwie P.oznańskiem 4545 członków w 62 gru
pach lokalnych, w Prusach Zachodnich 6023 
czlonkó\v w 45 grupach lokalnych, \\ Prusach 
Wschodnich 749 członków, a na Ślqzku 5110; 

Telegramy. 
B e r l~ n. Osoby chcące poświęcić slę pie

lęgnowaniu chorych, mają w przyszłości p.odle
gać egmminowi państwowemu. 

Ksrążę był we 'tV!ie!kiem niebezpieczeństwie , 
gdyż konie się spłoszyły i z ledwością udało się 
je po,vstrzymać. 

P a r y i. Pomiędzy strejkującymi a pollcyą 
przyszlo do starcia. Kilka osób aresztowano. 

Bottrop. Szanowna Rcdakcyo! Jako robo
tnik polski, który stósunki \\r nottropie zna, ie
stem zmusz'm. na \Vywody "Bottroperki" dać 
odpo\\'ied·ź, iż ona jako gazeta, która na go:d1e 
S\\' e m .. za pra\\ 'dę. wolność i prawo" wypisane 
ma i walczyć chce, artykuly zamieszcza, któ
remi dt·ce robotnikó\,. polskich usp-oko·ić, zapo
t1in.a·.i<.łC, iż \V Bottropie już wielu Polaków, (na
turalnie tylko ci "pod1ei~Si", zdaniem "Bottro
perki" należą do "Zjednoczenia zaw oowego 
polskiego", się także rachują za robotnikÓ\\rl i 
''cale na wywody "Bottroperld" się nic zgadza
ją, O\\·szern żądają, aby taki organ jak hottroper
ka i o nich pamiętar, i ich nigdy do socyalistów· 
ni e prz yrÓ\\ nywał. 

Jeżeli \\r Bottropie dzisiaj niejeden Polak 
należy do związków· socyalistycznych, to tenm 
nie ,·dnien nikt inny, jak "Christltcher Gevverk
verein" i \ ·szyscy jego sprzymierz.ef1cy. Do o
\\ ych sprzymierzeńców ,można także ,,Bottro
pcrkę'' zaliczyć. 

Na stosunki jakie dzisiaj w Bottropie istnie
ją, żaden robotnik polski godzić się nie mwe, 
ponieważ on nietylko za socyalistę okrzyczany, 
lecz nawet na kopalni, która jest własnością 
pai'1stwa pracy otrzymać nie może, choci<aż jako 
wolny obywatel paf1stwa pruskiego plad po
datek. Ni'lliejszem zapytuję "Bo-ttroperkę" oraz 
zarząd kopalni "Rheinba'benschachte 1fl/IV co 
jest przyczyną tego?! 

Proszę Polaków z Bottropu, którzy na pra
cę na kopalni są skazani, aby naprzeciwko o
Wym stosunkom energicznie wystąpili, zakła
dając protest na ręce pos!ów polskich. (Wszyst
kich tych, którzy jako Po~acy byli się na owei 
kopalni o pracę spytać, a z tego powodu, że są 
Polakami jej nie otrzymali, prosimy się do re
dakcyi "Wiarusa Polskiego" pod literą A. B. 
nr. 115 zgŁosili). Mylnemi są wywody "Bott
roperki'', że wtdu Polaków z powodu agitacyi 
socyaJistye;znej do ich ohozn \\stępuje, Of\YSZetH 

slę chronią od ni'Ch, ale cóż \\ szystlm· pomoże, 
jeżcli także lO tysięcy P·olakÓ\\ \V Bottropie za
rnieszka:iych, nic otrzyr11a tych mężów, którzy 
ni1by dh.:ą wakzy6 ,,fUr \Vahrhcit, frciheit und 
Redlt" ani sali, aby się módz użalić na krzywdy 
jakie im się pomiędzy tymj mQżumi "sprawie
dliwymi" dzieją? -

Robotnikowi polskiemu tutaj na zachodzie, 
nie pozostaje nic innego, jak fączyć się ~·e \\ łd
sne Z\\ iązki za\Vodowe, składać pieniądze na 
bu <lo\\ ę domó\Y polskich. a \\·tedy zapcw n c 
znajdą się i mężowie, którzy o smsunkach ist
niejLJ.cych pomówi'!. Zaś V{szystkim Rndakom 7 

Bottropu oraz calej okolicy radzę jak najlkzniej 
skladać d~~tki na bndO\\'ę "Domu polskiego", 
a.by ja'k najprędzej w· nim zabrzmiało to staro
pc!skie hasto ,,<.;,zczęść Boże l" 

Tego \Vam 7-yc:;::y jeden z dPihóW' i kreśli 
Oracz. 

M o n a c h i u m. Gdy książę Lud~k wra
cał powozem z polowania z księdem l(alabryi1 

przeieżdżał obok w szalonym pędzie samochód. • 

się 

Z Oberhausen otrzymaliśmy sprostowani·e 
treśd nastGpująccj: l(ozgiasz .. b w wiadomość 



WIARUS PO'LSK1 • 

. przez p. Ma-rc.ina Wśdbskiego z rr'intromi, '·jak•o .... . "· ittni:d korzystne zatrudnienia Pl~Zyjmują tylko 
bym ja by miaJ zamiar założyĆ 18 1istopatta \vc niechętnie. 
frintropie połs·kie to\varzysrwo sccyalist)rctl'le~,·- . ~ ' 4) P.o1acy szybciej si~ bogacą, niż niemcy, 
jest narz.upelniej mylną.. bo takiego zaj11laru 1'll~ .. p-onieważ mniej piJą. PUar1stwo wśród Polaków 
gdy nie miałem, lecz chodziło o załozetl1e' ·iawa- · · zmniejsza się, dzięk~ zabiegom ducho·wieftstwa. 
rzy-s.twa połsko~katolickicgo. .~ '·· t;~: . · ; S) Po!acy podnoszą się, bo tworzą różne m-

lgaacy Kubiak. · styt~~cye, aby o wtasriych silach podrwsić swój 
dobrobyt, kiedy niemcy stoją z zatożon.emi rę
kami, a rząd za nich myśli i dzia~a. 

Polacy w Ameryce. Jak się okazuje ze . 
sprawozdamia. przedstawionego na zjeidzie de- . . \V rz~czy samej dziś każdy ni'emiec czeka, 
'łegatÓ"\\ ' , który si.ę odbył w październiku rb. w a~. mu z ~akJego. rządow~go ~undusz:t· antypol
mieście Wilkes-Bane w· stanie Pensylwanii, . :l\.legD' cos skap.nJe. Pop1eram na kazdyrn kro
:polski Związek narod~vvy, naiwiększa w Star- , ~m przez rząd n~e~l~Y: coraz więcej ni~dol~żn~e
nach Zicdno{;:zonych organizacya polska bra;tniei-: · · ~ą, a P~~acy w· ctęzkte:J walce o byt nabieraJą s1ly 

d k 
. . . . d . . · 1 en.er0'1J · 

pomocy na przypa :e snuerct, pos1a aJąea • SH~~- · -·~~b~·==~=~===~~==~=== 
dzibę swo.ją w Chicago, liczy obecnie .· 36ł313_.1 -
'CZ>Onkó,w, którzy~należą do 5511 t.O\\~arzys~w. r.o.z~- A o rozszerzaniu hakatyzmu 
pro~zm:ych po całych. Stanach ZJ~dnoczon'3-ch,. · \V Pt·nsącb \Vscltoduicłt. 
z\,,1ązeł-< \\i'"~.-płaca rc-d.z-mom cztonkow zntaxtydl,, ~ 

. J pisz;) do Oerma i'"· P r, d t 'l · · 
\Vsparcia pośrniNtnc w sumie 900, 600 ,htiD\ 3001 ': . . '. "• . '' .. , . ~. 1 

: " oupa a C: ?go m~, ze 
dolarów stosownie cJ..o . wysokości skł~~ki\ .. epąstorzy C\\ a.Jg.lehc. tal~ bardzo aglb!Ją qa lZC~Z 
Sprawo;danie kas-o\ve ·\vykazuje, że -;·ma}ą;tek Towar~ysnva. dla kre-so\\' wsc~odmch;. pra~v~e 
Związku wynosi. 224, 666 dol., z czeg{lJ.1rZXPP.dę. · , .:\·:sz~_zle nalezą do zarządu. Ct panow1e znaJą 
135,052 d()L na fnndtrsz rezer"\V'owy.3l,Z'.25 dpL ,, ,. '\.ia:m~ ~ardzo, d.(}b~z~ ostatec.zr:y cel t~go To
ma fund'usz pośmiertny, l 6 701 dol. _n:c;l . fuu<t}u·sz : \\? 1 ."Y~t\\ a. "v\ ze~zh m tygc-~nm p:astot ~wan
<)bPot-ow·v, 36 836 dol. na waność wtasn,e;go .d-e'"' ' _gtellcki R_auch ~ Mtl·~mlY!1a nuat wyklad o rze
mu orga;1izacyi w Chic~·go i, wresz-d~ 4856 dv}.: . k~~1~111 mebe,:plecz~!1 stw~e ze strony polski~j w 
na fundnsz organu Zwlązlnt, tygodruka ,·;.Zg-9- ':S~ a r~ch ~p~ us.ac~ .. . ~ Y_ld~d s. 1adal SJę _z 
da". 'vV p-rzedągu d\vóch lat ostatnich ,.Zw,iązek i·. cz~Z} ch .sło\~' prze-ki ęc~ 1•1 l wo,fama o n?we me 
"\Vypacit 385 220 dol. pośmiertnego; Do orgaui-: . daJąc;; _sH~ przeprqwa~zlc n~taw~· . W"~'Jątko~ve 
zacyi należą mężczyźni i kOibiety.' ',. . · · . odnos~w ?0 nabyJvaniaJ PDSladłoscl Z1em~k1ej. 

Dlaczego upada niemcży.;ina,,-;pa zierni 
· polskiej, ~ ' ' 

Na to• pytanie .odpow1,adam2r.a-d~,aa: ::.-sądu~~.z·ie
'łniaJ1sk'ego w Gdaflsku, zdając sP,ra::vę 0: rozwo- .. 

ju Zv\:ią~u .. a .. l~~Y. ·P. ~?l. skie~o . . ~Wia':f~. o-11 :\\recUug" 
,,Danz. . Nag,t:ł:-1 :· z dma 19 g1 u<;lnta.. ·. . 

1) l ootnik·pol-ski wypiera ni,ernieckiego, bo 
nawet nielilleccy chlebq-dawcy wotą taniego i 
skromne-g~_J;?,l?p,!nika polskiego," !liż, \)ię:\11:fil'J kt9.-~. 
.ry jest drozs'ZY '\ ha,rdziejszy. . ·: , 

, t. • r; ~,; . · · · · · 
2) Polscy kupcy wypierają niemieckt;ch,, J?O-

!nie.waż umiej~ zastoso,wać się do potrze~ i '\VY- ; 

rrragań swo1'Cłi odbiorcÓ\\r i są dla nich 'uslnż-
niejS,i od niemców. ,,:. l .• "" 

1
' ~~' 

f .. f· • • ' 

3) P,olscy . _ rzemieślnicy ~vypiera~ą ~uemle-
cldch p;onie\vaz są skrzętni i przyjmują: najd'ro
bniei~e ·zlec~rda1 zadowatarąc: ·sit{ffi.ktym zy
ski·em podczas kiedy\ nicmjęccy , rzeihieślnicy 
częst;kroć g!'t~eszą brakiem s~r~ę~tr~ś~i a .m.a!e,-

Energ-1czme . trzeba odeprzeć zarzuty przeciwko 
ks. Arcybiskupowr Stablewskiemu. którego ów 

, pastor nazwal inicyatorem p-olskiej agitacyi. ·Nie 
. wzdryg.ajc.t się nawet przed obrażaniem ciężko 
. chorego Dostojn[,ka, który spełnia swój urząd, 
pełen odpowiedzialności, z rzadką wiernosc1ą 

· pasterską, z przedziwtrym taktem i z wielkiem 
zamiłowaniem pokoju (zy\rażmy na. mieszanie się 
władzy świeckiej do spraw czysto kpścielnych). 
- vV katolickieó 'vVarmii ci panowie w inne u
derzają struny. Tu pragną ·na p-ozór, · aby "Po
lakom "nic uszczuplano pra·w obywatelskich", 

:,w naJsłodszych tonach wzywają nientcó\.v-kato
likć)\v, aby przystępowali do Towarzystwa dla 
kresów, \\"Schodnich, wskazując na to, ż.e to To
warzyst'vv·o ·właśnie katoliko.\Vi udzieltlo stypen
d'yum! Dz1wnym sposobem nawet przez gazetę 
katolicką uprawia1 się propagandę na rzecz To-

, warzystwa hakatystów. Ale my \V()l'amy do . 
VI'SZystkich niemców katolikó\\. : Nie ufajcie im! 
Nie możemy zaniechać sluszności i sprawiedli
\y·ości pomimo agitacyi prasy radykalno-pol-

. skiej. Wszelkie popieranie celów TawaTZY-

O. 

. _: N· A _,. Ja racyę. Róża nie jej była. nie rnrala prawa jej 
~ • • 1 

1 
• • , 'f · ;- zrY\vać dla swej przyjemności. 

'~.'v --- ,_..,..~_ r.t.- ·k.·- .,_ ... ~_, - ""· I Kazio by f w swem prawie. Przyszedł do 
PO~vVI ESC 

.i ~ , "' .niej i żarto\vać chciaŁ, a ona mu zrobiła' przy-
l\\ A 'R Y 1 ROD Z I E W I C z'ó..~W .. N,~E: J. s 1 krość. Zanliast się zaśmiać, prawila. moraly. 

Nie dziw, że się obraził. 
(Ciag dalszy.) ,., . ,, ... · Tak myślała, s-chyl·ona nad zmudną robotą, 

Upal 'dnia teg·o panował straszny. ; a t;n;~Ji,ny 1,1znoiona i •samotna. 
rosly na sl:ońcu. Czoto Kostusi, poahylon~. nad, ·. 1 \Vy!nżyla sobie wszystko, znalazła racyę, 
robotą. szldiJo się potem, nie śpiewal~ iak :.Z}VY-:- · .l uspra\viedliwie:Hie, tylko nie znalazla ulgi i ar
kle. Wczoraj ciotka wygderała: ją. PQY'~i~cl~ia-. gumentu na t gorycz, c ojej jak kleszczamil ści
ła, ze jest opiesz.a1ą. Cho'Cizito o malin.y te i\VJ-a- .skala gard'.to i piersi. na nieokreśloną tęsknotę 
śnk. Dzisiaj Jadwisia wydrwi-fa girlandową··: za czemś, czego sama nazwać nie. umiala. 
różyczkę, kMrą sobie wp\ęra w warko-e-z'- ''!!- .. '''"':' Daleki turkot -oznajmił jej odjazd, pal1stwa 

__ Kostu·sia strzela oczkiem _ na p~t~Ą~ do Rudki. Była samą i nikt nie zobaczy, jeśli 
rządcc _ opowiadała przy herbac1e . ··· · pobi-egnie do mamki na parę godzin. Trzy dni 

\ Vuj byt nadąsany. r ·q tl jej nie odwiedzała, może starucha gorze.{ za:pa-
- Niech sobie s t rzela -'- mruknął. ~ .Nikt. cUa, a· w budzie n1kt jej nawet \vody nie poda. 

jej zamążpójścia· nie. broni! Może d'zisiaj dawać - . Kostusia cznła, że tam odzyskalaby t:ów:no-
na żapowiedzi. wagę. Wyprostowała się i zmierzyła {)kiem ro-~ 

feta przez. ramję spojrzała na nieszczęsną botę. · 
różę.. Była zaledwie w· połowie. dokona11ą. Z g·lu- . 

- - Kostusia \Vcale kwiatów nie szanuje - chem stęknięciem schylia się znowu, ota,r1a· pot 
zau\V"ażyla. - Rozporządza się jak własnemi. z cz-ola i z:biera~a dalej pachmtce, purpurowe 

- MaąTT nadzieję, że mnie nic z;f)1ll~.isz do o... jagody. · 
bierania jagód przez najemne ręce --;-}rzel~!ą do-r Vvy-siłkicm w·oli zaczęta myśleć o czern in-
tka kapryś~ie. . L!·~:~ ' tl l,''c L-. :· . nem. 

K.ostus1a u stohka z samowarem p~llfJtefJtaią _ Jutro zno-wu będzie dobre. Ciotka ją po-
się jak zwykle. Odd'ycha1a tylko sz:ybk.o 1. g tę-,. chwali, l(abzia przeprosi, \vuj -odzyska humor, 
boko, a nagle rurnieńce 1 to zr1o\Hl bladość, ' ) Ja'Cl'\visia żartować b~dzre na .temat wspomnief1 · 
zmienia>ły się jej na twa·r%y. Sniadania nie. tknc- z za'b~n\· y, ho, o felę może . się przy teJ okazyi 
la, nic się }ej jeść nie chciało. Dl'ci .·łiitpoznaki Sc\ver -o~świadczy. T>O tylko dzisiaj ·taki dzieli 
ugryzła kawalek chleba. Gorzki\ byt jak p·i<>}un~ · feralny. Wszystko mh1ie! 
zagrzązł' w gardle. ledwie go przetkr1ąć '0dO!a1'a·,; · Go.rycz, uciskająca gardło, ustąpiła nieco. · 
a gorycz niezno-śną ciągle czuta. "COr się , lei Tylko, zamiast swobody i uspokojenia, pDczuła 
stało dzisiaj? Przecież z lud:ź.mi tyttl'i · ·wzrosła, Kostusia, że ją zagryzło w oczach, zapamo. po-d 
znała kh dobrze i zJe hum-ory, kochała ich. Dla powiel\arni. i raptem wielkie, ciche krople za-
czeo ją ta gq.cyc.z: .tak płekła okropnie? . czę.fy jej p-łynąć p-o twarzy. spadając na ręce, · 

Ci·otka · g'd·e.~~ala s!uszn.k:,· '\YUi rnoż.e b);'l n1ę~ , pt.rr-pnr·uwe ia~odry. 
• trów, Jadwi~iw za·wsze żartowafa, a fę1a ;tnj_a- .. To ta goTvcz tak ustępo,,~a·ła od serca. 

stwa dla kresów wschodnich ze stro1w ka . 
ków równa się samobójstwu. 
. . W obe~ t~go ~łus_znie. ża·pytać . moina·: ~ 
lluz -to katoltkoWl memrreck1ch zupelme tak salll .. 
jak hakatyści z Polakami postępują? 0 ~ 

Ziemie polskie. 
't 

Z Prus Zachodnich,· Warmii . i Maz111, '· 
Chełmno. Syn zn~nego profesDra p. li 

'drzejewskiego obchodzil w tych dniach Pr'Ynt a 
cye. Na uroczystość tę ZJgromadzila się pub· li 
czność z Chehnna i okolicy ba:rdw· licznie. 

Sztum. 19-go bm.· ' wieczorem zgorzał ·k 
Piekle dom wtaścidela Paczkowskieg,o. Szk: .;o 
jest pokryta zabezpieczeniem. 

Pełpłin.. \V tych dniach urzędnik katastr~ 1a 
fy wymierzył i wytknął' tu _granice noweg ... 
cmentar7ra, który znaid'Ować się będzie zaraz k 
Bożąmęką m·iędzy _ drogą Kl()nówkowską i D~ 
bińską. Wyznaczono na ten cel cztery mor · 
ale po;czątkowo - r to naJrychłej po żnhva ' 
przyszłegOl roku - w·e]dĄ w użycie tylko pierA~ 
wsze dwa morgi. ' '\ 

OHwa. · Najnowszy spis mieszkmków wy ~;-
kazuje 6106 dusz. ~, , 

' Lec. \V rśndę znaleziono tu . w ieziorz 1r. 
miech, w którftn znajdował się zamordowany l 
obrabowany dmciarz. Aresztowano już pewne 
go człD"'vvieka:, którego posądzano o popełni · 
tei strasz11ej zbrodni. · 

Elbląg. Mistrz m-ularski Weinberg, któ 
to niedawno temu drapnął, pozostawi! 200 ty 

11 

sięcy marek długów. Od panny I(. pożycz~ JJ 
ca!y tejże m-ajątek w i[o-ści 18 tysięcy ma 
któ.ry b.iedaczka ~e;az strac~la~ Panna stawi! ~e 
wnK)s.ek o wsparcw dla ubogich do poiicyi. 

li 

Z Wiei. Ks. Poznańskiegolł 1 

Poznań. Pan d-r. Paniei1ski, fizyk miasl zi 
Poznania z,ostal rniano\\1-any osobnem brewe 
papieskiem kznnandorem orderu Grzegorza św n 
\Vysokie to odznaczenie jest zasłużoną nagrod ICI 

nie tylko za sumienną ].)Tacę lekarską, ale z· ~1 

wielką jego tr·oskliwość synowską, która zdro- '1 

wie Najprzewielebni·epjszego ks. Arcypasterza 1 

podtrzymuje. n 
Wieleń. Ksiądz Antoni Arendt, 

wieleński, zakot'1czyl nagle żywot. Urocłzon1 j1 

w roku 1832, święcenia kap4a1Iskie otrzyma\ 
1862 ri'lm, a p:rohoszczem w Wieleniu był o~ 
roku 1873. Zmarly był pierwszą cfiarą walh1 ~: 
kulturnej. I<. i. p. Y 

Gołańcz. Gospodarz W. Malak nabyl g ~ 

Przerażona Kostusia schylUa się jeszcze n1żei j 

ws.tydzila się słof1ca, ptasząt, lichego -owadu. :J 
A lzy biegły wciąż. K.tóś je \Vidział p-rze · 

ci e i liczy t - Ten sam, co na a li czasu i \V se 1 
cinach wiekói\.v rachuje na ziarnkach piaeskul 
karbuje na ,gwiazdkach ysźystki.e bóle bez glo- ~
su, wszystkie łzy bez lkai1, wszystką krew s~· ~· 
deczną - niemą i ni-ewidzialną... a 

W gęstwiuje malin było cicho. Od dwoił ! . ' l ~l 
dolatywal stłumi·ony ruch roboczy, a w duille· 
nikach slabo Ć\-vierkafo ptastwo, obezwtadnio~ p 

. upatem. Ciem111-a sukienka Kostusi posuwała s1 ,a 
')VZdłuż symetrycznych rzędów, nie L'';tając 
na chwilę. 

11 
Zato.piohai w swych myślach, zmęczo ~ 

lzami i( trudem, nie slyszaa coraz bliższych kr 
ków, nie zauważyła szelestu rozchyłanYcl e 
krzaków. 

Wysoki cief1 zasłoni! jej sło11ce. Podniosl 
Witedy oczy. O krok przed nią stal Sewer.. t~ 

rzerazi?a się, jakby duchar ujrzała, a l ż 
wygląctar zakłopotany. · 

11
; 

Patrzył na· nią miautę, mnąc w ręku czaPk( 
- Przepraszam panią. Powiedziano. mi , ,J" 

paacu. że pmi' może m-nie objaśnić, :kied,y pan· 
stwD Oda-cho.wscy wrócą z Ru<i·ki. · 

Wym'vv:ói1 to nierówno. zacinając się co pan l 

sl6w. r 
Oprzytonmiała nares.czcie i, zamiast odp)' p 

wie'dzi, lal\\~''Olala: 
- To pan nie by l -w I(utice? 
- Nie bylem i nie będę? 
-~ SpQ.dziewano się tam spotkać z pan 

Nie wiem, kiedy wrócą... Prędko zape-wne 
dodaa po chwili. 1 

- Zatem pani pozwoli, że na nich zacze Je 
kam. Upal dzisiejszy nie zachęca .do podróiY·. v1 

Nic nie .o.d'pDwi·edzia .ła, zakłopotana i onte t 
śmiełona o.hcneością, ttrM11Gwą i narzucotłlł 
lą gospodyni. Scwer tdiąl rękawiczki i oc~ 



~arst\\'O \vłaściciela ~isarka w Morakowie, 
. J300 m r. Gospodarz Pisarck nabyt natomiast 
,.morgo'-':e gosp-odarstwo od J akóba Ma laka 
, 6600 m r. Jakób MaJak zaś nabyłua subhaście 
~ podarsh,~o . \Vlaśc:ciela Hartlicha, obejmuią
·9o mórg, za 25 200 marek. 

· Szamotuły . . \Voinica Narcżny z Dulec, ja
·tc z Kazimierza d-o Góry, wp.adf w ciemności 
\\ozem w ró\V pełen ·wDdy i to tak nieszczG-

P, J\1 i ~ że wóz go przykrył. Nikt naturalnie wo
~nia o ratunek nie słyszał i takim sposo-bem 
"eszczęśliWY człowiek żyde postradał. 

ub· Pozttaft. Pomnik kardynala Lcdóchow
,~iego. l inkyatywy arcybiskupa pozna(tskie-

l ,11 i· gnidniet1skiego stm1ąl - jak dcncsiliśmy 
\\ archikatedrze poznM1skiej pomnik kardy- · 

1
aJa Led'óchowskiego. 

tr Napis na pomniku śp. kardynała Ledócho\Y-
e~ kieg\) w katedrze poznaJ1skiej brzmi>: 
z JYi icczysław kardynaJ łialka Ledóchowski. 
~ ,;. 182.? w Górkach, Krółeshvo Polskie 
r' t 1903 \V Rzymie. · 
~c Arcybiskup gnieźi1-ieńsb i poznański 1866-1886. 
ter ;~ stcrz rwjlepszy. Pra-w Kośdoła nieus.traszo-

1)' obrotłca, dla imJenia Chrystus-owego wię
wr icJi. \,Yygnan.lcc \V Rzymie. z \\'Oli Ojca Ś\Y. 

refckt Ś\\ · . I(ongre.gacyi dla rozkrzewienia \'da
)'. Porrmik t'cn wysta\l.<il floryan An::.ybiskup, 

11l Dnchowief1stwo i wdziQczni dyecczanlc. 

Ze ślązka czyli Starej Polski. 
, Chebzie. Urzędnik pocztowy Jan Zając 

to .•rrato \Yał w nkdzielę mężczyznQ z sta\v 11 ko
IJ 1a!ni. 

cz Król. Huta. Smre.rć wskutek alkoholu. 0-
:i nnżysta, który dai nie.szczęśfirwemu zmartemu 

Wl ~damczyko·wi 20 kie!Tszków rumu, aby mógł 
11ygrać zaldad, zosta1t pociągnięty do odpowie
jzialnośc i. Straci koncesyę i pójdzie do \\ -iQ-

ast ~.:e n i a. jeżeli mu \\t inę nd0\\'1Jd11ią. 
'e Rybnik. Robotnik \Volny bawii się nicopa
ś~ rznie strze lbą (teszynp;iem). \V chwili, gdy ki
d em naciskał na kurek nabitej strzelby, mz!egl 
z· , : ę \\ ntrz.at, a caJy ladunc:k drobnego śrutu 

ro. 1rbil ll1l! się do brzllcha. \Volne.go -od·wieziono 
ru jo domu chorych, lecz jest mało uadzici utrzy .. 

nania go przy żydu. 
zez Brtom. Polskie To\\·arzrst\\ '0 ludo\\·c u

onr ,h, aU n po \\ · yczerpujących obradach przesłać 
m~ Jo PiSiit polskich następujące oświadczenie: 

o« Ka to liccy robotnicy polscy na n. Śl<iZkll 
alhi 0ci \\ i·nn i ze \\ ·zględu na byt S\\'Ój organizo\vać 

i:G iak naHicznicj. Z ich charakteru katolicko
g ·oiskkgo \\ ynika, że i organizacyc ich pO\\ inny 
~~~·=~==~=~~~~~=~==::::!! 

żei j z j ~ nic myśJal \Vyrazista jego twarz 111iel!Ha się 
lJS!i!ccm szybkic!J myśli i \\· raże(J, \\śród któ

;ze 'Jd t prze\\ ażala radość i zmieszanie. 
se - Przcpr~'tszam panią - czwa1 s i ę zncwu. 

sk~ l ~) t<~d nikt nas ze sobą ·11ie zapoznaL Zdawala 
lo- 011 S i ę, ż e palli nie pragnie mej znajomości, a Ka

ser- i : ~nkrz . proszony o tę uslugQ, zbył mnie wymi
·~lqto . Do uslu~ pani: Scwcr Stamicrowski. 

{)!l .. - K.cnstaucya Skowrońska -- szcpnęJa nie
iel· )ilJ!a /o. 

·on . Vvyci~1gnąl do niej d?Ol'1, kiania.iąc się nizko. 
s· er7,erażona cofnęla S\\ · oją, za-czerwienioną od 

·aRód. S!}O Strzegł ten ruch i o krok postąpił". 
- \V zak mi pani uścisku d;oni nic odmó-

11 i? C ej fa pani s·w-ą praco\dt~i rękę, ja ją \daśnic 
r la lc:j praccn\ ·itości szan-uję i pragnę uścism1ć. 

yc . Oczy jego, zuchwale i ogni pch1c, miaty \\ 
.:

1 ch\\ ili \\· yraz ilic" yJHO\\ nci slo.dyczy· i pJ'o-
sl ~ay . 

D7. ie\Yczynka \\ altająco spełniła Ż~\danic 
'Ych uczn. Se\\'er icszcze \\ · ięccj się pochylił i, 
za~niast uści·snąć. rękę tę · ciemną szybko po-

k( I'OS / do !!St. 

K -:~ stusia odskoczvła, sta.ta się czcrwic(Jszą 
• ~' 1 n 1· · · ~ " 1' 1 t n \\ , koszyk tJ. 

Co pan rob·i! - szepnęła żałcśnic. 
n 

1 
. Nie wkra-czam .w cudze prawa - rzekł 

. PIZ YI11USZ:Ol1Vl1! uśmieche-HL - \Vicm, że ta 
~~k~ k,. t kom~ś przcznaczonq, i ryHw skadam 
,a ~1•1 ho~d należny. Pani tutaj, ''n Podgaju, jest 
.aJ s\~ ' ietnie jszym k!cjuotent. Nic dziwię się, i-c 
10 

nJ ego s.iGgnięto. tylko ż.af·ui<~. żem p.ani::t po
;,nat. zapóino. 
.... 1\osbtsi \\ gło\\' ie tworzyl się chaos. Dzi~t1 
~ctl:r. łzy, myśli cięż.lde rozstroiły ją zupełme. 
k~\\ S r • t . ze j a ev, era zagadkaw,e, dziwne, os1upm Y 14 

·. ,?. reszty. Miłczała mienjąc sie na twarzy. 
ie ,;;.k.zaia. mieniq,c się l na h\:-arzy. On może s.po

Izegt to i 1.1·ozumiał, że ją męczył. 
( Cią~ dafs:ty ost~ułi.) 

mieć ten arn ·haral·ter, a , ię · katolicki i pol
ski. 

Towarzystwo Ludowe zaleca Ł\\·orzenie or
ganizacyj takich i przysrqpienie do nich. Nato
miast ostrzega robotników przed wszelkiemi 
organizacyami! robotniczemi, którcby w czem
kołwick zasadom powyż zym się sprzeciwialy. 
Z tego powodu Tow. Ludowe pDieca robotnikom 
przedewszystkicm Związek \\"Zajemnej pomocy 
chrześcia11skich robotników \\ Bytomiu. 

Wiadomości Je świata. 
Z \Vatykanu. Ojciec Ś\\-. przyjmo,,·a~ kar

dynatÓ\\ i prałatów, sktadających mu życzenia 
z powodu zmiany roku. Na życzenia \\ YPO'.\· i,~ 
<l:ziane przez jednego z kardynałÓ\\ odpowie
dział papież, że żłóbek betlcern 'ki _ie 't szkoht dla 
każdegD chrz.eścianina i \\skaza! na trudne po
fożenie, w jakiem znajduje si~ Kościół, zaznacz~
jąc, że gotów jest zno~i~ '' szystko, co m11 prze
znaczy fa Opatrzność, ufuy w pomcc Zba\\ k k 
la. 

Z Niemiec. Kolei pa(tSt\\~Wa pru. ka da la ,,. 
pien\·szych ośmiu mksią-.::adt roku bie ż. 56 m i
lionów marek więcej nad\\ yżki, atJiżeli \\ tynt 
samym czasie w roku z~szlj m. \\n ioskHhl '' i~c 
z tcgD, że niedobór 7. lat ubicg{J ch już s!~ '' 
prz,yszł·ości nic powtórzy. 

Antypo-lskie dodatki do pcnsyi '' etacie 
Rzeszy Dma\\ ia \\ osobnym artykule organ dep. 
R. ichtera ,,l ... reisinnigc Zt!:{." na \\'SZY poprzednio 
o;yte!Ji;kom S'.\ ym dokladny obraz ~c pod3rki 
pruskiej w dziel11lcach połskkh, pisze "frc is. 
Ztg:•, że zam.iary rządu polskości \\ rogie nie 
doznają poparcia wi Gkszości parlamcutn. 

- Usta\\ a dotycz<tca \\ ynagradzania nk
\\·innie arc.szto\\'anych " . celu przt=pmwadzenLl 
ślednwa zajmO\\ać bGdzic nieba\\ cm parlameut. 
\V tej spra\\ ie pisZ<.\ do ,.Vocln. Ztg.'', że tlic
tylko niewinnie ll\\ i<tz ~ooy, ak 11a\\ et ci, kt(Jr.rm 
z obO\\ iądm utrn:manic dać \\ inic:n \vyuagro
d.unic otrzymać IJ'O\\ inni. 

Z Rosyi. Dzienn~k rosyiski "No\\ oj c Vv' rc
mi.a" doncsi, że spra\\·a zależenia uni\\ crsytew 
na Litwic posuniętą %OStała o tyle, iż zaniecha
no projektu założenia unh\ ersytctlt \ Wilnk i 
obecnie rozchodzi sit; tylko o to, czy unh\ crsy
tet będzie v.: Mołliłewic, c7.y \\' Mit'1sku. 

z NorwegU. Zajmujące byty obrady parla~ 
mentn no:n\·cskicgo d·nia 16 bm. Poseł Egcdc 
Nissen 11apa:df \\ g\\·altO\\ llYdt slo\\'ach na pl 
}a(Jstwo, jakie s i~ \\cd t11g nieg-o 7.agnicźdz i lo 
między postami . i\ló\\'il: Na d\\ tl rze, na pr ;~ y
jęciach u mi11 istró\\ zampan leje się st rum ic
lliami; na astatniem po ' icdzcniu poselski cm o
kazywato kilka pauÓ\\ niezu pcłmt trzeŻ\\ ·ość. 
Bytoby poi<.1danem. ażeby dobry przykład sz edł 
od góry i aby pastO\\ :c przynajmniej \\ p.:.u la
mc:ncic ,,·strzyrnali sk ZJipe nk od ~lŻ Y \\ ani'l al
koholu. 

Tymczasem St\\ ierdz.ollo, że na c 8 tą i zbę 
posels}Gt, i.ch znaJomy.::h i dziennikarzy. któ rzy 
ta:kże maj<{ \v stęp do resrau racy i parlamr mu . 
\\·ypada na caly dzict'l zużyc i e dz icsi<tciu 
flaszek pi\va r trzy czwane litra \\' ina. \Vódek 
i l ikieró\\' \\ 'cale nic przedaj~!. 

Pan poseł się zbłamowa.L 
Z Ameryki. Z \.Y aszyngtonu donosZ~l. ż e 

kilku przedstawicieli m f';.ea rst\\ europcj kich w 
'N as.zyugtoni " CŚ\\ iad.;:!. yło kom! arzowi kohun
bUski.cmH l(eyesO\\ i , ba\\ ią .:: cnnt dotychczas w 
\\ as7yngtonie, że I L-o ·ars twa en re p _jskic ży -.:z:1 
sobkic \\ ybudcwania kanatu panamskieg-o i dla 
tego nie mog<~ sympatyzować z Kolumbi<l. która . 
\\ ·powiadając oo\vej republ :ce panamskiej \\ oi 
nG. spD'\\ c-dowataby od\\ lc~z enie budO\\"Y kana
Ju. 

Z róinvch stron. 
Bodmm. Teraz pora. aby agitować \\ ko

lach S\\ :r~h !ue\\ 11y(:h i znaj my ·h za "\Viaru
s~m Pol kim". Nowy Rok ra pasem. trz eba 
w:~c doło~~yć ·taral·l, aby każdy P(}lak na cb
czy:l.nie zaopatrzył lę \\" pismo polskie, które 
broni tudu polskiego prztd germaniz:J.cy<.~. so
cyaFzmem, hakaryzrnem. \\'rogowie lndu poi 
skiego na obczyźnie chcieliby zniszczyć to pt
smo, aby potem bez przeszkody upra \dać mo
gli german ii7...acyę: ~,\Viarusa Polsk.iego·• nicna
widzą i socyaliści i centro\\·cy i liberałO\\ ic, bo 
oni wszy 'CY dąż~t do zgerman izo\ ·ani a Pola
ków, choć nieraz udmtennycll używają środków. 
.. ajlcpsz<t tarczą obrcnrt'l przed\\ trm pruskim 

połakożcr om to zytywanie ,,\Viaru a Pol kie
go". 1-(ozszerzajrny przeto \\ zy cy gorHwie 
pi mo :\ 1tnienione. 

Middelich. \\'óz meblowy przejechał chłop
a Re~pota. D,~1. ko ma zlamam~ rckę. 

\Vitten. \'f kopalni ,,Hamburg" zastal . zty
gar Haak niebezpiecznie pokaleczony, d waj 
górnicy mniej niebezpieczn ie. Oberwaly i ę ka
mienie. 

Hocbheide. \V kopalni "Rhcinpreu sen'' zo
rał zabity hamO\\ nik Jansen. 

Hofstede. Pożar znisz~zył fabrykę moly: 
Schultza. 

Frlntrop. Podcirzenic, jakoby p. Jędrzej
czak był ocyalistą je t niesłuszne, jak się prze
konałem, dla teKo chętnie je coiam. Cieszy 
mnie. że to, co C, j,O\\"iadano mi, okazało rę bcz-
podst;.l \\~aem. Marcin \Vścihski. 

Dover. Paro\\"iec .,Prion'' zapałil się z po-
\\ odu ek plozyi basctllt naftowego. 6ma.itków:. 
i podróżn~ ch znalazło śmicrl:. 

Rend burg. Ut\\ orzyto si~ tu fraucusko-
niemiLckie To\ a rzyst \\ o, mające na celt t zało
irui e fabryki, ktc')raby produkO\\·ata all·ohol z 
torfu. mcllll itp. Kapi tał %aldadvwy \\ yno i rym
C7..:1 S CJ!l .Jłl 000 tnn rck. Kiero\Yllikamj interesu 
ą Re;·wand '' Paryżu i kupiec Chri tina Rch

dc r \\ R-.::nsburg-tl. fabryl\.a bGdzic założona 
pod Nalbon;-it:m \\ f>aniL 

Toledo. \\J'i c śd o stallic katedry w Tole
do. tc~o celmeg-o porunika architektury śred1li·o
wiLcznci. s ~t coraz smutniejsze. Wielka budowa 
razpada siQ \\' g-ruzy. Jak \\ iadomo, nmGła 
CZ GŚĆ sui itn nad chórem. a teraz dalej poiworzy
Jy i~ hardho 5-(tt;bokic ł r ' y, fre ki opadają 
\\raz 1.. tynkiem, a 11a ''a środkO\\ a jest bliska: 
za \ale u i u się. 

O "fałnie wiadomo' eJ. 
N o wy .Jor k. Zderzyły się dwa pociągi 

osobowe. 18 osób ponio to śmierć, .31 jest cięż .. 
!w ran~.ych. · 

P e l! i n. Sądzą tu, że prędzej czy później , • 
przyjdzi~ do wojny Chin i Japonii z jednej a Ro-. 
S}i drugiej strony. ' 

R e s i n a przy Neapolu. \.Y fabryce mate
rrałów wybuchowych nastąpiła eksplozya. 
łudzi zabitych, 5 rannych. · 

Kap łł a i t i e ·n. Na San Domingo jest po
fożcri:e gł·oźne. Konsulow!e żądają przysłania 
okrętó\'t' wojennych. 

OD REUAKCYI. 
Parm .. Jakubowsłdemu w Essen. Otrzvma

liśm:r i posialiśmy na m ieJsce przcznaczct{ia. 
- ...... ···-- - - l - 2[40 f 

Na rzecz Towarzystwa kolonij waJcacyjnycll 
. imieniem Papieża Leona XIII. 

:doży li : , 
B. Kaspra\\ icz z Gniezna, roczna składka 

JO.no m r., Anna Kaszuoo\\ ska 1.00 lllr. 
Dz ' ś zl ożono l UlU nu. 
f~az em złożono dotąd 32,40 mr. 
Dal ze kładki prZJ. im uje Stanisław Kunca, 

s ck retarz i skarbnik \\ Bochum, Małtheser-
strasse 17. · ' 

esoły kącik. 
W powrocie z wizyty. 

Pra\\ da męż11!ku. ż e Iksowie niesłychanie 
, <t dla nas serdeczni? 

- Tak, dnszko, ale jabym \\olał... 
Ze by co? 
Żeby tam było troch~ mniej serca, a wię

cej \\ <;dl iny do herbaty! 

Zadzhviające. 

M lody poe.ta: Szybkość po~ztowych komu
n ika~yi wzra ta \\ zadzh,·iający sposób. Dzi • ra
no postałem sw'Oj e~ utwory do redakcyi a _iuz 
'' ieczorem miałem "je i PO\\ rotem. ' 

* • * . ( 
W .sk~adzie wędlin. 

- Ten ,.p.a ztet ze Z\\·ierzyny", kupionv u 
pana. , maku1e zupełnie. ... jak włeprzowina! ~ 

- A czyż, panie dobrodzieJu - mówiąc 
mit;dzy nami ~- wiepr~. to nie Z'\\ ierzę? • '>l!. 

Zagadka. 
·· Jakie jest podobier:t t\\ ' O między uK " 'a .. !.i 

1q kobietą a rękawiczk~l? · ., ... : · ' 
- To. że je-dnę i drugą n-oszą na ręka'di." ·, i 



BACZNOŚĆ! 
To'wa:rzystwo gim11. .,Sokół'~ \V Kirchlinde 

(faje do wi'adiomo·ści swym członkom, iż dnia 1 
stycznia ti. \~ Nowy Rok po pot o godz. 3 Oldbę~ 

~ tt{ tit ~ * t1( 1lt 

Zwracam uwagę 
dzie się roczne walne zebranie. Liczny udZiał ~ 
aest pożądany. Wydział. ~ 

Szanownym moim odbiorcom oraz 
wszystkim Rod ak om 

w Steele i okolicy Uwaga. Uprasza się re\\·izorÓ\\' kasy i za-
rząd się godzinę prędzej stawić. ~ iż z dniem 16 grudnia przeniosłem 

mój J. Górecki, sekr. 

Baczność Brucb! l tłt 
W ndedzielę dnia1 3 stycznia o godz. 90 od- · ~ 

bę~ie si-ę walne zebranie loteryjne "Ov.-iazdy ~ 
Szczęścia". O liczne i punktualne sta·wienie się ~ 

interes krawiecki 
z ul. Kaiserstr. 30 w dom pana Vo
gelsanga obok jego restauracyi przy 
Gelsenkircbenerstr.~ Augustaplac l. 

uprasz~ą niżej podpisani. ttt Dziękując .?;a dotychczasowe~ pro
szę o dalsze popieranie mego przed
siębiorstwa. . M. Czapla. P. Ratajczak. P. Jęsiek. 

Towarzystwo św. Walentego w Horde 
e:z.najmia wszystkim członkom, iż W3.1ln.e roczne 
'Z'eb'ran.ie od1będzie się w ni 'edzielę 3 stycznia: 1904 
po po. o god'z. 3 na siłli Z\vyklych posi·edzeń. 
Porządek: l) Obrachunek kasy, 2) zgrornad:ze
\łłie roczne, 3) wnioski tow., 4) abór nowego za
r>ządu . Po'winnością jest każdego cz.lonka na 
walnetn zebraniu być ob-ecnym. O najliczniej- · 
szy rntzial prDsi J. Piłrzyook, prze w. 

Towarzystwo św. Piotra w Horst n. R. 
dorrosi swym czlonkcrm że w niedzielę 3 styc{.:nia 
będlzie walne zebranie o godz. 4 po pol., na kt6-
rem będzie obór now:ego zarządu, więc prosimy 
<J jak najliczniejszy ud1ział 'W tern zebraniu. 

Zarząd. 
-----------------·----

Szanownemu kumotrowi . 
Szczepanowi Nowakowi 

Franciszek Sarbinowski. 
~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ 

Za 25 fenygów 
można mieć do-brą gazetę katoUcko-polską przez caly 
miesiąc. Tą gazetą jest 

"P R z Y J A c l E LH 
z Torunia, który wychodzi 3 razy tygodniowo i ma 
sześć bezplatnych dodatków. Przedplata na miesiąc 
grudziel1. wynosi na pocztach i u listowego tylko 25 
fen., z odnoszeniem do domu 8 fen. więcej. 

l(to nam zjedna przynajmniej trzech nowych abo
nentów i nadeśle ich kwity, otrzyma dla siebie i dla 
każdego abonenta Śpiewnik ludowy, po jednej książce 
p. t. ~,Bory Tucholskie" i "l(rótka historya Pomorza•• 
pióra dra. Karasiewicza i po obrazie p. t. .,Ostatnia 
wieczerza Pańska". 

Rozumie się, że jak dotąd, tak i nadal będziemy 
na pogrzeb abonentów. zmarlych wskutek nieszczę
śliwego wypadku (Unfall), zaraz lub w dwa tygodnie 
po wypadku wyplacali jako wsparcie 150 marek. Nikt 
od nas, tych pieniędzy niema nrawa żądać, ale wypła
camy je z dobrej woli i życzliwości. · 

Wydawnictwo ,,Przyjaciela w Toruniu (Thorn). 

gooooOOO!OCCOOOOOO~OOOOOOIOOOOOCOOO 

i 8 Nasza kasa płaci od ~~o~onyeh ~ 

Chóry anielskie dziś wesoJ'o gioszą. Mojemu ku
motrowi me życzenia noszą. Brzmi imię two}e w ł 
okolicy calej, Bo za życie cnotliwe zyskasz ptękny 
wieniec chwaly. Zyczę zdrowia, szczęścia, blogo ; 
slawie11sr'wa świętego a po śmierci zbawienia wie- ! 
cznego. Ażeby ci się dobrze dziale, zloto i srebn. 
przez progi się lalo. W końcu wykrzykuje ci .tyle 
razy ile \yYkrzykują te wyrazy 999,999,999. Ntech 
żyje nasz kochany kumotr! f r. Z. ~ g :: oszczędnosca = o ~~m~~~~~~~m~~~~m~ 

-·· " Baczność Rodacy z Marxloh i okol cy. 

~ 0 be.z względu na stopę procentową Banku rzeazy 8 
; C nadal .j.1; 2°/s za kwai'talnem, s. 0.1; 20 11 za. półroez- O 

2 nem wypowiedzeniem. 8 
O Kto ma u nas depozyt zł-ożony, a kupi grunt O 8 od uas, ternu wypłaca kasa nas•• depozyta nawell 

Adres: 0 l 
bez ,, .. rypowiedzeoia . 

Oznajmiam Rodakom, iż z dniem l stycznia 
otwieram na nowo mój . Bank Parcelacyjny 8 

Interes krawiecki ' 8 Posen Viktoriastr. nr. 12. B 
JHZY ulicy środkoweJ, (Mittelstr. nr. 11), na przeciw OOOOOOOOOOIOOOOOÓOOOOOOOOOOIOOOOOOi5

1
. 

r.estauracyi Placa. Proszę mych dawnych odbiorców 
jako i wszystkich Rodaków o laskawe poparcie mego Pe • J•_. ~ 
przedsiębiorstwa. Usluga skora, ceny umiarkowane. J r.t~ •~ 

Kreślę się z szacunkiem 
I G N A C Y W I E C Z O R E K, 

krawie<;: polski w Mardoh. 

----· 
• pomiędzy wszystkiemi mydlarni toaletoweroi jest do· 

bre mydle "Lydia" z fabryki perfum ,.Lydia .. w Ber
, linie, sztuka po 25 fenygów. Jedynie temu mydfu na· 

leży się uznanie za. piękny zapach. . 
l 

Mydlo to nabyć można w ~Bazarze Polskim•', 
Agniesz~i !\~~ Bitterfeldzie, uL Bur,gstr. 44. 

S~ano·\vnem Rooakom z Bockum i_ okołfc~ dol' 
sze, ze otworzylem w Bo.chum ,.,Kalser Fnedrir· 
platz•• nr. 2, niedaleko klasztorne~o kości o:. ' 

interes golarski i fry.zyerskl 
Rwanie zębów, . leczenie, czyszczenie i zatruwa 

nie bolących zębów za p-omocą środków pewnyc, · 
wypróbowanych. Szan.ownem Towarzystwom IX;; 
cam mają wypożyczalnią peruk teatralnych. hit. 
cam także mój sklad cygar i papierosów. Dobry ;·· 
war. Skora i rzetelna obsluga. ,. 

Julian Sibilski. 

PostbesteHung&-Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem KaiserHchen 

Postamt ein Exemplar der Zeitung HWiaru»tr 
Połski'' aus BodlUm (Zeitungspreisliste 128) fur 
d:as I. Quarta-1 1904 und zahle an Abonnement 
und Bestellgeld 1,92 Mk. 

Obige 1))2 Mk. erhalten zu haben, besche,
nigt 

'l • G , 'lo • ... <f .• •t d. t .. ł. f." 

l(aiserł. Postamt . . . . . . 

Jed)'DY polski hurtowny skład w Westfalii :i Nadrenii Ma 

o o 
o o 
o 
Q 

pti;Jp,~~ pra"Ddzi Ol(fe pę!llSłP-ie 

:t ;t m i o d J, w l n a, n a l e w ki, kuj a w i ak i, r u my, ar ak i, k o n i ak i ~ ~ 
oraz znal\4~IT1 tv likier zołądRowy pod nazwą: Górnik --- ·-- ~- ~ · 

za który odebrał~m już kilkanaście pod.zięlHn'l' ań, że po użycin tegoż, natychmiast ból żołądlu, ustał. 

P!l•a w~ł · iwe p olsie 

t1Jit116- iJ, CYGARY l PAPIBROSY IIJI "'""' 
w JUtJwtększym 'vyborze. \Vszystko sprzedaję taniej, n1źeli niektóre fabryki. 

..<6wt·aea się uwagę szanO\\Tnym Rodakom, kupcom i przemysłowcom 1 tyr:', którzy che~ intel'CS 
zało.iyc, ż-e nie potrzebują szukać wyżej wymienionych towarów, ani u obcych ani też n tych p.anÓ\v 
w po.lłinańskiem, co się naszą sprawą polskę na obczyźnie 1m:tło albo wcale nie interesują. 

=Rodacy! popierajcie handel i pr-~żemysłipo!ski na obczyźnie.= 
• .•. Y ćllJ .11"". 
•~ . RS"Iłle·w~ .. -~1, 
,.~0 't!-YTT'!IftR przy uL Gne.isrnaustr nr. 9, o o o o ~ · •r.ł. w wlav.łl» o o o o blisko !l Vdarusa Polskiego". 

Generalny zastępca znanej fabryki parth~!·OS f;W Ganowi~z & Wlet1 Uński w Poznaniu. 

Nowy H~ 
polecamy 

piekne 
....----~ ... 

kartY· 
=====::::::;;;..oo;:;;;;...-.! 

z ·iycz.e niami. 

Księgarnia 

"Wiarusa Polsk.'' 

Za druk, nakład i red11kcyę odpowiedzialny A11toni Tirej sld w Boclmm. - Nakładem c:~,eionknmi ':Vydawnietwa "Wiarusa I•olskie15o'' w BGehu~n. 



pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie, pośV!Jięcone sprawom naro.do\vytn, po lit\ rznym i zarobko\vym 

Qllłidłtll,5i ~:•tłzł•.ani$ l WYI•tkiem dni po!willłłttKYC!I 
-....""·m rtłł&iiaym J. t.: .• Naaka Katolicka'~ :z ty

QOlecznym p, ł. ~,Olos rórnlków l łua.tni
uitwmkie.m litłrackitm J. t. ,.ZwitrcbuUo". 
kwart•Jna n pn-ezcłe l 11 listO'\\'Ych wyno!i 

fen., a 2: wlnoucmem do domu l 1u. '2 ten. 
PoWdu z&pisa:xy 1nt w cennika P\>~litWYUI 
"''d tnaiił!m .. t vo1ni$~h" nr. \28. 

Za inseraty placi się za miejsce r7.~\dka drobucl!o druku 
15 itn .. a za odoszcnia zamicsz~zone prt,ed ins-eratami 
~ Ofen. Kw czę~to oglasz.a, otrzyma odpowiedni opust 
czvli rahat. z:, domal.'zcnic z <Jbl:ych jezykÓ\1' na pel
ski nic się nie t)l.aci. - Listy do redał.;cri. Drukarni 
i Ksiega rni naie.t.y opla ci.; i podać w nich dokfadny 
adres pisu~ccgo. RckopiSÓ\.\' się uie zwra~a. Nazwisk 
kon;sp<•ndcnt(J\ r bez i\:h UJ.)UWai.nicnia nie \VSkazuje Si~. 

Bachum (Westfalia), czwartek, 31-go grudnia 1903. 13 

Rodziee polscy t Uezeie dzieci swe 
czytać i pisać_ po polsku! Nie 

Polakiem, ktO potomstwu swemu 
!JII .. m,,."vć si~ pozwoli I 

N aatyehmia,st 
trzeba .1.apis.ać 

IARUSA POLSKIEGO 
na l. kwartał 1904. 

Wiarus Polski 
bezpłatnymi dodatkami, ti.: 

Na11ką Katolicką 
osem górników i hutników 

i Zwie re iadłem -
na c a ly kwartał 

tylko 1 markę 50 fenygi~w. 
z odnoszeniem uo domu przez listowego 42 

wi~cej. 

Ktoby pragnął, abyśmy "\Vrarusa Polskie
po·syłali rodzlcom, krewnym łub znajomym 
Polskli, lub gdzieindziej, niech nadeMe l ,92 
i dokladny adres, a gazetę poc-zde prze

. Prosimy uczynić to jak 11a}rychreL gdyż 
późne przekaianie gazety powstają nlepo
'! 

Z wypadków dnia, 
Nowy nabytek lwmi-syi kolonizacyjuei. 
Komisy-a kolonizacyjna lwpHa od pani Hcr

dobra rycerskie Jastrzębie pod! Bydgosz_-
obejmującą 1700 mórg. 

Przeciw ięzykowi polskiemu. 
Prezes rejcncyi p:oznat'1skie.l ogiasza rDZP~·
, ·c policyine, dotyczące spru:dawant.a 

poza apteką. Mię{lZY in,nemt ~rzepl
żc na odnośnych naczyniach i s:zntład~ch 
być napisy w językach łaci11sldch \ nicrrue-

Napisy w innych językach nie są doz~\'0-
. Nie myl.inry się zapewne, prz}rpuszcz:aJ.;.lC, 

ten Przepis z w raca się mianowid e prteci\\-ko 
w i polskiemu. 

Zrabowanie miasta. 
Do ,,Timesa" J.ondyńskiego don.oszą z Tan·
. że miasto Settat liczace -oko;o 4 000 ludno

, fX,Joione v,- bliskości. Casablanca, zostaio 
dnięte przez mieszkaiące okoto niego ple
la, sp]ądro\vane i V\" części zniszcz'One. 

Pożar naity. 
.\V Pewnej fabryce w Wotkinskij koło Wi-
1 Zai~ły si~ dwa zbiorniki naftowe, przycz~m 
. strac.ito życie, zaś 8 odniosł<J c~ę-
IXlParzenia. Pięcin robotników jeszcze b l a-

Demonstracya w Bel~;radzie. 
Przed konsulatern rran~!lskim urz<tdZOH{) 

demoHstrac:vę z powodlł obeciluści P'}S!n frau
cuskiego \\- Belgradzie . Śpicwano ma rsyfiank(;', 
i pieśni serbskie. Domousr:ranci rvzt:szli si~ \\ 
spokoju. Z członków posclst\\'a francnskil·go 
nikt się nie ukuzał. .M hr1o próśb posła francus
kiego nic udało się zapobicuz w.t <.lcmonstracyi. 
Również przed poselst\\ llll wtoskiem ur:qdZOlJO 
denJ.onstracyę z J){)\H>du, iż. nieubecność jego \\' 
Belgradzie nważanq b;;ia za nicdcmonstra.:yjn~~. 

Telegramy. 
K r i m m i t s c h a u. Bezrobocie tnva da

lei, gd~yż właściciele iabrvl\ niezgodz.Ui się m:t 
pośrednictwo rady rządo·weg:o Bohnt';rta. 

P e ki n. \Vicckrolowic trzech prowincyi 
chlftskJch uwiadomil1 rząd. iż ()0 tysięcy żołnie
rzy, wyćwiczonych przez obcych oiiccr(lw! jeJt 
2otowych do wystąpienJa na płactt bc!u. 

V\' a s z y n g t o n. Pomiędzy Stanami Zie
dnoC'J-onemi a Koh.tmbią przy~dzie pewn.ie clo 
sta~da c:rężm:go. ~u y·.;_ stusrmii.i dyp•omatycznc 
;uż zcnvano. , 

T ok i o. Japonia ma odpowiednią sumę 
pieniędzy na f.)ro\vadzenle wojny w pogotowiu, 
W całym l{rJ)u panuje wielki zapał wojermy. 
Ta ckoUczność może się także przycl~·nić do 
wybuchu wojny z RoSY:!· 

Związki zawodowe. 

kich znwodo\\ CÓ\\ w nwcj sp-ołecznej oq;ani'rza
cyi rak samCl jest \\·skm:a1ly i po:i.Ąd:.llly, Jak u
dzinl prz~· wyborat:ll do sqdów proccdcro\\'ych, 
do zar:qd(}\'o" kas cliorych. do cechów itp., gdzie 
także glos p·o!ski wiuien zaważy~ na szali. 

[-(ozu!11 ie to dobrze \\ ' przeciwstawieniu do 
pracobi.Jrcó\\ org-anizacy~l pracodawcó-w \v·c 
\\ iasnym \\ spói!!Ylll lntercsic. Rozstrzelenie sił 
pracobion: . .:Ó\\ mrudnia s!.;:uteczn<l dziR łalnoś~ i 
l!Jliccstwia p:.Jż~~dany rezultat. 

Nie mD:i.na też t\\ i\.~rdzi~, że udział prac<l
biorc/l\\ polskicli " 1~.\\ i<tzku zm:\;odO\\ ym 
chrze~cia(!skirn m(,głby zagrażać ich llaroclow.o
scl. .l t2'ż.t.:.li pnd W'Zględem wspólności :za\\"odo
wej coś kst niehezpiccznem, to chyba stycz
nnś.:: przy codzinmci '' ~l)ólnej pracy zawodo\\·ej 
polskich i nicmieddch praco.bi.orców. Tu zaś 
siyLr.·ność jest nicunikni~ona. Aby :zapcwr1~ć 
r(n\ nouprawnicnfe, przccJewszystkiem rmd 
\\ zględ ·m .i<.;7.yh>\\ em, osi::u.~niGto prsrniemlc 
g\Ynrancyc od ~łÓ\\ ne.g-o zarz<tdn, które siG tutaj 
podaje: 

~ l) Dr11ki. nswwy, odt.:zwy itd. '' ydajc się 
dia czlonk(n\ '' pro,yincyi pcznmiskiej \\ j~7.l·
ktr ]JOlskim i ·nicmk:ckim. 

~ 2. Co do tJżywarJi<:t języka na zebr<iniach 
c?lonk(l, ·. nie robi siG stacyom płatniczym ża
dn~ ~.h prt.L pi sów. 

~ .-3. !1Ja członkc"l\\' po polsku mówi<.Jcych 
\\ :n.b.je sit; KazerQ p{)Isk~t. $koro siG liczba 
..:7.łonkc'm· podniesie, natenczas rozt!mie siG sa
mo przez s!G. ż.t g"a:z.eta nie tylko utrzymaną, 
lc..:z także PO\\ ic;kst:mnl i lepiej wyposażoną bG
dzic. Na 5 zjc/d:zie K. it.;-i.y Pmronów To\\. Ro

hotnkzy...:h, króry !'i\: (H.lbyl ll.iJi.~ lU hm. przr 
pankei e porządk n obrad: .,Spra\\ a Z\\·iqzh·ó'\\ ~ 4. Skn ro b:: z ba cz~on1<.ów wynosić b~dzie 
z.a\\ odnw:;'dt"~ przedłv).rl k~. prc~zc·s ~:yclld l 500 de 20f!U, u·,, ażam:r ustanowic11ic tan,?.e se-
zcbranym następ·u)<\C~l <.lcklaracyę. kret:-:rza za r?.'~cz. na.istuszniejszą . \Vybicrać go 

Na zjdJz:ie n~tdZ\\ y~;:t;,łjnym dni''- 9 c.zcrwc:.~. bt:d~l cz;onkc)\de pols•.:y; zarządowi centralne
rb. l}O\\'Zi~l! ksr<;.ża hnnJuowie rezolm:y<;. o- nm ~...l!rześ~.:ia/Iskich Z\\ iqzkńw za.\\'odowych 
g~oszoną w ,J~nchu duzcści:.1(1sko -spD!ecznyul" mll~.i~~łoby przystngi \\a( prawo zatwicrdzenict 
nr. !8, dotycząc4 7.(7d~~·i~~ s}t:; Z\\ iązkmni za wodo- ~o . ~<rkruarz ten mial by do załatwienia korcs-
''· emi pnH:ob·iorców i mt:r:.tl!lego popienmia fJOIJ·dcncy<.; pomil,:dzj filinmi połskiemi i zarZ<l· 

dem ecntrabyrn. , 
związku. t. zw. chrzt.:'ścin.!Isbego, który w~; n' u 
kilku .odrębny~.:.h organizacyi 11~1 poltt Z<.1\\ odo- ~ .:;. Tnk ~amo ll\\ ażamy za rze(:z zupdnie 
\\ em jest raJr-.te cllr! prn(~obiorców p-olskich nai·· .iasną. d() cz.q~o zresztą na mocy ustaw naszych 
odpowiedniejszym. \V v.dcz\\·ie. mnieszcz'H1l.i jesteśmr zobc \\:iążani. że cz.onk-om · po~skim 
w nr. 20 ,J(nchu chrześciai'ls1m-społcczne~o" z przyznane bGdq te sc-'.me wsparcia i prawa. co 
dnia 15 lipca rh. i we \\''2) stkich pisma-ch P·CJ- '' szystkim innym. 
z.nat'1skich r O\Yq~..:) L?'J..Si' t!zos,1clr<liśrr1~· \\Y- ~· 6. Że {1rg-auizacya chrzcściar'Jskich zwią-
c~erpująco Stanv\\'i~k~J u:-.sl,e. PO\\ ::>łl:iemy s;t: zkó\' z;w.·o<Jowych odmawia pom(•.:Y łlakatr-
na tę ode~<:wę. nie dK:'-IC PO\\'t:J.r:wć odnośn~Tch stom ch osiqguięcia ich planów, tego ·os,obao za-
\\ y\\ odów. \\T odez\\'ic te.i o~;wiad(t:)'liśmy db znaczać nie potrzeba. 
ustUłi~da \.\'~łtpliwoś~i i~e trzyma.i<1c si~ rczoh1- ~ 7. Na wypadek cy,·entualnych sporr)w 
cyi. nie naleiy przeszkadzać z. nasze! st·rony z~adzamy siG na ustanO\\·ienie. 5<1du roziemczć-
po\\·sta.waniu iilii lokalnych t. Z\\'. l,poJskieg-O g ·1 Z r(rWn4 liczb~ CUOnkóW, wybranych przez 
związku zav'-odowegD". Zasady i przekonani· qbk ~trony. krć,re p.otcm wspólnie ·obiorą bĆz-
nc1sze \\ sprn\\ !e urganiz<.:cyi Z\Yi~!ZkÓ\\ ha" ~J- pnr..::yalncgo prz~v:odnic24cego. 
ct0 v, .. yc.h pozostały 1e S8ml i, rze~zowv spr::t \'ę podp. A. Steg;erwatd. 
pojmując, nie rnog;~ być inne. ~"'ateryaln.<, p~-ti-· 0\\ arnnc~ -' k mogłyby uspokoić oba'\\PY i 
staW<:1 i ramą Z\:d.;-tzku w-oż.e być tylko odnr'- usPnąć. w nplh' ::•ści. gdyby do z·wi~1zku chrzc-
śnY za·w{Jd pracobi{)-rców. k:mmdne ZC'.\'Il<;trzn: ściaL. · ~c~u przyłączyli si~ wszyscy pracohi·orcr 
granice. t\\~'CH'ZY pa11stw::..' ;;~c ~ w~·m pra\\'Ddaw- 1 pr·l::c?, bo. \\"Ó \pt.::~a b_Y się z nimi w prakty..::e 
s; wern, ktoreml_l: \\'.Sl.YS.CY Za\\ oduwc~~ pod~ega- J.tTCzyc nn::-!~1.no, we tylKo " zasadniczem prz~
i<t . Sp.rcnYY polltyc7.IW. mt:·od·owe. '' YZ'H\!~!0\'.'C r'"prowadzen~l . rown{mpra W'nienla. i~cz także , · 
ui~ wdwd·z<.t \\ nH.;l.l:JlJG i nic mają l~liejsc, \v ~ osobisrym sta :l nku. w po:::zanowaniu ucZII_: Pa
v.. łaści\\'ei organizacy[ Z-<1\HJCkJ\H:i, l<tóra jest 1 wd~, ~ ych, \: to; ie i \·c jormic udn: ·aL 
al;:cyą wyłączHic SP'r:h:-c~·~ną, i które,i nic msżca l T_rmcza. cm w ostatnich mirsiąca·:h _ t(•
miesr.ać z .adrębn~ akc.y~ nar()dnwq \\ dzit•d;,ini,: i snnki tak się uk>ż.yty, że mimu p:-z ... knna11 na
ekon()miczneL pr7..e111ysłowej, zarohhO\\'ćl. nr. ! sLYch i momi v.·w2r:-mcyi pr)\\ yż~l:j \.h -~en ?!1\\ a
cyą potrzcbn~~ nit:\\qtpliwic do s:.lnw0bnJilY i my potc1,et~.; ;~n.".Jclyt k<n;wia :: ... L>\ ·,;11 n'!-
sprostania obcej konkurencyi. Ud-zi~ll \\ SZ.3'St- s1.cgo, 7.d.ZII~tl'7.0·J ... ,;o z pn ··zi~t~.i ~.i.l (.,da~11 i::' 



zjeździe rez.ofucyi .o zw·iązk.ach 7.ra\\·'Cclo\\'3'Ch·- St'Ł>1m:r nradow'<.1lli i hardz.o . ,.vdzięczni nastemu 
i ,,-y~Q.\v~adair1y to zu.petnk'sz:(:zerze r Dt\\·ar-cii; · c.zc{godm:mu ks. proboszc.m\vi. który się o to 

Stati{)·wj1sko nasze nić dot.naJÓ . P.o-r)::lJ-c.ia \\;· · stara. · Prz:v wybo-rach ._byliśmy tu :przeszli, lecz 
prasie m1sie!fi \V spo-t~zef1sh\··re:;· a pi·zy;taYn1.nit.:.j . ''"" pierwszej k-ljsJc' ·· n.Jg, ._gdyyi trzej żydzi, którzy 
\V tej_- jego -cześci,. która >się· spr~1W<t.·z\dązl~:ó\~ ·. tu ~iwdeł 1okdD'\>:y p·1·o,\:adzą ·J z poi-$kiegoJud-u 
zawod-owych :zaję.ła, popier~tjąc ,;p-olski · związeK żyją, óddali glos na hien-tcÓ\\". Gd.y ·~ę do·wie
zawochn(y'\ ·który nie. je.st \v:t:1ści\\ -~1 -- spolcczn<ł . dzłelVże "- pr.zysŻ~ynt roku .. ma tu . być założona 
organiza{;yą zawu-dovvq, z.a jaką go- si,ę jed.nak u~ : Spółka. tcY zatTe~~-nfaJL te już na \vybory nie poj
\Vaża . . : Odri1ienne od na szyd( zapatry\\;ania·. rfti dą, lecz- te rai: już ie.st za późno. Dobrzeby było, 
tę spn;t\\; ę ma]ą z jednei strony ż'ró~llo \\ ' nied:O~ ' aby . SpóJka ialc ·najpr'ędzej dzialać pot.zę!a. · 
.statecznem · zrozun1ic.ni-u +sto ty org3.t1itacyi :za,- {litlew. \V · -nocy na 26 bm. s:pali-1 się stóg 
·w:odowcj; któ:rą si·ę traktq}e-zbyt pcnóerzcho\~o:~ , psz1ink:y ną pustk::n\'-ht .li p. Pifa~a~- Szkoda po-
nie a. ~im:d 1iieiednyrn :.vigi'ędem: n~ l\\· nie ( ?) z · kryta zabez.pkcicHiet:n. ·· .. . 
drngej strony w - zrqzu:inia.fcrri rozgoryczenh1 ~:świecie. · r~Óini:cJ1 skarżi-l się: na zly stan za- · . 
spotec.zet1stwff, kt6re dotkni'ęt~ fy!'ek .roć \\:' na]- siew·ó-\\" żyta r konici:y11y. 1)1yszy polne przez : 
świętszych ·uczt1Ci-ach S\H)ic;h, CJl_cia:łohy s(G od- . wygrzc·hanie całych :.plaszcżyzn : nardbiły wiele .· 

i tak się pokale-czy! że rti-ed1ugo po-tem , umart 
· . Loajr, po"Wiat kozidski. . \~ ubłegty \\1ore~ 
o god.z ... 11 w, nocy wybuch lpozar w dotn{)st\Yie 

:· cba-tupni::ka Józefa G rygiera i zniszczył <fusz. ~r. 
c.zę.tnie . dach, któ.ry by l stotnĄ pokryty, · c 

· . . . -~·:Nasz stary kośdól, . któ-ry postawi'Olltł k 
przed 103 latami, był tak ciasny. że parafianie ·~ 

_nie ~pgJi się w .nim pomieścić a ~rzyte_m według 1 

. Z:dą;n~ budown1cr,ych lada chW1lę 1nogf się li- . 

· hatić. Wskutek teg..o zabrano się do · j~go roz. r 

-biera,ni~, ... tak że tylko jeszcze ·kawałek wieży Ó' 
. -sterc_zy·, czekają-.: równie-~ sweg-q rozebrania. z \l'. 
t1as.~ą~1ien1 wiosny stanie tu wie.l~a piękna. śwct- o11 

. tyma. :, 

Wi~d.om.ości_ ze .św.iala. 
grodzić ·6d iliciyczliwych, sobie żywid.ó\\' j \\-y- .. szkody. ' 
rzeka się wspólnej akcyi na)vct t~mi. gdż,ie. cliło'"' ,_.Ządzhork. -'vV . czasie klót:i1.i . rózplatal.~'paro- Z Japonii. · Odpowiedź Japą-nii udzłelo~ ·r 
:dna rozwaf-fa ·i \\:spóln>' interes mógJyby 'jćj \<-y~ bek. Krasza · pcw;1wrnii pastel·zowi ?opatą : gJowę. f(osyi podaje w streszczeniu r;DaJły Telegraph'' b 
magać; 'Dodaj-emy min1od1o-d-em, że: niektórz}· Nieszczęśliw-y> n.JA'1CH pO.d dosem i· natychmiast brzmi -o·na następująco: R.ząd: mrk~da oświadcza~ :al 
zwoleniticy·· "polskiego z:,,;,iązku''. ·pomiesza\,-- dncha wyzi'oi1ąl. Zbmdniarz zbiegł i dotych- ie nł~ ~może przyjąć żądaf1 Rosyi. ,~·. ' .. ': p-adstatw~ 
szy sprawy za\vo-dowe z na.rodo\\·crni, w agi ta- c.zas go .nic pochwycono. · . :. do dąlszych rolko.wań, wtodącycb; ;: .. po PQrozu. k 
c.yi prze~q\\'yborczej ostatnich miesięcy 1dóżyłi . · Lębork._ · Jakie nieprzyieitmośd powstają z mienia. Wydanje pewnych puńktó\v Rosyi dla 
so.bie fra:ies· taki: ' · tego .. że 'Iiiedor)iJuowano. aby \\~ urzędzie . stanu Korei określa nota jako calkiem nieuzasad.nic- lu 

"KJo . popiera chrześciai~ski związek za~\·q- cywililcg·o' : 11~1zwisko i imię zO-stalo . !JOtl-nlw'llie ue. Nota rządu · Japońskieg-o zwraca uwagę na 11 

dowy z-<łn1h1sf polskiego, tC"ll ·nic In-<l za_nfania . po polsku . .zapisane, doś\viądczyla : i1a sobfe pe~ to, ·Że Obsadz-enie portÓW' . ko:rea,tlskich bylohy ~·Y 
w si"!y llidu ' po_lsłde-go, tell nic .może tcż być· re-- :· wna dziewczyha, . nażwiskiem . Lewna. z >ch . . w · _\\~.ówczas . !ogicznem.r gdyby . M~~żuryr<t była. a 

· prezemantem narodu w· Bertinie'·. frazes~ in • po\\'·iecic łęb()r'skim. · lViiara i \.vyjść za mąż ijuż > i·~totrtie prowincyą ros:y1ską; P'bnieważ atoli: ·li· 
tym baJc1inutnym opcrmvano: ·nicieclnoH:rotnię prz:vsi)osobiono się do,~ \\·es~la. lecz gdy młoda Ro.Sya \vYrainie przyrzektar że·. :'\\tojska z Mail- '

1 

przed \vybora111r, acz:koh\ iek bez . skutku. · Fra~ 11.ara -przybyla .. do· urzędu stan n · cywilnego, nie -dżurYi ·w·ycofa, nie ma żąda~nia Rosyi~: aby jej od- r .. 
zes ten \V ' zastoSO\Vani-u do org'a.llizacyi Z:.1\\rodo~ chciai urzędnik. ich za pO\\ it""(!Zi pi·tyjąć z tej stąpiono :· punlda strategiczne na. Korei JX)dsta- rz 
\Vej, kt:orą nie.jest aJJi po-l$k;;i a·ni)Jiemiecką, .. ·nic przyczyJ1y; ie narzec.z;ona ;11az.y.waJa się Le\V'- ' \~:~ Ibgic;inej. Przeciwnie n:a1eży'założyć pro-
ma sensu, a kto zna nasi,e pobudki m11si przy . · na (co ·było ·: urzędnikówi \\ ·iadomen1), a w jej ·. test przeci-w foC)Zbiciu pa;'1stwa ~i:_ę.z.awistego, }a-
znać, źe :jest 011 krzywdi.iicym~ lglJoro'\,-<lJiśuw świadectwie. urodzenia: które prze.dlożyfa, nap!- .. kiern ·jest. Korea~ · . . . · 
go prz·ed ,,!yhqrami, mvgl\byśn1;i: i 11ad.aJ dgm/- . san-o Le~vhau~ bo rak ją: \\" .11 'rzędzic stanu cy'\\~l- · ·. ' \V )(o6cu podniesiono · \V odpĆ~iedzi położe
r.ować . . Z opinią jednak z:nacżr~ej częśd sr~6Jc:. · n_ego. PX~Y jej nrod~enht zapisano. .Nie pornogry ·. nie. geograficzne l\1.andżuryi i znaczenie strate-. 
czcfJstwa ... licz:Yć si~ mnsin(Yr sko-po ,\-. tak ·dr{v:- próśb:v· 1 . s!ub 't1ie:: mógł ~i.ę odbyć; :trzeba by lodu.- · głcz-ne te{ pr<)\VLncyi dla .. Ko'rei-, :co-, rz-ekomo znie-
liwcj i trl.tdrici kwestyi, iąk · or-ganiza~ya za\'>-o... żo .• -st.arat:. ·_," : !eh~ podr6i·y i :·ko.sitó\\r, : aż wresz~ · \Va~a rt;_ąd nt!kada d,o pr"iyPonmier·lt~i' ·Rosyi, że 
dowa . . potrzebnem jest poparcie. ' . . ~ic _:po kilku ·rnk.si<.t(:acb przeszkoda. zostata us:u-.: ,y. jej · p~Ógramic politycznym leży przecież nie-

\V rełuitade odrGbn}'~ch :. i~p:atry\\·a· ll · .. teL c- J:l;ięi~. . \\i 'księdze u roclzc{I z-o .. stalo·'·na rozkaz re-·' • tykalność Chin. Nota japońska ma być według 
pini11 ptzyiu}}1rrniej o ile sięóna '\\- ostatiik:h cz~1~ iell ;~Y.L l ... ewnau zmienk)rie na Le,~·na L wtedy d:O- zape\\rrJie{I dziennika londyf1skiego ułożoną w 
sach ·ująwxtil~. nie mDżna tk:i·y6 ~11a -ogóh{y \·Id;zia't · p'iei:o ·mogi' s.!ę śJu,!J odbyć. Na takie i · tym podó- · · ·tonie przyjacielskim~ 
wszystkich praoobiorców polskich w z\v·iązh:it bue nieprzyjemności jest narażo·ny każdy, który Z Niemiec. Pruski minister oświaty \Vyda:t- '7. 

chrześdailskhn, któryby im mógt ram zape,.vnic· nie dba 0 to, aby jego nazwisko i imre zostało niedawno temu rozporządzenie, aby landraci c; 

·rzecz}"\viste korzyści materya]ne. a \V naszej dobrze po poiska zapisa:nc. ile im czas starczy, zajmowali: się nadzorem 
,dz.ielnicy wprost przewagę. lm mniej zaś bQdzic sz.koly, nietylko w sprawach czy-sto zewnę-
czlonków polski'ch w t.Y1Tl Z\\ ' iązku. im mniej Z Wiei. Ks. Poznańskieg·o. trznych, administracyjnych, lecz także dotyczą- , 
glos polski ważyć będzie na szali, tem więcej z~- Kępno. Polączenie dwóch wsi w jedną cych nattki. W kolach nauczycielskich wielkie 
znaczyć się może przewaga za\\·odowcó\v nie- gminę. \rVsie Janó\vkę i Józeiówkę w perwiecie stąd' powstało nie7...adowolenie, bo jak s.fusznie 
~rniecki.ch, tem więcej w- dyskusyi, tonie, formie kępillskim połączono \Y' jecLnę gminę pod nazwą zwracają nauczycie-le na tD uwagę, przybywa 
\Vystępować lWJie (ch-oćby mimowoli) \Yyfącz- ,,Janćnvka". szkólnictwu pruskiemu jedna instytucya więtei 

,~ność 'narodowa niemiecka, na·wet przy zacho- w Ratajach pod Poz.naniem przebil nożem w oso-bach, które ani wyksz.takeniem, ani sta-
:wanin równouprawnienia pod \YZgl~dęm jezyko- ?l.-kwi robotnik .Stauis-ial-'-.. CieśJi!tski · s:\vego ko- r19wiskiem spo.łecz:nem nk nie. mialy wspólneg'O' 
w~rm i ~i·ła.fet:ybłn~'111. .-:· ·: .-.. . .·. ·~ ~ . 1 

. h~·gG 22-Jdriicgo iobotnika J anix Sóftysiaka ... Ó- ·ze sikólnkt\\~em- ·llldawe1li . ·'N~nt to· przypOmina 
Nie:, lnp;lemy hrać <:~dp\5)v:iedz1alnośd _ za to , pąj prcw6wali r:az;t:111 \\' ta:rtal·~ll : Uri:'-Chiltza' w . stosunki i'osyj-skie, -gdzie ' lqfżdy urzędnik 00 

że wsktitik! nieza·\ViniDne.g.o'·p·t;zez nas zb·yt Jna- I(atajach i nienawidzili się od dużsżego czasu ' . wszystki~o -się nadaje. . ' . .. 
Jego wdiiaJtf'·PbJakó\V ,,,. .związku chrzcśdań- z powodu pewnej dzie,\rczyny. Zazdi·ość' :vo- ~-~-,· --:. 1!!7 . !:"-- -·-- ... "··---~L.. .e ...... ..:c _ _z ---· x• 
sldm, m;Óglyby ich uczu~ia r,a·rodo\ve niedoz11'ać pchnęl.a Cieśliósldcgo do zbrodni. -. Ciężko ran- , % . r. óznycb SftO .. II. · .. _ 
należytego . posza1JDV,:ania min:io caJego upr.a\r~ nego Sohysiaka prze\\·i-eziono do zak1adu Siostr ' 
nienia. ·. ·.·. ' - · miłosierd~ia _przy plaC!! Bernardy~skirn, , gdZi~ 

Rezo:lutyę , nasZ<l pierwotną. :aotyc~ącą po 3 gidzinach \\·yziOnął ducha. Mordercę are-
Z"\\~iąvkó\.\: iaMrodo;v",'ych; mo-dyfikuj~ się t€dy o szt·owa11o. · 
tyle, że .iaJe;eając doklad,ni.e .z-azJ1aj·o.mknie się z Ostrów. Tutejszy kośdór farny . pt·zezna-
kwe·styą, ; nie'' krępuje się k-s. ks. P.atronów ofi- ·.czono na rozebranie, gdyz . na jego mieJ-scu 
cyalną uch\vaią W' kiernnlpt ri1oralneg.o popiera- . \V1;niesie się UO\\ą :_świąty11ię; Koszta wyniosą: 
nia zawb(hr)\vęgo: . związ.kfr: · chrześci~Iiskieg·o j około 300 000 llL bu.clo\·d(f r·ozpocznit; Się. na, . 
:z-wiązkt( pojskiegó. \V Prakt}rce zale-ca się \VY- '\Yiosnę:. Plan \vygotowany p-rzez hl1d10\-Ynkze-
jaśnić interesantom, gdy -· pro.szą o rad~. spra'\"\: ę go p. Menkc w . Bcriinie został pot-w·icrdzonyrn · 
orgauizacyi' za,wddowe.j oujektywnie, a decyzyę przez regencyą w Poznarriu. : _ 
im s.amym ' tJf)zostawić. · poznań. \V przyszyrn roku · TI~a byĆ . w · 

Za ·-r~.D-Strz;ele.nie ~ił : ,\,. · r:ozmai.ty'ch związ- PDznaniu podjęta i1ac1z·wyciajnie oży\viana dzfa" 
kach, a .tf!1d.e · za ewet1tu::d.ne t'O'tczarowarlie la·lność w· bndowuichvie ( tb tak :siln.a, ii.{ki.ej je-
członkćr\\ :- pÓls-kie.go Z~\1ązku · rue bierzemj~ na szcze nasze miasto nigdy nic 'zaznalD. Dotąd 
siebie oiicyal'nej odpo\vied'zialności. jeszcze taz tyle konsensów na budowlę \Yydano, 

Są .,te<;l.y ·· do ·wyboru . 'd-wie organizacye: jak '' .roku zeszt.ym -·o tym czasie. ·lYlulaTze już 
chrześd~'tińSłG1 i ·polska. · · Prz~wodnicy · związku · sję też ·cieszą na to, a :zai·azem chcą sko·rzystać, . 
polskiego, ·pomni .na ZOp·OWiązania, ·· jqkie ' biorą ażeby wywolać \\:,i elki Dgólny . strejk .')U.lilarzy . 
.na srebi-e:-.na ·. yalą _pl:ZY<Szlość ' '\Vobec swych l}ozna!'lskich. tal\: przynajmniej piszą ·z ·ko-l facho-
~ztonkórW', nie~haJ starają się ulepszyć S\J.·'ą or- w-y~ch do zar11iejsc0 ,,-ych pism niemieckich. 
ganizacyą, CO' pod nie jednyrn \vzględetn jest ko-
glieczne.m~ '. · · . Ze~ Slązb czyli_ Starej Polski~ · 

K.s. · prałat ·sty chet · ·· · 
Bytom. Zmiany w ducho'\\"ie(J~twie. . Kap . . Na dekląracyG ł\s. prezesa zgodz:-; s.i ę ie-:-

dnogł.oślli-e z·ehrani ks . . ks.· Patronb-\Vie.· kap. Hc.nryk Kammcl w M·ikofowie ja!ko ku·ratus -
Szkoda, że sz:anGwn3r ks. · Patron nie \\~~~a- do f.;illsterwaide, ks. kap. Aug-itstyn Kuch-arc~yk 

\\' Kró-l. łincie jako 1 1-cap. do Mqcoło'\x.·a, ks.- . Ma~ zal \\J' l~a.źnie· na bra:l-d ,,. ' o-rganLzacyi Z'\\ iązku 
polskiego·, nie . . pouczył jego Zai·ządu. w iaki 1 ·symman Sa u er jako III kap-elan do Król. Iiuty 

{J ~Y kościele Ś\\- . Barbary. , - -
SpOSÓb rfJ<>inaby Je USU11ąĆ i organizacyt, ndv-. · aurahuta. \V nocy na wtorek uto·ną,ł w skonalió! · · · 

. . 

Z Prus Zaehodnicll. ·Warmii ł M~ur3 
Os.iełL , \V .- no\vyll1 roku. zato::żon~ · tu .zosta

nie Sp{:.fka z nleograniczm·:;:l r~on:k::l~ z czego łc-

stawt-e · h'utnicz:,-m rob.otnlk ·Jan Ii~muza z No-
węgo Czekaj a. Z pracy idąc, \Vpad.f do stawu. 

. Strzelce. Niedakko Bruska znaleziono· 87-
. letn-i q wdowę J ćzefę Glagla z d,\-orn z Zimna~ · 

~odka ~.ieżyw;,t . Zmarła z s.fahości. .· · · 
\V Lipinach spadt róbutni'k 'Zombik. z scbo- . 

dó'\V prowadzących dD pomiesz·kania znaJomego 

Ostatnim _ .w · i-oku bieżącym jes:Ł nurner .niniejszy. 
<:;zas :· przeto- ni!i~vyższy, · aby · zapisać ;;·wiarusa Pol·· 
skie~o" na pien'vszy kwartał 1904 · r~ . ·. ·.- . 

Berlin. Okol o 250 wla~cicicli · dÓq)iek , wydalila 
3000 woźniców. którzy domagali się podwyźszenia 
placy i zaproponowali im, aby. wstąpili napowrót do 
slużby bez stalej p:facy za 40 -procent ·z dziennego do
chodu. Strejkujący odrzucili pr.opóżycyę .. ; ,. · · 

Krimmitscbau. Wiele . wdawy ··wy\vo.tuje w 
Niemczech strejk w Krimmitschau VI? Saksonii. Trwa 
oi1 już pję,ć miesięcy. Liczba ·. ś\vięttłjącycł~ robotni
l~ ów . tkackkl) dochodzi .. do 8 ' tysięcy . .. Organizacye 
robotników zbierają skladki c}la wydalonyctJ przez 
fabrykantów, a pracoda\\ic·y wsphm:lją f.abrykantów. 

Kistrzylt. · Za znęcante .. się nad po:dw.fadnymi VI 
. 17 przypadkr.ch skazal sąd :wojen1ty , J}odoficera Uli
kego z 48 pufku piechoty na rok i sześć miesięcy wię
:r.ienia i de~radacyą. ·. · 

Essen. U firmy .. Krupp" za'mówit rząd japortski 
·. 10.0 dzia.J' i znaczną ilość amupicyi. Dostawa ma' być 
przyspieszona. · · 

... . 
RozmaUości. 

Wyrok na naftalinę. W ostatnich , latach 
naftalina Zj>ski\.vata coraz .. w,iększ:~ rozpowsze
chnie,nie Jako środek nie.za\\ 'OP,ny priedw mó
lom.: Zh1dienic co do .·skutecioośd tego śro.dt<a, 

.s;zerz~weg:o wo!'1 nieznoś.nią, rvzwia't znakomitY 
·chemik francuski, Berthelo t. ·Na iedn'em z osta
tnich posiedze11 Akadernji. Nauk w Paryżu uczo
ny ten wyjaśniJ, na zasadzie · · dokonanych do

: Ś\viadcze(I, że atmosfera przesiąknięta naftaliną 
sprzyja nieĘfychanie r~ztnnażaniu się wszełkiclt-

. 0'\\'adów, a zw·łaszcza móH. P. Be.lihold \VY

hodu\vał w czystej naftalinie całe ich roje i ztąd 
HWażał sobie. za ·obowiązek ostrzedz. gos'fJOd'Y: 
nie dot11u, dbałe o cąJość swych futer . i ·mebb. 
ZdaniCin prof. f;krtho1da .. w watce · prze~i\\' ntó
łom naiskuteclJii.eiszą hr-onfą. jest' ese:ncya ter
p·et tyny lub bcuzyny. 
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Pożyteczne wiadoln,osci.·~. 
z dniem 31.-~rudni.a 190~ _priedavinW~t się 

,y.ystlde żąqanb ln_JJJ~ów, . fa-bt1'·kantó~, · r~e-
• ·cilników' itp._ ~a. dOstawę. to:Wć\rów · tub ·pra~e 

anane w ·roku 1901; taksamo żądania_ros-ia11-
\\, woin~ców, oberźystów, po1nocnikń'A·, u-
1\lÓ\'. i r'0botntkó)V fabryc.zn~"C!1 :za z~·llt'gają
rnYta; \\TCSz~.łe wszdkie· preten'syc nau...:zy
i pubHczn·ych · i1 _prywatnycli. l-ekarzy, dent)·

i'"r, weterynarzy, akuszere.k\ {)raz honoraria 
Y 1n'<iatki ad\Y?k1!t6w, D-oia-rYt.iszÓ"' i kornorni
Z 0\1' sądowych. · Za to żądania :ta tO\\>iny lub 
- race, prze-:.cnaczon~ do prze.dsiębiorsr\\ ·a za·wo-

u·cgo d'lużuika~ przedawntają łi~ d.Dpicro po 
Jarach. Jeżeli n. ·· p. kupiec.dostar~zyt \\' roku 
1t mała:rz-crwi t:<n\·aró,~·. kołonialnyc.hdo:gos.po
rstwa do:nmw·eg.o, a farby do uż:rtku w przed

,~ iorst\\"ic,; na tener-as ·żądanie za. t:0\\'ary koło-
~ :alf}(' p·rzcdaw:nia. <s i~ 3' gq1dtfia- 190 . .3 r:. tym

:ase.m' żądanie za farby dopiero 31 grudnia 19\15 
·u. . . . . 
Przeda wnie:ni~ . z &staje·' p_rz:c:rwaue1n, }c żeli 

użn.i'k pr~cyznaje .. 7..ąda1lie, · p.laci. prqc~Jta. lub 
• ug odpłaca rat~uni, ąH}-o .\vres.zcic, 'je-leli \\ k

ydel 7"apewni 'sobie, dJug · przez \Yniesie11:c 
~r~r sądo\rci i jc.j doręczenie dtv.ri.·niJ(m\"i. · J c
li\\. ten sposób. przcdfużenie tostaio:',.przct~wa
m, to nie · .. li:c.zy<siQ jJ.lż. cz~s~t. któt.'Y· t}P.f:Yll~lł 

- zed prz.et\vanic:n.r pr-zedawnienia, .. ·a. nowe 
- rzedawnienic się' dhtgn · rozpóczyna się doptetu 

uk-oftczen.iu dokonane'( Pl:Ze:n,;y. · 
Na (}rz.ykhid~ . I(o.potn1k ,\rinicn kupc0\\7i 10 

- laró\\·, za dos'rci.rcione tO\vary. które z.ap~f!-.:il: 
yl \rinien 1 :paidtiei·n.fka 1901 roklt. a je:ż~Ji tego 
c uczynił, · p·i·zedawnrcaiie· nasta·pi-fob3' :,3 1-g-o 
rudnia 1903 rokr.i. \ Jeżeli '.aroli ·r~·bot11ik ·.dni-a ! 

- 'll·iemla- 1902 i·. ·Ódpta~i( CZ<1Stk~ S \\'~g'-0 '(!i u g-u, 
e bo je.żeli ,,~ dn1u t:irn :listownic p·[,-:ryxn"J l ż~\
- anie·kupca, ,,; taldr.n· rażie . czas od·l 'pa~dz!cr
g &a 1901 do 1')\:'.vic}rłta .)0.02'·nie ·.,dic~a ··SiG jnż 

przed a \\·nie1tia·;. k tórc :_ rbzpoczyna · siG. ··7at" Ji1 

· piew od 1 kwietnia 1902 a zapactto·by ·ostatc
mrc 31 marca 19D-ł r-okn. 

Jeżeli atoli v. icrzyciel lizyska wyrnk s~1dc. 
.y. który stał się prawomocnyrn, natenczas 

_ rzc--dawniellic naStGpujc dopiero po .30 lata\:h. 
~nro np. kupiec dla S\\·ego 7__..1dania uzyska.t -,\Y
'!.; sądowy, który l \vrześHia 1903 reku stał 
~prawomocnym, natenczas przedmn1icnie tw-
·~pnjc dopiero po 30 latach, a \i-iGC 31 sierpnia 
0.i.3 raktl . 

"-----~-. - . . . 
OD --REDAKC.YI.· 

fł<'IIU Śmiałemu "' ik~chu. .ł(erespo;idencyę za-
k~~I,11Y po Nowym T~oku. ·· '· . : · 
·...::~--··--- .... .,.-ióO'km·:,.,d"..:::t!:ypu&== . *-.--

Nadesł'-no • . 
Odbieramy pismo llastępuj~ce: W ro-zeslauym 

; 1viosrry pn)srel<dc jak i \v dziennikach oglositem, 
\dlieio p. t.:· "Dzicje ·Po!s ki·~ z ilustracyami·:przez 
1
'1!ia,,a Bocz:,:tiskieg:o .wyidzie naldadem moim· w 
'tGr>adzie rh. TJ·n; czGsern. z powQdą bardzo obfitego 
atcrra.tu tak ·il ustracyjnego· jak i literackieg-o· dntk 
tela zuao.nie się qpMniJ, wyszedf bowi.'Ctl\ dopiero 
'11 1-,Y.y, o którym krytyl<a .bardzo ·pochlebnie ·s1q 
:razfta -- a tom II fest .,\, druku. Z tego poodu do-
na szauopi p·renitrnemtow .. vic· powyższe d~·utomo
' dziel() póini·ej, jak '~'Yisć młalo, ale 1.a to zn:1cz.nie 
t~ksze, gdyż ~~.viera.ć ·b~dzic 7 .. amiast JO. arl-iUSLY 
11 kilka, zamiast IOD ilustracyl, stn kilkadziesiąt za 
•Uz\'")·cz<ljna nizka ce11.ę, gdyż '\\' prz·edptudc wynosi 
l.etnp!arz brO,'ZtU:D.\'Vany 2,60 rnr., egz. 1\:trtott. ,\5·0 
'·:. cn-zt·mp!. ozdohrry 5 łJlr.. Poni~wB.,i .cena .• ta po. 
l !~(;!H dz:e.la zi1aczni-e podwyższO.l,l<\ bę-dzte, diJ 
.. c. aby dać i szerszemu kofu spoJeczct1stwa nasze-
. sposobuo';Ć nab\'cia .• Dziejów Polski" z ilustracya
',.Z<l b{.( nizką cen~. przed.ht?..arn p 'rzt.'<l. p.fatę ~ż: d_o _ 
.'~K~ lute.({ o r . . 1904. :r<arol· Ko7J.ow~k~, Po7.n<l!1, ułl-
~ltRa m. 8. : · · .. · . · ...___ . ' . ·_,...--.. ,.-: 
Baczność! Bru-c b! Z~i.a.na! 
:-,~,anownych czlonl<ów Towarzystwa loteryjneg-o 

..... !8i:-d8 srczr;ścia'· uwb.damia się, iż gcner~ln.e 7;.C
~<nte nobęclzic si.e \\. piatek· l stycznia . w dl.!F.:'ll .1\o
t~o f(o-kl! pr:~ed południem :o g():d;t .... l L>~ :· C:dV11 k.~ 
1
l \\ itJni slG .i<tk jc:Jeu nią{ t~a tn ?ehr'anic. Shlwl~. 

Józej .l ęsi e!·, \lt'ZC\\ · ---- . 
!owarz.vstwo św. lór,eła . w WattenŚCneid · . 

~''<·-!mia S\\'Ym cz.lonkÓm · i \\·szystkim R~al-;o.l-n. 
~1<1 cz"'artku rana lest ksi<ldz potsh Naboz.etJSi\ 0 

k"z" · - · z '1. a d 
<( ·«ltten: w f\o·wy Rok o godz. 4. · . :ar·' · 

,,.i Kt~h-r--\,~~ziai, ~dz~e -si~ ~;:·· T:Sl~~J. pr7..e7._ .3 
ęta Bożeg-o Na rodzenia znajdował, me-ch aJ J<_>mc

" do Ekspedvcyi \Viarnsa Połskie-go" p-od _lttt:r~ 
. B. 121. . " . . . 

--------.--. -P-o-s i-u K-i w A:N-r E. . : . 
.. ~lGby wiectziaJ, gdzie się znaiduje Jao N~tw·a~~>~! 
or1 Prr.ebywa..r przed dwoma la.ty we W~!e, .łb> . 

::,zt· ~· ! S\l•ój adres · do mnie podal2. . .• .. ·, 
·" Casfutłrus Nowaczyk u Bncl Miło-stern> ch w 

łłoryc'}i, . I\iisten1and (Ausłrya). 

\Y l~ R U S P O L S K ł. 

_. _ Towatz) . ~ św. ~iS(i "' Gertli _', ~ ' . 
~c~t. swyrtt czlo~om. ,iż : ·atoe posłeifzenłe oob -
OZH~ SH! J słytr.nia J9:)-ł r. ~ · P<il. o . .,..,odz. -t.· .l'~at
N7.ó:d bG:tdc po:eclYtanV t:m:zny dochód, potem na-

• -:?+:H obór no"'·c~o 'z.ołrz~du.· Wszyscy · ciłd1 kovic: 
wtnni si~ stawić~ ·abr potcn{ nk byJo narzekait . . 

· ·. .' ~ · . .z a r z ą J .. 

Towarzystwo Pan.; ..Sołtat-.ł ri. ·w Oberhausen 
nznaimla sw·ym druhom, iż · \l.'' niedzielę dnifl 3 strcznl:l 

. 19tH f. ·o ·~·ykty:m czasie 'oul}ed:liC ~i(: roc&ae. walne 
wsi.edzenie i oo·bór nO'\\--~. ·ytJŻialiL Drlthowie \lin-
ni się ws1.yscy stawi~. C7..olem! . ' · :\Vydziat. 
. . - ·---:-- ·-~~--·· --· ---...;.. . ....:. 

Towarz}Stwo św. Staztisław~ B. w WaJme .,, 
doncrsi S\\:Ym cbtonkom. iż --aJ~ 1-ebra~ie cŻ} il (,bór 
nowego zar1 • .adu odb~zie sit: ·w No\\·)· 'Rok dnia i 
sr~~cznia o godf.. 4 pq pol., .z ~·oon · .. naglących ·spr:tw 
ktot'~ \V ja.k 1 ajkrótszym <.:7.:1 te ';:atatwi0f1e, by6 rilit
s.za. POPk\\'.2Ż na ~t~\tn~em p-osiedzeniu mu_ iatr obra
t1r b.J ć ustwh:te. :'-la tern -pósl~d;...cuu nie powiiino· ani 
jcd11e~o ct.ionka ~ruiu~<\~. .~ .•. , .• \..· :\asl<r~t • . PrZi.!\\', 

_ .. _. -· - - .... _ ..,. ... -;-----..-· _.,.., t"· ~ :· .. --"':.;~ .. .. -..-

Towarzystwo: św. l$aće~-o w Oberhausen 
donosi swym czł~nl~om ,iż pr-r.) :złe zebrani~ .o.d n -
dzic sit,: \\ Nowv Rok P\l ooł. .o godz. 4, 113 któn-m 
bt.•dzic spr:a \I."O't.dank r. kas\· z· c<dCKO 'roku. O licznr 
u.l.zia-1' prosi · :. · . . , ; l~~ r t •l Ó. 

Tow. ·:·:.Jerl~ć':-·~~-~~ .~~~~~;;~-B.;'~":' Essen. · ·. 
· S7~\l10\\ i\yn\ cz.lont<oril &t~ak , i~ do wiadr.:m '.~ ... { 

iż \':~ nl:e.dliel~ .. dPiu J .st}·c-nti·l ~~~o t . p-o ul nJ·h.J) ·~nJ 
polski111 Naboi.et1Sh\1~ odb ··~1:.-'.it.! sit; r~ct.rte walt~c ze-. 
b-ranie, na którem będ;.ic ob·ór .nowe"q"o ·z::.~r7:<l'-lu i r•~-·. 

. C:t.lle· sprawozd8'nie. 7.dv·Jni{; to Sit' '!Xlbt,'\.lzir' ~fl pni. 
o zodz . . ~ na .S<' li 7.\\ >:ld) ·.!t posie.izc-r'l · u p. Van ck !,..!•.J. 
przy S'c!tii~zt.'11balmsH. nr. ,:;\ . O i_iłk·.llailicznie.i.~l;· u-
d.:da.?, .,, . zeh'ru tdt! · órosi .. · , ·. . ~ :Z a 'r 7.' ą (t. , 
-~-·-··~----~- ·•····--· ..... --4-· ___ .. 

TcrwHzy·s.tW'Ci· Ser~~ .Tc ·ru-sow~o· ~ Ha~lme . 
c1o11o,, j S\\'\111 c;~ln~·l<om', i/ w·atne rocl.ne- lchrani~ <)d
b\'ó.zk się <-: , ·,ie~Jide· .~ · ~tyC'r.nia t9-0-t·1r . po ri(·l. o· 
l!ocli. 4; ~ · ~~ którt:m bę~z~ć ·obc~r. ~~· 1\cnn:!~n .. mr7:•<.!u. 
Sr:ul., c-drm!dl\\" · ZM/,[idtt t•pdszil sic ,tb pi: dek 'L '\t\ ·:. 
cz11in i~~~r~l'l po \YkH~im n:>~IJ.ni:c:i'tsh·ie nt1 s~d' !)C~:-'ik-· 
d;,1.~tL \\ 'ci.."'ltt ollrachwl.:w l~asy. •· · , · ·' X~ r Z· i\ l. ' : 
---~-....:.;_.....;. ..... ,.~:.~,---'--.-·-~~ .. --.!~ .. ---· .. -:~ . .• ... 

·. To\\ ar7.:vstwo. św. · ~.Jaek·a '": Brs-~tarck : · · 

d.~ no.si sz•\·lo~.\·npn·~-l.h}nkow.: ii: \··."i< ... ct;: \-.(of~ Ł.~c>· 
c:: Pb ·O .~zo,J.z> -4,'po~ p<>indllilj: Ó,oheliYk . l'~~\\'~1\lle_ z'l:br:· ~ 
l'ie. ·11a l< tt'>rĆnt · b ·~J:>:i'e' tWil ~ z~~ rz<id obieran~ . · Pn- · 
żatb1 1em j·~st, ażehy k~li..d\ człor~t•k na \Valne zchra
ni~ orz\'llył. z~lf/.~)d j re\\ izorowic kasy upr8sza :i..; 
d\\ ie ·~~)JZi!l.\' prt,:d;ej. Z~~ r z i:\ LI, 

Towa.rz\ "itwo św. Sz(:J.~pana w Rauxeł 
c\nJ1n-:i S\\"Ylll cirmkmn. iż \\ nit•<.i!.iclG. dnia .3 st)
czrti<J ndhGdzic sie roci'ne walne zebranic i obór uo
\'. c~o '%<Jr;.ądu. Poaatek o go<JJ,. -1 po nołuduiu na 
s:,!i Z\\Tkł.rcll p-n kdll.!\1. Z:1 ruJ.tlll l\onnsi s i..; -:.:lton
kmn, ~':it!by sif; prr~J oborem niś,~ili z sldaclcl< mic
się.c:w.rch, pn11iewai. r~n. ~dóry zalet.:a 7. sk!::idk~1 wit.:
c-ci i<lk .1 miesiqcC. nie ma pnt\\ n do ~ło~o \ 'auia. O 
!i.Cl.!.l\' udzicJJ IIPF&:IS~Ll .. , ., , , Z a r Z <1 U. . .; 
, ·.:U. \\" a ~!.;t : ·: .C~.I'oitkO\\ je '/.:l,l't,:jd,! t ·, \:,'iJ_llli . sk' st':l-l 
\\i ·~. o· 'p;od/)ui~ .3~cJ~i. . · . , • ' . _ . ·~~.!-i r~. t<! rt: .. · ( 

. ----·----.-. _, ..... _ .. 
Towarz~stwo Śl)iewt! ·"Wa.hcta .. . · w !U'fróc · '· 

riztt·!.illlia. sz~n. dtoPkrJII1, i,e posicclr.enk· o~lb . .;:dt.ie ·i~ l 
\\ \;_.-wy R(),k ·p-n ' poJ. o gądz. ·,~· ~ 11 _nt~_l':t ,B:.•.uiHbed a. 

· U\ t.ny uc!;iat c7.torl:,:(,.,,. ·j._'st pni.~1dm1y, !JOili~\\ ai, h~da \\·a;i ne spra\,y ~i11;1wianc, tycr.a'Cc ' si~ · loku .\~i śrie-
. ''u ł . dyr.r~~nt';t. ·l J l-oście. mi~ e .w1~.t.1ani. -?:ar·-~,, ~-
--. -----------------'------~ 

. BACZNOŚC! 
Ktoby uain nastrę\:7.yć.' mó~ł naucz~ ch:la sr.i<.> \;u. 

c<n:ti dyr_r1:!cnt..1, ally nas tnól!~ ue t.) c śpie\\ u. l 'n~. i
Hl\' mun J;:d, ll~!]prGdr.e.i dcntieś( dla Kola śp)~\VH 
.. \\ aPctn·· \\' li6td0. %5{l,~k llłttimt · Sić.'dn prt.l'\\ odill:
cl~lc;:~n -tego Tfl\\ arlyst\ a .fr. Nówałi~>w~kic2>J w 
ł1ii~de. StiHskamp J!'r. l 11. . ~ : 

To-1\·arzrstwo :·-..·. · awrzyńca w Kastrop 
----:i ~--ym cuori· on!. 1ż 'w ·. 'o · · Rok ·.dęci To
w·arzy 't'\\-"0 p&}\'tórna . -iaidk .. na któr~j 7-a'slu~i'ł
c.e dzi~i obdarione z ·rana podarkami,' oraz, irl.niei-
u: elementar7 .. ami. (J\\"iazdka ·odbęd7Je' ię )'>O· poi. 

o ~od.z. 4 na ·sali gościiińe~o chamimnrla.~ na która 
upn~cimie zapra:za c71onkÓ.\\' wraz z · mttiatnl.· 

' . z a r;-; •rd. 
· rowarŹ)• two w 

podaje czfonkom do wia ortwsct, ii w u.iedziek. ' dnia 
3 tYcznia 1904 po potudniu o stodz. -ł ·odbędzie sje 

· ·kwartałuc 7.ebranic, na ktorem będzie obór HO!\VC o 
zarz~du, prz-C'to o licwr udział i pnnktu·alnc ·stawle-
Hie prosi '.{. a: r 'i ::f;d. 

B A c z N'O s ć ! ,• . 
T owarzyst"·o ~im n . .,Sokół•' w Altenesseu .' · 

tknwsi s1..an. czto11knm ornz J>odakorn, iż • przy' rlY 
c1.wartek JJ hm. \\ it!cwrcm o g-odz. " n.rządta wie

. c.z,ornl;;ę na sjJl Q. ~aaln w pobli?.tt k(Jściola ś.~· . .Ja
lla . na l<tór:t SI.all. c:donb'l\V i Rodaków nam sprzy-
i.ti-<\~·rch i~ uprz :jmie zapr8.sza. Cz<H'cm! · . 

· · \Vydzial! 

Baczność! Gelsenkirchen-Scbałke! .• ·.-
.Tr; •. ,-~tr."vstwo ś\\·.' Stanisła\\'a ·· B. w· Oclscnkir

·. c.:tu~p-~b:J.lk.e , d(\nosi s'\vym. · l:i'..l'nnkom, i:i. 1-gn . ~t ·
.· t.;7nia ·to jest w j\;owy Rn·k ohchod7.imy·· wspołn~ 

r.~\Vfa7.d1 t; '"· domu kat(>!. Tt.}\\ arz) stw. Poc7~rt0k po 
p{t:mtlliu o ~Zod7.. -t Prosimy Rodaków i Rooac1.ki, 
:•i· ;{•y się licznie zcbrnli i :1żcby !wżdy cilonek, prz:r
lii'U\\'<ldzll S.\\ ojc dziatki .. '\a poczntku będn ~·piewy 

.. i. {'eldanla·q:&. noktli '' kot'ltu h~d7.ic ieszcz'c oóe~ra
ny t•:u tr • pod trt.: .. Biogosh\\h;t"lst\\'o · Matki'' .. () H-
..:.-:ll~.- tid ł.hl.! prosi Z a r z <l d. 

·· l J. ,,. a·~ ::1 :·, \V::tLtt-l! z~: branie odb~dr,ie się dni~ 3 
st.}'CJI1ta 'to }es t" ~\~ tHzys-z,la nk·<.l.zie\ę po · pó,łudnh.t o 

' g-ddż~ -t. Będzi ' zd11ne spra\\·ozd<ndc 1, cn!ęg-0' rókK 
· pot-upt hęd1.ie db6r nn\\ cł[O 7.~\rz<\<.ltt. lap:;~ d i rewi
: ;t)rowk k:1.sy powi1111i , iq sta\\'ić l!:·"tlzin~ prcdi.ci: 

Pid\;,1 r$\d, ckrdari. . ' 

:\V i e •~ · · ~;~li(;lł'ti !-
- .~'. ,.nicdz:iel~ .1 s:tycznl_;l pąb~'dzie się p~ : ~·o.r,: o 

~::.:o-J;,~.'. 4 ' ·kc Z!cJiv;~,:r.cni~l l!:.\ ~ali pat1a· Kt'~chcm.a .. O 
'Ó-.11: .. J hr.nkreii-:·. P <.!1<1 mCLÓ\\ z;wfnrtia, Ponlewat 

• 1·n ; ;.". ~.spr'~ '·':r. h~<L~ . rn·ll.l ri:t!I~. 'l:at\i1ll ·li<;:z1~r udr.:iat 
. r~ ... tdtd •h\ · pohjllan~· , • . ' . . '· -- · ···- -·-:.. . .:.:.:... 

:~kLl!loczcnie zawodowe pc łskie. 

Wiec w Essen 
'ldhcdl-ic sit~ ' · l\O\\·y T(ok \\ pollld Jtie o ~ndz. 1.? \''l 
lokniu r: na , ·on der Lot:, przr Schiitzenb:thn s~:. w ce
łu nmówie1tia Zwi<~:~l'tt Tow. rohotnihów pol:kich z 
ncrlit12. 

Peierat ":-.głosi " tc.i sprhwie pan Bloch z Ber
lina. 

\a \\ icc kn znoras :~n ~iG wsz:-. stkich Rodaków 
z t:s ·.en i okolk), szczc~,··lnic zar 1~\dY polskich to-
'' :Hzystw. z,\·nłujncy. 

'lo-l- ~ • "-'--- ·----·c-;' __ ..._...._._;._ 
~ ····~-·. ~~-:--ł .. _ .... -. - . ~·-ł- . ~ 

.. :, Tt: ,ż: ~~ · ' l • • ' 

·lll<lŻ<.: SIC doskcm;\1-.:! , piekar~t\\ tt \\) U~Z) ~- . 
J. a n ·s i a· t e\\ ski, mistrz pickarski 

~ \\ Ei~kcł p. \\ ~H1ne. 1\oniS(sstr. Lir. 2t .. ~ 1 

r~Joit . . 
. Ozii!\VCZ~ porląd ·llY ,c.il' rodzi.dl\v Jllnżc ·$i' zhlo~ić 

\\ 1\~Hlk • . 
f R. .J A 'N O W S l( l, ·, 

skład towarów spożr\\ czJ ch. · 
Bruch. ohok kościola katolickiego: 

. : BACZNOśC POlAOY. W BRUCI1U.! 
\\ No\\T Rok po poJ. o ~<;>dz . .J ur(ndzam ·:\''fnym 

lokalu na now,ci -;ali, nowy rruck. (l(ai er Saa{) ; .' 
. Towarz)· ~ti\o św. J{i..r.cia \:\.· Witte•t Wl"el· 1· ·. 1.,.0DCerł · ' 

U\\ irt\.l:.lmia ~\\ rclJ C/łnukó\\, i/. W (lit:~:dd<; ;~-~0 st:.- . ' JrA. J '• . ·' · . 
cŻPia. oJht;d7ic się w::~lrte ' z~.hr.arde, ttu które111 lli.lSt~\- , ·ykoltallY pr.zez kapelę polsk:1 · p. M. Lawiekiego 'z 
pi' obor /_,.;l rnFlu. O jak n<' .. i\ic:znit:t<>z}; 1~dzial c'/.t(,l\- Hnt~.:hu. na któr) 7<\prasza · ·· · ·; 
k ó \\' u~ r<' sza • . ____ •· _l._<...::l_r_z_. '-_~_d·-· ------'---.--_f_-e .... r~d.:... _s_a_s~s_e._.....:_ __ .J..,..:.a~n_B_a_rt_k_o_w __ i_ak_._._. _··____,....:.-

R :u·' \ . l 

1.hit:k~ · .~ąr· ·Anlnuwnym :Rod .. : kom ·za. · dot. ·.· c:-;, ~ >: sowe pop.u·,•.ie, vros~
i w :1y;n ~~Jwym Roku 9 ~- s . pami~ta(~, pQp[t~J'Bjąe na" gorhwie. 

\\'·r o n e. ;} l grudt~ia ) 903. 

Leon RogaiH . t;·yz,er i· golarz polski. p1·zr ul. Hef .. tr 41. 

Fr~~~iszek ~i.asf·, kr_awiec- ,,.,}sld. ·prvy ulicv Hot 1r. 4 i .. · 

pol:"ki. ~łof·,lr. +7 . 
r:ahL:huf t r. l 08. d. 

--~.,..."~ 1lft. . 
•l • 



• Tewa.rzystwo św. Barbary w Hamhon 
liflHnsi szan. czlonkom, tż. w niedzielę dnia 3 strcznia 
I'O 1){}!. o fł:Odz. 1 na sali p. Buschmanna od~dzie się 
twafne zebranie, u a którem będzie: spra\vozdauie 
lrw.artalne i caloroczne, wplata miesięczna, przyjmo
\f.ialfie nowych czlonków, obór zar~du. \vska~.ówki 
.,rzewo<lniczącego itd. O jak najliczniejszy ud~fił 
.-resimy szan. czlonkó\\' . Goście mile wi.ctzialii. 

Z ar z a d. 
Uwaga. Q,onoszę szan. czlonkom zarząd·n. iż 

JHJsiedzenie zar~Gtu 0dbędzie się tego samego d11ia 
• godz. 03, ua które proszę o punktualne przybydc. 

J. Maciejewski, prezes. 
~-·-

To-warzystwo św. Wojciecha w RO.hłinł!bausen 
't1wiadamia sv.rych c7Jonków, iż 1 stycznia 1904 r. po 
łJoJ'. o godz. ;~4 odbędzie się walne zebranie i obór, 
twwego zarządu. 

Bacznośt! Zarząd i rewizoro\\·ie kasy winni si~ 
ISta\vić o godz. y,;z po poL Z a r z ą d. ......_, ..... ~._---------·-....t...- .... -.................... .,._ ... ,... "'" 

Towarzystwo św. Augustyna w Rotthausen 
f.)Odaie S\V)rm członkom do \Via.ctomości, iż walne ze
branie odbędzie się w Nowy Rok po pol. o godz. 4. 
Uprasza s~ę czlonków o liczne stawienie się. gdyl 
będzie obór nowego zarządu. Rewizorawie ka.s:r win
Jłi się stawić o godz. 3 po pot w t:rm samym dniu na 
~posiedze11. Z a r z ą. d. 

Towarzystwo św. Michała w Bruclm 
ędhędzie swe zwyczajne zebranie w niedzielę dnia 3 
stycznia o godz. 11 ~ przed pot O liczne stawienic 
tsię wszystkich czlO'nków prosi Z a r z ą. d. - . ·-"'·· ~·- ·-· . 

Towarzystwo św. Barbary w Hamborn 
dorwsi s\vym czlonkom i zarazem wszystkim Roda
kom zamiesr.kałvm w łiamborn i okoticv. iż \V nie
dzielę dnia 10 styc:wia na sali p. Mareg(J urządz.amy 
rzhRową zabaw~. Pocz4tek zabawy o godz. 4. Cz.lon
kO'\vie mają wstęp wolru·. Czlonkou·ie obcych to\va
nystw za okaz-aniem książl>:i lnvitowej p.!acą \Ystęplle 
5o· fen. Rodacy, którzy jeszcze do żadnego towarzy
rstwa nie należą., mają tak dogodny przystęp, iż mog<! 
czfonkami towarzystwa pozostać, przeto prosimy 
wszystkich nam życzliwych Rodaków, aby nas ra
czyli odwiedzić, a my b-ędziemy starać się, ab:v Ro
daków za<lo.wolh:. Kap-ela będzie poiska. z której bę
ti:Zie J.;aJ':dy zadovwlon~·. O jak nailicznieJszy u<izi·al 
łSzan. czlonków i wszystkich Rodaków z :Hamborn 
l oJwlicy uprzejmie na O'\Vil zaba·wQ upraszanw. . ____ z __ a r z ą d. 

Towarzystwo św. Stanisława w Marxło-h. 
Zwrad'.ny uwagę to-warzystwom, które dostał\' 

=r.a.proszenia na naszą zabawę, która się odbedzie !0 
stycznia, i \Vszystkim innem towa.rz~rstwom, które nas 
2:echcą odwiedzić, iż towarzystwo nasze nie obchodzi 
v.wyczajnej zabav.ry, tylko rocznicę poświęcenia cho
s·ą!{wi, i dlatego w pochodzie udziału brać nie będzie
my, prosimy przeto przybyć bez chorąg\\'i. 

Z ar z ą. d. 

Towarzystwo św. Ałoizego w Kottenburgu 
donosi swym czlonkom, iż dnia 3 stycznia o ~odz .. 3 
po p-oJ'. odbę{}zie się watne roczne zebran;e. na któ
rem odbędzie się obór nowego zarządu na sa!L p; 
Vierhausa w Cottenburgu. Uprasza się wszystkich 
.tZł'Onków, aby na pO\"Ą;'yźej wymienione zebranie 
przybyli, aby ża-dnego nie brakowaJo. Tak;'~e donosi 
f:iif; wszystkim Rodakom z Cottenburgu i Rauxel. któ
rzy mają zamiar wstąpić do naszego. to\varzystwa 
1m>::.: \V clniu tym zaraz po otwarciu posiedzenia dać 

.. :i~, .•. ;la czlonków, a vvtenczas będą mieli pra
"' _,",,, '-' ':·nia przy oborze zarządu. Cz!onko
wie .:-;ewyr..Matni nie mogą glosować. - Szanowny 
i'.al'Ząd uprasza się, alJy się raczy! już o godz. 02 
zebrać na salę posiedzeń do obrachunku. Czlonko-
1-Vie. którzy jeszcze książek nie oddali, mogą je \\' 
przeciągu tygodnia oddać u bibliotekarza Andrzeja 
Babsza na uL Mołtke. O liczny udzial uprasza 

Z ar z ą d. ·-----·--
To-warzystwo św. Stanisława B. w Marx!ob 

podaje swym czlonkom do wiadomości, iż walne zew 
braHie nłe odbędzie się w Nowy Rok tylko na Trzech 
,l{róli z tej przyczyny, iż w Nowy I~ok i w niedzidę 
B sty-cznia odbędzie się polskie nabo.żei\stwo z kaza
niem o godz. 4 po obiedzie, i zarazem podajemy 

· ~zkmkom do wiadomości, iż towarzystwo przystępu
je do wspólnej Komunii św. w Nowy Rok. Sposob
JWŚĆ do spowiedzi św. tuż w czwartek po obiedzie. 
.P_I;_os.imy_~~zny_ udzi~~~--··--··-------···---Z _a rząd. 

Towarzystwo gimn. ,.Sokót" w S.cbonnebeck. 
nn:!ądza w dzie{I stareg-o roku \\'ieczornicę w lokalu 

. swych posie-dzef1. Po·czątek o godz. 8-·mei wiec:z.o
rem. Upraszamy wszystkich druhów o jak najli-
'cz.nie}s.zy udzi.al. Vvr y d z i a L 

U w a g a. \V No·wy Rok po poludniu o godz. 4 
'edb~;dzie s.łę walne zebranie, na którem będzie zdane 
~pr:~:;.voz,danie roczn~ z kasy i ooor nowego wydzia-
lu. \V y d z i a l. 

J3ac:7Jtoś-ć Rodacv z parafii Sul.mierzyce z powiatu 
OdalatWwskie~o. 

, }}('llJOS.<t.ę ~zan. Parafianom tu na obczyźnie. ii w 
Lan~ondreer w piatek dnia 1 s.tyczl'lia o godz. 3 po 
pol. l:l{;;dzierny ł'nie(; p-o~adankę u p. Józefa Knipinga 
'-rzy dworcn, w celu spra\.vienia podarku naszemu 
•ar;dialnemu kościoln\\i. Upraszam wszystkich Pa
rafi<m () Jak najliczniejszy udzial w pogadance. 

lwotui-~cr: J. :\ .. .M. S., Jan lięciak . .___ . __ _ 

Baczno-ść .. Z]ednnez~11ie'' 
Zebranie R~uły nadzorczej oraz zarządu Ziedno

~enia zawodov.reyo oubed.zic sie '\V święt0 Trzer·h 
J{róli w Ess-en u p. Van de Leo~ dawniej Mtillcr . 
SchiH:7.erthahn o .R"otiz. 3. Męż()w taufania wzywa się 
aby j<ll< najliczniej na to zebnu1ie przybyli, gdyż będ4, 
tJaradv co do dalszej pracy .. Z~cdi'oczenia z-,wodo-
we~o··. 

Bacuość! Bacmość l 
Tapłeer i 111ala.rz polski. 

Szano·wnej l')Ublicznoś.ci w Wa•tte diię do wia
domości. iż przeprowadzilew ste .7J Kastauien-AHee w1 
Hofstr. nr. -41. Wszel!>i.e prace w ·mój z~tkres wcho
dzó\ce, wykony·wam skh-ro i !"74~1nłe • 

-----·-·fRANC l s.z.~"~---·ą~!,} .. E .... ~f_)!_Ń_S _ l,( l. • ,"tł., ~ :u •• -~- . 
c• sześć izba~h ze sklepami i e.użem.i chle~·vami. wszy
stko }e.st nowo v,rybudn\vane i do tezo jest morga o
grodu i duż'y podvYórek, pompa t \\'jazd. Jest zdatn~· 
do każdego intereśu, ulica Koleiowa nr. 71. Zg.losze
nia przyjmuje wł'aściciei 

Micłtał Przybyłak w Borku, Kr. K(l)szmin. 
...... ···- '"·'"' ' 

Prasowaczka. 
RozpoczęJa!'n S\Vą. pracę i przyjmuję bieliznę dt) 

prasowa.nia i do prania. Staraniem mo.iem będzie, t.a
(in\~·olnfć wsz,·stkich m<t prace:,. Proszę o poparcie 
mego przedsiębiorstwa. , 

T. D r a h e i m, 
Bruch, _ui: .Marya~ska nr . .348/1. u p. friedenberga. 

Szanawnem Rodakom z Bottropu i o-kotic:v do
noszę uprzejmie. iż z duiem łO b. m. otwieram ,,,. Bott
ropie przy nowem kościele. Wortmannstr. 2:8 

k ~ ł ę a a •· n l C:· 
Polcc.arn \Yiclki \VVbór książek do nabożeńst\li 'a w 

piGkne! oprawie, now·enuy i l{sią;żki p-owie-śdo\ve. 
krz:vźc dre\vniane. niklowe, figurki za szktem i hcz 
s:dd?., rr:o11strancyjki. kropiełnicki. łkhtarze, ~·wieczki, 
r6żai1ce. szkapłcrze. \Viązarki we wietkiem wyborze. 
papier do pisania. oJó\,·ld i rysiki. zeszyt}'. piórk:1 i 
tabhcki. powins:.wwania na imieniny. ni)\Vorocznc kar
t}' p(K~itowe i rozmaite~o gatunlw. 

Sz.anowna Publiczność upraszam o pcmarcie me
go interesu ,iako jedynego rudaka w te.i branży lW 

miejscu. 
L U D W I K TRZOS I< A. 

Poznań Posen 

Pozaaad '
2

iparatów kościllńitf 
, poleca jaknajuprzejmiej 

bogaty wyrób goto\vych ornatów, kap. stuł od naj
tańszych do bogato haftowanych. oraz lżejsze ada
maszki, brokaty ciężkie. 

CbQrągwie kościelne towarzyskie 
skromne i bogato hafto\vane wykonuję na z.amówie
oie starannie i szybko. 

\V. Kar ł o w~ k a. 
Pan Ludwik Kruczp1ski w Styrurn. łieidestr. 150 

posiada próby moich materyafów. ró\\ nież upow-aż
nienie d() odbierania zamówie(t. 

·--------------------
t~t~~ttt~~~~ 

Zwracam uwagę 
SzanownYm moim odbiorcom on.tz 

w:--.r.vsti< in1 t?oda.kom 
· VN Steele li o·k.ol!cy 

b. ?.. dniou1 l~i grudnir.t pr.zeuiosłcm 
mój 

interes m·,a wir;cki 
~ nL KaiF<el'r.Str : O w dom HE1nn Vo
~·{~lsan~a, obok jl·eo l't>st.a.u~ucyi p:zy 
Ud.-enkirdH.mer~tr, At>~\l<otaplae l. 

lhiękując .;;m do t~ chc·;uu,mn~. }H·o .. 

szę o dal~Jt.e popierunie mc·~4 ·o ps:zed
~i<.;b ; on~twa. 

Franciszek SarbinoVlJski. 
m~oo~~t~~ 

~~ 
~i 

Służ~ c a. 
\1oia córk~t. znająca prace domow.ą i ·.k.U.chenł'· 

poszułmje u pols.kiezo pat!stwa slużbę, najlepiej ~. 
b-lislinści Bochum. 

t. Bi1toraiskl, fUttard p. MHblllęi.m a. Rhein . -
wysylarny tylko dobry j trwaly towar ·za · zaliczkt 

pocz.towoą . 
_ 10 mtr. niebiel?n~go barchanu 75 ctm. szerok, 

3._l;z mr. 12 m t r. p~oc1enka na peściele w ładne lcrat-. 
~t !),40 mr .. 8 rntr. m\etu na wsypy czerwone i w ró. 
w~e paski 6r~r. l fll:nt. czarnej wel.ny na POlkzo<:h} 
2..2:;, mr .. l tuz1~ ręcznik o w 50 X 110 ctm. wielk. 3 m. 
l~) _rntr. hno1~u b3 ctrn. szerok. 4 nn. 10 mtr. Hnonn 
~1enszy wyrob 6 mr. Derke d.o spania 2 funty ciężk 
3 '7 m r.. Obrós_ na &tól w .k?-lor0we l.adne pasy 130 x. 
1~ ~ w1e!k. 1.9;, m r. Przesctera.d4o l\;plorowc ladnv de
seo 2 nu·. l p.arę koJder n.a lózka biale. z czervvOllYrr 
br_zegiem 6,80 mr. l parę białycll !wlder nadzwvc;' 
wtelk. 7.20 mr. Zamówienia od 25 marek począw.szy' 

S~.:hrciber i Svillłm N.as.t~. Herne. ' 
interes cłJrześciaJhki. 

. .. Bartek zWyolęzoa 
I-90Wtesc przez Henryf(a Sienkiewicza, v,:ychod:Z<!Ci' 
~o teg~ cz~su we .. Wiarusie Połskirn .. jest teraz w 
~)~maci~ ~s:t<i;Ż'kHWY~ do nabycia. Cena tej zajmują. 
'-el pow!esr.:t TJ~St ~o. fes., na J)Ortoryum trzeba 10 !en. 
~olączyc. NaJlepieJ zamó'wić w liści.e i dolączyć 50' 
ren. '!'' znaczkach J}oczto.wych. O zamówienia orosi 

l(stęgarnia ,, "'iarusa Palsłdego" w Bochum. 

* Wynalazek * 
Gregrowicza "Rantus'~ 

patentowany tH l-1:):3. 

Aro~atycz~y elikyr • ziółkowy. 
~OJlep-szy Sl'Odei< na żo-1'!-'leJ.., 1;{)1 głowy, 

mJłos{:i, Oł'aZ choroby ł< o b rece. 
Nahye możn.a w aptekacł1, lepszych dro. 

gerycl1, lnłJ wprost z f'ahry.hi. Cem.~; 2 fla.,. 
szek&.60 mr. 

U essele1• & ()h eo'J'O'ft'i'"'•z 
e " ' Darmen. 

Znstąpca genernlny dla O b e I' h a u s e n 

A. Ku 11 z e, droge1ya przy rynku'.- . 
Ce-na l -flnE.zki 2 mr., 2 flasEki 3.;50 m. 

o~+ Cotylko wyszły [QlQ][9J[Qlil~ 

książki do nabożeńst a: 
.r;==--'11 DO BOGA. Mały z~valmy formaL dla dziec4 . 

Jmll 
m ~ 

--

fml 
m 

-== ·m 
1-----

m 

POBOŻNE MODŁY. Mały zgl'~lbny form~~ 
d 13. młodzieży. 

MÓDLMY SIĘ. Śrerlni fovmat. 

BOŻE BĄDŹ MIŁOŚCiW. PowszechnW 
i.!eHiona ksiąika dla doro:;lych, w .zgrab· 
nnn formftei c~. 

BOŻE BADŹ Mł.lOŚCł\N. (Druko-.v~~ 
·,vi·~!lcie~ui, fh::"',-.n; i,,;J~rawi.) 

ŚP!EWNlK KOŚCiELNY pod tytutł)m: 
~;b:\.ó;~ r.~.~j;'\'5#~.~ ..-Q-l \1. :ną.s; 1.\~" ... -
Vl ąn,y··:t!!ll, p,te·$-.qt k:a~c-tę;l:P..:'fOl&,. 
zes;a..,.,.a do pnbt•inPgo użvtku w koścJ~t 
i w donw X. F. Odrow•:ki, plP.h!ln w Na
wru', z d(adzt.nhml treściwej i.{Sit}i:Jd· 
d:o nahoit~tJSt\\a. -- l>ogudHJ' ft> ru\.Al. 
'l'rw<J.ła 1 ;;•Htownu oprawa. Stron :HJ8. 

.- Ws:~:n<tkie ~:st;l1~1 zanpatrzone s~ w aprlłnnt~ Przuśwlell~ 
Władzy nuchllWttej i starannie 'ł(l'kOil~lle w qu:::!O'ń'liYCh GP1'8'ilł1 

Odsprzedającym t·ozsełam na ż~danie mój cenuil 
S. Buszczyr1ski, Tot'uń (Thorn) •. 

Druru!Ua n:akładnwa. iiltroli~at. i hurtt~wn) skład )li.Plłrl 
Książki powyższe zamawiać można JWd adresem: 

u\Viru·us Polsk.i .. , Btlcłłum. 

kb hcst.elle hiennit bei . d.em:. Kaiscdh::hen 

Posmmt ein Exem.ptar der Zeitun-g "WiarUł!, 

Połs~ti•' aus Bochu.m (Zeitungspreishste 128) fili' 
da s l. ()u a rtal 1904 und zahJe a n Aoonnemen1-' 

u n-d Bcstc.llgełd l ~92 ~1\'\lc 
>. 
~~ 
"Ćl. 

Obige 1,92 A1k. erhaJten. zu haben, besehei·· · 
ni g t 

d. 

.Kaiserl. Postamt • • ił' .~ • 

-· -·-··----·-... ···------- ,-.."_,...._~---~-·----~-... ..-:P"'"' 

Z<Ł dl'uk., .aaklaa i redakcyę odpowiedzlal<~y A.1tuni llrejski \\ Dvchun1. - 1\ahłti<lf.:m r~dwJwrui _\Yydawtlict\qt : 1 V'.'Ja.ru~a l't~lekiego'· w Jłodwm. 
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ocalenie m·ej .duszy, mej ;\\'iary rtctd\.i·· Cg{) 
nviska! 

Następnie cpv·\\·i edzJ~-t Tcre.sie . wszystko. 
ta, gorący P-ocahH;ek wydsnę-fa na p-erłach Ró· 

· żanca św: . 
Seppl jest pra<ojcem sta\n1~~) bohatera An

drze)a H{Aera, który .20 hrteg-o uno r. w Mantu: 
~ne Wtoszef:.h . rozstrzelany, - pe-łen '\Via.ry 
l;0śd Bożej un1a.rł za ~ołczyzmi. 
·- - ~---Swi ętoj 6zafae i e 

.c.~~yH sk,ludka na nbogfch studentów katolk ko-pols-ki 
· \V kasie (zob. nr. 52.) niedob{-.,- 19.,25 mr. 

.. Na · chrzd.uach u Mł:ądowicza w \-Vltten : 
. Miądowicz z ż. l mr;. nowonarodzona córka 2D 
A ... Us!ecJd .z z. l mr., l. Klemczak z ż .. l mr., J. 
kiewicz l .inr ., T. Mich.al.ak z ż. l m r., A. La.KonH;zyrl\ 
z i. l mr.. St. Łysitiski z ·X. 50 fen., J. \"AJ!<:.,,,~,u~:k'i 
50 ieu., (nad. Ląkomczyk) 7,50 

!': ~ ch rzcin::.ch u Blażejczo.lca w lloutrop: J. 
że}c2ah z ż. 2 mr .• ich nowonarodzony-syn Józef · 
fen., }.s{n. \\'awrzynkowski z ż. J mr., k!J syn l 
20 !en., Józef ZO fen .• Pr. !<.onopntal< 50 }en .. A.: .. 

· p.ański z -;;. SO. fen .. J. Raczkowski z z. l mr., St. Na 
fJ: oralti 1,25 mr .• Pr. Bt'ai.eiczak l tnr., P. flanielczyk 
z 7. . l ·Pu., P. Toporowi-cz z ż. l rnr., (nad. \Va\\·rzyn~ 
H\JWSki ) 10.15 rnr. 

Na <:hr~dnach u Fr. Kaczmarka. w Dlimpten: f r. 
Kac7.mar c t< z ź. 1 tnr., ich dzieci: Ludwika 10 hm .• 
'\ ~1 t n..n1 !() fen .. ·f .dw:1rrl 1{) fen .. f'rancis;dm 10 fen .. 
r;mvrmar< J :zo11y s~-n .hm 20 jen .. St. Kac7marek l m r., 
J . Kc;~. k l mr. . Fr. Ma.ich r;r...a k l mr .• A. ·M ajch r zak 7. 
7 . .50 kn .. T . . Kmpa z :t.' J rn r., J. Kf:dzierski z ż . . c:o 
~en .. .l . ~";zyrnarw\vsk i 30 fen .• J. O ize~f'rczyk 50 f ei1 .• 
t'n<J::l . .'\b ichrzak) · i.40 mr. 

N;l ch rz,:inach u \V. Sk<~mpki w Iiu(;kardc: \V. 
~-!.f)l ' lłi'k~ł z .? . .l mr .. \\ '.n,, n :rn Skoru pka 7 7. J mr., 
t.'e . .:\·Jit'l ~~nrupf<:l .?0 fen .. F r. Sl{orunb. 30 fcn .4 f'r. 
::-:.,;,·inied"i 1 i'. ~l) fen .. \ \' . Swir. iecki 50 f<;n .. St. 
\'L • .r.k( · wi;t~. 1.: ~- 50 fl'n .. Fr. Tvbćkm;- iak !'O fen .• 
'·"d~~ :zat:• S\\ inic·cl\n ;;o fnn .. Mary~H'l:l Swiniec t.a 
:n ~c-1 . F r. Ti-:·nrs.ch 7. L :m fcP .. Kns;i_"'lierz Cli~fc-zyt·! 
. :, i_ :" L .~(l ftn . !,rt~t~.f . W. f:.Lornpk;d. 7.00 mr. 

; ... t ,.t,uci. t; ~..~~! 11 .1\1. \Vujka w liocll lam•ark: !\1. 
\ l:u!t \ . ~:, 1. l lJi r · R atnjchak f ż. 50 fen., J. \\ ujt·:, 
;ri :u .. , \. S.:.\ ·L;.;. " .:~:\ r, 7. 1 mr .. J . La~6dk~ SU fe-n ., 
M. h '1r<'fa 7 i . . =-n r.~ 1. s•.-n jef{o Fr:mcisz:ek 10 fen .. 
".:,~,:l ...:t f'i"ln~~ JU ren .• J .. Kaczm~1rek z ż . 1. 10 cnr 
,: '· rł :1• :c(·~ ł\ :>t~if7\' il:•. ~n fcP .• S';;n Je}{o Janek 20 1en., 
t'. i._. PL. t! i ,, : t ., J\. PintrdYkd ... 50 fen .. (nad. \ V . 1{<1-
: :·}:·~.::J l 7,50 mr. 

Na chrzdnac>M u A . .BudzyJi.skiego w Gelsenkir
cł!tn:· A. Budzyń,ski z i. ~..: lmr., L. Bu{jzyJ1ski 10 fen .• 
V/.. Budzyftski JO fen.~ B. · BJ.Idzy1iski lO fen., M. ~u~ 
dzvf1sk:i lO fen.; łietehka Budzyńska 10 fe11 .• nowo-
1arodr.onv SVll .Vv'adaw 50 fet}., J. Budzyński z 7.:. l 
-nr .. leh dzieci Jan JO fen .. \Vand·a tO ·.ren., WiktorYa 
1 0 ·fen .. f r. 'Budz~rt,ski z z. 1 tnr., kh . dzłed Stasru .. ffi . 
~ ~'"n. Bronis.łlł,,~~- 10 fen .. . ·f'r. ·Budnrński 10 fen .• \V. 
R.~.dzieja z ż. l mr .. ł3. B·udzyński 1 mr .. (wrecz. B . . 
'Budzvński) : 6.60 ~r. 

Ze skarbonki TO<w. św. Józeta \\7 J1crten (nad .. 
L Da.browski) ZO.OO mr •. 

Czfrmkowic Tow. św. Jf.l.zefa · w Huckarde 5,95 
"lU. ~ C'ffnnko"·ic Kora soie\\"U .~Lutnia" z linckard:e 
1.30 mr.. {nad. P. Lata - ?O fen. porto) 7,o .. :; mr •. 

T. Urbaniak l n1r •• .St Dctnb-it':ski ?\0 fct1 .. (nad . 
T. Urb::miak z MaS,!dehure-a) · . tJ;O mr . . 

Z g:-wlazdki TO\v. św. ·Piotra w Stcele (nad. Sko-
rupski . - notio 20 feu.) 6 .. 70 .. mr . . , 

Z Q'Wiaz<lki Tow. ś·w. Jńr.efa z \Vi·tten (n.ad. La· 
k()rnc7y l<) S.OO mr. 

Ze skarh·onki Trnv. św. Barbary w Rochurn 
(wręcz. Jerzyk) 7,00 mr. 

Z ~.f\\i;u:dld . Tmv. ś·\v. Józda w Alteflbochuń·i 
(wrccz. J . BTtdzYfJski) 5,50 m.r. 

Tcwarz·\·shvo ~w. ł.dzie1:ro w Oiinniitfeld: ze skar
!·>nf1~J 7- 4 k\nut. :>)J~f mr .• z nvic'l'/.lk i 5,76 mr. (v:recz. 
Pr?$<.cz~k) tt,74 -mr. 

Na chrzcinrl{' 11 u P;•wh; 5-wit<łfv w B.:{reJ,ctorfie 
("·r~cz . P. Fłia,la~ ) .. 7,60 mr. 

Z ~wb.7.dki Tow. ~''' · Stanistawa w \Vattne 
(wrccz. Jastrułski ) 10,00 mr. 

Cz)w tkow ie f OV.' . śv:. P?\l."fa " " ekkłu 20 Q'!lfdl1ia 
-U-1«. m. 7 Q''-'i~l 7,dki T ow. 5...,, .. P:l\\·la w Eicklu 1320 m. 
r·:r tn nel< M ichn l Kn:yw(lŚ 12.00 mr .• wręcz. Andr:~;ei 
H!o St'\rk') ~~ 

Razeo1: 
P o·zcnó D: 

17~.9J rnr. 

P. 7. S . stvoe ndvur11 
\V F. z \ V. sf'.·ocndvum 
J. R. 7 v:. stn)en rJ~ 11m 

80.00 mr. 
32,00 mr. 

__ 3}.QO mr. 
l\n .c rn: U5.00 mr. 

r'\ie(lnb:~r :_!9.?!:i_!!!!: 
\V kasie: tl,u-3 mr. 

tV"}i ?:;:m!:-c'- ! ~-,, . .T ól;l.f~dc . m6tll sie za mtnu! 
.1n. 12. u. t pro: l(s. L i s s : 

Ant,.rni Brej~ki , Bod!l!iH, Malth-eserst i. 17a. 
Z a ivw.rch j umarłycb dobroczynców • ..S.wl~tojów 

7.afada•• od;rawhm~ bywa co mlesląc jedua Msza św. 

~-..-;, pu~:. · d..:.ncc 11 Nvzarl-:{1 w łi <'l.mlJnrn; A. :"laz:J
;yi t :: ;: . ! ,01' 111r. c·r\rk;.~ Anna 50 i en., \V. Oarn·s ~D 
,(r., .t. i.t-:~~=· f.(} fc7J .. \ V. Sz.kotart: i<: JO fen., J. Kośmi · .'··~1:~ 
.::( r :!fl i•:n ., },L \' ·~iddnv 50 fen .. J. A ntoszk ic\Yicz 50 Bartek zwycięzca 
~i!.. ! •:;J.d. \\·. (:~bryś ) 'ł.JO mf. 

l:~; · ~ ::: l.C in::> ch u Piutra Klhnk3 ,\' Rruckhausełl : 
f.' . i(!iint;< ;r. 'i. J t.n r., nov:0na rodu,11y s~11 Bnlcs.ta'\v 

. . :~o ie~ .. c:ir:cesnn \V. 5rrze1czrk 1 rnr .. M. · Maskida 
: :: _ 2.: 1 ll":r . , Al . f'~r~z :·· i:. ao k tJ .. M. Strr.rlczyk z ż . 
. <> 5 !(tt ' .. ( n~.d. W . ,!::> t; ;r(.k.f";k) -1.15 mr. 

powieść przez HenryJca Sienkiewicza. \\·ychodz~Ci · 
do tego czasu we .. Wiarusie Polsld m" jest teraz ~ 
ionr~acie ksia±kou.s m do n:;byda. Cena teJ zajmują. 
.::ej oowieśri Jest 40 fen.~ na portoryum trzeba tO fen 
dn.lączyć . J\"aj lepicj zamówi~ w !iśde i dolączyć fit~ 
ien. w znaczk~ch Dl.,cztowYch. O zamowieni::l orosi 
Księgarnia .,Wiarusa Polsklego" w Bochum. - ~'\ l c:;r ;r.c1nGch u NL Zg-óreckie~n w Brudm: M. 

/.:.~,, :r·-:·1.,1 z ·~ . 1 mr., J. S1korc. 1.20 nn .. \ V. Hałiltln· cłt 
.·· .:·. mr., f'r . 7>~ó re-c ki z ż . l tnr .• J(. ZA"6recki z ;;. 
J. . ·~ i J n1.r ., f r. Z~6trck i z ;;. 50 icn .. S t. Z~ón'ck i z i. 
i :·:•.- .. '.\ ' . Zgó t ecl<.f. t,r-rr .. St. M2.d<1J 50 fen., \ V. \ lt'i3 tr 

. !: 'l l~rL, ln11.d. S t. Zl'ó rc~Jd) · 9,00 ·mr. ~-
~ ~ :;;-;,:;;_~·-·;:-,:.;~V·f;:1 ---,~ -~·. ;:· 4il , n~. [~ l a \''.' •U . : ,~ ;_l.l· -:-""'-: ···. ~·. 1 .._ ·;;,--;-;:;-.-:-;-~:m. '";:: :S'd~'lfv a~· \"\/ !Ar.Cl!'fl. p h~l\.1~~~ 

l 

(P O S :ŁANIEC.) 
. 0 -~,--..".,....-

"""'~"~ Ks.roliclta" wyctlodsł .. ec cww~ ! 
\sak w Booham w WBSt.f'aUi jak{) bMi!~ tj. 

tn,1 · dcdatdt . do "WU\roea Po~lcili. 
· Oaobno "Nauld Kjl.tollckiej" prEmumęro- 1 

.1 waó niB mołna. Kto wi~ chce j' ot'f$1- l 

l
t .m.aó, :nłeeh . sobie" ZA~iłlze ilA . pocamo i 

~ Wtaruaa PolP-k:i4'__go • l 
O. .=-- O 

t 
MÓD~ s~ I ~IłAOUJ t 

H DJdatek tygodniowy do "\Viarnsa Polskiego" i ,~obotnika· PoJ;skiegou. -

Nr .. 53. Boehum; dnia 31 grudnia 190S. -· 
Na Uroczystość Nowego· R ku. 

Lekc.ya. Tyt. Il. 11 - 15. 

Najmilszy! Okaz a 1<1 s i ę ł;:tska H.(Jg<"l Zl}<n~ i
dda: fW~Z..t:-":'g'() \YS.7}'SiKi111 JJJ-d Z ;D1ll. ti;)Ut.~Tr8i;r...:a. 

rtJS, ahyśl113' z,apuawszy się niepobożności i 
~,,it. ~kich. rm7..ątilhn>sd trzei\de i spra\\iedli\\-ie 
i pobo'l'-t1ic żyH' na tym Ś\\ -iccie. oczeki·waią~ bło
g·Ósla.wione:i nad l.'id i przyjścia chwaly ,, .. ielkic
go Boi!a i Zh<.~w·h::ida naSZl);O, Jcz.usa Chrystu
sa: który daJ samei-{o sit:bł-c za nas, aby uas wy
kupił od \\ 'ST.cłaldcj niepra\\-~~ i. flżehy oc;~;yścił 
sobk lud pr7:Jicrim~·. naśladowcc dobrych u
czrnkÓ",-. To IJlÓ\\" JWił< 'm ; na.i ·'"\y Chrystusie 
Jeinsie. Pann naszym .. 

Ewangelia. Luk. Ił. \\-. 21. 

\V on czas gdy si~ spdtlil-o ośm uni , iżhy 
obu-czal]{}l dziedqtko; 1W7'-'.·anc jest imię jeg-o 
Jezus; które było itar.v:aw.:. od Anio~a p ! t~ rwc.L 
niiJi się ·w ż~.,_\"'\:4c poc.zęł{) . . ~ 

Kazani e. 
. · -Cic.sz<t s~c <lTiś \\'STyscy; \\eseJe , rado-ść w 
każd~1n dc-.mu. " - każde j chaci-e! Matka .prr.yt11lct 
dzie;::ko do serca, sąsiad sąsiad:o '\\·i pvdaic rckc::J 
dawne u-razy pF.tepuszczają sobie wzaictm1ic; 

wszys-cy życzą ~obie na n .tl\ rór.pocz ·n~j;ic.y · sie 
szctęścia, zdro,\i a i dobr~o PO\\-odzen.ia: _Ale 
tu tylko C:?;C7,c stO\\ a, życznrj.r sobie racr,c.j \\~·za
je:tnnrc laski i hłogosfa\\-icńs~,'·a Boskiego, oo 
·nu te.gu z;~wisło dobre prowadzę.nie nasze i na 
' t~·m i· 11-a dru~un Ś\\ i c-ci c. 

l nic jeden. spojr.Za\\ szy wstecz na ten rok 
przctyły , \H'.stchnic gleboko i po\\ ic: Oj, zły 
to. hyl rok. daj Boże.· ahy rok następny lci'::>lYllT 
b1·ł. 

Zly był rok? ak dla c;~cgo? podobnoć dla 
t eg o . żr my ;J b~·H; a kśli my na t en rok \\~,;,gh;
dcm Bós:-a J!te po pr.-.1\\-łlny si~ to i ten rok dla 113S 

·s\ nic p.npn:r\Yi. · · . 
Z:rsta.nó'' my sic ''i-ęc uobrzc mld tj1ll prze

sztym J'{,kiem. abyśmy się nauczyli J<ll< n~ ·prz.y. 
s1.t:r- rnk tyć mamy. Obliczmy si~ z łaskami, 
.iakic.śn1~ .. od Boga w tym npł:rni-onym roku od<.:
brałi, oblic7my się z. grzechami', jakieś.mJ· 
\\"7,glC{}_cm· Boga J)()pdnili :· a icśliśmy hyii szcr.t
ślhd ,,- f11n prn·byłym roku, \\·yzna.imy r, .za~ 
\\'St)·d_;,;fnicm, żc.śmr na to sr.~zt;śc_ic ·nit~ za.słu
żrJL 

Co u~rynił Bóg dla ciebie \\' tYtll wku; a 
jakeś s~ę ty za to J1ogu odpłacił? 

Oto Bóg przcr cały ten : rok ~/.JT'\\'a r nad to ~. 
bq, tfic utratifcś tn"'ŻC nikego z .tych. 1{tóry~h ' 
kc chaS7, aHi żony ani dziatek· twoich; · CZUWał 
Bóg nad tobą i dDmcm ·twoim , że c1 ~ąau ?:b</źą-



nie \t ybil, ż~ e( '''oda ląk nie utlala, że bydełko 
twDie zarazą nie zginęl,o, że ogniem nie sp1onęta 
stodola twnja; blo.goslawił d B-óg we \\·szysr
ldej pra.cy tw{)jej, a co więcej, blogos1awil ci '-"' 
sercu t-wojem; do któye.go wstępował w Komunit 
św~te.j, oczyściwszy wprzód duszę twoją przez 
Sakrament pokuty ze wszystki-ch brudów grze~ 
chowych. 

I~v.·ierlz, czy masz choćby najmniejszą 
przyczynę, użalać się na Boga hvegn 'P - Ca-ły 
ten rok to było jedno pasm{), je:d-en łafłcu ~h 

łask i zlitowafJ Boskich nad tobą. A teraz. zapy
taj się sumie,nia twego, coś dał Bogu za to wszy
stko? ja~oś Mu się za to \vszystko. od'\vdzię
czyf.? 

Ach my Bogu cóż dać możemy? wszak 
wszystko to, co mamy, od Niego mamy. Ale ko
chać Go mnżemy, n1ożemy Mu dać serce i 
\\ dzięczność naszę, dziękować, prosić, przepra
s·zac, wielbić, chwalić i btogosławić. 

Miinąt tełl rok, bracia nwi! to prawda, al~ 
ja]\ miną l? Czy ten rok nas zbliży l do Boga, 
czy nas od &xga oddalił? Czyśmy ''- tym rak u 
hfi.żej nieba? czy hłiżej prekia statJt;fi:? Każdy z 
nas o rok starszy; ale czy jak w latach tak i w 
rozumie i \\' cnocie pDstąpi"ł? Czyśmy się w 
t :n n rok n r-e z~ych nało-gów naszych poprawili? 
czyśmy może do złego złe dodali? Jednem sło
u·em zapyt.ajmy snmie11ia naszego, czyśmy siG 
\V tym ro.!ut p:opraw"ili czy pogorszyli? 

Przeżyliśmy ten rok cały, a \\' tym roku 
jJcż to hyl.o miesr<;cy, tygodni, dni, godzin; a ża
den d;r,iet'l; ża-dna godzina taka nie jest dJa m1.) 

~tracuna prze.d Bo){icm! Przeżyłeś rok cały, }){)
J:cz ic-śli możesz: Hcżto myśli ,~- tyTn roku prze
szlo p17rz glO\.V<~ rw-oją, Heżto uczuć przez ser
e-e: t\\ ojc! A l'ia.tdc slO\\'a, a ł<a.żda myśl, a każde 
uczucie tahie, nie jest stracone; za każtle odbic
f'7.tsz: nagrcdę afho karę. 

O bra,~ia! nic czekajmy na sąd Sprawicdli
\HJSCi BDżc.i. ale korzyst.ajmy z czasu miłosicr
d7.ia Be skic~o. Przypatrzmy s!ę za życia na te 
sqdy spn1 \\-kdlfwości i milosierdzia Boskiego, 
które s·c codzielinie \\- około nas na zie-mi p.o_i.a
\\'i<lją. Sądy Bov;a 7.upc;nic sc c'dmienne od są
df." ludzkich. Oto ten człowiek prze-z rok Rog3 
<Jbrat3ł 1 nikt go '" kościcle nigdy nic widzia1 
rnodiąccgo sic lub przystępująceg-o do Ś\l. ·iętych 
Sak ramcntÓ\\ ; on nicjednego skrzy\n!zil na ma
httku a sam żyje w dcstatka-.::h. on niejcelnego 
skrzywd7H na zdr-ow:r1 a sam żyje bez żadnej 
niem0-cy; on nicicdne'go skrzy,,·dzil na s!a\\--ie a 
sam żyje w PO\Ya:żan;u u Iudzi. I śmieje się z 
B-oga, i wzywa gniew Je g· o na siebie. i mówi: 
Z~rz.eszykm i n1c mi sit;. zlcg-o n.ie stał,o. jestem 
szczęśliwy, nie lękan1 si~ Bo-ga - nie potrzebu
ję Boga, 

A Bóg slucha, a sprawiedltwość Jego zapi
suje każde takie bluźnierstwo. O! Bbg nie jak 
cz-łowiek, i n~e spieszy się z wywkiem sądu, i 
nie nagli z karą; ho On ma• całą wieczność ł pi-e
Ido, im później tctn straszniej paunie na ciebie 
gnie\.v Boży. Ty dopełniasz miarkę grzechów 
twokh; przepcJnr się też miarka sprawiedlhvo
ści i zemsty Bożej dla ciebie. 

Jesteś sz.;częśHwy, mówisz; a te wyrzuty su
mienia, które we dnie i \\' nocy nie dają ci poko
ju i które chcesz przytłumić w rozpuście i p1-
ja!tshvie, cze.mże są? 

I powiesz może: ale to wlaśnie w tern 
szczęście może, że j~ żadnych \\·yrzutów su
mienia nie czuję; ja śp-ię i ba wie- się tak spo
h"'Oinie. - O biada ci, biada! Jeszczebyś o szczę
ścu mógł mówić, gdybyś czuł udręczenie i nłe
J}{}kój w sumieniu twojem: bo to by był znak, że 
Róg od ciebie nje odstąpił; że jeszcze mitosier
dzie nie jest dla! ciebie bramą zamknięt4; że. ten 
ła!lcuch, którym czart skrępowal duszę hvoją, 
nie jest jeszcze tak silnym, abyś go żalem nie 
mógł rozpH-ować, że te bn!'dy grr:echowe, które~ 
mr zły duch zeszpecH duszę hvoją_ nie są t.ak 
. ilne abyś kh nic mógł obmyć tzami pokuty 
twojej. Ale jcśfi nie czujesz już tej sp-rosnej nic
\.\ D-li, jeśli się kochasz \\' tych brudach tw<Jich. 
\\· tenczas bi:c:Hlru d! 

Bflg i szatnn \\'ZY\\ a· cię; za czyim póJdziesz 
głosem? 

Szatan z.aszepnął do ucha hn:·'g<O: Słuchaj 
czło'l' icku. sprzedaj mi Boga twego jako Ju
dasz! 

l tyś słuchał glostl tego, i rzekłeś: A co mi 
da.s7 za to? A szatruJ odrzekł: Dam d majątek i 
ruzkosz, będziesz jadl i pil poDostatkiem i do
brze ci siG PO\\-o-dzić bęcłzie na świeci-c. 

I tyś na to przystał, i wyrzekłeś siG Bo~a. 
wyrzekając siG: pra-wa Jego, i bluźniłeś myślą i 
stawem. A Bóg wolat na ciebie przez g fos su
m-ienia t\\ {..'<gO. aleś ty kgo gŁosu s lu cha~ nic 
chciał. 

I <.Uabcł zaszc.pnąt do ucha h\ ego: sprzedaj 
mi tG Pr7YSiQgę wstrr-crniQźfi,,·-ości, sprzc-d.a.t wi 
nic\\'inuoś.ć. uczciwość, rzetelność t\\ oiG. sprze
daj mi \\·iarę mał7.,c.J'Jsh:ą! 

A tyś srnchata gł.osu tegD, i zapytałaś: A 
cóż mi za to dasz.? Dam ci mzkosze cielesne, i 
dusza twoja \V nich zcż.wicrzGceje, ale dobrze ci 
z tcm będzie! - A tyś rz.e.kła:: Ale haJ1ba i wstyd 
przed ludźmi'? A djabcł cię uspokoi'l: Nie lękaj 
się, ja cię zastonię płaszczemopteki mojej! Zbro
dnia twoja ukrytą zostanie przed ludźmi· : ty b~
d.zicsz uchodzić przed światem za przykład do
brej dziewicy, za wzór wie·rnej żony. l tyś na to 
przystała, a Bóg woła~ jeszcze przez ~fos su· 

..- Seppl - rze.kla Teresa .,._ d~un d namią
tkę, która nri łest naimiłszą. Czy będziesz ją 
szatta'\\ ·al i jej używał? 

- Co takiego? 
- J~óianiec naszej zmariej matki, który mi 

utnierając daro\vała. Codzieti si~ na nim mo
dlita~ 

- * * * 
Wiele upłynęŁo miesięcy o.d tego czasu, 

SeppJ już dawno był w Norymbergii i: dobrą 
znalazł· robotę - ale złe to·w·arzystwo. Spodle
ni ludzie, którzy s~ę w wojnie rabunkietn tntd
niH, zostali jego towarzyszami. Zra7.Al ich po
glądy i mowy raziły go· i przestraszyły, ale 
w·krótce upodobały mu się podobne żarty i szy
derstwa~ Nie chciał, aby go nazwan{) ,,mamt
nym synkiem", który nic o świecie nie wie, i tak 
nieznaczni.e zacząf im potaki\vać i zup-elnie od
stąpić od zasad, które mu matka i proboszcz 
wpajał i. 

- Sep p! się wyrabia - śmłal się· ieden \\• y
sJu.żony żołnierz, siedząc wraz z nin1 i kilku in
nymi v;; szynku ~ przynajmniej już nic wierzy 
\V te ws'Zystkie głupstwa, które nm pletli. Bra
\\0 bra·de, postęp11jesz! Niech żyje! 

Scp·pl ski,nął glo\nt, a inni glośno krzyczcli: 
niech ;Łyjc! 

-· To wszystko koszalki opałki - zawołał 
drugi. Król SZ\vedzki, Gustaw Adoli przyszedł 
do Ni.emk'C, aby pnd p:as7...czykiem religii kraj 
podbi~ i cesarzem niemieckim zostać; a popi u
ŻY\\'ają religii jako plas7~zyka, aby głupiegq 
chł-opa p(){l"bić i cesa-rzami być we -u·S-i. 

-- I my mamy być poczciwymi lLidźrni'! -
przerwał mu trzeci, - nie powinniśmy kraść, 
ślicznie słuchać, nic pożądać ż-ony bliźni-ego, ani 
uamn, ani' roli! Ha, ha, ha! K.tóż \dęccj kradnie 
.ia1{ panowie? Za kogożeśmy - się bili? Widzia
km ua własne oczy, co ci wielcy pan·owic Fran
cuzi i Szwedzi, ze sobą z<::.brali! Nic nfc byto 
bczpiccznem, ani w szafie, ani w kudmL ani w 
piwni.cy: ale prosty lud, po\\ in i en przykazania 
zachować i dać się na pasku wodzić. Nowe na
stały czasy - my tli c zostaniemy w tyle! 

- Wiecie c-o, dobra mi przyszła myśl -
r&ckł rudy jakiś chłopak. - Coby to bylo 
gdybyśmy klasztorowi na .. roku krzyż;O\\~ym .. 
'\\ ' izytę złożyli? Dla drugich dosyćeśmy s1ę 
nakradli'- a dla siebie nic. Co? Mój \\·orek juz 
wkrótce będzie próżny, a klasztor bogaty; ma 
doskonale win-o, z~ote kielichy i srebrne wota. 
Z zakonnicami i starym, koś-cielnym wkrótce so
bie damy radę. c(} wy ua to? 

Gl·ośne .,braw•o" było Qdpo\.\iedzią na t~ 
propozycyę. Omó·wi.o110 szczegóły planu \\·y

konać się mającego. 

- l(lasztor sloi samotny - mówm - n-ie
be.zpkczeńst\va nre ma żadnego. Prze·z mur 
przeleziemy na drabi-nie, z wewnątrz otw·-orzy
my bramcę, zakonnice powiążemy i gęby im po ... 
zatykamy, a p.Otem wszystko zabierzemy, C() sie 
da zahrać. Jutro \V ieczór do dzida! A ty Seppl 
z nami, nieprawda? Seppł skinął glo·wą na znak 
przystania. \Vszyscy się rozeszli. Sepp1 \\'"l<ó~ 
dl dO' domu. Rozpustne muwy to'\varzysze i 
napad na k-lasztor uioiDtlY, wdąż mu cbmlzi~y 
po gło\\·ie: "Ja mam pomagać tym ludziom, zra
hować biedne zakmmice, które swe życie B~u 
poświęciły, bliźnym tylko dobrr,e czynią, cho
rych pielęgnują, za grzesznych się modlą! Czyż 
ja tak głęboko zapadłem?"' 

PzrystąpH do stołu, o-t\\rarzyl i chcial WO· 

rek skórzany tam włożyć. Nagle osłupiał, jak· 
by g·o kto siłnie uderzy?. Wzrok jego padł na 
przedmiot nieznaczny, mały, ciemny, na J~óża
niec swej matki, który przed kilku tygoduiami z 
szyderczym uś1niechem rzucił do szuflady, gdyż 
nJtod1itwa Róża.l1c.a }uż się nie oostarajała do jego 
obecnego postępowania. 

Sep-pł nagle otrzeiwiaL Ol~boko westchnął 
i ch·wycił się oburącz stołu ... nogi mu urzec po-
cz~ły. Zdało mu się, że widzi matkę., która poct ... 
niósłszy rękę wychudłą, gtozi mn pałccm zalana 
łzami. . 

- Matleo - jęknął cicho i padł na kolana. 
Twarz ukrył w dł-onie, a pomiędzy palec 

gorące łzy się polały. 
Nie! - rzekł do siebie - tak zly nic je

stem! CiQ.żko zgrzeszyłem, \V szyderstwte ze 
wszystkich ś·więtości znajdo\.\·ałem UJ)'Odobanie, 
wiarę prawic stracifem. \.\'iarę pięknych mych 
ojcó\\, w której żyli i pomarli, w której ja tak 
bylem szc.zę-ślŁwy! Ale jeszcze nie zapói.no! Po
w-róct; na drogQ, którą \\ mlo<.lo {. i k roczylcm. 
\\'szak doświad-c.zykm. że ~Pst · nic ma wiary . 
tam nic ma i cnoty, że na \e: ... przed zbrodnią 
ten siG nic wzdryga .. co już rel~J"ii w sercu nie 
ma. l wziął r&L:anit'c do ęl"i i m.odHł się na 
nim. Po no-ey bezsenn e! ''stal z łoża już ja:.ku 
inny człowi{..'k, z mocnL :n p.o.stano,vieniem zbro
dni przeszk;odzłć. Zaraz poszedł do spow·iedzi 
wyzna l S\YC zboczenia i za razem donióst o ra
bunku mającym sic odbyć. Kapłan odeslal go 
do Ś"\\"ieckiej władzy. Ody rabusie późnym -u~ie.~ 
cz.orcm przez mury przdeżli, straż tamie p.osta
\\"iona~ sch\\yta-ła ich i za wiodla do więzienia. 

Sepp:J dotrz:ymaJ przysicgi -- stał się znnwn 
poczciwym chrzcścianincm i piln:y1n rz.emieśłni
kiem. -~ 

Gdy nastGptlie powr6ót d-o dDmu, rzekł do 
siostry swej Teresy: 

- Tobie i Róża11oowi swej matki za~,-dzię
~zam Qcałenie z \\cie!kiego niebezpecz.et1stwa. 



KrOJem· Zydowskirn Go nazwali. Bal się wi-ęc 
tieró:d, by m.u ÓV·/ Król nowy nie \~·ydart \da
dzy. 

Dla te~o św. Józef ze s-łuszną bDjainią zbłi
ż.a~ się do Judei, gdzie rządziJ syn Herodów, Ar
cłłelansz, z tytułem króla. Opatrzność przycho
dzi mn. z pomocą \\. niepewnem położeniu: każe 
mu iść do Galilei~ którą rządzH drugi syn Hero
da, Antypas, łałrodniejszego charakteru, z tytu
łem nie króła, lecz tylko wie;łk·orządcy czyli te
trarchy. Tym sposobem mógt uniknąć. nDwego 
p-odejrzenia i prześladowania. 

Oba\va, \Vątpliw.ość, niepewnns.ć - są to 
takie skutki łaski Bożei. Bóg s.am tymi znakamj 
chce czlov.rieka często uchronić cd: nieszczęść. 
Jeśli się człov.iek wśród takitj niep-cwnośd do 
~a zw-róci, B~ udzieli mu dalszy\::.h natc.hniert 
które go wprowadzą na prostą i pewną droge. 
Tak też nag-radzlł i św. Józefa który, idąc za 
n<.l'\Vą wskaz6\vką aniela, bezpiecznie zamiesz
ł\al odtąd w mieście Nazaret, aby s·ę wype1nłło, 
c-o rzeczono jest prZ.C"l pmro.ki: iż NazareJczy
kiem b~dzie. zwany. 

Zba'\\'' ic.i-ela zwan-o Nazarejczykiem. to jest 
gardz~ym światem .• Boiru POŚ\\ ię~onym, }aH 
wykłada św. Hieronim, \\ y'\vodz~c to sJ0\.\'0 od 
odpow·iedni-e~-o '\Yyrazn hebrajskjezo. Takim Go 
przepowiadali proro<:y, a wśród nich Daniel zo
włe Go Ś'\Viętym nad Ś\.Viętyrni. czyli najbliższym 
Bogu. 

Jakkoh\.' iek \\ GaJjJej Pall J t zus Z\\.any by l 
Nazarejczykiem, od rniasta Nazaret. w którym 
tnie-szkal, jednakże wyraz ten , cdnośnic od Nie
go. doskonałe lt\vydatni myśl glębsz.ą. to jest 
całkowite Jego oddanie się spra,,·!c Bożej. 

Chrzcścianie pierwszych \\ icl<ów Z\\'ani 
takie byli od p.ogan Nazarejczyk~uni. l słusznie 
im t.a llaZ\\'a s:ę '•~•leżata, bD każdy· ch rześcianin 
po\\.illien być Ek;gu p{}ś\\'rę-::-on} m i gardzide
km manrości ziem.skkh. Przez Cł1rzest świc:
ty on się wyrzekł Ś\\ iata i \\-szdki-ch spraw je
g-o. a Bogu s~ę oddal ca.tko\Yicic. Zatem każdy 
je-go czyn powinien zmicrzac ku dt\\alc T3oieL 
Na:nva ch rzcścianina f)O\\"inna go natchnąć za
parciem się całko~ item \\ tem %yciu \Yszyst
kiego, co uie prowadzi dn Boga. Prawda, że 
jak da\\·niej poganie z pogardą nazywaH Chry
stuso-wych naślado\.\·có\\ ' Nazarejczykami, tak i 
dzisiaj prze\\TOhli ludzie maj<\ częsro wiele po
~ardy dla chrzcśdan, zdają się pm-\ tarzać oni za 
Zydami: Czyż z Nazaretu może być coś dobre
go? Ta jednak pogarda świata tylko tych doty
ka~ którzy sanro imie chrzcścianina noszą, a nie 
starają się o czyny temu imieniu odpowi-ednie, 
łub też którzy tylko p-ozornie życie wiodą po
ho:żne i zastosowane do pra\\ podanych przez 
Chrystusa, a w ~rtmcie rzeczy, są oni dalekimi 

od tego· Miasta. G-dzie bowiern za.kwhn~e pra
wdziwa crwta, gdzie życie wiedzie się wedłu~ 
wzoru zostawionego przez Chrystusa~. tam na
wet niewierny musi przyznać potegę cllrześcia
nizmu, a imię chrześdanina u-czcić odpO\.\riednło t 

Starajmy slę zatem, chrześcianie, by czyny 
nasze odp:O'\\riadały nasze.j nazwie, byśmy się 
stali światem światła i przykładem swoim po
ciągnęli do Zbawiciela tych, którzy nami· pogar
dzają! Nie Z\vrac.ajmy uwa-gi na prz.ykrośd do
czesne, na próby i dośw1adczenia, na jakie n:3s 
w tern życiu Pa:n Bó-1! \.Yystawia. Jeśli bowiem 
Boża Dziecina od pierwszej chwili życia fest 
prześladowaną i ściganą, to któż z nas zapra
gnie dla si-ebie wygodni·ejszego strillu? Czyż nro
że być uczef1 nad Mislrza? Czyż. chcielibyśmy 
odbiedz od Pana Jeznsa w życiu, czy nie oha
\.\ ·'ialibyśmy się, by -się On nas zaparł na sur-o
\\'Ym t strasznym sądzie ostatecznym?! O, nie, 
przech.Ynie, starajmy się tu Go Ik'l.Ślado'\\ rać, m 
za Jego przy·kładem cierpieć, tu zoosjć na.tdo
tkliwsz.e prześlatlowa:nia od lndzj, byle On nas 
po tych c-ecbach odróżnił w życiu przyszJ.em l 
sprawmil na nas swe s~owa: kto mnie \\ yzna 
przed ludimi, wyznam Ja "o prz:ed Oke.m, któ
ry kst w niebies.iech. AmeTt. 

Seppl (józef) Ht1fer. 
Smutne to były czasy w p.oło'\vie XVII stu

leóa. gdy po ukończeniu 30-letniej wojny, ca~e 
Niemcy tys.iączucmi ranami okryte byiy. Nai
bulcśniejszą raną byto to. ż~ skr'Cmrno~ć i dobre 
obyczaje. ,,-iarę i reli~:G n~ami deptan-o i \\Y
szydzano. 

\t\t e \\· in:sce <J·swin w Tyrolu rnieszka1 w łe
śniak Maxi tloft:r z córlG!. jl\·1aLł\a już d~n,·n'{J u
marht, a ojciec stary już i chorow-ity. Mirnoto 
gospo.darst\\ o było kw+tnące, bo córka Tcrc -·a, 
rnztrnrma i dzidna dzie\\ czy na 20-letuia., do
brze \\ ychG\\ ana i cała ojca pociecha, była do
brą gospO'd'ynią. Ale Teresa nie była jedynem 
dzieckiem Hofera; mial on jeszcze syna na rmiG 
J&Lda, który o r-ok starszy był od Teresy i ,,. 
Salzburgu nauczy! się rzemiosla. Z po\\·o-du za
mieszek wojennych powrócił do domu. ale że 
tu nie mia-1 co robić, \\ ięc chciał się nd.ać do 
Norymberg-ii '' BawaryL Ojciec żegnając go . 
rzek l: 
~ Idi z Bogiem, mój chłopcze, bądź uczci· 

\\'Y i powTacaj jako majster i mąż. do domu. 
Zachowaj się tak, abyś twemu ojcu zawsze 
śmiało m{>g'l \\. oczy spojrzeć. 

Seppl obiecal i poszedł pożegnać się z s~o .. 
s trą: 

ITIJen\a, twego., ale~ ty tego g.łosu słuchać nie 
chciala. 

I szep-tał ci djabel do ucha : Sluchaj cz:lo
'vieku sprzedaj mi duszę twlOją stw·orzoną na po-u 
do-bieństwo Boskie, duszę krwią Boską odkup~o
I1C\, sprzedaj mł ją, sprze-daj mi prawo t\.\"Oje do 
nieba. 

A tyś pyta.t: I cóż mi za to dasz? 
Za \Vieczność dam ci czas; za szczęŚcie nie

bieskic dam ci szczęście ciala1 rozkosze Z\V'ie
rzęce. 

A sumienie o-drzekłeś. to mi nie da pokoJu. 
Nie lękaJ się! ja to sumienie uś.pię, że milczeć 
będz:e na niepra-wości twiOje. 

I tyś na to przystal i podpisałeś \Vyrok po
tępienia t\\'ega, i Bóg- od ciebie odst4pil, a je
dnak nic \\Lykluczyl cię jeszcze z mil-osierdzia 
swego; jeszcze czas dla ciebie nawróceni.a się 
dn B-oga. 

Za.ko1kzyleś ten rok rJOd kląt\Yą Boską, roz
IJ:O.czni.i ten rok pod blogoslawieflst\vem Bos
kie.m, aby osta-tni dzie-ti roku byl OStatnim dniem 
nieprawości t\vojej; aby pienvszy dzielt roku 
by.J pief'\\ szym dniem, byl p.oc.z'ątkiem nawróce
nia twego. .t\.le spi~"'.t się! Nie mzpoczynaj tego 
rDku p-oo k1ąt\\ ą Bcską_ Gdybyś życie t~·oje 
b_yl znkoticzyt \\' tym przesztym roku nie poie
dna'\\SZY się z Rogiem, gdziebyś teraz byl? Nj, 
'\Yieb potępiony, na \\ ieki od Aoga <Jdrzucony; 
a czr wiesz, czy pojmujesz. co t{) wieczność, co 
to mrata Boga., co to męka piekielna? 

O wiełeżto podobn) ch tobie \\ YZY\\ ało 
gniew Bo-ski i pad1i ofiarą gniewu t< .. "g'o! Gdzież 
oni dziś są? ciało ich w ziemi a du~za pogrzc
hion:l w p~ek1e na wit:.ki. Bóg ci dał czas do na
wrć:..:eHia, czekaJ przez ten rok caly, i czek~t 
nw:Że od lat kilku. czeka na próżno; lecz cz-y .ic
szt:~:c tak d~ugo czekać będzie? 

O bracia moi! \\'i dok sz..:zęśliwego grze
szll:ka tn\ogą nas napełniać pO\\ inicn; nic mó
wi m~ : zgrzeszyłem. i cóż mi się z!eg() s ut~ o'? 
clobrzc mi z tern; ale raczej za\\ ola.fmy: zgrze
szyłem, i nic. ztego mi SiG nie stało, dla tego bia
da mi! 

\Vidzimy częstekroć czlo\\"ie}~a najncz.:i~ 
wszego, żyjącego we-dle pra\.\ i przykaz:111 BeJ
skich a jednak nic mu się nic \Viedzic, i żyje \v 

ciąglej boleści i smutkach. Bóg go nawiedza 
rozmaitymi krzyżykami nigdy smutek nie- \.\"J.-
chodzi z domu jego, nigdy boleść nie " ·ycho-dz1 
z serca jego. Jeszcze jedna łza nie przyschła, a · 
druga się do oczu ciśnie; jeszcze jeden grób 
trawL"l nic porósl. a grabarz już obok drugi 1<<>
p-ie. I cóż na taki \Vidok PO\\iemy? że nie masz 
Boga na niebie, że 0n opuszcza i zapomina o 
tych, którzy Go kDchają i \\ icrnie Jemu służą. 
O nie, nie! jako Bóg nic spieszy się z karą, tak 

też i nie sp1eszy z nagr-odą: czeka a~ się dopeJ. 
ni miarka zasługi. 1\tla djabel, dla tych co mu 
sJużą, piek.to i wieczność; ma Bóg dla tych} co 
M u slu7...ą , niebo i wieczność. 

I rzekł Bóg do ciebie: człowieku, dziecko 
moje! dla milości mojej wyrzeknij się milości 
wlas.nej, wyrzeknij się s_iebie; bądź poko-rny, ła
g-o:d.ny cierpli\VY, pobożny! nie ~-ukaj ch\vały u 
ludzi, ale chwalą twoją Ja będę; n re rozbijaj się 
zbytecznie za majątkiem, nie te.sJmij zbytecznie 
za pociechą u ludzi, a Ja zo'Stanę skarbem twn
im, a Ja będę pociechą twoją! 

I rzekleś: Panie co mi dasz za to? A Bóg 
ci o.drzeld: Dam ci krzyż mój, ale krzyż mój lek
kk wl<Y~ę ci jarzmo moje, ale jarznro m·oie sło
dkie. Będ~ cię ludzie znicwa.ż~tć, wyszydzać, 
prześlado'\\··ać dla imienia mego; nie lękaj się te
go, ale stój tylko m--ocno p·rzy Mnie; Ja przed to
bą, Ja dla cieb1e ten krzyż dźwig-alem; bez 
krzyża do chv .. 'aly nie dojdziesz; na krzyżu zba
wilem ś \\' i at, fl[l. krzyżu zbawisz. duszę t\\ ojq. 

l rzckte.ś: P~11ie,. wszystko, co chcesz to u
czyni<;, daj tylko silę do tego! 1 kusi-t cię szatan, 
abyś odstąpLt od Boga, ale wsparty taską B~tt 
Z\\ YciG'i.Ykś poduszczenia jego. 

I rzc-kl Bóg do ciebie: Człowieku, dziecko 
moje! dla m.:iłośd mojc.~j wyrzekqij s!ę świata, na 
h--rórym cięży kląhva moja; ~ zgarot rozkoszą 
jego, zgaś błędne Ś\Viatdka jego; bo rozkOsz 
jego, to z.drada, to wąż p:od liściem ukryty; bo 
róże pociech jego prędko \vi<;dnici~i i kolce tyl
ko po nich zostają; b-o światefl<a. jego paht ~Ie 
nie grzeją, nic oświecają. Pod-daj ciało pod po
słuszeństwo ducha, uciekaj cd Ś\viata, a zbliż 
s~ę d-.o Mnie. Panie, rzekłeś, a cóż mi dasz za t<; 
ofiarG za to wyrrcczenk s·~ ,~, szystki~.~h po
ciech i rc.zknszy ciała i świata? Dam ci kor'Onę 
t:iernio\v~; którą łttdzie ukowoo\vali gł'tn\ ę mo
k; dam ci krzyż, do którego przybily Mnie re:· 
ce ich; dam ci miecz, którnn przeszyte by lo ser
ce Matki rqojc,i, Matki twojej; dam ci świt:tą b-c -
kśC: za przeklętą rozkosz; wqzką drogą p-o pro
'' adze cię, drogą ciasną, krzyżową. 

r rzekłeś: Panie! lęka i trwoży się d11sza 
moja, ale. chcę i pragnę \\ iernic wytrwać przy 
Tobie. Ufam w milosierdziu Twojem, że mi n
paść nie dasz na tej ciężkiej drodze. 

I Ś\\ iat kus ić cię począi. abyś po\\'Stał przt:
ciw Bogu t\\ emu; aleś ty zamknql oczy, aby nie 
patrzeć na. zrudzenia jego; i zatka1eś uszy, aby 
n~c słuchać głosu jego, mówiąc: Odstąp ode
nut! e brzydki świecie. coś ukrz\'żował co
dziennie krzyżujesz Boga SWCio: l odstąpił 
świat nd ciebie, a Bóg zah:1ł miejsce jc~o \\ ser~,.;11 
t\\Oiem. 

l rzckle.ś: Panic! t:o mi da~z za to ". rze~ 
moje: \\· yrzeknił .się dla milości mo.iti woli t\\ n-



JCJ, nie chcieL nie pnignfi ani iycia ~t1;1j śrnie~·_d, 
aiiD chO.roby·. ahi zdro:w·ia, ani szczękia ani bo
leści, ale tylko a-by \v-ola -rttoia · \V'Szędtie~ i zaw·
sze na fobie się spełniła; bo woła1 _ moja' jest ~a:.. : 
w:ieuie t\\~i>jc~ . . . 

I · dze:kJeś: · P~niet_· oo mi- dasz: za to _";vyrze-
cze.nie się . wołL mojej? .. ._ . . _ . . _ 

· Na\\>~ie.dzę :Cię krzyżeni rnoitn, jeśH · tego_ bę-
: dzlc d'hl' iooWienla . t\vego; b~bior-ę ·. ci ·matko· 

twoje dzjkkat ooś najbajdziej ukćchała: JXił- · 
. Z'\\tiOJ.ę, aby PohVarz. szar.paJa dobre Yn}ię' .twoje; 
dopuszczę niedostatek i u~two na dom t?-'~)j; 
ze6;ę, _ zniszczę, r.:~łamię ci~ ; abyś ria oowe odro-· 
dzi-l s'ię życie. : . . . . . ' . . ' . 

I rzekłeś- : Patlie·~ njecb się dzieje· ·wol~ two.--
: ja. . 

Ew~mgetia; Mat. H. 19--<~J. 
-\Voi1 ~z~s gdy łie.ród umar-ł, oto AniM Paó

ski ukaza~ się we śrue :Józetowt W' Egij>cie mó- · 
wiąc .: . V/stall, a \~·~ź--mij d!zreeię i' matkę jego. a 
it1ż do zielni lxra-elskiej; a-lbowiem pomarli. któ
rzy ' duszy dziecięcej szukaii. ' Który ,wsta'\VSZY 
wz.~ąJ dziecię ~i matkę jegÓ, i p-rzysz~dl do· ziernł 
Izraelsłd-el. · A uslysza:'wszy, iż Archelaus -kró
lo,val \V Zydow·skiej ziemi' miasto Heroda ojca 
sw·-e.go, -b_al się tam iść: a _ nap(nnniany we śnie1 
nsląpił .,\: Stnmy Galilejskie. A przy~edts:zy 
mieszkaJ :w m.łcśde, które rowią Nazaret: ą;by 
się wypeJni:to-~ · ~ rzec7..ot1e jeo$t przez Proraki: 
Iż Nazarejskinl bedz-ie nazwany. 

' .. l wola twoja obud-zia się \V tobie, mó'wiąc : . l{ a z a n. i e; 
: Nic' :podawaj mnie ;\VQll 'Boskiej, zalóż ·Mu wa-
, runki. : ·Ale OŚ\-Vie6ony łaską Boga · zawołaleś: . Za{ed,vie KoŚdół święty {YgłDslf nowinę, że 
Nie - jestem Bos·kiem dzieckle1n, On -niechaj nal'od'zit się nam Zbawi·óeł, · wzyv.rając nas do 
mp-ą rządZi, a ·\.vien1, ie J}ic złego s ta~ mi się nie · radości i oddatiia Mu . czci, gdy dzi-siaJ stawia 
może. _ ·. · - . . . . _ _nan-t prze<} Q~Ży. Jego. c~rpienia i-Przykrości. 

':: . Wyq~rpłałeś \vide \V tym przesz1Y!I1 roku, ·qdy si~ zJawił, . a·niolowie gl{)Sili chwa-łę na wy .. 
al~ś -. cierpiał \)(),d · ·b-logosławieńshvem krz-y1:a ' · sokośd Bogu, a ludziom J){ikój_ na -ziani, - tym:

, ChrY.stus.Q-wego, i te .cierpienia , siai~ą : się-· chwa-łą · czasem · D'aw~a- - pnb)ju_ sam :wystaw-iony został 
'i zbawrenrem twejein.: ::~ - ·· ' _- . · · · lk'l prześład:owahie i niepokoje. · · Król Hert.J: 

. Ale··: u{'e ::sąMiny, ;. ze. kaid e ·:- ';zcięśde jest · , szuka Cło, aby Go zgładzić ze · świata, przeto> JÓ--
1 pr.~ę(l-st:\vean, 'ze , kaą;dy krz)'ż;· ~t J)log'()~l- .. ,zd i Mary:a .rimszą ·uCiekać do .Egiptu, by uchro-
1 \\f.ieństwem ··Baga. _ : M-Qzemy, - sl.ę ,des'Zyć ~ sztzę- · ·nic Boga-DzieCinę ~?d wciesnei -zaglady. ' · 
: ścierif;w·· &-gu1 : ..,..... tn<Yże.my dcrpieć ' b.'ei Boga. .-. A gdy Jierórt. utn~Hl, oto !niól Pański ukazał 

.. -Odil<r:\\:rity..tylko na ten r:bk-·_to Ul().Coe·i: świę- ', się we śnie Józet'O\\d w Egi1Jire mówiąc: Wstań. 
; te pg~at!O"'.Vien;ie, że nigdy od _Ni'eid nić od'st1- > a -weźu1ij . Dzie<Ję·, i M.at-kę Jego, ·a idź -do zlemi 

-- . p-im:: i wszy$tJoo., .co ·z'. nami uczynić:!zedtC.e, m4e · Izraelskiej. . · . . · · . 
triam'. bt<!zie: ie wszystko _oo na nas ześle, z ni- · Prz:ewwie~pia ·synK"'na proroka w krót
:ll.Ością·; "Pókorą, wdtięcin(}ścią L mJJ.ośĆią jako ·z .kim · czasie zaczyna slę spniW'dzać. Miecz bo
, rąk ·OJca przyjmi.e1i1y. ,_ Prośmy . hoJ aby umo:~ · ·feści, który: miaf':przeszyć seree · Maryi, już za
: cnił \\~ia"r<: :mrSZ&\. aby -rozgrzalrn:iło:ść· na.S:l<t, aby · dat!' Jd pi·erws-zy cios okrutny. Swiat bowiem 
nł\\'ierdzll na:ttzieię ·na.s:Zą w· iy"\vot wk.Gzny. nie tyłku naJobojętniej przyjmuje swego l(r6Ia. 

\~ ~ lecz ,nadto z·musza .Go szukać sobie schronienia 
wśrM' ohcych. Lecz i tarri czuwa _Qpatrzn{)ść 
na~~ Ś'\-Y·ietą _ Rodziną, do wielkiego dziel a poW'o
Iamt, ho, gdy Ii'er6d- umarł Anio/ Pański ukazał 

~ - ntedzielę 2 po. Bąi-ym Narodzeniu. 
. . . . . . ., , 

, ·_ Lekcya . .. O:aiat. -IV. J- 7. 
B~aeta~ j~o dług-Q dzieq·zic iest -~i"edziccm, 

nic' llie' jest różny o{J. sługi, będąc . ~nem w-szy
stkiego: 'Rie . jest pod ·opiekuny i .. spra\.vcami aż 
Ido'.' z~tnicrzxmego cza·su .-od ·oka. Także i ·my. 
.gdyśmy -- byij ·.: dziećmf, ·, lYy~i·śnły pDd e.ldnl'n·ty 
Ś\.\; iata/ - L~c-z .gdy prŻ.ysz.Jo wypelni~t}ie czasu, 
zes·ral Bóg_ Syna S.\\;ego, ticz:·yrti·onego -_z niew·ia
sty, uczynionego pod zakonem, -aby k kh')rz.y 
pod zakonent byli, \Vykupit, żebyśmy przyspo-
s-abienia syoowskie.go dostali. A iż je~teśde s.y
nmvłe, ~ ~eslat Bóg Du.Ch:.t .Syna sw.C:gó' w ·se.rca 
\\ · ~sz_~ •.. \\~'Oła}ąCegQ: ~'- Abba, _: Ojcze! A ,taJ( ._ Już
uie.' jęst nięwoln-ikiem, .ale synem; .a · i~źH sy
tiem. ~te~yć _i ~ie-dzk~m prz!!z fuga. 

-:S;f! we śnie Józefowi. . ·__ . . . 

__ Czyz nie inóglBóg innym sposobetn irchro-
nić swego Syna od ~agtady?. Czy-ż koniecziHe 
potrzeba byto narażać się Świętej Rodzinie mi 
przykrości i llie \-vyg()dy dłn:glcj rod róży, na: nie
dostatek \V obcej. ziemi, \Vśród o-bcego ludu? 
1\llógt, zai·ste, Okiec Niebieski.cudo\.v11ytil s~
be.tn . \\-ynvać DziedtH~ ze sżpon&w smoka o.-
-k nttnc-go, - lecz On zazwyczaj w stosunku do 
hl'dzi ludzkLmi śro<ikami działa. Stosując zaś 
9·o potrzeb ludzkie i _ziemski.e . środki, okazuje 
.S\\'ą wieLką ·. mądt'(}ŚĆ,- a dotykalńłe.J zaWstydza 
tych , którz); wbrew' Jci(o , ~\'·oli . ix>st~pttją.' ·przy
tem, ·zesla\\tszy Syna .na ś\viat, _chciał··. bY" od ·pier 
v.·-szej c .h,vip ,zaczął. żadość tzynić: za · grze~hy: · 

Świata sweml cierpieniami. \Vyprowadza też widkDść nahvię)(szego mocarza. I on, iak każ_
już z tego korzyści dla tych, którzy z ostaw-ali ·W dy cz t-cnviek, w .nico.ść s ię obróci. I -o:n za S\Ve 

cieniu śmierci: n-~ec_h i poganie ·poznają rria.c i zbrodnie stanie si ę lupero robactwa i go.J'śdą 
potęgę prawd'Zhvego Boga, niech padną przed zgniuzruy!. 
BOgiem-Dzied:ną ws.zystkie fałszywe bożysz.c.za A Jeśli to czynill poganie _. nk dzi WJil:J:~ się , 
Egiptu. A gdy tak rozgłosi przei Świętą R.odzi· JJi t:; mieli' onf pojęcia o żyCiu pozagrobo\ve~ ży.: 
nę dzhv'IJe zamiary swoje - wtedy wypeJni sło- .i 4ł.,.; IGaś dJ.ai · .doczesności pra·gnę.łi wsz yst:ld.e jL•J 
w a. proroka: z Egiptu wezwałem Syna mojego. korz:rści z.użyć. Chrześciru:1ln na:toiniast ~ -- tu 

· Lecz czemuż to Bóg zsyła swe objawienia mąż Boey, który nie dla zJ crni. lecz dla Ni® i -
w nocy'? Czemuż nie prźemawia On do Józc-~ Boga żyć powinien. Inaczej nle nlCYlna pcjtić ·J.:!,·· 
fa \vśród dni'a-? .:...... Bo nocą panuje w ś·wie.:ic · · lf t> nazwy, , Niechże się w i~~ zacten z m~ ·rile 
sookó.l i cisza bo ludzie w ,nocy ·są oderwani od . ~..:aślepia swą. \viekością, pomnijmy,: ż.e my -w~kY
p.racy i cięża~ÓW dziennych, zajęć i przyjenNJQ;- SCY, ·wie-lcy i mali, jedną rodzitH~ t\\'orzymy, <hJ 
ści światowych, a Boże natcbnienia do d'Uszy w · jednego celu, do ie<inego zdążamy' Ojca, v.- · któ
takich tylko warunkach przychoo·zą. -Bóg sam rego ręku losy nas \VSzysrkich są z~rotone. W o-
przemawia do duszy i oZ;najmia jej swą w.ołę, bec tej myśli płerzchnąć musi w-szelki iic iśk bUź-
lecz. wtedy tytko, "'dy ona zostanie wolną cd nle.go! Ta moc "Boża natchnęla wielką uJnośdą 
więzów ciała i wzniesi·e się ponnd marności · Józefa · ś\v.": 
światocwe. \Vtedy tylko skuteczniej -na duszę Który \YSUl\Y SZY wzi ął Dz-t ~ c'--ę i t\1 a:tb; ]!'· 
<J.ddzi.alywa -i )ego natohnienia przyn·oszą Jci go i poszcd'ł do 'zrcrni lzrae·lskie.i. 
wl·ększ.y pożytek. Zawiod-ę Ją na puszczę i bę-· Nie namyśla się św. Józef, ni-e r,;d i.deka '' ··y .· 
dę- r~wi-ł do serca, rzekł Bóg nieg-dyś do Jer-o- Jazdu, nie zwraca uwagi na prz~s.zkc-dr , lecz ~
rolimy przez. Ozeasza · proroka i speh1ia tę obie- tychmiast spe-i nia \V•clę Bożą. · O•.:rtz-: \:s.·tiSć do 
tnicę ustcnvkznie w stosunku do dtiszy chrze-- sp-e-łrtienia rozkazu B-oże,go k si to ciio1a1 wJa.~ci .. · · 
ściańskie].·- . wa ~--szystkim ·· św i-ętym ; przez nią ziedn·y·wali · 

Starairnyż się przeto- c!Cęściej usuwat .od· sobie~ o-n_i u. Bryga obfit e ła-skl, na n-r~j nigdy s~ t;· 
gwaru świata; aJZap:omlnając o tern , co się wkc-. nie zawkdli, bo \\.- y-ro--k Bns.ki za n:rieTrt · n iósł iri ł 
lo nas dzieje, ni~ d<Jpuszczajmy zamieszan ia siły i pomoc :w pot rzeb ie. . 
świ-atoweg·o da duszy, a ~tedy usłyszymy glos . J od nas Bóg żąd~1 cź::1Sett1 p~2"··:vnr:i .c::fiarr . .1 

Buga, '"" naszych sercach przemawiaJącego, o- glos · Boga \\ ~yraźn l e daJe s : ę narrr s./ysx~ć ·we." '.· 
raz dmnamy. podech i slody~zy, jakich slowfl wnątrz. Niesten·; często o-f.Jroiętnle tin :yjrrnJerriY : 
Boże są źród1em. żądanie PaJis.l!\ ie, n.i C" spc:ł-n L.rm:r .\1:e.t\;..-'a.nia Jeg,_) 

Wstań ·. a weźmij I)zieci:ę i Matkę Jego, a· o--dsuwamy ś'~ ięte natd mJ\:nra! . Nieraz ntuże · 
idi do ziemi Izraelskiej. przcma-\-".-1-a ł B{;g_ do 112.s. z.:L·.hę-.:n.S<..J:. na~· do \';·vż-

SPetnił już Syn Boży . wolę Oka._ Ocze-ki ~ s2cj c11oty, do czTnĆ\\ do$kr·mdszyd1, de' ~' b"!-~;t - ·- • 
w~:nie narodó,v, ich K~ól i Zbawca zbl i ż:rf st·o.. nia sób-ic Si'anu dos.kor:alsze;.ro. --- c7 _:ś-fny ros.hi- · .· 
do nich. Chociaż ludy · pogańskie \V cier1iu c.:haJi J ego gJosn, c.«;yśm~ 2?Xa~. p.y;; pit:>.sz."'ii \Y \ 

śm,ierci . ·zostawały, nie chciał kh odrz1 tear~ na.·_ d:rogę , któ rą ncnn wzk az· I? In11';;n: raz·~--:r:- .czn,. · -
zaw-sze, lecz chcial pociągnąć je do S\\-"e1 O'\\:·: n.an1 Pt\omidl Ś\\i atła, · przy -k tórym zr--.JzumieL-
czarni. Teraz znewu wzy\va Oo Ojci-ec Nic· śmy nasz stan grzeszn y, poznalrśmy marrr.o$ć 

_ bieski. ·by pc)\vrócił do owiec, które były z.gt- tyc'h rzec.zy, ~tórym dotąd hołdo\v·al iśnty , ~- ~. 
nęly z domu Izraelskiego. N1e znaJdzie tam j u ż · czyś1n:y po głębszej rozwadze ,~. -stąpfli na inną · 
groźnej ręki- albowiem pomarli, ·kt.órzy duszy ' · bezpieczn iejszą ścieżyn e tycia ? Nie, - Jakie · 
oziedęoej -szukali·. to smutne, jakie prZ}tkre następsh1.·a poc! ą.g-nic 

Wprawdzie je<len tylko Heród umarl, lecz za so-bą'? Któż oov.:iŁ'ln .okresli, ria jaką -karę Z<-! -:>. 

razem z jego śm.iercią ~poszła w niepanłi ęć i nie- sfugujemy so·bie \\tedy, g-dy o kaz-trjem.y Mic on- : 
nawiść połciezona z ' f)rteślatdowaniem Dzi ecię" . .sluszc{1 stv.·G f}qgu?! Zaiste, f Bóg te?: ·:n;m1i 
cia.. .Jed:e-n tleród umarł , a z! nim znikła owa \"\:zgardzi, O·dr;r, m!i nas od SicLie~ nje prJ. l·.m ó \ t. ·i -· .. 
groźna tyrańska potęga, która rozkazała pOO'- \\ icctj (lo nas. · · · _: . 
władnyrn dokonać morderstwa na niev.innych Le-cz i pos ł us:r.-nydt Bóz cJ nś \l.- iadcza : n to no 
dziatkach! Zwłóki prześladowcy daw·no ju.ż w a próh~1- cz~bt Ś \V. Jótd a : A uslysz.:rws.r,y, il 
robactwo. toczy, a Dziecię, które on chciał zgła- Archeła Ll$Z krNO\'.· a w i:ydo '\vs.kic.i ziemi IJ'Ja.st~,- · 
d:zić, żyje, wzrasta i przysposabia się d.o spet.. . ł't:r·nda cka S'\Vt-'1>::}. bal się trun iść : a nap·~,_.m . . > 
nienia SV;-~ego szczytnego poslannictwa. . · m.any wt.: Anie, wstąpil w stron y Oalilej.skk . ·-

Tak zwykle świat się zawodzi~ Moc i· sila - fidód. u-j,:: l--c:·; Archela:usza , cheLat z~l.ad.l i~ ·; .· 
zaślepi.:, L.-.d'zi., czyni ich w ich wlasnych .oczach· . DfJW9'nąrócho~J(r- J ~..cusa · \\-'~)iCŻhk~ ':d.ziatok J~~t'- _ 
Mkand . Tymcz.asem śmierć, objawia · istot.ną·-,~ · tk.em~k{c:h' dla- teg~J, że · .. M~rilrl:e- ze-•ł\\ -sJ;lwftłiJ ., --
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Szczęść ~ Botef 
o-- p . 1-~" . l o Wiarus olSA!! , ptsmo po ityczne 

dla Polaków na obczyźnie z 3 do
datkami: wychodzi 6 razy tygodnio
wo i koflztuje 1;50 mr. na . kwartał. 

~---------------------0 
Głos o t n 

& 

·i utni 
o------------o 

l 
O obno .. Głosu górników i hutni

'ków" auÓnować nie można. Kto go 
c ce o rzymywać. niech sobie zapi- ,. 
ze na p•Jczcie "Wiaru a Polskiego"'· 

o o 

KOR E S P O N D E N CYA. 
l Habinghorst piszq nam: \V niedzielę, dnia 

26lipca odby! się tu wiec staraniem ,,Zjednocze
nia zawodowego polskiego''. Ołównym celem 
bylo omówienie spra\v wyboru starszego knap
szaftowego, iaki się w tlabinghorst w sobotę 15 
sierpnia ~na odbyć, oraz obór kandydató\v na 
urząd starszego knapszaftu i jego zastępcy. 

Przemawiali w tej sprawie druhO'\vie: 
Grześkowiak, Jarczyński i \Veirauch. 

Polscy górnicy głosnwać będą w dniu 15 
sierpnia na druhÓ\\' : Jacentego \Ve!~aucha i .J<ł
na Oieidzika. Tylko na tych \\inni oddać glosy 
górnicy polscy, aby z pośród siebie mieć przed
stawicieli wśród starszych knapszaftu. Należv 
gorliwie agito'\\~ać, aby ani jeden glos polski m~ 
zgin~L a zwycięshvo może być po stronie pol
skich druhów. 

Tyle jeden, korespondent, drugi zaś tak pi
sze: ,,Na \viecu ,,Zjednoczenia" \v tlabinghorst 
referowal dr u h Ja n Brzeskot z Bottropu o roz
woju związków zawodowych w kraju, wykazu
jąc ich potrzebę o~raz wskazując na korzyści ro
botników, jakie o sięgnąć mogą przez organiza
cye i wybieranie starszych .knapszaftowych z 
grona i organizowanych robotników. Zjawiło 

się i tu parę "apostołów" z pod czenvonego 
sztandaru, którzy prosili koniecznie D glos (na
turalnie w niemieckim języku), chcąc z Folaka
rni zawierać jakieś kompromisa naprzeciwko 
związkowi ,.chrześcial1skich górników", za co 
jednak 'od Polak6w odebrali odpowiednią wska
zówkę. Zaznaczyć należy, iż zarzut, że Polacy 
ręka w rękę ze socyalistami pracują, na nie
prawdzie polega, co się i w łiabinghorscie po
kazało. Rozumie się, że są nam bliższe organi
zacye chrześciai1skie, niż socyaJistyczne, ale 
powinny się one rozstać raz na .Za\vsze z myślą, 
iż Polacy do nich z prośbą pójdą, bo "Zjedno
czenie zawodowe polskie" przede\\-szystkiem 
we wlasne nfa siły, i tylko w razie obustronne
go porozumienia się moŻI się GOŚ pDdobnego 
dziać, lecz jedynie na zasadzie zupełnego rów
noupra\vnienia. 

Pamiętać trzeba, że i ,,Gazeta górnicza" 
("Bergarbeiterzeitung") i ,,Górnik" (,,Bergknap
pe") naszą organizacyę zawodow~ tj. "Zjedno
czenie" Z\valczają, zawzięcie pragnąc szczerze, 
aby się nie rozwinęŁa. Wobec tego nie bawić 
się nam tymczasem w żadne kompromisy, tylko 
zawsze samodzielnie występować a starać się 
gqrliwie o rozwój "Zjednoczenia", a gdy ono 
będzie silne, to reszta sama się znajdzie. Szczęść · 
Boże! 

Jak się oblicza składki tygodniowe 
do knapszaftowej kasy chorych ? 
Zarz~1d ogólnego towarzystwa knapszafto

Wego oglasza co następuje: Sktadki tygodnio
we do kasy chorych obliczano dotąd według za
robku miesięcznego, więc też zmieniały się one 
co miesią-c, stosownie do zaroblm. Takie obli
c~anie wed'lug tłomaczenia zarządq knapszaftu 
me G<ipowiada s 11 i 31 ustaw. \Vedlug tychże 
P~ragrafów należy składki do kasy chorych o
bhczać wedlug dziennego przeciętnego zarobku 
I>oprzedniego roku kalendarzowego i składki te 
Poz~stają przez cały rok równe. Zarządy ko·
P~ln wzywa się zatem, aby w przyszłości sklad
kJ do kasy chorych obliczano podług czystego 
zarobku poprzedniego roku kalendarzowego. 
Przez to sprawi się. że składka do wsparć kasy 
~oz~stanie we właściwym stosunku i że czlo~-

OWie w razie choroby nie otrzymają wsparcia 
Podlug niższej lub wyższej klasy, lecz wŁaśnie 
Fług tej, którą opiocają. Aby rozporządzenie 
0 Pr_zeprowadzić, winny się zarz~idY kopalń gdy 
hrzy1~1ują górników z tnnych kopaU1 dowiedzieć 
p e dm p·:acowali i jaki był- ich zaro.bek w po
, rzectmeJ kopalni. Zarządy kopalń muszą zate~ 
Przy Przyjmowaniu do pracy górn. kazać sohJe 
Przedlażyć książkę zarobkową. WzywamY 

członków knapszaitn, aby bez szemrania do te
go się zastósO\vali i zarządom kopalń ksi~żki 
zarobko\\ e przedkładali, aby nie pO\.\' ta wały 
trudności i strata czasu dla zarząd()\V kopalll i 
górnikó\\ samrch, ~dy przc.:chodzą z jednej. ko
palni do drugiej. \\! tym celu należy ksi,tżki za
robkowe dobrze za \\'S Ze sdiO\\ ać, aby nie zagi
nęły". 

Tak brzmi ogłrJszcnic zarządu knapszaftLL 

Rady i wskazówki. 
l!rząd zabezpieczenia dla rzeszy nicmie~.:

kiej \\ yda! ważny \\:nok ,,- spra\\ ic udziełania 
renty in walidowej. Pc\\ i en robotnik uległ nic
szczęśli\\ emu wypadkowi \\ roku 1898, \\skutek 

kontraktu. Wedlug prawa zabezpieczony wi
nien sam do tarczyć karty kwitowej \ celu wle
pienia potrzebnych znaczkc'J\\. Jeżeli zaś tego 
nie H czyni. to 11 rZ<!d dotycz<.\C:r winien nalegać 
11a zabezpitLZOIH~ g-u pracobiorct.:, ażeby sam o 
tę kan<; k \\itr)\\ 'l .się \\ ysw ral i ma zagrozić mu 
kant na\\ et llcJ lU mk .. \\' tcn1 przypuszczeni11, 
że pracoda\\ ca cht.;tnic che\.! \\ ydal: takO\\~~- Je
żeli zaś pracoda \\c a \\z brania sit: \\ ydać rnko
\\' 4. to czyni to nieprc.t \\nie i może być na drodze 
pra\\ nej do tego zmuszurty. [Joż;.tdanem też jest, 
ażeby urzt;dy o ile utoŻJlości, \\ takich przypad
kach S\\<:1 pornocy nie od!llawiały. 

Rozmaitości. 
czego stale mial pe\\ n e dolegli\\ ości, lecz mógł 1 'a robaki chortl.i<l górnicy \\ \ , cstfalii i 
przytem pracO\\ ać i '' niosh1 o ndzi<.:łenic mu Nadrenii. lecz także niekt('Jrzy na Ot'Hnym ~!<)Z-
renty nie sta\\ iL \V roku 1901 zachoro\\ ał ob- ku. 
lożnie a lekarz przypuszczał, iż obecna ta jego 
choroba iest \\ ynikiem O\\ ego nieszczt;śliwego 
wypadku. Robotnik ()\V i tera7 wniosku o 11-

dzielenie renty nie stawd, lecz uczynil to dopie
ro \\ r. 1902. \\!niosek .iego został odrznconym 
jako przedawniony, gdyż istnieje przepis, że 

trzeba siG zglosić po rent<; \\ przeci:w:u 3 miesiG
cy po wypadku. Na,i\\ yższy urzqcl zabezpieczt.:
nia dla rzeszy zaś za\\ yroko\\aL że.: robotnik ma 
otrzymywać rentę, gdyż owe 3 miesit(cc czasu 
liczy się nie od dnia wypadktl, lecz od czasu, w 
którym robotnik ów '' icdział z pewności~t. iż 
niezdolność jego do pracy spo\\ odO\\ ał chv nie
szczęślh\ y wypadcle 

Ważny wyro!< '' ydał \V tych dniach S<tLl 
procedorO\\ y \\ Diissc.:Idorfic. Pe\\ ien przed
siębiorca tamtejszy zamk114l w dzteil '' yborów 
S\\ ój zak!ad po południu o 4, aby robotnikom 
dać możność wypełnienia obow ią7ku \\ ybo-rcze
go, lecz na drugi dzie(l przy \>.' ypłacie każdemu 
po trzy godziny zarobku odciągnąL Jeden ze 
sarzy zaskarżył przedsiębiorcę, a s<td procede
rowy rozkazał wyplacić mu brakujqcą sum<; na 
mocy ~ 616 kodeksu cywilnego. 

Kto wskutek okaleczenia traci część zdat
ności do pracy., ten dobrze zrobi, skoro napisze 
\Vniosek o \\skazanie pracy do cechu za\\ od o
wego (Unfalln). albo,,·iem to zabezpieczenie ma 
obowiązek postarać się o pracę dla okalcczo- · 
nych i ma pe\\ n e praw a wobec pracoda\\ Ci'Jvv, 
na których może naciskać, aby okaleczalego ro
bot11ika wzięli z PO\\ rotem do pracy. 

W celu ułatwienia wypłaty zg!aszajqcym 
się o rentę \\ ydal minister finansów rozporzą
dzenie, odnoszqce się do formalności wypisa
nych k\\ itó\\ · rentO\\ ych i tak: kwity rentO\\ e 
są \\aż n e na'' et \\tedy, kiedy umieszczono na 
nich pewne dodatki pr{Jcz sumy mającej się ''Y
płacić, jeżeli nie zachodzą żadne \\ ątpli\\ oś ·i co 
do \\ ysokości sumy, uraz czasu, za który runa 
ma być '' yptacon<l. 

Dalej k\\ i ty rentO\\ e S~l \\ ażne, chociaż stan 
osoby od.bierai<lcej nie tóSO\\ nic .iest określony, 
byle trlko by/a pe\\ · ność, że suma dostaje się w 
ręce osoby upra\\ nionej do remy. 

Po trzecie k\\ i ty S<.t \\ ażne, chociażby data 
przed\\ czesna byJa, byle podpis poŚ\\ iadczOilY 
byl \\ miesiącu pfatności. 

Po CZ\\ arte k\\ i ty ~ą ważne, chociażby pc:
wna różnica w \\ ypisartiu naZ\\ iska '' \\ ykazach 
kaSO\\ ych, a k\\ item do "ypłat przetożonym 
zachodzi la, skoro nie ma żadnej "ątpli\\ ości ·Ó 
dD o oby. 

Przeci\Ynie. k\\ it należy uważać za nie" az
ny, skoro przez blędne wypisanie nazwiska. na
SU\\ a ~;ię wątpl i \\ ość o tożsamości o obY. 
vVszelh.ie zmiany cyir 1ll11'Y wypłacalnej prz~d 
\\ yplatą zrobione. należy przepisanem poś\\ iad
czeniem zaopatrzeć. 

Pracodawcy zobowiązani są \! ydać harty 

Po lazardach knap~zafto\\ ycłl badano gór
nikÓ\\ a za pomuc4 mikroskopu \\ ykazało siQ, że 
choru~i<t na robal'ii. l)yli to tacy, którzy dm,niej 
h:rli w Wt.:stialii. 

ClazcÓ' niemieckie donosztt. że chorych ode
słano do domtl. Czy do Westfalii, czy do miej
sca u nJdzenia. nie \\ iadomo. 

Chod7i o to, aby robaki się nic rozszerzyły, 
bo to straS7Jia choroba, gorsza. niż \\'iele 111-

llych. ((o baki mnożąc. s i Q w k iszl\ach (jelitach) 
człowieka ?.abieraht rnu SJ{y. Chory jest blady, 
s!aby, i przed cz~tsem llie może pracowac. · 
Trzeba ga zrobić inwalide111, jeżcli nie uda ~ ię 
go \ ylcczyć. Lccztt za pomoc4 soku paproci 
(Farmkraut). lecz nic zawsze to lekarstwo 1}0-

moie, a zdarzylo siG nawet, że chory stracił 
wskutek uży\\'altia tego lekarst\\ a \\ zrok cn:li 
zanie\\ idziaL 

Kto chce s i<; pozbyć robaków, niechaj od 
czasu do czas n z.ie trochę bor<)\\ ek, nie za \\i c
le, aby sobie żohtdka nic popStlć. Ich sok rów
nież truje rrJbaki. Czostlht t::tkże robaki nic ln
bi<.t i można it.: nim \\ ypt;dzić. 

f(obaki rozszerzyły się po kopalniach \\ cst
falskich '' zastraszajqcy sposób. Od l-go sier .. 
pnia b. r. nie wolno tam bt;dzie żadnego robotni
ka przyjqć do pracy na dole ('W kopalni), jeżcli 
badan.ie dokładne \\ ykażc, że cierpi na robaki. 
200 lekarzy pouczonych szczcgólo\\ o o tej stra
sznej chorobie, bada pO\\ oli wszyst.ich górni
kó\\. 5G lazaret6w jest tak urz4dzonych, że moż
na w nich kczyć chorych na robaki. W 6l ko
palniach zbadano już wszystkich górnikó\\, a 
chorych lecZ<i. i odtąd po wszystkich innych ko
palniach co na111111icj piąt<.t część pracujących bn
dać będ~ . aż z czasem dojdą do zbadania wszy
stkich pracu.i4c:\ ch. Jest to \\i elki klopot, nic 
nie ma innej rady, trzeba \\ ytępić chorobę. gdyż 
Jest bardzo szkodli\\ ą. \\ ic;cei. niż niejedno oka
leczenie. 

O ile dot~td zbadano, to po kopalniach pracu
h.tcY g(mJic.:y choru .ią na robaki od 7 do 51 na 
każdych 100 chlopó\v. Jest to wysoki procent 
7 do 51. bo znat.:zy to, że po niektórych kopal
niach przeszlo poło\\ a robotnikó\\' choruie na 
robaki. ~~adanie rodzin chorych robotnikó~,- do
tqd za'' sze \\ yk' za lo, że s.ą zdro\\ i. 

Radom. .,\\roły(I'' donosi, iż w odległości 
trzech '' ior t od miasta l(omano\\ a. w po\\'. no
wograd olyń kim, \\ pobliżu maj'ltkll \\' iclka 
Kozara. odkr~ · to pokiady \vęgli kamiennYch na 
glębokoś~ i oko{ o 13 sążni. Grubość w~rstw y 
węg!; \\ yno j 4 sążnie. Poklady te odkryła fi;~ 
ma war 'Zawska E. :_' chonfeld i Sp. podczas HJ

b6t około ;r iercen ia tudni artezyjskie.i. 
----- -==Z&! 

B 1' r f 
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in\\- alidztwa nawet ~~ tedy, jeżeli kontrakt z la- Robotnicy! Organizu~ie się zawodowo, 
many zostal przez pracobiorcę. \V tej . sprawie wstępując -wszyscy do "Zjednoczenia zawodo-
wydali ministrmvie handlu i spra\\ wewn~trz- • " . . 
nych następujące rozporządzenie: ' . ~ego połskłegO • Tam mozecle wspóhtie się 

Urzędy policyjne nie mają obowiązku od- · pouc.ueć w spra\,~ach robotniczych, .wspólnie 
bierać kart kwitow ch od pracoda-\ ·ców i don~- bronić swych pra v. wspólnie praco ·ać nad po-
czać takowych pracobiorcom w razie zenvan!a ie.pszeniem swe! doli! Szczęść Boże' 



Odpowiedzi dla centr. ks. Tascba. 
Od ks. radzcy 1'\ojzykiewicza otrzymał 

,.Ku rycr Pozna(1ski" pismo następuj4ce: 
Prze m c n t. 28 lipca 1903. 

Nic ,,·icm, czy zaintcrpelowa!ly przez ks. 
dziekana Tascha (dr. nr. 167 "Kurycra P.'') ko
mitet okręgu wscho,,·sko-lcszczyllskicgo i pol
ski komitet poznal1ski, a w dalszym ciągu kores
pondenci "Dziennika Pozn.'· i .,wszystkie gaze
ty, które swe lamy orworzyły obelgom na ks. 
Tascha" zechcą odpowiedzieć na artykuł. naje
żony, \\'Y rażeniami: ktamst\\ '0 - podle oszczer
stwo - niegodziwość - bezczelność - podłość 
- przekn~canie - napaści - obelgi - namięt
ność - bezsumienność -- fanatyzm - warya
ctwa - faryzeizm. 

Ponieważ jednak ks. Tasch mnie także \\ 
artykule swym, ale pod na.idelikatuiejszą rubry
lq, tj. rubryką namiętności narodowej dotknąl, 
uważam, że '' olno mi na artykuł jego odpowie
dzieć i błędne przedstawienic rzeczy, o ile mnie 
tyczy, sprosto,,· ać. 

Ks. Tasch pisze, że ,,ks. Mojzykie\Yicz jeź
dził w towarzystwie ks. Z\\ ickerta od \VSi do 
wsi i od karczmy do karczmy." Ks. Zwickert 
był ze mną ogółem na dwóch zebraniach. 

.,Od karczmy do karczmy.'' Jeżeli to ma 
być zarzut lub szydershvo, to jest ono nic na 
miejscu, bo gdzież na wsi urządzać zebrania, je
żeli nie w karczmie. Gdyby z łaski przcdwni
ków nic były hotcle dla polskich zebraf1 zam-
1\:nięte. byłbym mógł tak samo, jak ks. Tasch w 
hotelu prze ma wiać. 

Podług ks. Tascha ,,panowie ci mieli mowy 
tej samej treści: Ks. Tasch jest dobrym czło
wiekiem, ale jest niemcem, dla tego precz z nim! 
Polski kandydat będzie się lepiej staral przedc
wszystkiem, aby renta na starość już od r. 60 
była wypłaconą itd. zarazem namiętność naro
dowa przez tych panów była mocno rozbudzo
ną." Lichy musiał być reporter ks. Tascha. je
żeli mu rcportował, że kandydaturę Polaka mo
tywowałem tem, iż Polak lepiej starać się będzie 
<> rentę na starość. Chyba tendencyą było re
portera ośmieszyć pi·zemówicnia wiecowe wy
sunięciem renty jako jedynego, a przynajmniej 
glośnego motywu. 

- Otóż - wyborcom należało się wytło
maczyć dla czego walne zebrania powiatowe i 
walne zebranic delegatów na nową kadencyą 
parlamentarną postawilo księdza Polaka, kiedy 
dotychczasowym posłem byl także ksiądz. W 
tym celu w przemówicniach \\·iecowych podno
silem, że prócz obrony intercsóvv religijnych po
słowie mają tak w parlamencie. jak \Y sejmie, 
do którego wkrótce także wybory nastąpią, obo
wiązek bronienia sprawy naszego języka i upo
minania się o krzywdy, jakich Polacy doznają, 
obowiązek upominania się o równouprawnienie 
Polaków i usunięcie wszystkich praw antypol
skich, a takie sprawy inaczej czuje poseł Polak 
niż niemiec, z innym też interesem i ciepłem w 
danym razie może sprawy bronić. 

Dalej moty\\·owa1em kandydaturę Polaka 
względem na to, że centrum jako partya dziś 
decydująca a ciesząca się względami rządu, w 
ostatnich latach za powiększeniem budżetu dla 
wojska i marynarki \Votowala, posei zaś Polak 
takiego ciężaru na barki swych wyborców 
"' kładać nic będzie. 

Ks. Tasch pisze. że ,.namiętność narodowa 
przez tych .panó"· była mocno rozbudzona." 
Szczęście, że nie ks. dziekan Tasch reprezcmo
·wal policyę na zebraniach. Je żeli się \\ yborcom 
szereg krzy\\ d i u pośledze(J \Yyliczy, jakich do
znają Polacy, - jeżeli się przypomni cały apa
rat paf1stwowy, wymierzony przeciw Polakom 
począwszy od wprowadzenia niemieckiego jG
zyka urzędo\vego aż do ostatnich milionów wy
rzuconych na kolonizacyę, - lJsuwanic jednych 
Połaków od urzędów a przerzucanie innych w 
.głąb Niemiec, - i religię w języku niemieckim 
i experymenta wrzesińskic, potępione przez ca;
lą Europę, - i orgie hakatyzmu, - czy to jest 
rozbudzeniem namiętności narodowych?! - W 
takim razie daruję ks. dz. Taschowi tych "czy
sto-polskich panów", którzy na rzecz jego \\Y
dali odezwę do "Braci Rodakó\Y" sławiąc jego 
przychylność do Polaków i gotowość bronienia 
naszych nieprzedawnionych pra\v, - daruję mu 
tych "zacnych i gorliwych Polakóv:, którzy 
"\Vięcej takich ogloszell dla niego pisali." 

To co ks. dz. Tasch rozbudzaniem namiGt
ności narodowych nazywa, bylo zaledwo setną 
częścią tego, co kolega jego frakcyjny, szlachet
ny poseł Róren w S\vej broszurze "Polenfrage" 
oglosił. Ządać zatem, żeby na wiecu wybor-

czym nie byto tnO\\ ' o krzy\\ dach, jak id~ naro
dowość nasza doznaje. znaczylo by to samo. 
co stanąć na stano\\"i kll hakat-y ster\\·, a ten za
szczyt ks. Tasch nic rylko od siebie. ale i od 
swoich \\ yborców kato!kkich 11iemit..:kich od
pycha. 

J cżeli ks. dzick·. Ta. ~h istotnie tak tytko poj
muje obrollG interesów polskich wyborców, że 
to. com na zebraniach pO\\. iedział, mocnem roz
budzeniem namiętności narodowej ZO\.\' ie, w o
kręg \\·yborczy ma zupełną absolucyG od grze
chu. że ,,nic chciał ani nauki przeszłości od r. 
1867. ani przestrogi rozsądnych ludzi słuchać'· i 
obejrzał się za wczasu za kandydatem Polakiem. 

Unic\Yinniając S\\·ych ziomków katolickich 
od zarzutu pruskiego hakatyznm. ł\Yierdzi ks. 
dziekan Tasch, że do gtosowania za innowiercą 
skloniło ich \\"Y\\·ieszenie sztandaru \\· y!ącznie 
narodowościO\\·ego z pominięciem wiary i reli
gii przed gló\\nemi wyborami. Zwracani U\\-a
gę na to, że przy giównych \\ yborach niemiec
cy katolicy w Z\\'artym szeregu ks. Taschowi 
glosy swe oddali. Ale porniiah1c to, przeczę 
stanowczo, że o wierze i religii InO\\'Y nic bylo. 
Odezwa komitetu polskiego do Niemców ani o 
religii. ani o narodowości nie mówi. Reporter 
zaś ks. Tascha z moich przemÓ\\ ie!'1 i tu także 
za wiódL Na każde m zebraniu poruszatern te 
sprawy i wykazywałem, ile posło\\· ie jeszcze 
muszą wywalczyć na polu reiigi_inem, pomimo, 
że kulturkampf straci t swoje ostrze. Polacy za .. 
tem nic dali złego przykładu i nie .,wywo.Jywaii 
wilka z lasa, który ich pożerał'·. jak ks. Tasch 
twierdzi, ale wilk pożerał, cho~ go się nie wy
wolało. 

Ks. dziek. Tasch czyni zarzut Polakom z 
wysunięcia mojej kandydatury (pośrednio i mnie 
z jej przyjęcia), ponieważ okręg wyborczy liczy 
46 tysięcy niemców. a tylko 22 tysiące PolakÓ\'., 
należało się więc \Vybierać niemca, zatem ks. 
Tascha. Przepraszam pokornie, ale ks. Tasch 
nie ma prawa \\ obronie 46 tysięcy niemców 
sta\rać i zarzut robić Polakom, że na tę liczbę 
nic Z\\'ażali. bo cale 28 tysięcy niemców wypro
siło sobie jego troskliwość i poszto za swoim 
\.YSpólwiercą p. Schmidtem. Pozostaje zatem 
tylko 18 tysięcy niemców, w których imienin 
wolno ks. dz. Taschowi się odzywać. a w takim 
razie wybaczy J.cs. Tasch, że 22 tysiące Polaków 
pozwolilo sobie postawić kandydaturę Polaka. 
Ani Polacy na glosy prntcstanckie nie reflekto
\;Vali, ani centrowcy n~, nie reflektować mogli, 
bo z góry kandydatura Sch'rnidw byla posta
wioną; zatem ani Polacy, ani centrowcy z temi 
28 tysiącami niemców liczyć się nie mieli obo
wiązku przy stawianiu \Yłasnych kandydatur. 

· (Sciślej rzecz biorąc. tj. biorą~ jako podsta
wę propozycyę głosów oddanych do ógólnej 
liczby ludności, wypadnie rachunek na nieko
rzyść niemicekich katolików. Ogólna liczb:1 htd
ności okręgu wyborczego \Vynosi 6 tysięcy. 

Glosowala J l 596 wyborców; wypada zatem l 
głos na 5,9 dusz. 

Ponieważ głosów pad to na konsen\ atystę 
4 977, na Polaka 3 508. na cemro\Yca 2 391, na 
socyalistę 616, zatem licząc 5,9 dusz na każdy 
głos oddany, wynosićby musiala liczba konser
watystów 29 364, Polaków 20 697, niemców ka
tolików zaś tylko 14 l 06, doliczając na ich ko
rzyść tych na\vet Polaków glosy, którzy, jak n. 
p. w Bukówctt i innych miejscowościach, zba: 
łamuceni przez wplywO\\ e osoby, albo nie do-
syć oświeceni, że o posła Polaka chodzi, na da
wnego posła centrowego głosy S\ve oddali.) 

Z powyższego przedsta\vienia rzeczy \\'Y

nika, że nic Polacy winni, że \\·ybory \\ okręgu 
leszczyńsko-wschowskim taki \\ ·zięiy obrót. ale 
mówiąc językiem ks. dz. Tascha, obrócić trze
ba kota w miechu i bijąc się w pier i, powie
dzieć: .Meine sehr gro se Schuld. 

"Dziennik Poznański' ogłasza w spra\:v-ie ks. 
Tascha co następuje: 

.,Po zasięgnięciu doskonałych informacyi 
odpowiadamy niniejszem ks. dziekanowi Ta
scho\vi na punkt pierwszy pLma jego z dnia 23 
lipca br., że t\\ ierdzenie tam za\\ ane. jakoby 
nic bylo kompromisu pomiędzy nim a oby\\·ate
lami Polakami co do kandydatury przy .;o dopie
ro minionych \Vyborach, jest fałszy\vem. l(s. 
dziekan Tasch wzywa nas. abyśmy dowiedli 
gdzie. kiedy i między któremi osobami kompro
mis taki został za\Yarty. 

SŁużymy mu dowo.dem: 
Osobami, które kompromis z nim zawiera

ły byli pp.: zmarły już Stefan hr. Dąbski z Za-· 
kowa i żyjący Jan Chtapowski z Goździ ~howa, 

a działo si~ to w Lesznie w mieszkaniu ks. dzie .. 
kana Tascha. eg 

Podajerny poniżej jako dowód koresponden. ta. 
cyę pana Jana Chlapo\vskiego z dnia 9 k\\ ietnia 
br., a \vięc o kilka miesięcy przed wybo.rami i 
pO\\·oJujemy się na świadectwo jego. 

Ko.respondencya owa brzmi: 
"Kilka dni przed poza przeszłemi \\·yborarni 

do parlamentu. w których został \Vybranym 2 
pow. leszczyńsko-wschowskiego ś. p. ojciec Inói 
baron Stanisław Chłapowski. pojawiła się nie. 
spodziewanie kandydatura ks. dziekana Tascha 
jak zwykle w tym okręgu za pomocą afiszó\~ 
rozesłanych i przyklejanych po wsiach i mia
stach. Odezwy te byty podpisane ,.Komitet wy. 
borczy niemiecko-katolicki'· (po niemiecku). 0 Ie 
takim komitecie nikt nie wiedzial i nie słyszał. lo~ 
Zw·ołano więc na prędcc do Leszna zebranie ko. e 
mit e tu po\v. leszczyflskiego, na które m jako re. z 

prezentant powiatu wschowskiego byłem {)be. oi 
cny. Podczas zebrania wydelegO\\·ano śp. hr. ra 

Stefana Dąbskiego z Żakowa i mnie do ks. dzie- p 
kana Tascha, aby się dowiedzieć, jak sprawa je .. 
go kandydatury na prawdę stoi; baliśmy się bo. '1 1 
wiem jakiego podstępnego manmn·e przeciwneJ [e~ 
strony. Na odnośne nasze zapytanie odpowte. r 
dział nam ks. Tasch, że kilku niemiecko-katoli- ,e 
ckich obywateli miasta Leszna przyszlo do nie- · 
go z prośbą, a-by kandydowat do parlamentu. 
Zgodził się na to zaznaczywszy, że wybrany, ·y 
mandat przyjmie, ale sam żadnych kroków agi. 
tacyjnych r·obić nie będzie". 

Na przedstawienie nasze. że: 
l) Bardzo liczny wiec wyborcÓ\\. kat. niem. dr 

we \Vscho\vie jednogłośnie kandydaturę ojca :o 
mojego posta\\·il, ~~~ 

2 nowa \Yięc kandydat!lra wyborcÓ\\·, tak J 
krórtko przed \\·yborami, bałamucić musi. ug 

.3) OŚ\viadczamy w imieniu \\' tej chwili ze. ~~ 
branego komitetu wyborczego pow. leszczyti
skiego i ja osobiście '" imieniu po\v. wschow· aki 
skiego, że na przyszlą kadencyę ks. dziekana na ne 
kandydata postawimy. 

Oświadczył ks. dziekan Tasch. że się kan- ··z 
dydatury zrzeka i pozwala nam zrobić odpowie
dnie kroki, aby wyborców o te m uwiadomić. 

Na nasze zastrzeżenie. że uważamy za spra- ··ot 
wiedliwe, żeby raz okręg byt reprezentowany 
przez centowca. raz przez Polaka, odrzekł ks. 
dziekan Tasch. że jest tego samego zdania i do
dał: z mej srrony pano\\·ie trudności mieć nie ·a 
będziecie. e 1 

Czy więc istnieje między Polakami a stron
nictwem centro\Yem jaka uchwala lnb nie, ks. ·ot 
dziekan Tasch w żadnym razie kandydo\vać nie 
może. PrzyJiajmniej spodziewać się tego na pe
vvno można po dotąd lojalnym dotrzymaniu u- ak 
mowy z obydwóch stron. 

Ponieważ hr. Dąbski już nie żyje, poczytu· 
ję sobie za obowiązek donieść o tem. Treści ro· 
zmowy z ks. dziekanem Taschem nie podaję z 
pamięci, tylko z notatki. które sobie .zaraz po 
rozmo:\·de zrobiłem i które jeszcze posiadam. 

Z \\· ysokim szacunkiem i po,,·ażaiem ra1 
Ja n Chłapowski''. 

* * aś 

Do\\~óct więc jest, a teraz prosimy ks. dzie· 
kana Tascha, ażeby ten punkt albo zechcial ze ,a 
swego pisma wykreślić, albe też przyznał ~ię ~' 
otwarcie. że kompromis zawarty pomiędzy ntm r 
a pp. Chłapo\\~skim i ś. p. Dąbskim z \\ iedzą J 

i rozmystem zerwał. ęd 
Korespondent nasz z Leszna nie zupełnie 

doktactnie w tej sprawie poinformowany sądził,~ 
że obydwaj panowie, którzy z księdzem Ta· ol 
schem sprawę tę załatwili. nie ż:.vi4. T_Yn~cza· at 
sem mamy jeszcze czło\\ · icka, który da S\\ tade· 1 

ctwo pra\vdzie. . Z! 
Powtórzywszy za ,,Kuryerern'' list ks. MoJ· 

żykiewicza, k01kzy ,.Dziennik Poznaf1ski" na· ra 
stępująceroi uwagami: y 

.,Spodziewamy się. że \\ ywody ks. probo· 1a 
szcza Z wiek e rta, ks. radcy Mojżykiewicza. na· 

d Się szeg·o korespondenta leszcz-u!'1skiego i świa e· 
.) ks ~u 

cn\·o p. Jana Chłapowskiego, przekonaj~. · Dz 
dziekana Tascha. że obrona jego jest prozną, 
polegająca na fałszu i obłudzie. ,"". 

vCl 
Spodziewamy się więc po nim, jako po k~· 

płanie katolickim, że winę swą uzna. że cofnte by 
niegodne zarzuty uczynione ludziom bez skazY, ra 
a w ci'odatku konfratrom i powie - .,zgrzes~· ne 
łem" - narodowy szowinizm i własna pyc a, Prz 
uniosly mnie ponad obowiązki katolika-kapłana~ nie 
p-onad obo\viązki poczciwego czlowieka dotrzY" 
mu~ą~eg~ zawsz.e i wszędzie raz d:nego sło~~h ra. 
-:-- 1 ze me będzte szukał w dalszych wykrę o- nie 
1 obelgach uniewinnienia niegodnego swego p łat 
stępowania. 



ie~ Spodziewamy się tego i oczekujemy podo .. 
ega oświadczenia ze strony ks. dziekana Ta-

n. a. 
Rzucając w pismach publicznych kalumnie 
,\roich konfratrów, dal ks. dziekan zgorsze
.publiczne. ~~ymag~ć :'·i,ęc mamy pra\\ 0 pu-
·znego zadoscuczymema ·. 

WiarHSJ'w. 
cpowleść \Vacława ~lłOlflklea•. 

i CJu d<dllzv. j 

• A od nich tylko o kilkanaście kroków leżeli 
- (olebce ci. których szukali; - leżeli bezwlad

.lecz slyszeli wszystko j zapewne czuli iak 
l. ·lo1riek w letargu, króry siyszy nad sob~ po
. ebowe śpiewy. czuje ruch kara\\ anu, \\ ie, 
• z każd<:t cin\ilą zbliża się straszna dlar'l kata-
. oia, a ruszyć się nie może, chciałby skonać 
. razu, aby nie myśleć, lecz nie skona i myśleć 
. przestanie, że oto żywcem grzebi<:t go ci, któ-
• y ,,·e lzach po nim toną i czegożby nie dali, 
• v mieć go żywym! Leżeli ci nieszczęśli\\·i w 
1 iebce, bez ruchu, z twarzami jak z wosku i za 
. rtych mogli być wzięci, gdyby nk łzy pły
. ~e z pod ich zamkniętych powiek. 
. · Wiarus Jędrzej zaklął się po żołniersku. 

-Do kroćset kartaczó\\·!- mruknął przez 
, r.- \Vstydzić się muszę. jak rekrut! 
~ fajka mu się zatkała, \Vięc ruszył koniem 

o\rym powojom, które na głazach gęstą ie
rozpięte, okrywały zbójó\\. Zbójom serca 

drża{y; stanęli jak posągi, z dziko błyszczące~ 
:oczami. które utkwili w jeźdzca; w ściś-
.~trch pięściach trzymali obnażone sztylet:>'. 
Jędrzej, podjechawszy tak blizko. że ręką 

óg! dostać do powoju, oden\- ał galązkę i po
ra\\iając nią w fajce, mruczał: 
-Jeszcze mi się tego nigdy nie zdarzyło!.. 

aki paskudny casus! Przysłyszało się, jak' pi
nemu! Czary chyba, czy co? ... 

Kmi jego, poczuwszy obce konie. za(;z-1i 
:rzydz uszami i zarżał lekko. 

-Stój, ty!- krzyknąt nał1 Jędrzej. 
Potem znó\v mruczał coraz głośniej, aż za

"olal do towarzyszy: 
- Wszakżem, jako i wy, był na spo\viedzi 

rzed tą wyprawą, to nie może być, żeby nie
lysty zadnY1l ze mnie, chociaż tu jego pano
·anie. jako ,,. kraju pogańskim. A powiadam
e \\'am, wyraźnie krzyczało: ratunku! 

- To szukaj-że tego. co krzycza-lo! - za
·otal Złotnicki. 

- A glos skąd szedi? - spytał SoUohub. 
- Ba! .Ze bym to wiedzial !... Stój-że, ty, 

akazana cholero! - krzyknął na konia, który 
iągle się niepokoiŁ, bił kopytern i rżal cicho. 

Stój, mÓ\\ ię! 
l uderzył go ostrogami. I(oń stanął d'ęba 

ak nagle, że Jędrzej, zajęty fajką, straci t równo
·agę i ręką chwycił za powoje. Za niemi coś 
ię Poruszyto tak cicho, jak kiedy w wysokiej 
rawie wąż się prześliznie. 

- A co tam za O\\·em zielskiem? Jama ja-
aś?- pytal SoHohub. 

- Co ma być! Głazy. nio i jamy. w ja
~ach zaś pewnie gady. 

- Dość tego, - odezwal się Złotnicki. -
~'róćmy, skąd nie rzecz była odjeżdżać. 

- To już nie będziemy szukali? - spytał 
Jędrzej. 

- Wracaj, wracaj! - po\Ytórzył Złornlcki. 
Kiedy oni tak rozmawiali, z głębokiego jaru 

Joleciał chrapliwy gtos leśnego kota. krótki i 
ialosny, podobny do jęku. 

- Ot, kogo znajdziemy! - drwiąco rzekł 
lotnicki. 

Wiarusy zaśmieli się \veso!o. jak gdyby cft
razu troska ich opuściła. 
. - A może! _ mruknął Jędrzej i trącił ko
Ja. 

Odjechali galopem bo już i slof1 'e zaczęło 
'ę zniżać, oni zaś mieli ieszcze ka \Vał drogi do 
u~zczy, gdzie by! punkt zborny catei drużyny 
Ztkowej. 
. Zbóje odsapnęli. Aliagów spojrzał na nich, 

'Ierając pot z czola. 
- No! - westchnął takim głosem. jak gdy

Y ~d śmierci się uiato\,·al. - Słuchajcie, ba
anki! Choćbyście mieli kupić. to kupi m czar
ego kozła dyablu na ofiarę. Nie darmo go 
:zyzywalem na pomoc. Nie za\riódl, ·osmaty, 
lech· ze ma nagrodę! 

- Można rnu i koguta dodać, - rzekf Ka~ 
~·Nasirn. - Ja ażem spotniaf, choć tchórz ml 
a~ t kumem. Psie zdarzenie! Ale i ten Ass-Bu

..... Warto g.o przypiec. 

- Daj ·i ~ pokój. - rz kl Altagów. - dy-~ 
by .nie imamowe abazy, oj, pobawilbym ię ja 
z mrn! Atl(), l piej i nie my~leć o tern. bo je
szcze ku i. 

\\'ychylif się z jamy, pojrzał. po · In hal i 
wróci!. 

-Już idł het ponioslo, - rz kL - Ani -ty
chać! Możnaby i nam w drogc;, ale my 'lę, Żl: 
lepieJ będzie przeczekać. \V nocy, 
przy księżycu, jazda też do mcze~o. 

\\'ięc zostali. Aliagr>w po sra wił wartę na 
drodze i ro:doży~ ię u a dług-i popa·. .J etkom 
dat tyle swobody i wygody, żeby mogli przyj' ć 
do siebie. ale oni leżeli bezwładni. ledwo żvwi. 
co zb(>iów zaczęło mocno fra ·ować i w ko.Jku, 
od stowa do s lo\\ a, przyszło między nimi do 
kłótni o to, czyja będzie wina. jeśli jetky umnt 
i [ak przepadną imamowe abazy. \ re ·zcie u
spokoi! ich Aliagów. 

- Nie umrą oni. - rzekł, - bo zdrowi, a że 
lcż4 jak drewno. to z zamul nia krwi, ale ja na 
to mam pewny sposób. l~ oz łóżcie-no ogie(l! 

Nawarzył mocnego \\ iua z korzeniami, któ
re od \\ ypadku za\\ sze mial w torbie; zaprawił 
ten napój O\\ czym erem i dał go jc1korn, a gdy 
Pi'~ nie chcieli, czy nic mogli, przemocl.l w nich 
włal, rozjq\vszy ich ściśnięte zęby sztyletem . 
\\'krótce potem je1ky zapadli \\ sen głęboki i 
d tu g i. 

Ody . ię obndzili. noc by la. \V cicmno-sza
iirowym zmroku księżyc si~ł srebrzyste promie
nie, ziemię szron pokry\\ aL Byto cicho i Ś\\ tc
żo. 

J e(Jcy przeciqgm~li się na wilgotnej mu ra
'~ i e, prostując członki. o ile na to POZ\\ alały 
więzy. Potem zaczęli się rozglqdać. 

Byli \\' jakiemś dzikiem ustroniu, \\ idocznie 
daleko od \\ szelkiej drogi. Strome \\Zgórze, 
miejscami IJOkryte kępami drze\\. lecz przeważ
nie lyse. skaliste, ''znosiło się z jednej , trony, 
- z innych \\ ogromn<t dal cic1gnęła się h1ka. 
Na niej pasły się garbono e katmuld opryszkó\\ 
i bachmaty je[JcÓ\\. 

Zb6je sicdzieli przy ognisku - i mch\'it A
liagó\\ : 

- Nie U\vierzycie, baranki że z radości ma
ło ze skóry nie wyskoczę, aż mi się serce tłu
cze! Bo to macie '' icdzieć, za tq górą zaraz b<;
dzie druga, już nlllli...i ·za, a z niej jeśli pluniesz, 
to \\' sam śro-dek Chunzaku. Tedy ze \\ schodcm 
słońca staniemy przed jasncmi oczami imama. 
Będą a bazy - bialutkie! 

To mówi41C, zatarł ręce, uderzył w dłonic 
i zaśmiał się, a Kara-Nasim, jedynie na przckór
jąt kręcić g lO\\ 41. brwi marszczyć, \\re zde 
rzek l: 

- A jeśli znowu natrafirn na orłó\\ z Ka-
mien11ego Pnia? 

- Głupiś! - rzucił mu AliagÓ\\ ? 
Po chwili zaś dodał: 
- Na nikogo nic natrafim, bo to k t miej

sce całkiem na zboczu. A po drugie, kto nam 
co zrobi, kiedy jedziemy czołem bić samemu 
i mamo\\ i! 

- O, to rzekleś dobrze! Od razu by tak! 
- Głupiś, Kara-Nasim, - PO\\ tórzyl Alia-

gów. 
- l(ara-Nasim, czy Nasim-Kara, zawsze 

fujara! - parskną t śmiechem jeden drab, a 
dwaj inni zaraz zachychotali. \\ ziąwszy się za 
brzuchy. 

-- C te ho, małpy! \\ rzasn<ll obraży or>rY-
szek. - Bawole ogony! 
. Od razu między nimi ucichło i było sły
chać. że się chwycili za rękojeści e sztylctÓ\\. 

Jcrky spojrzeli klt nim. Czennl·ny bia. k 
ognia silnie oświetlat ich zbójeckie t\\ arze. z 
Dczami iskrz<tcemi się, jak rozżarzone \\ ęglc. 
z błyskaiącemi zębami. Sapi<lC. spogl<ldali na 
siebie groźnie. \V tern podniósł się \\ rząc:y głos 
Aliago\\·a: 

Baranie g lO\\ y! Ej-że. nie trykajcie się, 
chciecie-li wełnę mieć całą! Nie znacie mnie je
szcze. to poznacie. ale niezd ro\YO wam będzie 
od tego! 

Zbóje warknęli, jakby kijem kto się zama
chnał na rozzłoszczone brytany, i umilkli, a 
wtedy AliagÓ\\. wyczeka\\ zy chwilę, mówit 
iuż spokojuie: 
· - Z \\·ami, jak z chowanym \\ ilkiem, bez 
kija nie można. Bodajże taką r9botę! Przez 
\\ asz jeszcze porzucę nasze zacne rzemio.lo i 
iak szczur ormia!lski osiądę \\ mieście z tokciem 
i \\ ·agą ... f3ędę paprykę sprzedawał. 

- Ty? - razem '' ykrzyknęli draby, bio
rąc siG za brzuchy. - Kupcem będziesz? 

- Albo pomocnikiem mułły, bo i do tego 
zdawna mnie ciągnie . 

Draby już nie mocrlj PO'A- trzymać śmiechu. 
Par knęli, zawyli, za hy hotali, i aż ich kolki 
brały, aż na ziemi ·ię kładli z wi lki j ucie hy. 

- A tak i będzie. mó vit zn{)w liagów. 
- Tylko je z z mu zę powabi ·. ię z ta hod-
kq, bo takem obie przy~ii.tgł. Oadaci , żem 
l.:hciwy, a pokaże ię. że to nit:prawda. Tyle 
właśnie wydoję z Nachodki, co mi ka z kozla, 
ale ja na to nic patrzę. v\ ogictH ym :ko~zył 
i popiec-cm iG ~OtÓ\\. bylem rro do tal! 
- Tak-że to jesteś zawzięty? 
- S tra z nic! I \\ ypowiedzieć trudno! Al-

boże m mu nie służył wiernie? Je zcze jak! A 
on mnie okpi f? Mnie, Aliagowa! al na poczfł
tku dwadzieścia abazów, - no. dobrze! liał 
tyleż dać na k01h~u. Uttwwa - świGta rzecz. 
Czemu on mi nie dał moich abaZÓ\\ ? Czemu on 
mi po\ iedział: .,Nie mam". Pie nieczy ·ty! rie 
ma! No, dobrze! To ja go o krobię. jak rybę! 

Zbóje śmiać siG zaczt:li. po\\·tarzajqc: 
Oskrobie ... oskrobie ... 

Ale przekorny Kara-Nasim \\ ystl.lpił z o
broną Nadwdki: 

- Dał on ci więcej, jak d wadzie ~da aba
zów, bo owych jc(1ców ... 

- Gtupiś! - prze n\ at mu Aliagl'1w. 
Kara-Na ·im, czy Nasim-Kara, zawsze fu-

jara!... zanucił jeden z o pry ·zków - Chi-chi-
chi!. .. 

Kara-Nasim aż podskoczyt, rykn4ł. zapie
nił się. podnoSZl.lC pięście na śmicj~tcych się dra
bów, ale Aliag{Jw położył mu żelazną rękę na 
ramieniu ... 

(Jlupiś! rzucił mu w twarz. - \Vedle 
urno\vy z Nachodką, jerky i \\ szystko. co na 
nich to moje. A co ja z tern zrobię, do tego 
jemu nic. 

- A tak'? wyrzekł 1\ara-1'\a ·im. - To 
co innego. Od tegobyś zacz~tt. Ty zaś o mar
nych d wiedziestu a bazach! 

Olupiś! - z silą powt6rzył Aliagów i rę
k<l machn4l. 

Draby, pokazuhle sobie oczami Kara-Nasi
ma, wci<iż chychotali. 

Muszę dostać tego psa niewiernego! -
mówił AliagÓ\\. Strasznic mnie to zajechało 
w głowę, zrobić z jego skóry czaprak na siodło. 

A wierzę! rzekł Kara-Nasim, porzuca-
jąc niefortunn<l przekorę. -- To bardzo dobra· 
myśl. Na siodle, obciągniętcm sk6q z dobrego 
łotra, pewna każda ucieczka od pogoni, i to je
szcze, że psy nie szczekaj<!. gdy podchodzi ~z 

cudze stado. 
Możeż to być? ciekawie zapytali dra-

by i oczy im się zaś\\ iccity. 
- Prawda je t potwierdził Aliagów. -

Ale trzeba totra bez zarzutu. bo gdyby ~ ię oka
zało, że choć raz \V życiu zadrżała mu ręka, al
bo zmiękł, to już skóra na nic. 

Draby shtchałi pilnie, potem z podełba za
częli błyskać oczami jeden na drugiego, ale co
raz częściej, jakby się zmówiwszy, spoglądali 
na Aliagowa. Twarze ich stały się jeszcze bar
dziej drapież.ne. Dzikie okrucieilSt\\ o \\ .a.fo od 
nich. 

Aliagów zgadł, co im się snuję po gło\va 'h, 
lecz serce nie uderzyło mu silniej; nawet go po
lechtat ten wyraźny dowód uznania jego łotrow
skiej wartości; jednakże nie chciał zatargów i 
zasadzek, więc rzekł: 

- Ale i doskonały łotr na nic, jeśli nie jest 
giaurem. 

- Tak mÓ\\ isz? · Pewneż to? - odezwały 
się chrapliwe glosy opryszków. 

- Koniecznie trzeba giaura. - powtórzył 
AliagÓ\\. Nachodka jak raz dobry. 

Przeciągnął się i zie\nJął zeroko, potem 
spojrzat na niebo. 

- Sen morzyć zaczyna. - rzekł. - Już i 
ranek blizko. Ot. g\\ iazdy uciekaj4 na zachód, 
a wschodnia strona ptO\\ ieje. Będzie ja ny dzień, 
bo i mgta wstaje z ziemi. Jak ł01ł e na nią u
derzy, ona znÓ\\ schowa ię pod murawę. Bo 

· głupia! Jej trzeba byto \~stać z wie zoru i za
jąć całe po\\ietrze, toby jej słof1ce nie zmogło. 
Ot, i pokazuje się na tern. że najgorzej głupim. 
Tak. baranki! 

Jeszcze ust nie zamknął. a już się cały Wl 
słuch zmieni t i podniesioną ręką dawał znak 
milczenia. W istocie. na \Vzgórzu łychać było 
szelest, jakby komuś z pod nóg sypały się ka
myki. 

- To zwierz ruszył ię z miej ca, - sze
pnąt Kara-Nasim. 

Lecz Ałiarró\V potrząsnął g1ową i ciągle 
słuchał. 

(Cic~i dalszy nastąpi.). • -· 



Obrót i obieg ziemi. 
Widzimy codziennie, że sloflce rano . wscho

dzi, obiega w ciągu dnia całe niebo, a wieczo
rem zachodzi, kryjąc się gdzieś na noc całą, aby 
znowu następnego dnia odbyć podobną wędn1-
wkę. Długi czas myśleli ludzie, że słońce obie
ga wokolo ziemię., a zdumiewali się tylko nad 
niesłychaną szybkością, z jaką przebywa tę 

drogę w przeciągu 24 godzin. 
Tymczasem okazało się, że jest to tylko złu

dzenie, podobnie jak wtenczas, gdy jedziemy 
szybko wozem, łodzią albo koleją, a zdaje nam 
się, że drzewa i budynki, wzdłuż drogi naszej 
tojące, umykają szybko a my stoimy w miejscu. 

Pierwszy Mikojal Kopernik udowodnił, że 
slońce nie obraca się okolo ziemi, tylko że zie
mia kręci się \V kółko sama wokoło siebie w kie
runku od zachodu na wschód, i raz jedną, dru
gi raz drugą stronę zwraca ku stojącemu słoiku. 
Ta strona ziemi, na którą padają promienie sło!l
ca, ma dzieri, podczas gdy druga strona, pozo
stająca w cieniu, ma noc. Do jednego obrotu 
-około siebie potrzebuje ziemia 24 godzin czyli 
jednej doby. 
- Jednakże ziemia obraca się nietylko około 
samej siebie, lecz w ciągu tego obrotu posuwa 
się dalej \V przestrzeni i odbywa wielką dr.ogę 
dookoła słoika. Do tego potrzeba jej dużo czasu, 
bo aż 365 dni, 5 godzin, 48 minut i 46 sekund. 
Czas ten nazywamy rokiem słonecznym. Dla 
wygody jednakże mierzymy czas rokiem Z\1.-3'

czajnym o 365 dniach, a dla wyrównania nad
wyżki, wynoszącej prawie 6 godzin rocznie, a 
więc prawie jeden dzień w czterech latach, ma
my cD cztery lata rok przestępny o 366 dniach. 

Ponieważ w czasie obrotu około slotka 
znajduje się ziemia \V różnem położeniu do nie
go, przeto mamy stąd cztery różne pory roku. 

Dnia 21 marca w·schodzi słońce o 6 godzinie 
ran i <> 6 wieczorem zachodzi. Dzie11 równa sir, 
wtedy nocy i rozpoczyna się wtedy wiosna. 
Odtąd codziennie jest cieplej i dnie bywają dłuż
sze, bo slońce codziennie dłużej nam przyśv. ie
ca, a jego promienie coraz Inniej ukośnie padają 

.mi ziemię. · 
21 czenvca wzpoczyna się Jaro. Sionc·c 

wschodzi o 4 godzinie rano, a dopiero o 8 \\·ie
czorem zachodzi. Dnie bywają naidluższe a no- · 
cy najkrótsze. \Vtedy mie\\ amy też największe 
upaly. 

Powoli jednakże ubywa dnia i przyby,•;a 
nocy, a dnia 21 września wschodzi i zachodzi 
slońce prawie w tym samym czasie, jak 21 mar
ca. Zaczyna się jesień, a dzień równa się z nocą. 
Odtąd bezustannie dzień staje się krótszym i ro
b i się coraz chlodniej, bo slolice coraz króciej 
oświeca ziemię i promienie jego padają coraz 
skośniej. 

Nareszcie 21 grudnia mamy dzień naikró
tszy. Rozpoczyna się smutna zima. Od tego je
dnak czasu przybywa dnia tak, że w marcu 
przypada zno\vu porównanie dnia z nocą. 

To samo po\\, tarza się co roku w porządku 
nigdy niezmienionym. 

Rozmaitości. 

kajdanami \\" klatce, ubrany w skórę i pióra. 
Przy kor1cu przedstawienia. odbywała się po
zorna \\alka jego z właścicielem budy. \'1\7 tej 
\1. alce ,.dziki człowiek'' wyrywał się nagle z 
klatki, a przerażona publiczność uciekała z bu
dy. żeby, na je.i miejsce mogli nowi napłynąć 
widzowie. Znalazł się jednak jakiś młody czło
'' ick, nazwiskiem Potts, który, v.·ątpiąc w pra
\\ dzi\\ ość "dzikiego czlowieka", pozostal spo
kojnie na swem miejscu, kiedy tamten rycząc 
wyrwal się z klatki. Aby jednak wytr"'-ać w 
przybranej roli "dzikiego", pokaleczył i potłukl 
O\\ ego niedowiarka "Pottsa", za ce też skazany 
zostaŁ na 2 L szt. (40 marek) lub 21 dni aresztu. 

Lekarstwa patentowane i Leon XIII. Z po
\\ odu choroby śp. Leona XIII naplywaly do 
\\ atykanu tysiączne rady i polecenia "środków 

++ 
~~~Bartek zwyełęzea .. •• 

powieść przez Henryka s.ienkiewi~z~.' . wychodząca 
do tego czasu we .. \Viarus1e Polskim JeS~ te:az. w 
formacie książkowym do nabycia. Cena teJ zaJm~Ją
cei powieści jest 40 fen., na. portorxu!D ~rzeba 10 _re!l. 
dolączyć. Najlepiej zamó\n.ć w hscJe 1_ d<;>lą~zyc ;)q 
ien. w znaczkach pocztowych. O zamowiema pros1 

Księgarnia "Wiarusa Polskiego" w Bocbum. 
Adres: "\Viarus Polski", Bochum. 

····--·-·--·---Obrazy pn~edstawiające • 

Ojca świętego Leona Xłll 
ułożonego w Trumnie po 25 fen., 
w opralvie po 1,00 - 1,50 mrk. 
egz. poleca za poprzedniem nadesła
niem gotówki (wię~sze także za po
braniem pocztowem ). • e 

SI. Warczyński • 
w Tczewie (Dirsthau W. Pr ) ~ 

----·----Tanie i ciekawe książki. 
Osobliwy podarunek. Zarząd miejski \\ Glos Synogarlicy na pustyni świata tego jęczącej, 

Bueno Ayres zamierza ofiarować miastu Rzy- to jest: duszy chrześciańskiej rozmyślania, do Pana 
mo w i osobliwy podarunek: postanowit wybru- Bo51:a. wiecznego oblubieńca wzdychania, w chrze-
l\ować wielki plac przed Panteonem pewnyw ściaflskiej doskonalości ćwiczenia. cena l mr., z przes. 

· 1 10 mr. - lta z Togenburgu. Powieść wzruszająca 
gatunkiem drze\\ a, którego dużo jest w lasach z' wieków średnich ku zbudowaniu i pokrzepieniu w 
argentyńskich. Burmistrz Rzymu zostat już za- cierpieniach i uciskach tego życia. Cena 30 fen., z 
wiadomiony. że \dadze Buenos Ayr~s zakupily przes. 35 fen. - Czemu dziad zawsze dziadem. choć 
424 000 pni tego drzewa, z którego zrobione bę- mu wszyscy dają. Cena 20 fen., z prze_s .. 25 fen. -

Mi!owid. łiistorya o biednym przewozmku. Cena 
dą kostki de~ wybrukowania· placu. Dotąd bruk 20 fen., z przes. 25 fen. _ Powinsz.owania d~a .dzi.eci 
d re\\ niany nieznany jest w Rzymie. Kosz uio- na Boże narodzenie, Nowy R.ok, Wielkanoc, umenmy 
ż nia bruku pokryje zarząd miejski Buenos i urodziny. Ce1 a 25 fen· .. z przes. 28 fen. 
Ayre . Ministrant. 15 fen.- Pomsta Boża, 30 fen. -Lm! 

Dzicy na wychowaniu u obcych podlegać Sieroty, 30 fen. - Listo.wnik, 50 fen. - Legendy, _30 
fen. -Lampa czarodzieJska, 40 fen. - K~szyk k~Ja-

będą ściśleJszemu dozoro\\ i policyi. U rzędni- tów, 40 ien. _ Robinson. 80 fen. - Antos z Skahna: 
kom policyi lub osobom upoważnionym· przez 30 fen. - Chata wuja Tomasza, 30 fen. - Cud rzadki 
policyę osobną legitymacyą do wykonania do- w świecie, 10 fen.- Dolina A}meryi, 60 fen.- Gadu-
zoru, musz4 wychowav. czynie takich dzieci u- gadu 30 fen. - H.istorya o krolew1czu, 30 fen. -Ma-

gazyn zabaw, 40 ien. - Obrazki z ż~cia. l~~u. 40 fen. 
dzielić wszelkich szczególów dotyczących po- _ Jaskinia Beatusa. 1 mr. - Oracye 1 p1esm weselne, 
wierzonych sobie dzieci i każdej chwili wpuścić 30 fen. L Powieści i gawędy, 50 fen. - Przygody z 
kh do mieszkania. oraz O\V'e dzieci pokazać. W życia pijaków, 30 fen. - Zbie.ranka, 50 ~en. - Obie-
t 'b · 1· b' d · żyświat, 50 fen. - We~?lY figlarz, 40 ten. - Kopa 
en sposo zamierza po 1cya zapo 1e z rozmai- opowiadań, 30 fen. _ R.o:z.a z Tan~en~urga, 50 fen: _ 

1ym nadużyciom, jakie ze strony; wychowaw- Spiewnik polski, 50 fen. - Sześć ciekawych baJek. 

niezawodnych... mai<.tcych uleczyć Oka 
Pod tym względem szczególną gorliw 
znaczali się ameryka!'1scy fabrykanci 
patentowanych. Dziesięciu ich. zaopa 
w listy polecające. przybyło umyślnie do 
mu. dotarło do podkomorzego papiezkiego,, 
signora Bisletiego. i '' ymoglo na nim. że , 
stawił ich dro\\·i Lapponiemu. Na aud 
doktora każdy z nich polecal lekarstwo 
ze szczegółO\.\ ym opisem sposobu użycia 
pewniając. że uleczy Ojca św. na pewno.' 
tyle jednak panom tym chodziło o uzdro\\ 
dostojnego pacyenta. ile o zareklamowanie 
ich lekarst\\'. . Tiestety, Starania te nie 
skutku, albo\\ iem lekarstwa 
poszl:r - do kosza. 

Szan. H odakom z :V estfatii 
i Nadrenii polecam ::,ię do 

'vykonywania 

wszelkich mebli 
jako to: łóżek. szaf, szafo. 

nierek, stołów i tak dalej 
po hal'dzo tanieh eenaclt 

i w krótkim cxasie. 

Ludwik Kruszewski 
s t o la r .z p o l ski 

ooo w ·~ochum ooc 
22. J ohaaniterstrasse 22. 

twy dla dostąpienia szczęśliwe! śmierci. Cena 
fen. - O trzech św. łiostyach, 50 ien. - O!owa 
Barbary, 50 fen. -Cudowny los sieroty polskiej, 
- Klara. czyli zwycięstwo cnoty, 40 fen. -
drogi, czyli chistorya mlodzieńca zbląkanego, a 
niej nawróconego, 80 ien. - Placz Ojców św. i5 
- Sąd ostateczny. 40 ien. - Męki piekielne, 15 
- • 'auka o skapierzach 20 fen. - Genowefa 40 · 
- Piękna historya o goląbku, który przy · 
do uratowania rycerza od śmierci, jaka mu ze 
rozbójników zagrażala, 20 fen. - Sniegulinka, 
r:ra bardzo zajmująca o prześlicznej królewnie i o 

niegodziwej i srodze ukaranej macosze, 30 fen. 
\Vianek najciekawsz:Y:ch powieści i anegdot, 30. 
- Dzieci sabaudzkie, 30 ien. - Kopciuszek. 
rya bardzo piękna o sierocie, co wyszla za k 
cza a zlej macosze i dwóch jej córkach uka 
30 fen. - Książeczka o dobrych zwyczajach 
skich 80 fenygów. - Grzesznik poprawiony, 
40 i~nygów. - Asem i królowa duchów 40 
gów. - Powiastka o Madeju rozbójniku, 15 
Krzyżyk drewniany, czyli Bóg nie opuszcza t~c~. 
rzy w ~im ufność pokladają, 20 fen. - Zlotmck!·, 
storya o kupcu, który się '"·yuczyl języka ptako~ 
ien. - Trzy zajmujące. powieści: Obraz Matki 
ski ej, Goląbek, Krzak róży, 50 fenygów. -
wesołych opowiadafl, 20 fenygów. .. 

Niepojęte drogi Opatrzności, 50 fen. ~ Zbwr 
winszowa11, 50 ien. - Zwyczajna kuchma 
obejmująca przepisy potraw lmcharskich, 80. feu. 
Przewodnik dla nieznających języka niemieckiego, 
ien. - Sybila, czyli zbiór proroctw i P 
40 ien. - Mara Lutnistka, 50 fen. - S 
anegdot. 15 fen. - łiistor:ra o Zlotoszku i . 
szku. dwóch króle,viczach bliźniakach, ~~ t,en. Zo 
wiastka o dziewczęciu. porwanem od zbo1cow. 
- Bolesław 50 fen. - Przerażlhve echo 60 

Na koszta przesy1ki dolączyć trzeba do 
marki 10 fen . 

.,Wiarus Polski11
, Bocbum. 

P ostbeste llungs· F ormular. 
Ich besteJie hiennit bei dem Kaise 

Postarnt ein Exemplar der Zeitung " 
PoJski" aus Bochum (Zeitungspreisliste 128) 
die Monate August u. Septernber 1903 und 

an Abonnement und Beste11geld 1,28 Mk. 

Obige 1,28 Mk. erhalten 
czyń wobec dzieci często popełniano. 30 fen. - Gawędziarz. 50. fen.. . 

Dziki człowiek. Przed sądem poprawczym 1 Godzina śmierci czyli lek1 na strachy śmtertelne. scheinigt 
w' Loodynie stawal murzyn, Jack Bro\\11, oskar- Cena z przesylką 60 fen. - Gawędziarz, czyli zbior 

ciekaWYch opowiadań. Cena z przesylką 60 fen. -
żony o zadanie ran i pobicie. Występował on Dziwne podróże Obieżyświata. Cena 60 fen. 
w; jannarc.znei budzie w Battersea jako .. "dziki Zegarek czyścow_Y. ~zyli nabożeńs~o ~~ziem~e 

zlowiek z poludniowej Afryki". Był spętany za dt:Jsze w czyścu cterp1ące, oraz Godzmk1 1 modh-

.... , d. . ..•... 



Bochum, sierpnia 1903. 

n~: Basznoś f Polacy na obczyźnie l 
Żl Słabym każdy pomiata. Robotnik idąc w poje
dynkę jest słaby. Może się jednak stać silnym, 
gdY się połączy z innymi robotnikami. Wtedy 
stanowić może potęgę, z którą się trzeba będzie 
Uczyć poważnie. Dopiero też wtedy będą mo
gli robotnicy wywalczyć sobie słusznie przyna
leżne im prawa. Do siły tei dojść mogą zaś ro
botnicy przy pomocy organizacyj zawodowych. 
pamiętając o tern, winni przystępować do "Zjed
ooczenia zawodowego polsktiego". 

Szczęść Boże! 

[stawa dot)'cząca mieszkań. 
Rz<:td pruski opracował projekt no\\ ei usta-

wy, dotyczącej mieszkali, na mocy której mai'\ 
' władze policyjne pomiędzy innerui także prawo 

do wyda,,·ania przepisów, jak mają być urzą

dzone pomieszkania familijne. 
Nic ulega żadnej wątpliwości, że stDsunki 

mieszkalne w wielu okolicach, \V szczególności 
zaś po dużych miastach, są opłakane. Lecz sto
sunki te nie bylyby tak zlerni, gdyby ludność 
pai1stwa niemieckiego miała dostateczne docho
dy, aby mieszkać odpo\\ iednio do zdrowia i 
wygodniei. Niestety wiadomem iest, że lest 
wielu. którzy mają tak mały i lichy zar-obek, iż 
szczęśli\\ ymi się czują, gdy mają jaki taki dach 

na nad głową a pod nim jaki taki kątek. 
ia

4
: Cóż wobec tego znaczą najlepsze ustawy, 

kr kiedy ci, 11a korzyść których one wydane, nie 
mogą z nich korzystać! 

Nic;koniecznie też szczęśliwym jest pomysł 
oddawania mieszkań familiJnych pod dozór 
władz policyjnych. Otóż to rozszerzenie \\ ła
dzy policyjnej będzie iedyni·e powodem do 
Z\\·iększania już istniej:.1cego niezadD\\ o lenia. A 
że niezado\\·oienic w państwie niemicekiem co 
raz \\ ięcej rośnie. na to jako dowód służyć mo
gą 3 miliony głosów oddane na socyalistów. 

Lecz przyjrzyjmy się głównym przepisom 
no\r "go projektu ustawy: 

\v grni!lach, liczących więcej niż l 0.000 
micszka!'JcÓ\\, musi być '' ydany w drodze roz
.POrZ<ldzenia ROlicyjnego regulamin domowy 
(Wohnungsordnung) w mniejszych gminach mo
że być \\ ydany taki regulamin. -

.Jeżeli chodzi o budowle, \V których mieszka 
tylko sam '' łaściciel z rodziną, ma być przepis, 
aby pokoje mieszkalne, sypialnie, także i kuch
nia były poprzednio przez policyą nznane jako 
odpo,, iednie. 

Caly szereg przcpisó\\· natomiast istnieje dla 
tnieszkall \\ ynajętych, izb sypialnych, dla slllż
by, pomocnikó\\ i k\\ atcn1ikÓ\\. Do tego do
chodzi, że. odnośne przepisy za\\ ierają naómnicj
szc wymagania. od których po!icyi odstąpić nie 
Wolno. natomiast wolno jej \\ iększe wymagania 
st~,, iać . Oló\\·ny przepis jest ten, iż w izbach 
tnie, zkalnych i sypialnych na każdego micsz
kaJ]ca. liczqcego po nad lat' 14, musi przypadać 
co najmniej 10 metrów kub. powietrza, a 4 metry 
h\· Przestrzeni. 

Dru~i przepis oznacza, iż osoby liczące po 
n~d.lat l l nJuSZcl spać \\ osobnych izbach, każda 
Ptec osobno, to znaczv cl1~opców i dziewczGta 
każde \\ innej izbie. dalej m nsz[! mieć rodzice 

za~ o b so !1<1 izb G do s pau i a i dzieci niże.i lat 14 także 
osobną izbc:. _ Osobne takie przcdzialy można 
~rządzić za pomocą przepierzenia co najmniej 

metry wysokiego. 
. Każcle mieszkanie famili.ine musi mieć odpo

~Jedni<l kuchniG. dalej, jeżeli w domu i~st zapro
adzona kanalizacya. własny wodociąg. Dla 

~~e.ch mit zka!'1 musi być co najmniej jedno 
ICJSce !l, tępO\\ e. 

K wa.terników (poiedyńcze osoby na mie
s:k?n!e lub n<:H.:ieg) ,, ~!no tylko wtedy przyjmo
\\ac, lt>żeli ich izby s :piainie odłączone są w do
~t~te~z:l~' spost'>b- oci mieszkania gospodarza i 
z onkow jego rodziny. . . · 

któr Oto g!ówne przepi :' projektow~nej u~t~\:'.Y· 
a ma na razie ohowięzywać gmmY mte!SkJe. 

- Wątpliwem nie może być, że przepisy po-

ZCZE;ŚĆ ~ B ŻE! 

wyższe mają na oku zdrowie iizy~zne i moralne 
ludności, lecz. jeżeli pa!'JSt\nl wydaje takie prze
pis. , pO\\ in no si~ też starać o to. aby oby\\ ate
le jego do nich stosu\\ a~ się mog-li. 

Jakimż sposobem robotnik miej ·ki, Jnic
szcz<\CY it.; duqd z całq rodzin<\ w .icdnej lub 2 
izbach, ma nai<!Ć pomie~zkanie o 4 izbach. kiedy 
dochody mu na t') 11ie pozwalaj~\? 

Cóż robomik zrobi. jeżeli nie b~dzie mó~d 
zadzierża\\ ić mieszkania uupo\\"iadaj;\l . .:ego prze
pisom policyjnym"? Czy pat.JSt\\ o ITlll doloży do 
pomieszkania? Czy "l aściciel dolilu bt;dzie 
mógł obniżyć komome tak, aby ro-botnik m{,s,(ł 
zaj<\Ć zamiast d\\ óch. cztery izby? 

Cała usta\\ a robi wrażenie, jakby si~ ktoś 
zabral do bt1dowy dOJilll, a roz[)ocz~tł h! nie od 
fnndamentÓ\\, lecz od dachu. 

Niech paiJSt\\'U st\\ orzy \\ iGksZ~\ możnoś~ 
zarobkm\ ania, a wtedy lttdno..ść robocza ama z 
siebie postara siG o lepsze dla siebie pol!lieszka
nie i nie bGdzie sit; cisnGb '' kilka {JSób \\' cia.-

.nych i7bacll. 

Praktyczne wskazó\rki dla robotnie. 
Przepisy pra \\'lit: uk rdlai;.tcc czas, rud1ai i 

\\a mu ki pracy dla robotnik(!\\· m~zkkh nic \\ y
starczaj() dla nic\\ iast pracui<tcYdl '' przemyśle. 

\\ zględy na zdro\\ ic niewiast, oraz ich dzie
ci zarÓ\\ no jak i ~ro~.IJY inż zalew pracy kobie
cej na każdem niemal poiH, ~dzie Llot<tcl m~żczy
zna \\ yłą12znie panował i· pracował, zal<.:\v, kt<)

ry za\\ sze powod11ie ogc>lll~\ zniżk~ płacy wy
magały koniecznie dalej kszcze id<.tcych praw 
ochronnych. '' yłqcznic robotnice u\\ zgl~uniai<ł
cych. 

Przytaczamy nahdó\\ nil'.isz~: 

C.zas prac)' . Robotnic nie wolno zatrudnia0 
w żadnej fabryce \\ ' czasie oll godziny t),0 \\ il'
czorem aż do godziny 5/..! z rana. 

Robotnice poniżej lat !() \\ olr1o zatrudniać 
dziennic 10 godzin z prze n\ ami: na obiad l ~o
dzinę, na śniadanic i podwieczorek po pól ~o
dzinv. 

·Robotnice. które lat I() koticzyly, \\oliw 
zatmdniać dzie1111ie 1 l godziu, z prze n\ <l tr\\ a
jąc(l 1 godzinę \\ polndnie; \\ \\ szystkie sub<JtY 
i '' szystkie '' igilic · \\ i<l t tylko l O gud/,in; naj
później o godzinic 5v2 pO\\ inny opttścić \\' tych 
dniach miejsce pracr. (\Vladzy policyjnej przy
sługuje prawo zeZ\\ olcnia z po\\"od(>\\" '' ażnych 
na przedłużenie czas11 pra ·y, jednakże dla robut
nic powyżej 16 lat. najp1')żnie.i do godziny l O, dla 
robotnic 1!1/oc.ls:r,ych naj\,·yże.i do , 72 \\ icczo
rem). 

I~obotui cc, kt<\re sku!'Jczyly lat IC>, i lU\\ ia
duht gus~x)darst\\·em domo\\'cm, Z\\ olnić uależy 
z pracy pót godziny przed ogóln<t przer\\ <~ u
biada\\ ą . .ieśli tl'gu ż~tda.i<l i jeżeli prze n\ a ubi,,
dO\\·a nic \\ ynosi i i p<\ł godziny. 

Po urodzeniu dziecka nie \\ olnu robomie 
wogólc zatrudniać przez 4 tyg-odnie; a \\ ll~st~
pnych d\\'óch tygodniach tylko za doZ\Hlleniem 
lekar7:a. 

ic jest doz\ ·olnnctn zatrudui' n·e Jzie\ -
czvn do ohsłagi gości i przy bufetach \\ luka
la:h z \\ yszynkiem. h::: li dzie\\ czyny nie llależ<, 
.do rodziny pracoda\\ cy i je,z...:z ~ l lat lik skor'J
czyly. 

1\\ie.isce i rl)dzaj pracy. Praca '' niektó
rvch za,,·odacl! kobietom '' og,.Jie jest za.bronio
n:l; tam. gdzie je t do?.\\ olonq. d1leboda\\ ~a mu
si przed udztclcniem robotnico 11 pracy prz~:słaC: 
policyi sp i: t o botnic z dodaniem ok re '·leniem 
czasu i rodzaju z< ję ... ia. iv\a. zyny po \inny by~ 
zaopatrzone \\ prz. T7.~1d~· Gchronne. 

Pnrz:1dek i rodzai dziennei p~ac · ł •• ~zni z 
wyciągtem pra \. do:yczą y..:h prac.:y robotnk, 
pO\\ inicn ' i ie~ iabr~·cc na lat'.\"0 do: tępnem 
rnieiscn. 

Po ~wiad zenie. Każda r hotmea moi ż:,-
dać od pracoda 'cy oo~ ·iadczenia. dy pra-

Po iad zenie ma za ·; -

nwcrly za. zkodzi.: robotnicy. S~l niednz\\ olane 
łJa\\ et \\tedy, gd~ ~~l lu ·znc. 

Prz. en\ ank pr· c y. l Jobomie możt: natych
miast porZiiCl~ prac bez \\ YPO\\ iedzcnia: dla 
zacz~pek nieprzyz\\ oitych. czynnej zrli"c\\ agi lub 
:l1h\ obelżywych ze ·tronr pra uda\\ cy lub je
g-o za t~pców : d. l ·j jd.li \\ yplata nicre~ularnie 
si~ dokony\\ : .. i ~u~ przy akordO\\ ·j pracy pra
coda \\c< lliL dostar ~zy do.·rateczncgo zajęcia. 

ZażaiCIJia \\ ztlkic. gdr ouniu;it:nic .·i~ do 
pracodawcy P<JZ() ·tal o bez skutku. albo też mo
głuł}Y za su b~! po~.:i:tl{nqć '' ydaleuic z pracy. 
przyjmuj[} IH,Iicya micjscO\\ a, zarn1dy kas cht,
ryc.:h. a najll:piej it1spckwrzy przl'tnysłowi. 

· ( • .l(udl chrz. S[)oL'·). 

skazówki. 
\Vai.ny wyrok wyd~ l sqd procl.!dcrO\\ y \\l 

lkrlinie. lJC\\ ien i a brykant wydalił robotni-...ę 
ze .,, ej iabryki i tu w kilka dni po zl-{udzeniu 
jej, a jako po\\ c'Jd podał, i·ż 11iL: zna si~ na odnuś
nynJ zawodzie i pracuje ''skutek tego zbyt '' ol
no. l<obutnica \\ ytoczyła skarg-~ i udo\\"Odniła 
świadkami, że \\' zawodzie tym już poprzednio 
11 innej firmy iJra uwala. Oskarżony fabrykanl 
r()\\ nież udowodnU Ś\\ iadkiem, iż ·karżąca ro
botnica praco\\ a!a po\\ oli i niezgrabnie, lecz 
sąd byl te~o zdania. że po\\'olność i niezRrao
ność robotnicy nie może by(: po\\ odem natycll
miastu\\ e~o w)rpo\\ iedzenia, gdyż po 2 do J 
dniach IJJoże i<: każdy \\ pra\\ ić i pracO\\ al: na 
rÓ\\ ni z innymi. ~ 1a mo~y tych WY\\ od(JW ska
zano o karżonego na \\ YDiacenie 30 m r. odszko
dowania. gd ·ż \\ YPO\\ iedzenie pracy powinno 
było IWSU!Pić \\ czasie pra\\ nic oznaczonym. 

V sprawie rozpurz~tdzerll'l policyi górniczej 
wyższego urz~dtt g(mliczcgo z dnia I 3 lipca 
l 90.3 r . . dotycz"! c ego choroby JW robaki \\ uza
sadnieniu powiL:uZiano, iż każdy g<·JJ·nik, kt(Jry 
przyjmuje rohotę na kopalni. \\'inien dostarczyć 
świadect\\ o lekarza. że nie choruje na robaki. 
Ze trony zarz~tdu knap ·zaito \'ego Z\\'r6cono 
kopalniom 11\\ ag~ n~ to. że ~órnik. który został 
okaleczon}' podczas pr< er (Uniallvcrlctznng), 
gdy znc·J\\' zacznie pracO\\ ać. nie może być U\\ a
żany w myśl (}dno 'ne~u rozporz~tdzcnia jako 
.. zaczynajqc_ · pracO\\ ać."' (neuang~.:Jcr·t), gdyż 
pra~.:~ ty!k przejściO\\ o prze n\ al i w spisach 
góruik1'J\\ ksr zapisany. 

Vażny dl~ czlonk()\\" ka · ~.:l!orych '' yrok 
\\. yda! . <\U ok n;gr1\ y \ l >e m ·cheid. kt<'1ry od po
\\i ad a zdali i u '" ladz. · admini~tracyjnej. Orze
czono. że jeżeli chory, ktc'Jrego kkarz kasowy 
leczy idzie po poradę do ltkarza uiekasowego, 
w ku tek czc:!{u lekarz ka. O\\ y clwrego nadal 
ll"c7~Yć nk lh.e. 'tcd_· ka. a chorych zapłacić 
musi lckarzo d nieka O\ emn za lLLzenic. '0,' 
u .za adnienin po \ ~tdziano. że żadną miar~! n!e 
możn<ł choremu ltd~:· rać p~a\\ a szukania na 
'' łasn.r ko~zt porady u lekarz '' cdlug wl~sne
go \\'yboru. Ka~' Lhorych Z<.tł ,żon~l re\vizyę 
cufnGl<.t, \\ yrr;k rat i' za.tem pra\\Dtllocny. 
Jb,ccz t,, zas:tdi kza. z"'tem '' laści\\ ie zkuda, 
iż sora ~Y tej n1... ze pro [d z mo 1 rzez '\ ,:)zy
·tkie in tancyc 

z a·t ś i. 
IS91 do 

m r. 
i rym . am: rzeL:Iąrr cza vznaczono 

TO~l~ na ~taro'~ .• nmie 409.?30 mr.- CD.lięto 
z bilgicm cza~u ·~ u ek 'mi .. d hb ypro-

. "'adzk: 24.7, =-1 m.. d n n l H. a 1903 Jyło do 
:p"' a ·r nia ro~z ·ir: t:. .379 nP·. 



Polacy w pólnocnych \}./ ęgrzecb. 
Pocz~~'' szy od JVioraw i Sl:.1ska. a \\ iGc na 

za~hr)d od Krako\\·a, -.:iąg-n4 sit; ··.\ zdłuż Karpat 
osady polskie daleko na wschód. aż do Bardzie
jO\\ a. Trzymając siG granicy polsko-\\ Ggicr
.·ldej. osady te zalegah-t półn0cno-zachodnią stro
nę \\'<..'gier i tworzą przeważną liczbę ludności 
pięciu ob\\·odó,,·, czyli komitatów. Komitaty, 
zamieszka/c przez Polaldl\\' są: trcnczy(Jski, o
ra\\ ski, lipto'' ski, spish:i i w części sza ryski. 
Ob\\ ód trenczyński graniczy od zachodu z Mo
rawami, od północy ze Śl<tskicm: S<tsiadujący 
z nim komitat ora\\ ·ski leży ,,. klinie miGdzv ))(;
wiatami. naJcżćtccmi do Clalicyi, \\ adO\\ ickim i 
iY'' ieckim od północy, CI pO\\ iatcm JIO\\ otar
skim od'' schodu; kontitat lipto\\ ski przedzielają 
od powiatu nowotarshcgo góry Tatry, a komi
Tat spiski leży na wschodnim klinie powiatu no
'' o ta rskicgo; Bajdalej zaś na '' schód wysu nięry 
1wmitat szaryski, w którym są jcszcz•2 osady 
polskie, sąsiaduje od strolly pólnocnej z pO\\ ia
Tem nowoS<ideckin~. S<I Si~Kl ;u; ~ i P(,Jaki' \', po 
stronic \Yęgicrskici \\ ob\\'odach zachodnic!J są 
Słowacy. a \\'C' \\ schoclnich l(usini. 

'N tych piGcin ko111itatach mieszka blisko 
200 000 Polaków: tak wołr\\ · odzic trenczyl1skim 
z na.iduje się '' si czysto polskich przeszło 30 i 
\Vielc innych mieszanych liczących przeszlo 35 
tysięcy Polaków; kom itat oray, ·ski obc.imuje 40 
do 50 osad polskich: mających przeszło 50 000 
osadnikó\\. polskich, komitat lipto\\ ski liczy c
koło l 5 osad z ludnością polską, obejmujących 
około 20 tysięcy dusz polskicli; " komitacie 
spiskiem jest przeszło 70 do 80 polskich \\ si, li
czących przeszlo 65 tysiGcY ludności pochodze
nia polskiego; komitat szaryski ma już mniej o
sad polskich. ogólna ich liczba dosięga 12, za
mieszkałych przez 8 ono Polaków. 

\V i dać z tego, że liczba Polakó\Y, mieszkają
cych pod berJem węgicdski em. wynosi przeszło 
178 rysi(cy. Gdy zaś do tej liczby doliczymy 
stal4 emigracyę z powiat(),, górskich w Galicyi, 
\\ najświ eższych czasach na Ora',Yę i Spiż i 
wiele innych osad polski ch, o których nieprzy
jaźni nam badacze tych ziem czasem umyślnie 
milczą, to liczbG wyżej podaną śmialo można 
vodnieść do 200 tysięcy. 

\,t- Z pięciu obwod{>\'- prawic czysto polskim 
_iest komitat spiski. Ziemia ta należała do Pol
ski już za naida\\·niejszych czasów, później za
brali ją \A. t; ~ rzy, lecz od \Vładysłav.;a Jagiełły 
należała znó\\ do Polski przez 30 lat. Dzierżawit 
j <.1 swego czasn sła\\ ny biskup krakowski. kar
dyna! Zbignie\\ Oleśnicki. Dopiero w roku 1769 
..zabrali nam bezpra\\ nie ten piękny szmat ziemi 
Austryacy, tak jak później Galicyę i lubelskie, 
które \\' roku 1806 Z\\ rócić musieli, jak pozmeJ 
cały szmat ziemi polskiej aż po Vv' isłG i Sando
mierzem. 

Lud tamtejszy \\ spomina \\ opowieściach 
o czasach, kiedy to Spiż należał do Polski, o ów
-..:zesnych rycerzach, o Ó\\ czesnych zdarzeniach. 
-- Lubiowa byia siedzibą starostÓ\\ polskich, a 
dziś jeszcze zamek i dobra lubowclskie ma w 
posiadaniu Polak. 'vV tej ziemi zachO\Ya! się je
szcze inny starożytny zamek z czasów polskich, 
Niedzica nad Dunajcem, dawniej siedziba ryce
rzy i bojownikÓ\\ polskich. Stoi on naprzeciw 
ruin zamku czorsztyi'1skiego. '' ku1rych mie
szkał Za\\ isza Czarny. bit\\ ą grunwaldzką 
'' sła\\ iony, który zginął pod Waruą \\raz z 
~ltadysławcm WarnctJczykiem. - Obok Nie
dzicy \\c \\, si Leclw icy "idz i1~1 y '' dolinic Ś\\. 
Antoniego tak Z\Vany "Czcr\\ ony klaszt,or", 
picn,·otnie \\ l .3 \Yiekll siedzibel zakonu Kartu
ZÓ\\. później Kamcduł(l\\ · , teraz zaś catkiem opu
szczony. 

Na ziemi spizkiej zbyt d{ugo działała oś\da
ta polska, polskie wpły\\ y polityczne i religijne, 
aby lud polski tej krainy mógł prędko zatracić 
poczncie polskości. \Vpiy\\ y bowiem religijne 
biskupÓ\\. i \\·ogóle ksiGŻY polskich dzialafy tam 
jeszcze dingo po rozbiorze Polski; znikły one 
dopiero na początk11 19-go \\ ieku. gdyż Spiż 
przyłączono do dyecczyi WGgicrskiei. Tyle o 
komitacie spiskim. 

Vv komitacie trcnczy(lskim i O\\'arskim nie
którzy z osaduikÓ\\ polskich mówią iuż narze
-..:zem polsko-slo\Yackicm. Gdy siG pozna gwarę 
słO\\ a ck'! i g\YarG polską górali \Y Tatrach, 
to mimowoli można nabrać przekonania, że Sto
wacy są odłamem wielkiego szczepu polskiego; 
tylko w skutek braku stosunków z Polską język, 
którym dziś mówią SłO\\ acy, z biegiem czasu 
upodobnil się się do języka morawskiego, za-

trzytnnjąc jednak ..::echG i '-'· · łaściwość języka 
polskiego. Słowacy, ·ą iaduhtc przez długie 
wieki z Mora\\ ami i znoszą~ z nimi t·...:n ·a m los 
polityczny, upodobnili S\\ oją mowę polską do jt;
zyka czesko-morawskiego. 1\\ożna to w i dzie~ 
-szczególnie glębicj -- - na Orawic. gdy tymcza
sem ludność mieszkająca na samem pogrankzu 
PDlskiem rnó\\ i g\\arą !udo'' ą góral lq, czysto 
po polsku, a na\\·et pan~ osad u stc)p Babiej góry 
po stronie węgierskiej gv" ar~l ludową mazur ·ką. 
V/pływy polskie jeszcze do dziś dnia. dwć bez
plano,,-o, dzialai<t jednak dość silnie na Spiż i 
Ora\n~. 

Stała emigracya \\ loś~ic:m z po\datu li O\\ o
tarskiego zasila i podtrzymuje tam lud polski. 
\V ostatnich latach kilka set rodzin z Zakopane
go, Poronina. Białego Dunajca itd. ,,·yeinigro
'' al o . na stałe u a Spiż i Ora\\ ę. Między tymi 
emigrantami '' idzimy rodziny od da \Y t! a \\' tych 
stronacl1 osi:1dle. Nie m<'>wimy o tych przesie
dleniach się, które z natury rzeczy odby\\ ają 
siG na pograniczu, czy to \\ skutek \\ ęzłów ro
dzinnych, czy g-ospudarczych. !(1)\\ 1~icż \\ p;y
\\ y 1\t!picckic i religijne przyczyniają się do pod
trzynry\vania \'. plywów poiskic:h. J annarki \V 

Nowym Targu i Czarnym DunaJell sq miejsca
mi, gdzie Polacy ze Spiżu i O ra\\ Y stykają się 
z rodakami z OaJicyi. Odpusty zaś '' Ludżmi
rzu. łiarklowel. \\ HochołO\\ · ie ,·oją się od ludu 
z krainy spiskiej i ora\\·sk ie.i. a na\\·er do Czt;;- ' 
stochowskicj. którą sz·":zegóinem ma;.:za .I ą nabo
że{JSt\\ · em, bo jest ziemi ich patronlq . 

Polacy micszl\a jąq. na 'v\ ęgrzech. S'-1 ''Y
znania rzymsko-katolickiego, p a r~ tylko tys ięcy 
"' obwodzie tren czy(!skim jest \\ yznania prote
stanckiego. Osadnicy posyłają syn c\\\ s ,,-o ich 
na naukę do miast polskich; szko1a lltdo\\·a w 
Nowym Targu ma od czasu do c7asu po kilku 
uczniów ze Spiżu; po ukoi';czen iu szk<11 ludo
wy·,:h idą oni \\. ccltt dalszego kształcenia siG do 
gimnazyÓ\\' pols l,ich i akademii \\- Krakowit. 
P. T. Baca, z którego pracy czerpiemy niniejsze 
opo\\ iadanic. sam. jak pisze, zna kilku ludzi na 
stanowisku i akademi1<ów, pochodzących ze 
Spiżu. Obcenie jednak \\·!adze ausrryackic nie 
chCC:l dawać tym rodakom odpO\\·iednich stano
\\·isk, jako obcym poddanym. \\·skutek czego 
najmłodsze pokolenic udaje się na naukę do gi
mnazyum węgierskiego \\. Peclolincn, gdzie za
traca poczucie polskości. 

Osadnicy polscy na \V ęgrzcch mają \\spóJ
ne podania i opO\\ ieści lndowe z góralami na 
Podhalcu ga1icyjskicn1. Obyczaje zacho\\ ują 
staropolskie. z,yyczajc, obchody religijne i fa
miliine są te same, które tk'.Yią jeszcze głęboko 
u p~dhalskiego ludu polskiego. Śpiewy . tmke, 
muzyka i nuta, jest góralsk a. ' )brazy ~" iętych, 
malowanych na szkle, \\ yro-py d o m O\\·e, gospo
darskie i ozdoby, wogóle sztuka . \\'Sl.::aztdą 
wspólne pochodzenie i \\ spó lną oiczyzm;, Pol
skę. Strój taki sam, jaki nosi! lud góralsl\i przed 
30 lub 50 laty i jego \\-yszycia udO\\ odniai<1 
wspólne pochodzenie, jak już ,.,. yżcj za m\ aży-
łem, z Polski. 

Biorąc to \\ sz:rstko razem. \\ idzimy, że ję
zylc, obyczaje, stroje, sztuka śpie\\y. podania, 
legendy i wierzenia. łączność religijna i llandlo
\\'a, że lud, zamieszkujący Ora\\ ę i Spiż, to ten 
sam lud polski, który mieszka na catvm obsza
rze ziemi dawnej Polski, wynoszący dziś okota 
25 milionó\\. 'vVpra\\ dzie ten lud polski na \\'ę
grz'2ch nic bierze jeszcze dziś udziału \\ życin 
narodowcm. bo nie ma UŚ\\ iadomienia i rzec 
mnżna, jest zapomniany: lecz spo.teczei\.St\\ o 
galicyjskie winno nat'1 Z\\- rf}cić U \\ ~ł. ~t;. gJ) ~~ p<J
zosta:wieni samopas ulegną wply\\·om szkoły 
węgierskiej i zostaną \\ ynarodo\v ieni. a szkoda 
przecież 200 000 PolakÓ\\, którzy mogliby dale
ko \\'PlY\YY swoje szerzyć mi~dzy pobratym
czym ludem Słowakó\\. 

\V strzemięźliwość w Niemczech, 
a u nas. 

"Gazeta Toru!'1ska'' pisze: 
Nowe wielkie idee nie tak łat\\ o znajdują 

zrozumienic wśród ludzi. bo umysł ludzki no
wością często się przed''- ia, Z\daszcza. gdy 
one godzą w to, co od da\\ na weszło \\ Z\Yycz.ai. 
U nas mato jeszcze ludzi. którzyby potrafili oce
nić wielką doniostość id'ei \Yscrzemięźliwości i 
przc\vażnie na\\ et \\śród imeligencyi naszej pa
nują pojęcia przewrotne, gdyż wielu \\ ystawia 
sobie, że wstrzemięźliwość to tylko spra\\a, do
tycząca "chłopa'', bo przecież \\śród inteligen
cyi pijaków nie ma! Fanom cym wydaje ię, że 

spra ~a w·strzemięźliwości to agitacya międ2 
ludem, aby wódki nie piL ale piwo i wino Pi' 
można. Zdarzają się nawet tacy ,.wsuzemięźli. 
\\q···, którzy uznaie:t z11aczenie sprawy i goto\\' 
do agi tO\\ an_ia na. rz_c~z \\ ~trzemię~liwo_ści Po~ 
tym warunkiem, ze llll \\· oJIIO b~dz1e spijać ku. :\\ 
niaki, "kulmba~hery'· i \\'inko i Iylko picia Wód. ,re. 
ki ludowi się zakaże. :~~je 

Nie \Yicdzą ci panowie, że 110\\ · ą ideę ro!ll 
'' strzemięźli\\ ości tylko ten dokladnie {)cenia ra 
rozumie. który \\·ic, że praca nad szerzeniem d, c 
wstrzemiężli\\ ości może być rozpoczęta tylko ~d_z 
od sz~rzenia. jej wśród intcligencyi. a to glównie naz, 
dla teJ sameJ przyczyny, że przykla~. jeżeli ma dZ' 
coś znaczyć, musi iść z góry, nigdy z dołu! ~at' 

·;ni 
Sprawę tę niesłychanie \\ ażną zrozumialy ;zod~ 

·JUZ róż11e narody i dokonaŁy rz.eczy podzi\vu ila 

godnej, 00 \\·yp[enily pijaÓSl\\'0 \\śród \Yarstw rz)'Ż 
wyższych, za przykładem zaś tych \\'arst\\, ni. Jf\\'1 

by poruszone różdżką czarodziejską. poszły ma. '' rk 
sy ludu _i !~kim sposobem cal~' naród stał się 1ęra 
wstrzemię.zll\\ · ynl, czegc przykwclcm Norwegia .. 1ral 
Tam ideą wstrzemięźliwością przyj~la się 11aj. aki 
pier\\ młodzież uniwersytecka. za nią już z na. n(,,,. 
tury naśladuwnict\\ a poszta inna mlodzież, a z lóJ 
czasem caly naród stal się \i strzemięźliv, Ym. 
Dziś N{)J·wegia, gdzie 7-icmia nienrodzajna, gdzie 1kr 
naród byl ciemny i bi edny i z tej biedy rozpi. ,u · 
ja! się. zak\\·it/a dobrobytem, OŚ\\ iata podniosła [i,Jd 

się niesiychani..:~, a na\\ et nauka. literatura i 
~ztuka dużo na tcm skorzysta.ta. 

,, \\ 

Dziś nauka st\\ ierdzila, że .:tlkuhol. czy to ze!l' 
\\ postaci w(;dki, piwa, czy wina. przenosi się, ·,a i 
jak 11lalo na.izjadli\\ · szycłt tmcizn i chorób z oj. ;st 
ca na syna, że j~dno pijackie pukolenie może za. ~m. 
truć pokolenia następne, że pijak nałogO\\· y luo uiu 
piiany ojciec plodzi syna albo zbrodniarza, albo JCh 

niedołęgę. :m 
\V Niemczech mało dotychczas zajmowano ~o' 

się spra\\-'1 zupełnej wsrrzemieżli\\'ości i pijań- ;i3c 
stw·o zakorzenione jest ,,·śr ·'1d 11i e mcć)\\, jak w ię 
żadnym innym narodzie; najstrasz li wsze, że ono ,n, 
szerzy się wśród warst\\· inteligentnych i ''śród iat 
młodzieży. Nieraz też młodzież niemiecka pi- .oni 
jaflstwcm S\\'ern demoralizuje i uwodzi naszą :1e 

młodzież polskŁt. Atoli w ostatnim czasie znale- nia 
źli się wśród niemcÓ'\\ ludzie, którzy potężnym zi 
głosem nawołują niemców clo poprawy, a trzeba '.aj 
przyznać, choćby się i nie chciało, że pastorzy 
niemieccy pierwszy pojęli doniosłość tej spra· 
\\'Y i oni najwięcej dla niej agitują. 

Dowodem, że ta praca przynosi już dla 
niemcó\v pu7Ądane O\\ oce, lwngres obecny 
wstrzemięźliw(:Ó\\ - niemieckich \\ Berlinie. W 
ko·ngresie tym bierze 1500 osób udział, a naisla· 
wnieJsi uczeni niemieccy \\ ygłaszają na nim od- mi1 
czyt.r i konieczności zupeinej '' strzemiężliwo- \\a 
ści. Na kongres przyb·yli delegaci amerykań- ja 
scy, angielscy, francuscy i duńscy. 

Z wymienionych w pismach berli!Jskich 
naZ\\' różnych Sto\\ arzysze(l wstrzemięźliwości , 
'' Niemczech \\ ynika, że niemcy na szeroką ,eJ 
skalę rozpoczęli pracę; są tam to,,·arzyst\Ya 
\\ snzemięźli\\ ości pastorów, urzędników kole· ~ 
jo\\ ych. kobiet, dyrektorÓ\\ zaldadó\\' dla le· p'" . 
czenia pijaków, towarzystwa stndentÓ\\' me- a 
mieckich, nauczycieli ludowych, to\Yarzystwa Ie 
\'<Strzemięźli\\ ości młodzieży kupieckiej itd. itd. 
\Vidzimy z tego. że " Niemczech \\ szędzie i ca
łą parą pra(:ują nad zaszczepieniem '' ielkiej idei. 

.Jakżeż "obec tego '' szystki e \\ · ygl~1da idea 
\\ StrZcllli:.,;żl:\\ G ś..:i H llas. :lu i- Lt.J ;;:i u nas agita· 
cyą t4 s iG za.irnuje, ile 111amy towarzystw 
\VStrzemięźli \\'ości \\ naszem spoteczeńst\Yie za· "ro 
łożonych na tej nowej podsta\\ i e? Czas zaiste lc1 
byłby naj\\ iększy. aby u nas poszczególni lu~ 
dzie spra\\ ę \\ strzemięźli\\ ości poczęli śledzić 1 

stndyO\\ ać grunto\\ nie , aby jednostki szleche: 
tnicjsze. zdolne do \\alki z zakorzenionym 1 

brzydkim nalogiem upijania się lub picia przY 
każde.i sposobności. sta1y się zupdnytni ,,-str~t· 
mięźliwcami i swojn J}{)WagG i znaczeniem. l,a· 
kie posiada.kt w spolecze(Jstwic, poczęły jawnie, 
stano\\ czo i bez\\'zględnie Z\Yalczać na każdyrn 
kroku alkohol. 

Zapc\\ nie, że walka na \\ ·et takim osobortl p- 1 

spra \ iać będzie trudności nicmale, że będą mu- , 
siały one nicjedną ciężką ponieść ofiarę, ale o~ 0 
hara i wallca choćby najcięższe, warte są 
spra\vy tak wi~lkiej. jaką jest spra\\ a 'vstrze~ 
mięźli \\ości. 
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ęźli. :rpowieść \Vaclawa Matłow skłtc•. 
l0\\'l 
Pod _ ! ~iall dal~~ Y.! 
ko. '\\iędzy tctm \\ wskami 1any szerokie. rc.zlo
'Ó\l. ,re. a oto i łąki zielone, oto i lasy, - ,, , zy-

·,.·0 iak na dłoni!. .. Cicho! Słychać coś!... z 
. ~.0mnej dali leci w cichem PO\\ ietrzu jakaś me
I~e~ ;ra i prosto d~ serca prze_nika żołnierzom ... 
~a L d. czY złudzen te?.. . C1choz. na Boga!... Czy 

uern ~dzieś zpola lekki wietrzyk niesie pieśl1 ,.oj 
:l~o ~aż moja, oj dana"? Nie! Oto lepiej słychać: 
llie dzwony na nieszpory wołah\... Tam, pośród 
ma ~at ,rieśniaczych, ale trochę osobno, na zielo-

~~1 wzgórku, jak dobry paste:·z nad kocham\ 
ialy ;zod<t. s.toi ~ialy lcośc~Mek , prz~ n!m .duże lipy 
iwu iJad mm, Jakby gwiazda, pali SIG 1 migocze 
·stw ;zrż Pa11ski . Sunie lud ~obożny , a uziarski

1 
a 

ni .. lf\\ IlY- Chłopcy \\ kiC:rezyach. z pa \dcmi 
ma. \rkami u czapek rogatych . .i ak dusze~ dzie\\
się ;ęta "c wst<lżkac~ i k:\·ia:ach na g lO\\ ach. w 

gia. 1ralach na \\·ys?ki..::h piersiach. same. jakby 
na'. aki polne l A Ile tam g\\·aru , szeptÓ\\ . śmie-

J . .~ , 'f h' '' ' l . t d b ' na.~(,\\, \\eSOJOSci .. .. L] . Ja\zc am orze .... 
. ' , . I:> . ' a 2 \ni Boze .... moJ )oze ..... 

Ym. Zołnierze opusz~zali gtowy jak najniżej, aby 
dzie 1kryjomo zmrugm1c łzę natrętm1. a potem zno
zpi .. u siedzieli cicho. \\ dal wpatrzeni. aż na zo-
sla codzie gasła zorza. 

·a i Ale na myśl im nie przychodziło szukać iu
,go gniazda. Stary D<tbro\\·ski m()\\ ił, że to 
:,\\et dobrze cierpieć \\·szelki niedostatek.i wy

. to zeka~ się miłych nawykni ~1'1, bo to \\"Olę \\'yra
się, :a i hartuje, a mocna \\ola, jak utrzymy\\·ał, 
oj- :st "ielkt.l w narodzie polskim .. rarytec~· · ; z~l
za. dl, choćby \\·ypadło ŻY\\ ić się na Kamiennym 
lub niu korzonkami i chodzić \\ suro\\ yd1 skó
lbo ch. trzeba tu ,,·ytrwać. \\'yjątkO\YO tym ra-

m~ rycerst\\'0 nie spierało się ze starym Dą
ano ;owskim, chDć n i e z zamilO\\- ani a \\ ćwiczc
·ań. i3ch duchO\\ ych. Ono po prostu prZY\\ iązało 

w :ę do swego gniazda. Jeden tylko Drygaisk i, 

110 <n, co się późn i ej w Turka przedzierzgnął. o
ród iatni z O\\ ych wolentarzy, którzy ral· żałośny 
pi- Jlniec znaleźli podczas przeprawy przez śnież-
zą :;e szczyty, \\ archolić się zacZ<\ l nad \\ szellq 
Ie- Hiarę, a porem i do buntu nakłaniać , \\ ięc go 
·m .zik do ciemnicy wrzucił na srogą pokutę, \\' 

'ba 'mjdankach, i na post o chlebie tylko i \\odzie. 
rzy iarn on po całych dniach wyl jak \\ ilk, co sly
ra- lZącz, żołnierze się śmieli i odpO\\·iadali mu 

siem szczekaniem, a D'-1browski czasami chył
·iem się skradal do okienka i rzucał więźuin\\ i 

dla \\Oję porcyę \\ ędliny . l(az s~hwytal go na tcm 
ny :siądz Rrzezi!Jski. więc zbliżył się na palcach, 
W .ziął go za ucho i jąŁ je niby kręcić. 
la- -A będziesz psuł posrauO\\ ienie '' odza! -
d- mówi! dobwdusznie . - A. będziesz protegO\\ al 
~~- ~\archolstwo !.. . Ty, ty, jakiś niecnoto!... Ot, 
'n- ;a robie, poczekaj! 

A D'-tbrowski śmiał siG. chwytał n~kę stant
ich zka, aby ją ucalować, i pO\\ tarzał: 

- K.iedy bo \\ ięzie!1, proszę ojca!. .. wię
\teii! ... niesz,-.:zęśliwy .. . za krat~1 .... 

- Dobrze mu tak, - mówił ksiądz surowo. 
- \Vięzieil! Za kratą! To dla niego honor, 
·u iluż to zacnych mężów, a na\\ et Ś\\ iętych 
Pańskich siedzi al o za kratą! Jemu by nie \vię
,enie, ale ch Ie\\ ... Ot. co! Slychana to rzecz: 
nt chciał zrobić ! Aż mi \\losy na g10\\·ic po

·' Stają! Nie ma litości dla takich, nie ma! Niech 
ei. edzi! Niech robactwo pokąsa, niech jego kr\\'i 
ea i.ę napije, bo za dużo jej ma. a z lei. niech schnd

·e. bo za tyJ. btazen! Sznkal guza i znalazL 
ta- obrze mu tak! Nie żałuję! 
t;,~ .. - Pe\\ nie l - zgodził się DąbrO\\'Ski. -~a-
at :'1011, bo nabroił·. Wiadomo, mlody 1 głupi. Za-

s e 11;wa · . ·t lu- . ~ me nia czego, nawet gor~zego \\at , 
Iechze ma naukę. bez której kpy me \\ r~hodZ<l 
~ ludzi. Ale tak myślałem: żeby też sic; roz-
4cz go nie ch\\ yciła? 

- lię? Tak myślisz? 
e- , - ~Vidziafem różne \\ ypadki - dągn<t! D't

O\\Ski. - Trudno to z siebie odrazu Z\vlec, 
czego się \VZ\vyczailo. On na\\ et myśli. że 

tU krzywda jest, bo nie rozumie. głupi! 
, . - Zamia~ t poprawv ieszcze serce zatwar-
<ZI • - ' • • 

'co? Jak ci się zdaje? - pyra! ksiądz . 
~·, - ~ardzo to być może, bo po\\ iadam: głu
l, A ze głupi, to \\ łaśnie do złego skory. 

0 
. - ~iesz co Dąbrosio. mam tu szczyp.tę ty-

·r;Iu. B1erz! \Vrzuć mu! \\'rzuć~ Ja me P:
. ę ., , Chry te Panie którYś dał Się tak beze~,;-
le u , 1 - • ' ~ęczyc! \Vejrzyj na tego grzeszmka · 
tr ?d~ oni tak rozmawiali, nadszedł Dzik z 
· / lcktm. \Vięc ksiądz starowinka, jakby czu
ą Potrzebę usprawiedliwienia się przed sobą z 

te~o. że dd.f ''ar~.: holu\\ i tytoniu. zaraz za ząl 
narzekać na złe to tmki. A że przy murze, 
gdzie • ··ił omy i 1'1 l żal. hłodno byJo. wi ..:: 
w ·zrscy czterej \\ y zł i na łoltc ' u iedli na ka
miennej ła\\ k. -- i tu k ic.ldZ m{)\\·;: 

- Zawżdy trzeba uważać na to, ił ·zlel· 
ułomny może wy:trzymal:, bo jak go przeladu
jesz. to może być dwojako: albo _i~ zbuntuje, 
co jest z~or zcnkm i obrazą bo. ki gu porząd
ku, albo upadnie. a w jeszcze gor::-;ze. bo tru no. 
żeby przy takk_i okazy i d u. z. ·czka sit; 111e ·kala
ła . Tak, czy tak, kto przed Panem Bogi 'lll od
po\\ ie? Oo ·podarz! Za\\ żdy go~podarz! Bo 
powinkn uważa( aby miara była! To jest ~ala 
m~~drośl:.. . No. Will już. ·h\\ a ta Bogu. po\\ H.:
dział! 

~tarO\\ inka odctdlli~tL j .. k ~dyby lllll cię7,ar 
spadł z piersi, i zaraz za·~z<lł pakami stukać po 
tabakierze, zaś Dzik się od 'Z\\"l.\t: 

Cho.ciaż powi ·dzieliście, ojcz '. ale ja je
szcze nk nic rozullliClll. \\· idzt:. 2e w sit: do 
mnie sto. uje, ale .i ak' . .) - nie \\'Ielll !... 1 iech 
lllnie usiekna! 

Ksiqdz s.t3ruszck głośno za.żył tabdd. potem 
obejrzał si~. cZ)' nie 111a gdzie '' pobliżu ktt'll·cgo 
7 lllłodych żołnierzy, i IJacliyli\\'SZY siG do Dzi
ka lllÓ\\ ił szeptem: 

.. Ten tam młody kozic! nukut1dc \\' are
szcie... Niech pokumie !... l ~izun! Ja ~o \\cale 
nic bronie;. Co słuszna, to słuszna. Ie to po
'' i cm. i:e na O\\rej górze ,iuż s i~ nam wszy 'ikim 
siedzi jakoby za pokHtę k tl\ra j('st nicsłttSZIJa, bo 
jużci za grzechy nasze jesteśmy i lH~z tego sro
dze karani , i tak myślę. że \\ iększej chłosty nic 
zniesiemy '' pokorze. Cit;żko jest. t.:i(;żko mnie 
staremu, a Jakże 11111Si być n1lmlszytu! 

D<lbi'O \\"Ski podnir'>sł oczy do g;r'>ry. 
\Vytn\ ania potrzeba! - rzek L -- Nieell 

nalll \\ yg-oda nie dyktu_ie! 
Przest~u·J-że, ''aść! - ofukll<ll ::-~iG na nie-

go Tryddicki. P<> twojenlu, toby Il<Jjlcpie.i Ił-
czynić sobie piek to na ziem i. 

- Nie piekło, dobrodzieJu tll(>j laska\\' Y, nie 
czyściec, toby si~ zdał. 

- Czyściec też nwniy, że nie trzeba lepsze
go. Malll \\ Bogu nadzieję, że będzie tu nam 
policzone na sqdzie ostatecznym. A od waśch 
to już cala otchla1't ~:mutku wieje. 

DąbrO\\ ski uś1;J:cchn~ł si~ poc;;;ci\\ i e. 
Bodajże cię, mości poruczniku! - rzek L 

Ktob}· cię nie znal, !llógtby powiedzieć. że na
prawdę się gnie\\ asz. 

- \Vidzę i ja, ode z\\ at się Dzik. - że tu 
nam coraz trudnieJ. Najgorsza ta hczczynnoś0! 
Żolnicrz lada czem sit: zad o\\ o l ni. choćby sa
mym sucharem, byle się nic nuclzit. tu. jak na 
złość, nic ma żadnej roboty! Nadchodzi zima ... 

Trzcha siG st<ld \\' )nosić, - \\ tr<l'-'ił 
ksi~dz. 

A gdzie'? Nigdzie teraz spokojnego 
miejsca nie ma. Cały kraj \\' ogniu. a na111 się do 
tych załcbkó\\ \\ tqc<tć na ~o? 

- UchO\\ a.i Boże! - wykrzykn<d ksi<t~~· 
Mnie aż rGce Ś\\ icrzbi~t wygrzmocić raz 

drttf~i tych tam. z ktl\rymi rachunek mamy ot
warty , rzekł Trylicki. - ale sam \\'idzę, że 
nic można. Niechże Panu Bo~ru dzi<;kllh.t. że to 
ich ominie! Ie co robić? 

\Vynosić s i~. \\'ynosi0! - pO\\ t!)rzy.t 
ksiądz. 

- TCI . ojcze. piel'\\ szy pnnkt waszej r<1dy, 
- rzeki Dzik. Dajtny na to. żdmy go przy-
jc;li. Następuje drugi: ~cizie się '' ~'nn~ić? 

Odzie chcesz! l b step, to na step! W 
g(>rY jeszcze '' iększe, to w góry! \\ szt.:dzic 7a 
tob~l p(>jdzicm~, byle lllicć takie spolw]nL zycie, 
jak tu. 

Znacie Oa,~csran. · - rzekł Dzik, -- \\ ięc 
pO\\ icdzcie: jest-że ~dzic d mg i Kamienny Picri? 

- Trud11o i szukać l za \\·ołal Trylicki. -
Nic znajdziemy, .iak dnia wczorajszego. 

- Powiem \\ am je zcze. - m{l\\'Il Dzik. 
że mnie się ·t<td ruszać nie chce, dopókt się cze
goś nic ci O\\ ielliY (l na. zym \Vłaclk 11 i o Bak ła
I10\\ skini. Zginęli jak karnid1 \\' \\odzie, a umie 
to niepokoi. bo czasy S<l strasziie. bczpieczdl
St\\ o " całym kraiu ąku rat takie, jak \\ piccza
rze zbójeckiej. a nni z abrekami nic naJlepiej 

żYi'l· 
- I z miurydami także! - zaśmial ·i~ Try-

licki. - Już J:e zuch)'. to zuchy! 
_ Bard7o godni ludzie. ~ rzekł ksi~dz. -

Mój kochany Boże! .Jak i e to S<i dziwne lo, y 
czło\\ ieka! Ten \Vład~k pokazał mi S\\ o.ią du
szę jak w Justerk11. to lllÓ\\·ię wam, że skazy na 
niej nie ma i takiej, jak włosek, a patrzcież, jak 
nim zawistny lo rzuca! Bardzo on przypadł 
nii do serca. Albo zno\\· llż ten tatar. .. chi. chi, 

-OJPZ i PJ ~Iodef ezuoz Bf ){Bf 'Jem uo PfB '"!4J 
wa 'ki tak odmawia, aż milo! 1ówi wam: je
-zez~ Pan Bóg będzie tak na mnie l ka , że 
pOZ\\·oli mi tTO ochrzcić. 

__ \\ to i ja \\i rz . byle dzie prze t .. m 
lo\\'_' nie położył, - rzekł I zik z west ·hnie

niem. - Od jakiego, za. u oka zmrużyć nie mo
g~:;. żeby jeden albo dru~i nie :tanąl przed mną, 
jak prawdzi\\ '· Zbliży ~ię i wota do i bie i 
ręką ki\\ a... hry h.: Pani ! dybyż wi dzieć 
gaz1e oni 'l! Zarazbym po zedl. choć prze~ 
\\'SZ ·tkich miurvdów !... Ie myślę: może oni 
pr;.~-cież jakimś spo. obem dadzą zna, ~ohi ! 
Ot i nie ch ę stąd ~it:; ruszy~. 

' _ Słu. znk! - za\\ ołal k ·i~tdz, uderzając 
po tabakierze. - Póki można. siedźary tn i ba
sta! Było dobrze, je. t ~orz ej, alt.: JJie najgorz j, 
- przl't rwa my! 

I na te m s tam; lo. ZnO\\ u tedy mijały dnie 
bez '' rażc!'1, podobne do si"bie, jak krople \\ody, 
a długie. jak tygodnie. Czasami, jak: krople \\O

dy, a dtugic, jak tygodnie. Cza -anli robiono 
małe '' yprawy dla zdobycia iGzyka, ale w:zę
uzic \\' okolicy by·lo cicho i glucho. z rozkazu 
Szamila, miuryuzi omijali ten h\t. aby nkzem 
si"< nic narazić lechickim <1rlotn, a przcci\\ na 
strona nie miała tam czego szukać. Tak w korl
CII, gdyby nie nudy i brak ''idu potrzcbn~ch 
rzeczy, życic byłoby calkielll znośne. Ale 1 z 
takiem ·ię pogodzono. .Zbliżała się listopadowa 
rocznica. Vv ięc lll<tdry ksi<tdz kapelan urz4dzil 
\\·spr\łr1e rozpamiętywanie O\\ y ·h r<'>wnie slaw
nych. jak bolesnych \\ ypadl.::c'>\\', o kt<'>rych każ
dy żołnierz nH'>gł coś pO\\ icdzie~ z \\ ł~tSIJe~o do
świadczenia. Była z tego i pocicclla dla utę
sknionych i nicraz głęboka nauka. \V tych roz
prawa~h. z\\'łaszc.za z pC>cZ~\tl\11, przeważaLt 
sktonność do tł<'>maczenia wszystl\ich klęsk. i 
cz~ściowych i potem ogt'>lncj, ja \\'!l C.\ zdradą. al·· 
bo gnuśnoś~i<t naczelnikó\\ wojennydL A ż' 
każdy z tych poh;pionych, jak miał surowych 
oskarżycieli, tak i na brak obrol'lc<h\' po ·karżyć
by się nie mógł, przeto co ·hwilę wybuchały 
o tre sprzeczki. Złośdq zaperzeni. żolnh:!rze 
skakali sobie do oczu, tak zupełnie. jak d\\ a in
dyki. które skrzydla spuściwszy do ziemi, dlu(l'o 
depczi.l, na miejscu i , zyjc napęczniałe kn: ią 
wyciągają ku sobie! a l)Qtem naraz picr iami ~ię 
uderza1ft. aż pierze z td ·h kei. Ak_, jak sit; rze
kło, takie sprzeczki wybuchały tylko t1a po Z:,t:e 
lm rozpamiętywa!'!. Z \\i c! u drobnych opowie
ści zwolna pO\\ stał całkO\\ hy obraz pamiGtlłej 
''alki i wtedy żołnierze spostrzegli, że ta ~IlU~-
ność. o którą oskarżali nield(>rych \\ odz ·,\,, to 
znie~hęcenie i brak zauwiania ,,·c '' iasne ·ciły, 
r'l\\ nagły i stanem rzeczy nieuspra ''i cd li\\ io11y 
upadek ducha \\ y tąpit jednocześnic na c~·dym 
teatrze walki, we wszystkich uy\\ izyacb. pl'z(: .. 
dzielonych dużymi obszarami ziemi, jak ~dyby 
z nieba spadła na cały kraj ta zaraza. Jako:~ 

tak by1o. W samym środku '' Jlki nar(;d znic
ch<;cil siG do niej, ostygł, zapał swój \\ yziębił 
.ialo\\ ymi sporami, w których każdy cłwiat ko
niecznie po ta\\ ić na swojelll, a gdy nie mógł, 
\\ yrzekał się '' gnie\\ ie \\ szclkiej pracy i służ
by. Zaczęło się umy\\.aitie qk. llSU\\'anie :-ię z 
kraju, dopóki nic przeminie burza. panowanie in
tryg. Sejm był rozdarty \\ aśniami, członkowie 
rządu ubezwładnieni wzajcmmt za\\ iści~. kluby 
poc.zęly brać gór~. a w· nich rej '' odzili de
magogowie. Wszędzie zapanO\\ al duch któtni 
i przekory. Każdy nosił go '' sobie i byle co, 
zaraz ·kwapli\\ ie to pokaZy\\ aL Ta haniebna 
zaraza dostała się i do woj ·ka. OficerO\\·ie za
czt;li polityko\\'ać. przebierać mit;dzy jcnerala
mi. opuszczać służbę bez POZ\\ olL.n:a. lia\\·et nie
jednD czynić na '' bsną rękę. Nad~tsany Chło
picki usumtl się do Krako\Ya. zgryżli\\· y Kruko
wiecki z głO\\ ą ·i G zanurzył w intrygach, Skrzy
necki szedł na udry z Szembekiem, ·mi(J kim, 
PrąclzyJi·kim, Radzi\\'ii!em, Chrzanow kim, a po 
downemu "zaw ze lepiej \\ iedziaL co pi zą an
gielskie gazety, niż to, co działo _ ię w jego puł-

·ku". 
Ryło tak nie po klęskach, które wszędzie 

i za\\ sze stwarzają wewnętrzne waśnie, podej
rzenia, niechęć i kargi: tak było po nieprzer
wanym szeregu Z\\ ycię t\'.·· w zóstym miesią
cu {)()\\ tania, kiedy kampania była już do poło
wy \\ ygrana i szło tylko D 'miały ruch ku Lit
wie i Rusi. 

Ale wtedy \\ łaśnie już ię naród znudził po
'' taniem. już zaczęły iG te kapry ·~\ te waśnie 
i oszczerst\va. które doprowadziły do hanieb
nych czynów 15-go sierpnia. I tu już był ko
niec. Zgasl duch szlachetny - później Paskie
'' icz deptał tylko żyjące ciata. 

(Ciait dalszy oast, pJ,). 



W n!~~~ dnia z~!"!~~~d~dzie się l++++++++=+~ •+••·~ 
wiec Zje-dnoczenia zaw'OdO\\"t-t;o w Bruchu o 1 • . Szan. Rodakom z lVestfatii 
R"'dz. 4 po pot. w lokalu p. Kuchema; przy ko-
ściele, celem omówienia i załatwienia bieżących • . i Nadrenii polecam ~iq do 
praw Zjednoczenia zawo.dowego oraz porozu- wykonywania 

mienia się co do dalszej organiza.cyi. Na w'iec • WSzelki' Ch meb·l1' 
ten powinien się każdy druh stawić . 

.,Zjednoczenie ·zawodowe polskie". ~ jako to: łóżek, szaf, szafo. 

Baczność! - Bn1ch! ~· . nierek, stołów i tak dalej 
Zawiadamia się mężó,, ;:e:wfania, iż wszel-

kich infomJacyi tyczących się Zjednoczenia tj. •• po bardzo tanich eenaelt 
odebrania potrzebnych znaczków do k\\"itoT\''a-1 ~--- i w krótkim czasie. 
nia ·oraz przy oddawaniu zebranych pieni~dzy i • 
zgłaszaniu się na członków Zjednoczenia pośre- ,ł Ludwik Kruszewski 
dniczy p. Janow·ski, mieszkający przy kościele s t 0 la r .z p 0 1 ski 
w Bruchu. \N każdej spra'\v.ie niech się druho-
wie tamdotąd udaią. o o o w e o eh u m o o c 

"Zjednoczenie zawodowe polskJe". • 22. Johar:miterstrasse 22. 

Wieo w Witten 
,,Zjednoczenia za'\vodowego polskiego'' odbędzie 
się w niedzielę. dnia 23 sierpnia o godz. 4 na sali 
p. Hesego, łiauptstr. 65. Omawiane będą spra
'\\'Y robotnicze i górnicze. oraz przyjmowanie 
zg!aszających się na czlonków. o liczny udział 
rodaków uprasza 

•++++•+=+•••••++• 
Ksiegarnia ,,Wiarusa Polskiego'· 

poleea różne pouezająee książki. 

Piękne kart, z -widoltam.i 
· .. Zi~dnoczenie zawodowe nol.;;kie·". \ 

SKŁ ,AD 
w którym dotąd mieścil się skła-d kolonialny jest 
od· l listopajda do wydzierża\venia z pomieszka
niem, lub też sam. 

J. Konieczny, Reckł.-Bruch, Coloniestr. 362/9. 

Nowe książki. 
Oici~c św. Leon XIII i jego następca Ojciec św. Pius X 

Zawiera ona dokladny życiorys wiekopomnej pa
mięci fapieża Leona XIII, opis iego śmierci i pogrze
bu, dt lej opis konklawe i wyboru nowe2:o Papieża 
Piusa X, życiorvs Piusa X oraz list pasterski naszego 

można nabyć w księgarni "\\Tiaru~a Polskiego' w Bochum. 

Za bo,jeą· własne1o zdro~ ia . .jest ten. kt.o pi,je likiery z ólej
lt.ów i t'-SSen~yi oter:ye~o) eh, hiÓre naJwięcej w ~ie!D• 

CHtt'eb są fabrykowane. 

Je<1yna w kraju 

parowa fabryka likworów i eseneyj .".Najprzewie[eb. ksied.za Arcypasterza floryana n-a
pisanv z okazyi zg-onu ś. p, J"" ęona XIII i w;·boru 
Ojca św. Piusa X. 

•. Książeczka ta, nader za!muiąco napisana. obejmu-
Gapskie;;o &; Ponieckie;;o 

Je przeszło 100 stron druku i portrety Leona XIII oraz 
Piusa X - cens z;~ lej nader jest i1iska, wynosi bo- J 
_wiem ·tylko Zó fen., .z przesyłką 25 fen. Przy odbio-
rze . większej iloś,ei, na .- każde lO egzemplarzy l egz. l 
w dodatku i przęsYlka franko. Stanowi ano nie (ylko 
wielką nowość, ale " przedewszystkiem ważną. oa
ndątkę dla nas wszystkich, któi·zyśmy źyli pod pa
nowaniem Leona XIII, doznali Jego ojcowskiej opieki 

00000000 

i mil ości, tylokrotnie Jego stów sluchali . i przeżyli 
chwile Jego ostatnie. 

El{SPORT 
, do 

.Książeczka ta powinna iako cenna pamiątka znaj
dować się w każdym katolickim i polskim domu jako 
wspomnienie po Ojca naszym, który tyle serca nam 
zwlaszcza uciśnionych stale zawsze okazywaL 

.. Ą.meryki 

Mimo zaś, że \v-ybór nowego Papieża dopiero 
przed paru dniami nastąpil, umieszczone są w tej 
książce wszystkie szczególy z życia nowego Papie-

1 ża. Dla tego polecamy ją gorąco wszystkim naszym 
czvtełnikom. Nabywać ją można we wszystkich księ
garniach - sklad główny \V Księgarni św. \Vojcie
cha w Poznaniu (Posen). 

~abywać można w księgarni "Wiarusa Połskie-
2:0~• w Bochum. . · 

Adres: · ,,\Viarus Połski", Bocłtum. 

l. markę 50 ł'e11. 

Hulandyi. 

"t-;az;e(.G Torufts.ka'" jest pismem na wskroś ks.t.oJ!r.k!cr.r 
uc&er~e r:.atodowem. W na1cię.ta~ych walkach.~ htóre Polf.lny ntf. oh•,r.:'ł · 
ło.te 1• aryli l! gerrr..La.niz.aroru.ml.. · tłrn.jało, nieraz z właen~ .smk< Cft tl'Jmr· 
Wl~& ~ ~e Rodaknmi i dln tego zasługuje na popr:u-cie i nr. .1&.k ca_: 
Ył •,- &~zfl t.>l.l.!'nwezechr..ien!e n~ obe~ytnfe. ....:: Artyltu!y, zawarte V' do· 
t~tSłi><' ~· "6-r.r,ety 'rNnńi'kiej.t. nadajlł l\!ę !:lA odczyty W towarzyE~tv;:t;,;)l 

w Lidzbaru (Lautenburg . (W. Pr) '· 

zestawia swoje wyroby~ flO długnletniej praktyce 

dnświadczeniacb. nabytych we B"'rancyi. Ho· 

lańliyi, Szwajcaryi, \Vł t-.szecb. Ani"tryi Rosy i, 

ze ziół medyeyr1alnyeh na.Rion kwieeia, owoców, 

mięsa, , jaj i mleka. Napoje na.~zej fabryki vod· 

ntecają. apetyt. wzmacniają tołą.d~k. uła

tw~ają. t.r'awienie. 

,,Przyjaciel" . 
najtańsze pismo polsko- katolickie 

wychodzi 3 razy tygodniowo w Tonmin ' 
i ma naatępujfłce d'ldatkl bezpłatne: 

p.Rodzina Chrzf!Ś(iańska"', 
.. Prt,ewodnik Nc~u~owy i Literachi6

'• 

.,lłzkółkłl/. Poł~ka~-•, 
"Gospodar~ .. , 

,,Kupiec i PrzetOysłowiec .. ·~ 
"łlłgrodnik i P~zczelar~··. 

Przedpłata kwarr.alns wynosi na waz.) a:,kicb pN':z\.1!-d: 
ł u !isto?ye.h tylk) = 75 fenygó~. 

'Z odnrsl!euiem do don1u pTzsz li~towego 99 fenygbw. 
. o~ 

... rrz)jo eiełu jel't ptsmem ezczerl:e knoohokie.m 1 t' 1 
.. 

sk~em ł dla tego za1ługuje r1~ 1ak najgorl1w-'!ze poparcie Po·· 
leca,n:,y go gnr~cl1 w~r;~stkrm Rodaki>;t, którzy obok "'VfM'tlSIB 
:PolE-k~sgo~ }l::'fl.gntł mleć dob1·c a tar.de pismo t Ojczys:ny. 

z.." .!.;;.:!.,;., r:.z.hl!i.d i l'e~:tcy~ o2p;,>·:.:ei!:.t .. ~ •• ~ t~ L t 0 :c-1 lJ c jak 1 \iV Boohum. - Naldll'lem 1 o;H ·H·l~"'ml Y. ~·.1::\WIJ~t'\0\& r~ ~ lĄ!: U.ciłio I1ch.:..i .. gó" ' w licchu.Jn. · 
f 



B och , dnia 22-go s1e • 

o- --------------------~ 0 
P l k . . l' Wiru'US o s 1··~ p12ma po 1tyczne f 

Jla Polakńw na obczyźnie z 3 do- t 

datkami, wychodzi 6 razy tygorlnio- [ 
wo i kosztuje l:iJO mr. na kwłll'tr..ł . l 
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ł.ączmy się! 
Pisz<t nam: 

:ł 

Takie haslo \\ szędz i e dz i ś slyszeć możem 
Lączy się dz i ś wszystko w celu własnej obro
ny, \\ celu zabezpieclien ia S\v-ych praw, w celu 
uzyskania większych ko rzyści. Komnż jednak 
potrzebna \Yięcej lączność, niż mbotnikom? A 
ilu jednak \\·śród niell obojętnie patrzy na organi
zacye za\\ octowe, które jedynie są wstanie \\ y
walczyć robotn ikom byt znośn i ejszy? Niestetr. 
dużo robotników o sprawy S\ve zarobkowe, za
wod(m e wcale się nie troszczy. To surD\\ o 
zgani l~ tr7.c b<L Robomicy polscy na c.bczyźnie 
w znacznej c7~ści już poznali donioslość orga-
1liZaL"Yi za\\ odo\\ yd1 i \\stąpili do "Zicdnocz,:
nia za'' odo\\ ego polsKiego". Dużo jednak stro
ni jeszcze od niego. Bracia robotnicy! \V cźmy 
się gorliwie za ręce, \\stępujmy do ,.Zjednocze
nia'·, agitujmy, abyśmy nai\Yięcej braci naszych 
mogli zorganizować, a sprawie robotniczej bar-
dzo się przysłużym:~r. Robotnik. 

Stosunek· robotnika do pracodawcy. 
t\ader często się zdarza, iż robotnicy nicdo

statecznie znają i obsen,·ują stósuuki służbO\\ ' t; 

i stąd dotkliwe ponoszą straty. Każdy robotmK 
powinien do pewnego przynajmniej swpnia mice 
pojęcie o przepisach, które regulują stósunek 
służebny robotnika do pracodawcy. K.u temu 
celo\\ i ma postużyć niniejszy artykuł, którego 
treść wszyscy robotnicy d-obrze sobie zapamię
tać \\inni. 

1\aj\\ ażnicjsze spra\\}, z któremi robotnik 
winien być obznajomiony, dotyczą: l. Za\\ ar
cia kontra kw służbO\\ ego. 2) \Vypowiedzenia 
miejsca. 3. S.wiadcct\Ya. 4. Książki slużbO\\ ci. 
5. \Vyp.faty. ó. Zatamowania zarobku. 7. Za
trzymania zarobku. '' . K:ary za złamanie kon
traktu. 9 . .Roz\Yiązania kontraktL~ po za tenni
nem \\}·po\\ iedzenia miejsca. 

l. Co do za\Yarcia kontraktu to trzeba '' ie
dzieć, iż kOlttrakt uchodzi za za warty, skoro 
przedsiębiorca lub jego pelnomocnik oś\viadczy, 
iż robotnik może przyjść do pracy,· i skoro tenże 
robotnik OŚ\Yiadczy S\\·ą goto\ ość przyjęcia tej
że pracy. -· Obie strony mogą natenczas \\Y
magać dopełnienia kontraktu. 

2. \\ ypo\~·iedzenic. Prawem przepisany 
termin \\ ypowiedzenia \\ ynosi dla obu stron 14 
dni. Do tego nie potrzeba żadnei osobnej umo
wy. - Za pomocą osobnej umO\\ Y można 
wszakże ugodzić się na dłuższy lub krótszy ter
min \v ypowiedzenia pracy. Termin ten \\ inien 
być dla obn stron ró" nie długi . - \Vypowiedze
nie może nastąpić każdego dnia, jeżeli \V tej mie;
rze nie istnieie żadna inna umowa. 

3. S\\ iadect\\ o. Przv odejściu ma robotnik 
Prawo żądać Ś\Yiadedw~ \\ gzlędem rodzaju . i 
Przeciągu czasu zajęcia. - Na życzenie robotm
ka \\in no Ś\Yiadect\Yo także opie\v ać o prO\\ a
dzeniu się i czynności jego. \\' Ś\\ iadect\\ i c nic 
Wolno llmie:;7,_zać ż2dnych cZj'tclnych ani rc1: 
tajny c h znaków. 

4. Książka slużbo\va. l(ażdy robotnik po
Winien posiadać aż do 21 roku życia książkę s!u
żbow::!. - \V książce służbO\\ ej \\ oino tylko u
mieszczać zapiski co do rodzajn i przeciągu cza
su zajęcia. _ u \\·ag co do pro\\·adzenia i czyli
ności w ksi:.łżce pracy zamieszczać nic woh.w. 
Swiadect\\ o co do prow~.dzcnia należY ~1a zą~ 
danie o, obno \\·ystawil·. _ Vv książce sfuzbD\\ ~J 
nie można robić żadnych znakÓ\\. - Robotmk 
tnoże żądać \\ :rsta\vienia no\vej książki na koszt 
Pra oaawc:v : :t.śli dokonano \\ niej niedoZ\ ola
nych za pisk t;,~·: jeśli książka zniszczała ~u b za
ginęła u pracoda vcv; jeśli pracodawca me chce 
'WYdać książki bez~ dostatecznego po~ od u. \V 
tYch wypadkach jest pra ... odawca także zobo
Wiązany do odszkodowania.' Pre:~ensyę do od
szkodowania należy "" sz::tkże··\\r.yrazić za pomo
cą skar•ri lub zawiadomienia · w·· przeciągu czte-
·re h tygDdni po wynikni~du zk&dy. . . · . 

. S. Vvypjara. · Zarobek \\ inle'n być .w~.pla'-01~ nym. w walucie pa(Istwo ~rej.' - PrzedsiębmrcoJ 

Z ZĘŚĆ ~ B ŻE' 

nic :\'olnn jeq d~\\'a~ tO\\ ar,·J\' n· kr UJ t. 
kredyt wolilo im dawać przy policz niu przy 
wyptacic: ~rodki :poży\\ ~ze po cenach :t.ah:up
na: nm.:szkanic i tl~.ytek 1, f{) li po dzi rża \\'nych 
cenach micjs-.:o\\ y-:lt; stale ut rzy!l1anie, lekar
st\\ a i pomoc lekar•.;lq, opal i Ś\\ iatlo; narz~
cizia i su ro\\"iec P'J c 'llil: za ku p na. l?obotnil, >m, 
pr:.H:u.i<!O m na <ll·urd. \\ C!ltH, także obli ·zyć na
rzQdzia !Xl cen:\ch miejscu\\ _rch. Lo do ty\.:hż\; 
cen należy "sz::!kże Zi.l \\s ze poprz~.:dnio siQ n
mówić. P rzcdsię biclJ\..:om 11 i c \\'ul no it: s t p rzepi-
S Y\\ ać robot!1ihn11. ab~· s\\ c potrze h~ · zaspakn
.iali '' pc\\ nych sldadm:h. 

(). ZafaLt 'l \\'at!!c z~. r(lbkll \\ rt:kach przed-
sit;biorcy ''tedy · l~·Jko jesr doZ\\ <Jlolle. jeśli ro
botnik nic zaż:lc.b! \\ yph.ccni:. zar11bkt1 w dniu 
\\ yptaty. Oblo~.~-:11k zarobku are~ztcm, t. i. \\ ~
danie rozka7.ti przl'dsit.;bior~.·:,·. abr Z< robku nie 
\\'yplacal. dnZ\\'oknic ,iest ylko: a) Jeśli chodzi 
o zaplaLenic hezpośretl.niclr, osuhist~'ch podat~ 
kc'l\\ pat'!St\ owych, koilllltJalny'..'lt, szkc'litlych lub 
kościelny..:h, i jeśli p Jdcttki te nie c.lluże.i nad rrzy 
miesi<{cc sq plam~; b) lt:b jeśli zachodzi p reten
sra o pra\\ cm przc:ph<li1L' tno:rmalliL: dla Gl Hl
k(l\\ rodzili~' . 

7. Vv s t ;,ymanic plac r. Celt 111 t.aht!zpiecze
nia sit.; Jd zer\\ r.n;:! k JJtlł".lkll! \\'dno kst przed
siębiorcy \\. H?vmać \\ 'Plnt~.;; zarohk1 nie 
\\ i~ccj jedn<::k nad ~\\ ott.; t~'godniO\\ ego zarobku. 

Racly i iu.kt: z·' w ki. 
\ '~;pnwiedzenie pnmi~ I'J<ania i ca!y stc'l

sunek najrnti z< ltż~· od tq; 1, jaki kontraki pi
śmienuy lttb u ·my znswl zawartJ. (;d ' J·ot
tral\t jc~;t, to po. t~Pu.ie ~it.; \\ uilu~ tego, co pr,
stanowiono ,,. kt•ntr.:i<ciL'. <Jdy atoii !licma kon
traktu, natcnan~ .' 5h5 kc1 llk 11 ..::\'Wiincgo prz -
pisuje co llas~ępujc: 

,Przy nil'nrchnmo~ci~tch 10 jest gruntadr i 
do111ach) jc~·t \\) po,,·kdnnk tylko nal-;:onieL: ka
lcnd:uzo\\ ego J\·,, <Ht3ltt UOZ\\ <'l IIJI.!lll; wy po
\\ irdzenie \\·inno 11~1. t~tPi~ n~,jp~'>l.!lie.i \\ trzecim 
pows?.cdllim C.uiu J·\\ ~rtcdn. Jc::i:cli czynsz obli
czono na mi:.:si,1Cl', tr' \'.. ·po\\ iedzcn ie .i c;. t tylko 
na ko111Ec kalc:mL:ti·;~o\\·en' !llicst~tc<l doZ\\ olo
nem; '' ypn 'il'dzenie pO\\ in no n<:~t<~pić najpM.
nicj '' pi~tn<LO nt d·1in micsi<1 ·a. JL·żeli czynsz 
obliczono 11a tygodni . T!:. t~ncza · jl'. t \\ ypuwk
dzenie t~·l;-\0 Jia k<JrllCC kalendarzowe~ n·god
nia doZ\\ olonc1ll: na:t~1pić \\ intJo ono l tajpózniej 
w pien\· ·zym dniu ty~odni~ :· 

Pod kc,rkcm kalelilia rzo\\ e g li O\\ ego 
k\\·artalu. JOZJtmie siQ t)'lko Jl ~rutlnia, .')11llal'
ca, .10 c zer\\ c a i .;u '' rzd11 i a. \\ a]<lC \\ i~c kun
trakt taki za\\ art:v. że tylkr1 \ t) ch \\ Yżt:j oz.:w
czonyc!J dniach \\ yp!'ll\\·adzić . i~ wolno. trt.eha 
za\\ s1e już ,) ~t 'czJ:ia. 3 k\\'idnia .. 3 lipca . i .~ 
paździemika 1111e ·zkani~· \\ ypo\, iedzieć. (Jdy 
iednakD\\·oż placi _ię ko:1.orne mie 1ęcznie. to 

~hGl, WYPHl'\ ad7ić i G na 1-go, trzeba też pier
\\ szegc., l !l b najpt'>i.niej 15-v, mi szkauic \\Y i-<)
\\ iedzieć. B~ędL-m je t, kżdi kto'· p la ci 1:-- o i 
i l j ślL żt: ki: ~:~-Q'., \ YlJl' l\ aJ:d..: 11111 :a; \ oluo. 
Jeżell 5r0. podarz prz.·jmie. to 'l\'. ·zt;:m, jeżeli 
icdnak nie, to IW pr:l\\D ż~lda~ zapłaty za cały 
;11iesiąc. Tc:,k _mli, n e olrw też i gospod, rzrr 
\\i tak wypc,,, irdać. bo pra\ <l jt... t j ·dno J m 
samo dla go, pode rza ja!· i dla \\. 1airrmj~ .. g . ; 

Jeżelisi: ;-darzrlo. ż.: kw' plac mie 21 <;l

nic co :~'dZt 11. natenc7.~{ po~ .nien on , ·I cąe 
się w obGtt; '' ypr adzić. najp(l:lpicj :v .. (l(~ie
dzialek \\ . 'pn :\-i u ~,e 

tA 

(Halle). \ ula ' ydobyto ogółem 51 > J 0?..? ton 
'' przu:i\ ta\ itniu clo 47 ·y4 5(> · roku ze:złego, 
czyli prze~zlo 4 ll1ili ny '' i<.;cej. \V ob'' odzie 
dortmumlzkim '" ·do l>Yto U,(lh milion()\\ ton 
L?7.fJI milion·)\\ '' roku ul>ieglym). \\ obwodzie 
'' ro..:la\\ kim 14.2." mil. wn ( 1.2 . .?7), \\' bono(l
..:ki111 G . .j,-<:J.2 miL fJrod11kcya \\ c;gla \\ ykazuic 
zatem przyru.: w l lortirlundzkiun 11,04 na sto. 
ZbJt \\~gla du~ięgnie '' Pru·a·n 4 .42-L\74 
( 1902- 44,.;r>72~6) ton, czyli tkrą:;k 4,06 milto
nt'l\\ ton '' i~cc.j niż '' p<'ll rocz t t ze. z lego roku, 
czyli 9,14 n< <.: o \\ t~....:cj. Liczba g(mtik()\\' osi~
~~~ \\ y. okość . .;,? .. 3.52 czyli 15.57.3 \\'iGcej niż w 
rok n zt:~;.lym. \ zr,,sla u11a ''e '' szystkkh ob
'' CJUctdl rt'mlicf..ycl!. pr<jcz '' llalskilll. \V Liurt
llHLIJdzkirn o 9\. 5.!, :. 'hl:;kiru <1 3 .!..j4, \\' nadrc (J 
~kim u 2 -itl ludzi. 

~,opalili \, <;~1h bru~.atncKo zn<dtlo\\'alo sk 
'' Prn ad1 .r~~. ll mni~j niż '' roku zeszlym. 
Z tej liczl)y prz~ palla 261 (27U \\ roku zeszłym> 
na 1-ialt;. IJn,L!t }:cy· ''.'nosiła o~~c'>łenl 17,959,455 
(1(), .32 ,( -4tl) tun. zart:m 1.13 tnil. l(Jll \\ ic;cej. 
Zbyto l .. ~02,U"'7 ( 12./rJ LI 0.1) lon czyli 8.30,952 
ron \\ i<;....:ti. Zatr udni~u1o "H,.?Stl mbotnikó ", 
4-ł.~9( \\ roku 19 2, czyli o liczba kil ,,·z rosła o 
1.7-l(> Lll 'o p~. 

Z~bezpie zenie pcn yi na tarość prr\\ at-
n. ·ch urzędnik ()\ rozm<..ily....:h hllc~oryi \\' 1iclll
CZLC!J nil'z8dlt! ;o ię 11 rzecZY\\ istni. Celem u
Z)'Skania od rt.~!dll pr;. \\a do przylllllSO\\'eKo za
bczpieci:ellia ill\'. ulidZt \\ a. \ uÓ\\, skrM i W~Z };.. 

kich 11 rt.~dllil-\t'l\\' fJfY\\ atnycll Illa być roze~·łany 

ok ul ni · '' . ierpniu d J ' ·z_,stkich dutycZ~\CYch 
o ·r'>b dl~ '' ybadania ich zdania '" tym \\ z[lt; ... 
dzie. l(.z<.\d. ja'· zape\\ l!ial sekretarz stanu. hr. 
Pu. atl.l;\\ k}. prz~ chy!n;e Z<tf)tttruj · siG na t) 
przc;dsie;;:bior t\\ J. tu\\ ia jcllnakżc za warum:k, 
ruz~..~lan1a po\ . ·L ztgo ok(>lnik<t. tlidzież zakre
~leJtie ~rani~.: .da!~wia te~o rodf..a.lu zabczpic
czeuia. \Vydziaf te::rc, przed. ięl.J1orst\\ a \\' t:i · -
rwch. przyczyn/ też odpO\\ icdui<.; kroki \\ tym 
kierunku. 

.. ąd Rzesz. · pe\vnym procesie ruzstrzy-
gn:.!l, ~;e o bo\ i~17··1em m, jsna Je.st dozorować 
.S\\ eg-o t:ct.nia i ·,,l'\ a.:: nad nim, ~dyż za post,
pki jego je t d po \ icdzialnym. Pe\v i en ucz ri 
i(~T:::jqc z bn,J1ią zraml inllego młodzierka i \ 
procesie o<.<' .zlw ·awanie maj·ter przez. \\SZY

~ tkk .m..tat''--'~ e kazan: zost"1 f na odszkodowa
nie, a \\ yru · uz auniono \, ·posM> Jja tępuhtCJ': 

p; J'\', '-'Z . ;in i f1b' l~!/.el· odSZI\Od0\\"31lia 
zależy -od tego, ~ 11a· ~ter ma o b m\ iązek dozo-
rO\\ ~ć uczn·a. 



,PodręĆz nik dla Polaków i niemców" 
w obrębie niemiecko-polskim. 

t T3schenbuch fUr Polen und Deutsche im 
dcntsch-polnischen Oebiet von łi. franke. 
\\e "\Vielkopolaninic'· czytamy: 
.. Oto tytuł broszury hakatystycznej, napisa

nej 1;0 polsku i niemiecku, druko'wanei w Char
lotrcnburgu, a rozrzucanej szczodrze po \Vszyst
kich okolicach, gdzie polacy mieszkają. Przy
niesiono nam także oroszu rę z okolic Stęszcwa. 
\V Tomieach i okolicy po wsiach dziedziców 
niemieckich także broszury bywają rozdawane, 
by lud dokadnic wiedział, czcrn byla Polska, a 
czcrn są Prusy? 

\V szkolach u nas tcpi się język polski. ale 
gdzie chodzi o szerzenie ohydnych oszczerstw 
hakatystycznych - tam język polski jest pożct
danym! 

Pośród Iicznyell kłamliwych ustępÓ"\V tejże 
broszury figurtli e jeden i to pod tytułem: 

. .Jak wygl<:1dało w PoJscc, kiedy frydcryk 
\\'i elki \\' r. 1772 część Polsh:i zabrał? 

Hakatysta w tym ustępie g1osi następujące 

lda'mstwo: ,,Sprawozdanie n rzędowe z r. 1773 
oglasza: l(odzaj {nwentarza zły i wyrodniały, 
sprzGtY rolnicze zniszczone, ziemia \-Vyiałowio
na. samo zielsko i kamieni e, łąki to trzęsawiska, 
kraJ ptJsty i go!y. Stare miasta vY gruzach i 
śmieciach, tak samo miasteczka i ·wsie. Mie
szkania tak v,; yglądają, że niepodobieństwo, aby 
ludzie \\' nich przebywać mogli. Przez wojny i 
niezgody, i podpalania i zarazy, przez niedosta
teczne rządy kraj ten wyludni? si-ę i zdziczat 
Stan chłopski podupadł'. Gdzie jeszcze był prze
mysl w Idopotliwym rozlrwicie, to bylo \V" nie
mieckich miejscow-ościach. ( !) Na ulicach mu
siano parę stop kopać, zanim odnaleziono w tych 
śmieciach bruku. Cuchnące kaluże pod murami 
i w gra i c ach miasta odurzaiy. Dalej piszą: J al\ 
pies żył chłop polski w Poznal1skiem i Prusach 
Zachodnich, dopóki tam jeszcze polski orze!, to 
jest polski szlachcić panowai". 

- Pomijamy dalsze ciekawe · wywody teJ 
kłamliwej i na każdym punkcie oszczerst\V peł
nej broszury, a przyta·czamy ze źródla niemiec
kiego, jak wyglątlalo w samym Berlinie, gdy 
Pryderyk II zaprowadzał "porządki" w barba
rzyl1skiej Polsce ?, której tak długo by l wiernym 
,sojusznikiem, jak sam o sobie głosiŁ, dopóki nie 
upatrzy i ch wili zagarnięcia tej "dziczyny" dla 
,siebie. 

Jestto wycinek z kroniki miasta Berlina pod 
iytuiem: ,,Berlin in \V ort und Bild v. Paul Len
.denberg 1895". (Seite 329). 

Ponieważ "Wielkopolanin" przechacizi mi
lnochodem także przez wiele rąk niemieckich, 
czy to na urzędach poczto\Vych, czy w loka
lach publicznych, podajemy wycinek ten nasam
przód w · języku niemieckim, aby i niemcy tak 
dziś powszechnie szkalujący nasze dobre imię, 
nasze zwyczaje i w ogóle cale nasze jestestwo, 
\\'ycz:rtali co taki kronikarz nowoczesny pisze o 
ich stolicy! W ko1ku podamy tłomaczenie tego 
·ciekawego ustępu z owej kroniki: 

.. Auch noch nur zur Zeit Friedrich des Gros
sen und am Schluss des 17. J ahrhunclerts sin d die 
Kłagen allgemein tiber schlechtc Pflaster, liber 
den Schmutz auf den Strassen, iiber die Unzu
ganglichkeit der Gassen. Die Berliner baten den 
aHen Fritz selbst darum, dass Wandel geschaf
fen werden moge. Sogar die Presse wurde her
angezogcn, wie aus eincm in der "Spenerschen 
Zeitung" veroffentlichten Bericht hervorgeth: 

"Bittschrift eines Dreckhaufens an die P.o
lizei, eingereicht a m Sannabert d: Ich armes 
tlauflein Dreck Jieg' hier wic du's befohlen, seit 
1V1ontag, wie auf Kohlen nnd Niemand hoH mich 
weg. O Mutter Polizei, sei fłehcntlich gebeten, 
lass mich nicht ganz zcrtreten - ich fliesse 
schon wie Brey. I(aum bin ich noch a łiauf. 
Soli ich auf deinen Karren hier noch acht Tage 
harren - lOsst sich mein Wesen a:uf". -

Dieses bewegliche Flchen scheint wenig 
genutzt zu haben! So weit . urtd schon die Stras
sen auch bei dem ersten Anblick sind, so weiss 
doch der fussganger zuweilen nicht, wie er sich 
vor schnell fahreuden Wagen. l(oth und Oossen 
"rfHen soli. Der eigentliche Gang ftir f'ussgan
g: r solJte, wie in anderen ordentlichen Stadten 
Uhgs der łiąuser hingehen, allein das hat ma~ 
dur,~h hohe Auffahrten unmoglich gernacht. Der 
fus~ganger ist gezwungen iiber Gossen weg zu 
schreiten. In der Mitte der Strassen ist es 
ł(Qthig und in dem Steinpflaster giebt es unzah-

lige Locher. Z\var sind die Gossen an beiden 
Seiten des Dammes angelegt, jedoch so, dass sie 
dem f.vssgtinger gcfahrłiche fallbriicken wer
dcn. Abends stost man an steinerne Treppen 
und sttirtzt 3-4 fuss in die Gosse hinunter. An 
den Oossen liegen hohe u. schlammige Schmutz
haufen, tiber we!che hinweg zu springen gefahr
lich ist da sie abschilssig und tief sind. Die ein
gebore~en Berliner sind an diese Unbequemlich
keiten gewohnt. Es Iiegt et\\'as Menschenfeind
liches in einer solehen Anlage von Strassen, 
weil man blos an die Reichen, die in Kutschen 
fahren, gedacbt zu haben scheint. 

Man spreche nicht von nachtlicher Beleuch
tung! Die Blirger lassen oft Schatt. Lehmhau
fcn, Misthaufen, Bolllen vor ihren liausern lie
gen etc. 

Aber aucb mit Beginn des l8-tcn Jahrhun
derts sah es nicht viel bcsśer anf den Strassen 
aus. In einem 1808 erschienenen Vergleiche 
zwischen Berlin und Wien tadelt der .Kriegsrath 
von Coln (damaUge berliner Vorstadt) das er
barmliche Pflaster die iibcl duftende11 Rinnsteine, 
den Schmutz auf den Strassen. anf denen łinnde 
und t(atzen liegen blieben~ 

endlich 1825, a11f Veranlassnng Konig 
fried r. \Vilhelm III. dach te ma n a n regelmas
sigere Reinigung und Verbesserung. 

Trotz vielfacher Verbesserungen galt Berlin 
bis . z u den letztcn K riegen ( 1870) fUr eine der 
schmudeligsten Stadte und nur den rastlosesten 
Bestrcbungen wahrend der vergangenen 3 Jahr
zehnte ist es zu danken, \venn sich der schlechte 
Ruf in den entgegcngesetzten keh rte. (Paul Lin
denberg. Selte 329). 

(So sah' es in Berlin aus, als :Friedrich der 
Orosse in dem ,,unzivilisirten Polenlande ,,ge
zwnngen" war ,.Ordnnng" zu schaffen! Re
daktion.) 

To -samo po polsku: 
· ,,leszcze za czasów Fryderyka Wielkiego 

i przy koiicu 17 stulecia ogólnerni były skargi 
na zle bruki, na nieczystości na ulicach, a na 
niemożliwy bruk ścieków. Bcrli1kzycy prosili 
samego starego fryca, aby temu zapobiegł. Na
wet pisma publiczne wzięto do pomocy, aby o 
tcm pisaly, jak to widać z artykułu ogłoszone
go w ,,Spenersche Zeimng", pod tytułem .,Bitt
schriften eines Dreckhaufens an die Polizei, ein
gereicht am Sonnabend''. - Błaganie to zdaje 
się m·alo poskutkowało. Wprawdzie pięknerui i 
szerokiemi są ulice na pierwsze wejrzenie, je
dnakże przechodziell niekiedy nic "ie. jak omi
jać błota i ścieki przed szybkim rozpędem jadą
cerui wozami. Vv laści"\vie dla ptzechodniów 
slużyćby powinni chodniki \\ ' Zdluż ulic, jak w 
innych porządnych miastach, ale staly się nie
możliwerui dla \vysokich wjazdów. Przecho- . 
dziel1 zmuszony jest przekraczać wielkie śCieki. 
Na środku ulicy pelno błota, a w bruku pelno 
wybojó\v. ~ Wprawdzie ścieki są po obu stro
nach ulic, al są takie, że są niebezpiecznemi, 
albowiem część ich tylko przed domami zakryt 
jest deskami. Wieczorem uderza się nogą o ka- · 
mienne schody i wpada się 3 do 4 stóp \V ściele 
Nad ściekami leżą wysokie szlamisie kupy śmie
ci, przez które przeskoczyć nie można, ponie-
waż są spadziste. Rodowici ~.berlińczycy są 
przyz\vyczajeni do tych niewygód. W takiem 
położeniu ułic jest coś wstrętnego, nie ludzkiego 
(menschenfeindlich) ponieważ pomyślano tylko 
o bogatych, jeżdżących powozami. 

O nowem oświetleniu nie ma mowy: Oby
watele zostawiają często na ulicach przed swe
mi domami gruz, glinę, mierZ\\rę, deski itp. 

Nawet na początku 18 stulecia nie było le
piej na ulicach Berlina. vV roku 1808 Rada wo
jenna w Coln (dzielnica Berlina), porów1nując 
Berlin z \Viedniem·, gani nędzny bruk, smrodli
we ścieki. nieczystość na ulicach, na któryoh 
często zclech!e konie, psy i koty leżą przez pól 
dnia. 

Dopiero w roku 1825 na wda'l1ie się w te 
sprawy króla Fryderyka Wilhelma III pomyśla
no o regularnem oczyszczeniu i naprawie -
jednakże mimo wszelkich ulepszeń uchodził Ber
lin, aż do ostatnich wojen za jedno z najnieczy
stszych (schmudeligsten) miast w Niemczech i 
tylko usilnym staraniom· ostatnich 3 dziesiątków 
lat zawdzięczać należy, . że się owa licha repu
tacya zamieniła na wprost przeciwną." 

Tak opisuje stosunki stolicy pruskiej kroni
karz Paul Lindenberg (na str. 329 w ten czas, 
gdy Fryderyk II u nas "porządki" zaprowadzić 
byl "zmuszonym".)." 

Rozmaitości. 
Echa rolm 1870. Pukł VIII bawarskiej Pie. 

chaty, który stoi zalogq, \V Metzn od czasu oku.· 
pacyi obchodzir 150 rocznicę sformowania. Rząd 
stara f się usi.lnie uświetnić uroczystości; chciano 
wszelkiemi siłami Alzatczyków, którzy po więk. 
szej części w tym ·Plllku służyli, skłonić do u. )O 

dziatu w pochodzie. Wydano odezwy, zapri. 15 

szającc na l, 2 i 3 sierpnia; zaproszonym dawa. 
no bezpłatny bilet przejazdu. k,, -aterę i żyw. 
ność. Pociągi zwiozły przeszło 3000 Ba\Yarów 
dawnych żołnierzy tego pulku, ale z Alzatczy: 1e 

ków żaden pra\Fie nie uczestniczyt w uroczy. 11 

stościach. o. 
Roboty przymusowe· za - całus. Aż 4 ty. \\21 

godnie robót przymusowych - to zbyt ciężka i t)' 

dotkliwa kara za - całus skradziony. Na karę 
tę skazano w tych dniach w miejscowości Iia. 
stings w Anglii pewnego młodzika! 1<tóry pod. 
czas majówki w tańcu na ot\\~artem miejscu po. nę 

cało·wał swą tanecznicę wbrew jej woli. Wszy.111 
scy w miejscowości łiastings S(.l oburzeni z po. 'l 
wadu tak surowego wyroku. To .też angielski r 
minister spraw \vewnętrznych nakazał zbadać a l 
szczegółowo t'ę sprawę. zie 

Jubileusz miasta Chicago. vV dni u 28 wrze. Kr 
śnia rozpoczn.ą się w Chicago uroczystości, ce. st 
lem uczczenia setnej rocznicy dnia. \Y którym e, 
Ja n l(inz.ie. jako pi en\ szy biały kolonista osiedli! :ni 
się w miejscu. gdzie dziś wznosi miasto mające e, 
2 miliony mieszkańcó\v. - Program obejmuje r 
regaty i różne konkursy swrtowe, \Y których 
\Vezmct udział wszystkie klnby atletyczne i uni· e\\ 

wersyteckie w Ameryce, przegląd wojska, fa. ra 
jerwerki, iluminacya, korowód nocny 660 samo. lig 
chodów, przybranych lampionami i t. p. Clou te 
uroczystości ma stanowić reprodukcya pożaru1 .że 
który \V r. 1871 zamienił całe miasto w gruzy, ię 
Wszystkie domy stojące w zniszczonej wów. ,er 
czas · dzielnicy, zajaśnieją w ogniu bengalskim, of 
'F rezydent Roosevelt pi·zyrzekl obecność swoją :tu 
na tych uroczystoś.ciach. o 

Rodacy! 
·Prosimy Was osilnie zapi· ~~ 
suj~ie "Wiarosa Połskie· 
go" na miesiąc wrzesień. ec 

Postbestellungs~ F ormular. z 
\~ 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserlicheo m 
Postamt ein Exemplar der Zeitung "Wiarus 
Polski" aus Bochum (Zeitungspreisliste 128) fur p 

den Monat Septernber 1903 und zahle an Abon· n 
nement und Bestellgeld 0,64 Mk. 

Obige 0,64 Mk. erhalten zu haben, 
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Postbestellungs~Formular. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserlichen \ 

Postamt ein Exemplar der Z~itung "Wia~J n 

Polski" aus Bochum (Zeitungspreisliste 128) tur 
den Monat September 1903 und zahle an Abon· 
nement und Bestellgeld 0,64 Mk. 
~. 
~eS 
~~o 
~~~ 
'C III~ 
;~-.. 

•r-1 f.t.-

~~~ 
~41 

Obige 0,64 Mk. erhalten z.tt habert be~ 
1 

scheinigt. 

. .. . . . . . . .. , d. . ...... ' 



Wiarusyłł) 
t/ 

kiej Pie
1 

powieść Wacława Maslewskłelt. 
su oku. 
i a. Rząd (C lasz d &lny.) 

chciano __ A jużci! Nie szpilka on. żeby ię mógł 
? Więk. ~ndziać. Nawet taki ZL~ch\: · ały, ż~ słę naprzód 
c do u. tsuna.l. !ak by na PO\VItante. \\ 1emy o nim 
· zapr~o '·dokładnie, jak gdybyśmy patrzyli na1i z nie

. dawa. Trudno. żeby nie dostat po łbie! 
1 żyw, A to czemu? Przecie musi o wa, wie-

warów, eĆ skoro powiadasz, że \\ yszedl jakby na 
lz~tczy. ~~~anie. A jeśli \\·ie, jaka potęga idzie na nie
lit oczy. to albo obliczy t, że \\ 2p1 sprosta. albo prze-
. ~;nie się między wami i potem z boku, albo z 4 ty .l . 
· . k • r1·1tt uk<c\St. 

' tęz · · . .,._ 
a k a 1 _ Niech-że się gubi, jeśli zasłużył na to, ale 

ści ~r~ myślę inaczej._ T~ wielki \vódz! 
Y 0~ _ O! już w1elkt! -- wykrzykną! .Ruett, tro-

c p ·,,się zapali\yszy. - Ja tylko \Yielkie głup-
u po. ~~~ . k T_) . 1 
~r 1ro widzę w Jego szy u. o co s1ę \\ ysuną1 
· szy. i pod Chocatli!l.ski \\ ąwóz? Najpien\, \\. razie 1
gfen raiki. nie trafi do swDjego Darg~, ale chyba 
b . ds .

1 
a lodowe szczyty, albo do A wary1, co mu bę

z a ac zie bardzo niezdrowo. Powtóre, prawe swoje 
. . m·dło narazi l na atak łiadżi-Murata, który \\ Jze. l . . k . . . 

- · 11 pod kurate ą rOSYJS ·ą, czego moze 111e \\ Ie-
ct, ce. · . . d. . k , . k• 
· t· · ~ i rwie Się na mmry O\\· , Ja· wsc1e 1Y, a pe-orym ·'· o 
siedl'! nie już otrzyll!ał rozkaz \:·ymar zu. 1 o t rze-

• 
1 że dużo Sił zgromadził na swem le\\ em 

n.aJą~e ;udle. gdzie będzie mial tylko Olgerodego. 

te~~UJhe znaczy prawie nic. Słuchajcie teraz, jak z 
01 

yc d · ' fi d .. M t h · i u ni- e\\ nością bę Złe. a zht- ~~ r
1
a. c \Yyc~ go. za 

a, fa. ra\\T bok, K_lnk z M ue ran s <nn z~ piersi .. :~ 
)I O'erode będzie go trzymał za lewą 1 ękę. Co z sam(} ·~ · · 

CI tego wyniknie? 'vV najlepszym razte, to Je~ t 
• • 

00 żeli z całem wojskiem nie pclegnie, zaczme 
ozaru, •~ c ot'ać ale J·ak? - nie \\"l) fOS t za siebie, bo ia-·nlzy ., ' · · · 

. • · ,;n iuż rzekl, nie ma gdzie. \Vtęc zacz n te s1ę 
\\ OW· • ' . l l' , d l-r d . . l k' oiać tak, aby prawe ramie ue 1Y !C o ua zt-
s .1 ~· \urata, a pierś od głównej sily, czyli plecami \V 

S\\ OJą •ok zakręci ku lewej stronic, ku tej skale waszej, 
,! mimo niej będzie zmykał! A cóż z tego zno
;u \ryniknie? No, to chyba jasne! Zaraz za wa
zą skalą już step kirgijski; ona stoi na kraju 
agestanu, z którego zatem Szamil będzie wy-

• rZIICOn - i tak się \Yo·jna skoi'h-zy. Quod erat Pl• 1e !Jonstrandum! 
• Dzik stuchat bardzo u\\'ażnie, przymkną-
18• my oczy i czasami kiwa,iąc glO\I·ą. Reutt już 

koi1czyl, a on jeszcze jakby się \v-sluchiw~ł \V 

echo s/ów jego, potrząsa t Z\\ olna glową 1 po
itarzał w zamyśleniu: 

-- \V istccie !... \\ istocie! Nic mu nie po-
zostaje, jeno Z\\ yciężyć... Musi być bardzo pe-

. wny iebie. Gra va banque. Nie inaczej, tytko 
rchen ma\\SZystkie atuty! 
iarus _ Jakie atuty! - krzyknął Reutt. -- Po 
) ffir prostu w głowie mu się przewróciło od tych 
bon· niby przewag dotychczasowych. \Vbi! się \v 

zarozumiałość i zginie marnie, jak ruda mysz l 
- Nie przeczę, - zgodził się Dzik - może 

lginą ć, może ... jeśli \\·szysrko tak jest, jak przed
'ta\riasz. 

l~eutr uderzył ręk<:1 po kolanie i rzeki: 
- Mówię: do dziesięciu dni skończ? .się t~ 

\loina, a za miesiąc i zapomniemy o meJ: A_z 
szkoda że tak prędł\_o: człek się porządme me 

b~ nawącha prochu, nie skosztuje czerki~sÓ.\\ : .. 
Ano. niech tam! W Szurze też nieźle srę ~YJC 
gdyby nic ten szwab Ołgerode, to i do meba 

nie byłoby tęskno. 
- Niechże Olgerode skacze Szam~lowi do 

oczu, - rzekł Dzik, - a ty, pu!kowmk~, tro-
, ~hę się zaszanuj. Zawsze to lepiej \V takt~~ ~a
zach. to jest w cudzej sprawie, nie dosadZLc. Jak 
Przesadzić. Ze szczerego serca radzę! 

- Dobrze! To i ja ci poradzę, i wszystkim 
'' am: wykupcie się z wygnania! Jest sposo_
bność, jakiej drugiej się nie doczek~cie. z. w~m~. 

tar "2~ b~z was, Szamil po lbie dostame -~a s~uerc. 
Am Zipnie! Niech-że was przy tern \\ tdzą · ·on· 
. - Nie może być! - zawołał ~ryJicki. -

P.Ien\·sze, że. my nie wrogowie c~erk1esom, dru
~e i Ważniejsze, że nie sojuszmcy tych tam ... 

nJech nie naZ\Yę! 
- To jest za przeproszeniem, głupstwo! -:

rzekł Reutt. ~ Wasza neutralność tylk? wtasn;~ 
-. zamilowi PDmoże co umarlemu kadzidło: .Jesh 
0 ~iebie nie będzie~ie mieli starania, to ktoz b~

be.( dz~e miał? Po łbie się postukaj, stamtąd prZYJ-
d~le odpowiedź: pilnuj swego zysku! Tak c_z~
ntą nietylko ludzie ale narody i przez to wlasnte 

!.i ~, znaczenie rosn~. Co wam Szamil: brat, czy 
Wat! A w Połsce wy potrzebni. . . .· 

- Nie może być! - powtórzył Tryllckt. -

To jakbym am obie dal \\ py k! 
- Mów \\ ilku pacierz, a "ilk \ oli koz ią 

ma ierz! -- za\\ olał zni · ierph\\ 1ony I(eutt. -
TD już ~ ię nie zgadamy, o zre ~ztą ' z r tko 
mi jedno. nie dla namo\\ y przyjechałem d wa ·. 
A już mi i \\ g-ardle wy hlo i powieki ·it: z:t
tnykają. Jeszcze to jedno pO\\ iem, że imp ra
toro\\ i coś tam sit: llrodzilo. będzie tedy o rólna 
amnestya, już poczci\\) Kluk i wa~ \\. iągmtł 
do spisu. 1 ' it: przeskrobd eż cz ·go trrncza em . 
A te raz spać! 

K iądz już drZL'mał z glowq Z\\ ie:-;zon~l na 
picr i, Z rekami Jla kolanach, trzymaj<!C \\' ,ic
d.nej otwarq tabakierkt;, a w dru~iej ·zczyptę 
tabaki i czen' ony f11lar. Obudzony przez Dzi
ka. zen\ al się Ż\\'a\\ o i pyra! jeszczt: zaspany: 

- Co? ... co? \VIa dek przyje ·hal'? ... Odzie? 
- Przyśniło się \\'am, o_i ~ze, - odrzekt 

Dzik. - Zdrz mnęliście się trochę. 
- O! o! nit: wmawia.i, proszę! lllÓ\\ i l 

st~HUS7~k. przecicrai<IC oczy. Ie już rzcczy
wiśde późno, czas spocz<tć ... \ ięc nie n w \V la
dka? To dziwna? U/o jego slyszalun. 

Dzik wzi~l sit; za .skronie. 
- 1\1oże on jest \\ ~.:iężkich opalach? - ''. -

ll1Ó\\ ' ił drż•}cym gloselll. - Może \\ łaśnic po
mocy naszej \\ zywa ? ... Ach, to jest dla mnie 
męka i kara, żem go sanwg·o puści!. 

- Nk 11111 sit; nic stanie. - rzeki J~cutt. -
Jesłi się '' yśliznq/ z rc.tk Olgerodeg·o. to .i11ż wie
rzę, .że z każdej topi eli \\·yplynie. Ano - .spać! 
Nic\\ iele, już tej nocy zostało. 

Pożegnali się tedy i rozeszli. ale \\' ellwilG 
potem Trylicki \\SZedł do fhika. 

Naczelniku! rzek l. -. Cr)ż będzie z n~t-
mi? Tak mi \\' g-lO\\ t; zajecl!alo gadanie l(eutta, 
że en przepadł i \\ aryacya się czepia. Co my
śli z? 

- Myśl~. że Sza111il spraw i Moskalolll PH:
kiclnic gor~lC'-l łaźni~;! 

- Tak! ... Ano, i 0\\ stel li! Ale ja JJie o to 

pyram. Co będzie, Jeśli Moskale \\ ' l'Zlll:l JJa.s do 
swego \\ ojska? 

- Nie \\ CZ\v<t, bo nic znaid:1. 
Trylicki spojrzał na Dzika, jakby \\ta ' 11Yl11 

uszom nie wierzył. - potem sic zaśmial i IIde
rzyt w dłonie. 

- O! to roz11n :i c11J! - za\\ ola l. - Szuk:!] 
wiatru w polu l Ka1nie(1 zdj<tkś mi z piersi. 

- \Vszelako powiem ci, ŻL' .iestelll z sob<! 
w rozterce - odezwa t s i~.; po cłnv i li I z i k. -
Szamil widocznic szuh:a walnej bitwy, wyzywa, · 
a nie taki on, żeby sic junactwem powodO\\ ał, 
albo źle obliczył, To jest \\'()dz z tej sa111c.l ~li
ny, co Macedo1kzyk, co .Juliu z Cezar, co Na
poleon ... Dagestan ? ... czy to dla niego pole! Co 
on tu zrobi z garści<! czcrkicsc'>w, których ~I0\1 ą 
na g l owę nie będzie ćwirci miliona! \V turo
pie, toby on dopiero pokazał co umie! A tu ... 
zmarnieje w tym zaścianku!... taki ~eniusz ! ... 
zmarnieje!... Ot, gdybyśmy takieg-o Illit' li w 
31-ym! 

- Pan Bóg nie dat! .. Co robić? .. Może 'i~ 
ulituje i da Jeszcze kiedy. 

Dzik \\zburzony nieco, przeszclll sic po 
izbie. 

- Pe\\·nie, że da! --· zawotat podniesionym 
g losem. - Da l Ale pierwej prostujemy ścieżki 
Pańskie. \Vielcy ludzie S<l z ducha na rodu i to 
\\cale nie P5·clm, jeśli który z nich powie o .so
bie: Jam je t Naród! 

Po cll\\ ili, ,iuż uspokoi\\ szy sit<, lllÓ\\'il: 

- Uważaj-że teraz, co powiem, bo oradę 
zapytam. Jeśli Szamil wyzy\\ a, tedy Jest pe
wny, że odrazu z nimi skOJkzy, - no, a ty \\·iesz 
co to znaczy: nikt z nich nie uratuje .tycia. Bój, 
potem rzeź, a potem uczta dla \\ ilkó\\ i szakall! 

- Alboż nie słusznie? Nicell nic \\'tyka,ią 
nosa do cudzego prosa! 

- Nie o to idzie. Tam są nasi. Styszakć, co 
m(J\\ il Reutt? Za co oni majq gimtć? Szamil tak 
ściśnie Moskali, że jeno miazga zo tanie. f ua 
-...ądzie Ostatecznym nie doczckaht się oni s\\'o- . 
ich kości! PO\\ iadam: za co nasi mają ginąć? 
Ten sam Reutt, cztek praktyczny pe\\·nie, że z 
zacn4 myślą do swego gubernatorstwa dąży, a 
tego nie przeczu\\·a, że za parę dni może ziernię 
gryźć. No i ten zresztą, przyjaciel \ ladka ... 
jakże się on pisze? ... Moskal. .. ksiqżę ... nie pa
miętasz? 

_ Swiętopc!k-Mir k1? Jaki ou tam Moskal! 
_ No, zape\Yne, nie Lapowników, ani Zlo

dziejkin, wszelako jeden z tych, do których mo. 
gliśmy mówić: ,.I za waszą wolność!" On tak
że znajdzie się w tym ukropie. Tych wszyst
kich chciałbym ratować ... ot, Bóg widzi! choćby 
z narażeniem wlasnego ż cia! 

_ tlm! ... I ja te .t nie o tego. Ale jak? 

-Mamy pi ·_et .:zabel. Każda warta dzie 4 

ięciu mo, kiew kich, albo LZer ·je i h. Je 
wię.. ila dz i e~ i 6 ty it: '). 

- Jakim cudem?! - 'mi ją , za\\ ołal 
Tryli ki. 

U~mi hnql i ę także i zik. ale rzekt po-
ważnie: 

- Dzit:.sięć, bo ja jestem wart tyJe .~ m OJ 
oddział. 

- ~lusznie! ... .Jako ŻY\\ O ! 
Dzik mówił dalej: 
- Tak<t maiLic silę, można Ż<Idać gło u w t j 

pariyi. którq Szamil z Mo, kalami zagra ! ""'koro 
już mam ' opuścić nasze gniazdo, to zyż ko
niecznie musimy oddalać się od pola bit\\ y, 
gdzie przecież będą nasi? \\'sparliśmy Bakła
nowskicgo w Kargule - ano, po\\ icuz, nic mo
globy CDŚ podobnego drugi raz sil; zdarzyć? 

- J c t racya, jest! ... nic przeczę! Byle tam 
nie natknąć ię na Moskali, ktc)rzyby zaraz w -
zwali nas do woj, ka. To byłoby dopiero z de
szczu pod rynrlt;! 

Nicch-że dę o to ~lo\\ a ll ie Lv li. A je
szcze co powiem. .Jużci '-'zamil nic zostawił 
S\\ ych jerków w Dargu, bo to już miej ·cc bez
bronne. Najpewniej za swym obozem ciąga ich, 
więc i kuzynkę Carlingtona, a gdzie otw, tam 
niechybnic kqży \Vładek, je ~li żyje. M ożemy 
~o tedy znaleźć, co daj Boże! 

Co daj Hoże! - po\\ tc'>rzyl Trylkki. -
\Vice to tak! ... Kiedy rt1szamy·? 

- Daj pierwej st<.1d go \:i wyprawić. pn-
mięta.i: ani słowa nikomu o naszej rozi!JO\\ i c! 

Trylicki g lo\\'<.! ki\\ n:tł, potem się poże~na l , 
ale już maj<!C rt.;kę na klamce, obrócił sit; i rzek l: 

A d>ż z Ul skal<1 naszq '? Z zamkiem? 
Przecie tak go nie zostaw i my? 

- Dla c7ego? 
- Jeszcze się kto zak\\ atcruje. Przykro o 

tem pomyśleć, bo to it1ż jakby ka\\ al Haszcj zie-
mi. Tyle się tu przecierpiało, przemyślało. 

-- Zapewne!... Masz słuszność! - rzel 
Dzik, \\ padah1c \\. zadunH.;. - Udyby kto do
bry zajql to gniazdo, niechby mu służylo na 
zdro\\ i c, ale pe\\ niejsza, że belłzie to kto· cat
kiem nicdobry, bo pra \\i e na kraju stoi ten Pic1i. 
Jak pomyśl<.;, że na baszcie czołowej, zamia t 
naszej chorc.tg\\ i, może pojawić sit; ta d,x 'uglowa 
gadzina, aż mi sic ck li\\ o robi. Ot. zabiteś mi 
ćwieka! 

Trzeba coś obrnyśleć. 
- Nie inaczej. Niechże ta zagadka \\ ygrze

wa się w głowie. Ranek rmtdrzcjszy od \\i ,zo
ru; co· to on poradzi. choć rada nielatwa. Do
bra noc. 

Nazajutrz IJaJplerw \\ sz}rscy wysłuchali 
mszy Ś\\ iGtej \\ kaplicy, bo taki był zwyczaj łła 
zamku. Potcm do dużej izby na dole wniesiono 
kilka kotłów z gontcym krupnikiem, kt(Jrcgo 
każdy nabierał od vvlasnego kociołka. Było tak
że dla gości wino czerwone, zagotowane żMt
kami, cukrem i bakalinarni. - napr'>.i smaczny 
i zdrO\\ y, od którego febra ucieka za 'ziesictt<l 
górę, zatem bardzo StOSO\\ ny dla Carlingtona, 
choć on, ku \\ ielkiej radości k, iędza. wyglądał 
rzeźko. 

Nad dymi<.tCYilli kociołkami pochyliły s i ę 
\\ ąsate twarze i jakiś czas nic słychać było w 
izbic nic, oprócz chrupania sucharów i siorbania 
krupnika. A przez ot\\ arte drzwi wchodziło do 
izby mroźne PO\\ ietrze i tu, na progu, czyniło 
ldębr pary, zaś przez drz\\'icm\\ fpycrnf\\'ywm 
bialy od zronu. 

- Teraz jazda! - odezwal siQ .Reutt, ode
nlh\c \\'~lSY. lecz nic rnszyl ~ i ~ ;: m:cjs·:a, jeno 
napełniaj~\C iajk~ tytoniem, nH)\\ i l dalej: - Za
cnym gospodarzom Bóg zapłać za gościnę. a za
praszam \\as wszystkich do Szury, abym przy
jaźJ1 i wdzięcznDść mógl okazać nie łowem 
marnem, lecz czynem, bo jak pięknie mÓ\\ i pan 
Naruszewicz, "ty iąc przysiąg, życzenia bez 
miary, próżne to S<l ust pospolicie pary". Więc 
tedy, - zakończy{ podno ząc się i atutując -
do widzenia w Szurze! 

- Czotem! Niech Bóg prowadzi! ~zczęśli
we_i drogi! - zahuczeli żonierze. 

- Panie baronecie, - rzekł Dzik do Car
Iingtona, - gdybym nie wiedział, że kazateś 
swym tatarom si()dłać koni, bo jesteś nam bar
dzo miłym gościem. Ale wiedząc, że się spie
szysz w ważne.i potrzebie, nie wstrzymuję. Je
dno \ 'szelako muszę powiedzieć, że nie masz po 
co jechać do Darga. Tam z pewnością nie znaj
dziesz nikDgo. 

Reutt. 
Ale ma się rozumieć! - żywo wtrącit 

(Ciaa dalszy n11taol,} ·i·.:_ ~- .. - . ..J. 



~~ Portret . 

Ojca świętego Piusa X 
w pięknych reprodukcyach 

polecamy: 

*~~~~$-f~~*~~*~ 
I. 80 cm. długi, 60 Cll. !"Ze~· •. 6 mr. 

II. 46 cm.· długi, 35 1'!:•. ,_!l:er. 3 mr, 
III. 33 cm. długi, 25 cm. ::.zer . .ISO f. 

~*~~~~*~~*-s:~~~~'\~ ' 
;Na porto i opakowanie .)0 fen. więcej. 

:Księgarnia 

Wiarusa Pol•kJego w Rochum~ 

'
l ł~ /.f . . 
. ' . 

W4 

-

-'·::~acz n ość Rodacy. 
Sprzedaję maszyny do szycie, . kołowce i meble 

dla nowożeńców: Gotówką lO proc. taniei. Ktohy SO• 
. bve coś życzył, za 5 fen. karta ·wystarczy, a przybędę. 
Pr-zyjmuję ' także wianki ślubne i obrazy do oprawy 

· · dla ·znanego Rodaka p. Sibilskiego w Bochum. . 
Walenty Nowak, Altenessen~ Bruckmannstr 8}~. 

----------·--·--: . · · · Dom zak~pha : 

'!. tt H.. Rebe•·, Bruch, o 
8 przy kościele katoliekim · .Ił 
: Najtań. i najlep. źródło zakupna : 
8 Polecam najieps7..y towar: t1J e la tłustą słoninę funt 6~ fen· e 
• Smalec, czysto wieprzowyy funt 60 fen. Ił 

Mąkę pszenną 000 funt l.l fen. 18 
l\fąkę cesRrską (wę IVorh;ach po 5 f.) ':D fen. • 
Kawę po l'Ó~nych cenach a szczeg61- . 

~ ~ nie polecam kawę perłową za funt 90 fen. 
fi Szare mydło funt l~ fen. 
8 Białe. mydło rzadkie f'nnt 1.8 feo. 
.. P.\vieże sledzie tuzin iił~ fen. 

·ea eaeaeau-eoeaee 
. . ---·- --·- ··--- f -NT "... •. l lOWOSCI JeSienne Ił 
tli po znanych fi • * tanich oenaoh * 1 
t1 beznaganne odrobienie · fi 

, ~ i ty lll.9 dQbrze leżące iJ 
11 poleeti . . ł Wilh. Gerbsćlt, nast, M Rollenbagen ~ 

Herne. Bahnhofstr. UV I p. -
- pn~yst.anek kolei elektrycz. do Recklinghausen. • 

-·--·------------P oszukuje: się 2 ··.czeladzi 
szewskich · 

D4'li. ~•.anc~yę 

. ,i stołowanie 
.. ,..·'·.pol'Zttdnych gorników lub na stałe zatrudn!enie preyj-

, innego zawodu o<l zaraz] uh muj.:" za.·a~. 

\~~~:~~e~ Karlstr. 7h. A. Ziajka. ~1 

a.nne II 
B ·tll1 }lr,f~,t.r. 81'. 

EiiWiillMFE - Wdowa, 
Polka, .Ju:rwcowa, 28 lat st~~zfl ~ca Po•·ka . 

· Ji_cząef1, z własnem m;-ą~ze- l • U 't ~ .. 
mem dom~wem, . mo~vu~:ca · znai(hie' nniejsce od l lt1b 
JlO pol:ku .l po m.etmec~u, 15 Wl'ZfSnia . ·. ' '\t· .. 
odpowtedma do kll.Zclego m- J ... ad,. • '· '· 
teresu, szuka. znajomości, z ~l ... ~~ 8:_DlC~a~';;:-;; 
osobi\ t~rlko uczciwą i po- I.) u l m k e h.arlstJ;. 43. . , 
rządną. Heflektanci zechcą 

listy odres.ować do Eks p. 2 .. ~ O. ......".
1

_ V. ·:.·· .. .,, ·wiarnsa Polskiego"" pod \;l. ..... ..;,t 
.. · liczbą t~. B. S~s O. 

Dobrze l·d~C" ma~sY'" ll--··~·· · ·· .. ., 
·· . 'i J 1 w mieseie ·gdzie sąd, s~ 

interes sprzedaż każdego czasu\ 
tego 9 mórg pola i pół 

k o • o n i .a E n y gi łąki z .pokładem torfu, 
~jest z powodu innego przed- . . komomę przyiwsi 7.00 mr., 
siębiostwa opr.ucz roli i \'l!łaśGl~iela : ko-

' .
. ta·, nł.n. ·'dO .·nabu. fil!~ mo~negp. ..Gena ·17 tysięcy. _ la 1 ~rnt · -marekwpł;1ty 11 do 12 ty-

. . sir~:cy P''arek, tu ty,lko dla 
. ~- :~'ą~unli! k~rzY:~t~e. · Zgło- rodaka okazya... . . : 

':'Zema prz-y,1muJe Ekspe<ly- · · K... · · · · ·•' • ' 
cya . Wiarusa Polskiego"' w . M. . oc.zor~.W1C~. 

• • 

Drukarnia ., Wiarusa· Polskiego" 
Maltbeserstr. 17. 

1 
w B•·•el1nm, Maltheserstr. 17 

' 

gustow·nie, prędko i tanio 

Wszelkie pra.ce dr1~ka.rskie 
mianowicie 

nsta'\\ry, progr·am.)', karty \li'St~pu~ l'arty legitymacyjne t 
karty do kwito"·a.nia s~ła.dek miesięeznycłt, koperty i pa • 
pier z nazwą to"M·arzystwa lub z uazniskiem osoby pry .. 
n·atneJ~ zaproKzenia weselne, karty polecaJące l wizytowe, 

plaka.ty, prospekty i t . . d., i t. d. 

U w a g a. Przy wszelkich zamówieniach prosimy 
dokła.dny adres. aby przesyłka nie opóźniła, się. 

podać z.awsze 

Adres )WaĆ należy: 

Szan. Rodakom z \Vestt•atii 
i Na.tlrenii polecam ::;ię do 
\:vykonyv•:ania 

wszelkich mebli 
jako to: łóżek, szaf, szafo. 

nierek, stołów i tak dalej 
lłO ba1•dzo tanich cenach 

i "" krótkim czasie. 

Ludwik Kruszewski 
s t o la r z p o l s ki 

ooo w T3oehum ooc 
22.. Joharmiterstrasse 22. 

Ksiegarnia ,,Wiarusa Polskiego" 
poleca różne pouezająee książki. 

Piękne karty z w·idokami 
można nabyć w k3ięgarni "Wiaru~a Polskiego' w Bochum. 

Zabojcą. uł~sne;o zdl'O"ia. jest Cen, kt.o pije likiery z olej
Iłów i essent:yi ote•·ycznj ~b, i+t.óre n~jwięc~j w Niem· 

c:!ech są fab:ryko'ft"ane. 

J'&dyna w k1:aju ====== 
parowa fabryka likworów i eseneyj 

Gapskiego & Ponieekie;-o 

00000000 

EKSPORT 
do 

Ameryki 
i 

Hulandyi.· 

w Lidzbaru (Lautenburg (V\:. Pr.) 

zestawia swoje wyroby, po długoletniej 

1 doświadczeniach ; nabytyeh we ll'rancyi, ~ 

l d · S · · Wł h _.~~.tlR.' tr,.:i i Rosyi~ an y1, zwaJcaryi, nszec • ti _, ~ 

ze ziół medycynalnych . 11asion, kwiecia, owo~ 
mięsa, jaj i mleka. N a poje na1.1zej fa bryki ~ 
nteoaj~ apetyt, ·wzrnacniają. tołądt;k. ~ 

iądajde •·e ·wszJstkich hote~li'll.(~b, '\\•iniatll'~iaeł•, cukierni;'łch, 
r~stanFaey&eb i oberżach, a gdr.:ie- nie można dostae, 

: . . l!& kupcie wprost z fimtt · · · 
:Bb:C {;\m .- : ;- · .. · ... ;' · .P·'ft<\ewU~ ~Prov. Po~en) l . . ~ : • . . • . • • 

.za druk., llf>Kietd l red~kcyę odpo'Wirili&h~)i~ .6.Dt.O~i Bte~~tkl w ~ohtun.- }~akladem 1 \·: .;:.:~r•t:h!l.•~1i \"'/;·i.!illwt:k:l.'9\a·,;"lf,"~~ i'ol~kłi:igc/1 
w :Soc.na.!Jl· 
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Bochu sierpnia 1~9: 3·. 

ZCZ_Ę , Ć ~ 

,_ . o GI. "Wiar:ue P o l ski", pi~mo polityczne 1 • · 

dla Polaków na obcZyźnie z 3 do- i · o s g 
clatkami, wychodzi 6 razy tygodnio- i 
wo i kosztuje 1,50 mr. 'na kwa.rtał. ! . . . · . 

o o 

,$jednoezenie za w od owe polskie·' 
założ.one zostało w kotku. roku przesztego i roz
wija. się ·pomyśln i e. bo jest nadzieja, że przyszla 
. niedziela, w któ rą .. Zjednoczenie'' aż 6 urządza 
wieców, dopdni . li cz.bę 4000 cztonkó\\1, Piękna 
to suma wobec· półrocznego istnitnia. Cóż zna
czą jednak 4 tys iące w obec tych licznych dzie-

. siątków tysięcy, robotników polskich na obczyź
nie? .,.Zjednoczenie" v:inno co najmniej nie 4 
lecz 40 tysięcy czlonków pDsiadać, i mamy nie
plonm~ nicdzieję , że l i czbę tQ z biegiem czasn o
sięgnie, przy go rliwej pracy zarządu ·i pilnem 
dzialr.!liłl druhóv, . Najważnieisza czvnJlOŚĆ '') 
reg-ularne odh!eranie składek .. co m<;1~owie ;a:t~ 
fania czynić ~·inni. \Viece też ]J.Otrzebne. Gdzie 
Rodacy pragną mieć. \\·iec, niech o ile rnożnuśd 
14 dlli naprzód postarają się o salę, zameldują 
wiec na policyi i doniosą sekretarzm,-i "Zje
dnoczenia" o tem, a tenże postara s i ę, aby jeden 
łub więcej mówców zamiejscowych na wiec 
przybyło. .Każdy dmh powinien wspóldziałać 
ze zarządem, a praca ich pomyślnym zDstanie 
nwie1kzona sknit...iem. \V ct.lu zaznajomienia 
Rodaków z celam i ,,Zjednoczenia zawodowego 
polskiego", zamieszczamy w dodatku numeru 
dzisiejszego cate usta\\· tegoż, a spDdziewamy 
się, że czytelnicy nasi przeczytawszy je przy 
najpierwszej sposobości zapiszą się na cztonl\óW 
"Zjednoczenia ... 

Sila nas tn na Dbcej ziemi, a gdy się dobrze 
zorganizujemy, staniemy się niez\vyciężonyani. 
Do dzieta zatem. Szanowni Rodacy i drnhowie, 
a Bóg pracy naszej pobłogosi a w i ! 

Szczęść Boże ! 

Stosunek robotnika do pracoda·wcy. 
- (Dokończenie). · 

8. Kary za zerwanie kontraktu. Za zerwa
nie kontraktu można żądać następujące kary: 

l. Przedsiębiorcy fabryk, zatrudniających 
w zasadzie przynajmniej 20 robotników, mogą 
żądać .iako ka r ę za zerwanie kontraktu najwyżej 
wystużony zarobek za jeden tydzief1 . - W re
gulaminie pracy pov.:iuno to być wyraźnie za
znaczone. Przez to nie wyklncza się jednak 
dalszego odszkodowania. 2. Inni przedsiębior
ty mogą bez poprzedniej umO\\~y żądać wyna
grodzenia za zerwanie kontraktu. '0/ynagrodze
nie to wynosi za każdy dziei1 niedopełnionego 
terminu pracy k\\ otę wysokości codziennego 
zarobku, ·wszakże razem nie więcej nad zapła
tę za 6 dni. To sanw żądanie wolno stawić ro
botuikowi \VZględem przedsiębiDrcy . \:Vynikłei 
szkody dowodzić niepotrzeba. Jeśli się tego żą
dania dokona, to nic wolno jnż żądać ani dopeł
nienia ko11trakt, ani też innego odszkodowania. 

9. J~ozwiązanie kontraktu bez przestrze
żnia terminu wypo\\liedzenia. Przedsiębiorca 
~że o<ldalić robotnika bez przestrzeżenia ter
~nu \Vypowiedzenia: 1. jeś.li robotnik przedio
zyt fa?szywe papiery lub zamilczał D istnieniu 
obowiązujqcego go kontraktu. 2. z powodu kra
d~ieży, oszustwa lub niemoralnego prowadze
n~a się. 3. z powodn niedozvvolonego opuszeze
Ula za.ięcia pracy. 4. z powodu nieostrożnego 
<lbc~dzenia się z ogJJiem i ze światłem mimo 
Udzielenia mu prze s t rogi. 5. z powodu obrazy i 
~ZYnnej zniewagi, vvyrządzonej przedsiębio-rcy, 
Jego zastępcy .lub ich członkom rodziny;· 6. z 
llowu umyślnego uszkodzenia przedmiotów ze 
~z~~ą przedsiębiorcy lub \\ sp6rpracujących; 7. 
.lezeh robotnik nakłania lub stara się nakłonić 
rodz!ny przedsiębiorcy, jego zastępcy lub 
~SPółpracujących do czynó\v., które wykracza
Ją Przechv prawn Jub obyczajom~ 8. jeżeli takie 
cb~Yny popełnił z członkiem rodziny przedsię-
lo I , I r~y u b iego za tępcy; 9. z pow{)du niezda-

~OŚCI do pracy lub ostraszającej choroby. Po
Ody 1-8 nie uchodzą jakó powody wydalenta 

:eo-sfu~by ,-jeśli są przedsiębiOrcy dłużej niż od 
Y"'odma znane. 
. Robotnik może . porzucić s\vę zajęcie ,nie 

~rzestrzegając tenninu wypowiedzenia: L sko
. 
0 dQ dalszej pracy staje się niezdoln:ym; 2. sko-

ro jego samego albo ~ztonkó\\ jc~o rodziny 
przedsiębiorca lub jego 7ast<;jh.a mocno obrazj 
lub znie\\ aży; 3. jeśli przedsiębiorca. je~o za
stępca lub lZkHlek rodziny tyt.:hże stara ·it.; na
k1onić Jub \\ rzecz. samej nakloni rooornika do 
czynów, lnóre \\yhracu.ht przeci\\ pra\\ u i do
brym obyczajom lub też po-pdnili z cz1on1oem 
rod'ziny robotnika tego rodzaju czyny; 4 . .ic ·że!i 
przedsiębiorca nie \\')"placa . zarobku w wn{J\\· io
ny sposób, nic stara się o dostateczne z<lh;cie 
przy placy od sztf1ki lub robotnika wyzJ skuje; 
5. jęśli życic lub zdrc1\\ ic robotnika \\ ysta\\ ione 
jest na niebezpicczdJSt\\ o, któreg-o przj rOZ!){)
częciu za!ęcia nie można bylo si~ dopatrze~. Po
wód ad 2. upada, jeśli Jest robotniku\\ i dłużej 
niż tydzici'l znany. Przy dłuższem aniżeli 14-
dnio\\ cm \\ YPO\\·iedzc.niu lllożc każda struua 
także z innych ., "ażnych po\\ odó\\ ·• ż<1dal: roz. 
wiązania kontrakrtl bez poprzednil'~O \\ 3 JJ(J\\ ic:
dzenia. 

Rady i wskazówki. 
Sąd rzesz~' "rdal \\'yrok, wedle któreg-o 

strejkującym nie wolno sta\\ al: ua posterunkach, 
jeżc l i przez to zakłócają. spokój pnbliczn:r. Taki 
\\ypadek zaszedi nicdawno w Berlinie. Strci- 1 

kujący pousta\v iaJi siG na nlicy i na ''e Z\\ ani e 
policyanta nie rozeszli siG. Sqd ziemia!'Jski u
wolnił ich, a prokurator od\\ ołat si~ do S<ldll 
rzeszy. Tenże przekazał spra\\ <; t<.; sqdowi zic
miat\skiemu z tcm nadmienieniem. że chociati. nic 
zakłócali spokoju publicznego, powinni byli na 
wezwanie policyanta siG rozejść. 

Wywieszony w praco\\ ni l11b ''· fabr:vcc re:-· 
gulamin porządko\\ y pracy zupe lnic pnl\\ nic o-. 
bowięzuje zatrudnionych tam robotnikó\\. cho
ciaż pra~vo prDce<.Icruv, e nakazuje, '"ręcz c me 
regulamimT każdemu robotniko\\ i. Tak roz
strzygnął berli(Jski s::td procederO\\ y. .leżeli ro
botnik nie ot.rzyma egzemplarza reg1llaminu, ka
ra porządkowa spada tylko na pracoda \\ 'cę, nil: 
obowięzuje zaś w niczem robotnika do szukania ' 
pretencyi, choćby przyrzeczonych, na drodze 
sądO\\· ei, ponieważ wywieszony na ścianie re-. 
gulamin dla \\ szystkich .iest miar da.inyiil. 

Rozmaitości. 
Straszny strejk. :)traszne byly zaJScJa. ja

kie się odgrywały podczas strejku \\ 1 oiudnio
wej f-(osyi. 250 000 robotni!.; ó\\· pDrzucilo pracę 
i dzielnie się zorganizo\\ ali. Ceny środkó\\ · 
spożywczych podskoczyły do nicby\\ alej \\Y·

sokości. 
Streikierzy za-:ho\\ a li się nader spokoJnie, 

ale za to \VOisko rosyjskie dopuszczało się .iaK 
zwykle w takich razach strasznych g\\ aftó\\. 
Zebranych ,,, kiJl.m miejscach strejkierów, spo
kojnie obraduiclCYch, otoczyły oddzia~y koza
ków 1 za którymi s taty dwie linie piechoty z na
łożon)111i bagnetmi. Otoczono '" ten sposób 
okoto 2000 strejkierów. na których wpadla jak 
szarańcza kozaczyzna i rozpoczęta szatański 
taniec. Biro \\ Ie\\ o i \\ prawo: konie trato\\ a
lo nie" innych, krew lala się strumieniami. 40U 
strejkierów zostało ranionych a 12 zabitych. 

Telegramy dodaiq dalcL że na jednym z 
dworców kolejo\\·ych chciała żandarmerya i po
licya zrzucić z siebie mundury i złączyć siG ze 

·strejki erami. Pożary powstają \\ różnych miej-· 
scach. \V samem Baku spallło się .?0 milionów 
g-alonów nafty a ogótem w 24 większych mia
srach \\ yrządzity pożary w miesiącu lipcu szko
dv na 60-70 milionów rubli. \\ wielkiej czę- ' 
ś~i ogień został po.di · żony. Sto .. unki w tej czę
ści R.osyi są \\'progt okropne - niezno:ne. 

Pewna bogata sp-ó!ka ptaci majtkom mie- · 
sięcznej pensyi .?5 m. i ctia tego strejkujący ma- : 
rynarze cieszą się przychylnością mie~zkańc{>w. 
Strejk można u\\·ażać za skończony. S~rejher.zy 
n'ie uzyskali \\ szystkiego. co chcieli, ale przy- : 
znano im pewne ulgi. Gubernator zasądzil prze
szlo 70 osób za zaklócenit> ~pokoju kc:tŹda nu · 
trzy miesiące ~' ięzienia. Pomiedzy uwięz i ony ... i 
mi są żydzi, i przybysze nieznani. .. · 

Robotnicy, rzemieślnicy, handlarze i inni, 

Q o 
. , Obolino _Głom górników i hutni-
i ów .. .. h nowfić nie możlla. Kw go 
i chce o rzymywać. nif'ch :;oLie ;,::tpi-

• • e n& pocztie ::\Vinru-n Pol ki< go" • 
c- o 

którzy ~'-ł Z' b z piecztui na . tarość i słabość, 
czr lepi· . ami znac.:zki (marki), czy też za nich 
leph1 praetJdawcy. mug<i z zabezpieczenia ko-

··rzystać takżt w razie choroby . 
J tżdi pracuda \';~a lepi znaczki. wtenćzas 

zabezpie<.:zony w razie elloroby z~łosi się do 
kas) chorych. aby go \\'yleczono. 

Samodzielni rztmieśluic~'. handlarze i inni, 
którzy nie należ~t do kasy chorych, mogq rÓ<\\"
IIicż taki \\l1tC1 tk stawić w razie choroby diuż
szej i nic bezpit:ct..JJei. jeżeli ta choroba może 
~PO\\ od{!\", al: przt.d\\ czesne in\\ a!idztwo. 

Z te~o '' idać. że dobrze jest lepić znaczki 
na\\ tl \\ rilzie samodzielności. 

J~zcmic~lnik 1 kupie~.:, handlarz Z\\ ykle nie 
należy do kas) c !Jor~ ~.:h. Otóż zabezpieczenie 
11a stabn~ć może mu po czc;ści zasr<tpić kast.; cho
rych. Ci. którzy dobrO\\ olnie się zabczpieczół, 
przede\\ szystkkm mniejsi rzemieśluicy i kupe,y 
z dochodem 2 3000 martk, mog<4 sobie klas~, 
\\' jaki d che<.\ być zabezpieczeni, sann '' ybra0. 
Przy· dobro\\ oluem zabezpieczeniu trzeba w 
pic n\ szych U\\ uch latach razem przynajlllnid 
40 znaczkó\\ \\lepić, a jeżeli ktoś j11ż był za
bezpieczonym, 11. p. jako czeladnik, robotnik, to 
prz)· dalszcm zabezpieczeniu przynajmniej 10 
znaczk(l\\ rocznic. Ponic\\ aż najniż zy znaczc.k 
14 fcnygt'J\\ kosztu.k. \\ ięc ma ubezpieczony za 
140 lub 2~ ·o ien. rocznie pra\\ o żądać, aby za
bezpilczen.ic przyjęło leczenie na \\ łasny koszt. 
DobrO\\ oh1ic zabezpieczc·JJi zostamt umieszczeni · 
ta.k samo jak przymusu\\ o zabczpic~zeni w do
mach chorych, o rodzilla otrzymuje CZ\\ artą 
część zarobki! nueJSCO\\ ego. Pobiera chory 
rentę in\\ aJidzką, to może ona zostać odliczoml 
od \\sparcia, które rodzina otrzymuje. 

.. Njcchaj. przeto nik t nie zaniedbuje zabezpie
czenia na słabość i starość. l Jaje ono relltę, a 
\\ razie choroby leczenie. 

Zabrze. Minister polecił większym gminom, 
aby urZ<ldziły biura stręczenia pracy, któreby 
robotnikom bez pracy \\skazy\\ ały, gdzie po
trzeba robotnikó\\. Sołtys tutejszy jest tego 
zdania, że biuro ,.Ostmarkenvereinn" \\ ystar
czy, gmina więL: nie potrzebuje zakładać no w e
go biura. Tego samego zdania było i cale za
stępstwo gminy, jak donosi ,.Zabrzer Anzeiger'·. 

Dzi\\ ić się należy nad taką uchwalą. Lu
<.lność pobka patrzy z \.\ strętem na .. o~tmarkeu
verein" i jego biuro stręczenia pracy, tem wię
cej, że pracodawcy da\\ ają na utrzymanie biura 
pieniądze. Gmina sldada się po większej części 
z polskich obywateli. Dla tego nie powinno biu
ro stręczenia pracy znajdo\\ ać się '' ręku tych, 
kt<'>rzy S<-l wrogo usposobieni dla ruchu ludowe
go. Biuro .stn.;czcnia prac} po\\ ·iuno być \\ rę
ku gminy, a do zarządu (dozoru) powinni nale
ź.cć tak robotnicy, ja\\ pracoda \\ cy. \~tedy bę
dzie ró\\ noupra \\ nienie. 

Taką spra\\ ę należy omówić \\ sejmie i \V 

parlamencie. 
CztonkO\\ ic IX>\\ iatowcj kasy chorych po

winni . ię '' ięcei zajmować tą sprawą. Rendam 
kasy chorych bÓ\\'iem za,,·iaduJe biurem "Ost
markenvereinu'". .lakiem pra\\ em może kasa 
chorych pozwDlić na to, żeby jej rendam obok 
u rzędo\\ e! pracy za łat\\ iat sprawy .,Ostmerken
vereinu", politycznej partyi antypolskiej, \\. biu
rze, na które płacą p-olscy mbotnicy? 

I<obotnicy, jako czlonkowie powiatowej ka
Y chorych, pow"inni przeciw temu zaprotesto

" ać na walnem zgromadzeniu i postarać się o 
wyb · r inneg-o zarządu. 

Pracoda\\ cy i " '" ladze dZh\ i<l się, że lu
dno~:: v>'$ka .je t ~.;'Oraz gorzej dla nich usposo
biom1. Otóż -spra\\ y biiua .. Ostmarkenvcrcinu··, 
kasy l:horych i uchwala gminy ą jedną z bar
dzo licznych przyczyn tej niechęci. Lepiej ni
gdy nie Qt:dzie, ·koro ię takie rzeczy będą zda
rza?:r. ale b~dzie oraz gorzej, 

NobGtnicy powinni ię także tarać o \\ -y
bór tęgich za.Aępców gminy. Dla czego to nikt 
z ·katolickich ' Żastępcó \' nie zaprote~ to wal prze
ci \.'··. biuru ' ' ~~ Osfmarkenvereinu··? f(obotnicy! 

· 1 ~~~ · wybiefaiCie · ty'ch, którzy was nie hrońią~ ! 
Wybierajcie niezależnych tęg ich zastGPCÓ\V, 



Usta · J 
Zjednoczenia za\-vodowego polskiego 

"- Bo c buna. 

~ l. Pod nazwą "Zjednoczenie zawodowe 
polskie" za\vic.1zato się towa rzy~ z nie gr)rni
ków i hutników, którego siedzibą jes t miasto 
Bochum. 

"Zjednoczenie" moż~ się podzielić na od
działy zawodowe. 

§ 2. Zadaniem "Zjednoczenia ' · jest moralne 
i materyalne podniesienie członków, zapewnie
nie im dostatecznego i stalego zarobku. jakoteż 
należącego poważania i stanowiska \V społe
czeństwie. 

§ 3. Aby dojść do PO\\ yższego celu ,.Zje
dnoczenie" może posługiwać s ię \vszelkimi 
środkami, dozwolonymi rrzez naukę chrześci
afJską a nie zabronior.ymi przez praw o. 

W szczególności ma .,Zjednoczenie" 
a) wstawiać się za członkami wobes praco

dawców, wladz i ciał parlamentarnych; 
b) urządzać zebrania publiczne, celem omó

wienia spraw i potrzeb poszczególnych grup 
czlonków, jakoteż pouczenia ich o ustawach, do
tyczących ubezpieczenia i ochrony robotników; 

c) wydawać i rozpowszechniać pisma ulot
ne i broszury, pouczające o sprawach robotni
czych wogółe a o spra,Yach ,,Zjedno zen1a" w 
szczególności; 

d) tworzyć fundusze pośmie rtne i samopo
mocy na wypadek długiej choroby łub braku 
pracy; 

e) utrzymywać biuro pomocy prawnej dla 
spraw robotniczych i wskazywania pracy. 

Z urządzeń "Zjednoczenia" może tylko ten 
korzystać, który nie zalega ze składkami za 
miesiąc biegły. 

§ 4. Spory religijne i polityczne oraz 
wszelkie agitacye w duchu socyalno-demokra
tycznym są bezwarunkowo wykluczone. 

§ 5. Członkami .,Zjednoczenia·· mogą zo
stać wszyscy górnicy, hutnicy i inni pracowni
cy, zatrudnieni w wielkim przemyśle, którzy 
przez zarząd przyjęci zosmną. 

§ 6. Każdy członek obo\viązany zlozyć 
.iednorazowo przy wpisie 25 fen. a następnie z 
voczątkiem każdego miesiąca 10 fen. na wspól
ne potrzeby członków. 20 fen . na fundusz po
:śmiertny i 20 fen. na fundusz samopomocy w 
razie dłuższej choroby i braku lub stałej niezdol-
ności do pracy. Wolno j ednakże składać do 

'funduszu pogrzebo\vego i samopomocy więk
:sze sumy. 

§ 7 fundusz pośmiertny pozostaje wiasno
!ścią składającego, chociażb-y ze "Zjednocze
'tda" wystąpił i zostanie na żądanie cała suma 
wyplacona składającemu lub jego spad-kobier
com w myśl przepisów ~§ 9 i 10. 

§ 8. Fundusz samopomocy pozos,taieł wła
snością członka, dopóki należy do "Zjednocze
nia" i zostanie mu na żądanic wypłacony, jeżeli 

a) utraci pracę lub z przyczyn od niego nie
zależnych nie będzie mógl praco\vać, 

b) jeżeli dłużej, niż dwa tygodnie będzie 
chory a nie będzie pobierał za pomogi z kąsy, 
chorych, 

c) jeżeli nabędzie własność nieruchomą, lub 
z obczyzny na stałe wróci w strony rodzinne. 

d) jeżeli zarząd uzna, iż znajduje się \V \\Y
jątkowo trudnem położeniu, 

§ 9. W razie śmierci członka ' ·ypłaca się 
całą sumę, którą złożył na fundusz pośmiertny 
i samopomocy jego żonie. dzieciom, rodzicom 
lub innym krewnym, którzy zajmą się pogrze
bem zmarłego. Gdyby nikt z rodziny nie chciał 
lub nie mógł zająć się pogrzebem, wyznacza 
zarząd inną osobę, aby się postarała o przyzwo
ity pogrzeb. Na koszta pogrzebu czerpie zarząd 
z tego, co zmarły zlożyl na fundusz pośmiertny 
i samopomocy. Co pozostanie, wypłaci zarząd 
spadkobiercom zmarłego, jeżeli się zgłoszą w 
. przeciągu trzech miesięcy od dnia śmierci. 

§ 10. jeżeli umrze żona członka, lub byłe
go członka, może on żądać wypłaty połowy fun
duszu pośmiertnego. 

§ 11. Zarząd może Zd przyzwoleniem Ra
dy nadzorczej udzielać zapomóg z funduszów 
własnych "Zjednoczenia" ale nie wolno mu pod 
zadnym warunkiem naruszyć funduszy, które 
są własnością osobistą członków, lecz powin~en 
je umieścić w dobrym banku lub w kasie o
szczędności. Procenta wpływają do kasy "Zje
dnoczenia". 

§ 12. Na czele • "Zjednoczenia" stoją ,.Za
rząd" i "Rada Nadzorcza". 

§ 1.3. ,.Zarząd'· składa się z prezesa, I i Ił 
zastępcy. skarbnika i sekretarza. 

Prawa i obo\dązki po zczególnych człon
ków zarządu określi osobny regulamin. 

§ 14. "Zarząd" urzęduje przez rok, który 
zwykłe kotkzy się z rokiem kalendarzo\vym. 
Ustępując, powinien zarząd zdać sprawę ze 
S\vych czynności i złożyć dokładne rachunki, 
aby otrzymać pokwitowame. 

§ 15. "Rada Nadzorcza" składa się 7 30 do 
60 członków zwyczajnych, którzy urzędują 
przez dwa lata. Co rok wybiera się 15 do 30 
czlonków. 

S 16. Osoby, które ,.Zjednoczeniu" ważne · 
oddaly ustugi, może Rada nadzorcza większo
ścią A głosów do swego grona jako członków 
honorowych przyjąć, jeżeli \\' myśl § 5 ustaw 
nie mogą być członkami ,.Zjednoczenia''. 

Co rok wolno mianować naj\vyżej trzech 
członkó,\· honorowych Rady nadzorczej. 

Czfonkowie honorowi mają na zebraniach 
Rady nadzorczej i na \Valnych zgromadzeniach 
głos doradczy. 

Urząd ich jest dożywotny, o ile nie popadną 
w konkurs, nie utracą honorowych praw oby
watelskich lub za szkodliwą dla .. Zjednvczenia" 
działalność nie zostaną przez Radę nadzorczą 
większością 4

/ ;; glosów zlożeni z urzędu. 
§ 17. Rada nadzorcza rozstrzyga w naj

wyższej instancyi o wszystkich spornych spra
wach ,.Zjednoczenia", \\ ybiera i usuwa człon· 
ków .,zarządu", wyklucza członków \viększo. 
ścią 73 głosów, uchwala regulamin. określający 
prawa i obowiązki Zarządu, przyjmnie lub od
rzuca sprawozdanie Zarządu i udziela lub od
ma\via mu pokwitowania. 

§ 18. Rada nadzorcza wybiera sobie prze
wodniczącego, jego zastępcę, pisarza, jego za
stępcę i trzech radnych, którzy tworzą "Wy
dział Rady nadzorczej", powołany do wykony
'\.Vania stalego nadzoru nad działalnością Za
rządu. 

§ 19. Zwołuje Radę nadzorczą i przewo
dniczy jej przewodniczący lub jego zastępca. U
chwały, o ile ustawy inaczej nie przepisują, za
padają prostą większością gfo?6w. 

Ucbwaly są prawomocne, jeżeli zapadły w 
obecności przynajmniej Y.3 członków. 

Jeżeli zebranie nie moglo odbyć się z po
wodu braku kompletu, to następne, które może 
się odbyć najrychlej za 48 godzin, ma prawo u
chwalać bez względu na liczbę obecnych. 

§ 20. Zebrania pełnej Rady nadzorczej od
bywają się przynajmniej raz na. kwartal. Należy 
się zwołać je i częściej na żądanie Zarządu, 
większości \Vydzialu lub Y3 członków Rady. 

§ 21. Porządek obrad należy podać do 
wiadomości członków I~ady przynajmniej ty
dziefl naprzód. 

§ 22. Zaproszenia należy się wszy~tkim 
członkom Rady rozesłać pocztą pod adresami, 
które w biurze Zarządu złożyć powinni. 

Zaproszenia winny . być wys.fane przynaj
mniej tydziet1 naprzód, o ile nie chodzi ::> zebra
nie "". myśl § 19 ustępu 3. 

§ 23. Walne zgromadzenia odbywają się 
co rok. 

§ 24. Zwołuje walne zgromadzenia i prze
wodniczy im przewodniczący Rady nadzorczej 
lub jego zastępca. Uchwaty zapadają większo-
ścią głosów obecnych. . 

Mogą w nich uczestniczyć z głosem roz
strzygającym wszyscy członkowie, którzy się 

wylegitymują pełnomocnictwem dziesięciu 

członków. 
Inni członko\vic mogą, o ile miejsca starczy, 

być obecni na \Valnych zebraniach i przema
wać ale samodzielnych \Vniosków czynić ani 
glosować nic mają prawa. 

Każdy członek tak \vylegitymowany ma 
jeden glos. 

§ 25. Walne zgromadzenie wybiera co rok 
kartkami 15 do 30 członków Rady nadzorczej, 
przyjmuje lub odrzuca sprawozdanie Rady nad
zorczej, przyjmuje lub odrzuca proponowane 
przez Radę nadzorczą zmiany ustaw, przyjmu
je lub odrzuca proponowane przez Radę nad
zorczą wykluczenie zwyczajnych jej członków. 

§ 26. Walne zgromadzenie należy przynaj
mniej tydzień naprzód ogłosić w organie "Zje
dnoczenia" wraz z porządkiem dziennym. 

§ 27. Organem "Zjednoczenia.. ma być 
,~Wiarus Polski" w Bochum. vVolno. przecież 
także w innych pismach zamieszczać ogłoszenia 
dotyczące ,.Zjednoczenia". 

§ 28. Zmiana ustaw może nastąpić tylko na 
wniosek ~ członków Rady nadzorczej za zgodą 
j4 glosów na wałnem zgromadzeniu. 

§ 29. W razie rozwiązania "Zjednoczenia'4 
. rozporządzają majątkiem jego os-oby, które 

wchodzity w skład ostat11iej Rady nadzorczej 
ale powinny je przeznaczyć na zakład u:?.yteczllil 
ści publicznej, z którego członkowie lub ich ro. 
dziny korzystać mogą 

Przeczytano i przyjęto dnia 9 Hst.opatJa tl 
1902 r. na zebraniu w Bochum. 
Stefan J~eje r, prze,vodnicz<.J,cy ze brama. Jan 
\tVilkowski z Schonneheck, zastępca przewodni. ~ 
czącego. li. Sibilski z Bochum. sekretarz zebra. · 
nia. Piotr Sobkowski z Katernberg, ławnik. Ja~ b: 
kób lVlaik z Baukau, ławnik. \Vałenty Grześko~ hl1 

wiak z Recklinghausen-Bruch, ławnik. ,z1 

Rozmaitości. 
jubil-eusz znaczków pocztowych. Dnia 8 

sierpnia upłynęło lat 250 od wprowadzenia fran. ia 
katury rządowej na pocztach. 'vV r. 1653 król 
Lud\vik XIV powierzył \Y Paryżu Balayerowi, 
który pierwszy wpadł na myśl zastąpienia pry. 
watnych posłatlCÓ\V rządowymi za opłatą. Zna. ·l 

czki pocztowe sprzedawano \Vtedy po cenie je. 
dnego .. sous". Znaczki te nosiły napis: "Post, _g 

paye le ... jour demois de ... l'an 1653··. Przez 
wpro\vadzenie· daty szczegółowej traci swoją 
wartość 1 tak jak dziś przez stempel.. 

Paryżanom nie bardzo podobala się ta in. 
nowacya; wynalazek, który obecnie wydaje si~ 
nam tak nieodzownym, nie przy_i<:ll się zupełnie. 

UpJynęio więcej niż sto lat, zanim pomysl o 
Balayera został po raz drugi wpro\vadzony w 
życie. Stalo się to w królestwie Sardynii, gdzie ci 
pryWatne przedsiębiorstwo otrzyma~o prawo ;t: 
przesyłania listów i przesyłek pieniężnych za 1 

opla tą. 
Rząd Sardynii w celu zabezpieczenia wy. r: 

sylki przed możliwerni wypadkami, brał na sie
bie odpowiedzialność dor czenia listów i pakie
tów pieniężnych, przez zapisywanie za kwitami ac 
wysylanych sum. Listy przesyłano za pomocą 
kopert frankowanych, na których byla v\·ypisa
na suma pic.niGcizy, zamieszczonych '" ewnątrz. 
Na stemplach zabezpieczających od użycia ko· rz; 

perty po raz drugi, był rysunek Amora, dmące- :L· 

go w tak znaną później trąbkę pocztową. 
Ale i ta droga próba urządzenia poczty na lt 

szerszą skalę, nie znalazła po\vodzenia u publi· ~ 
czności i tak dalece zapom11iano o pomyśle Ba· 
layera. że gdy w trzecim i czwartym dziesiątku 
lat zeszlego wieku, ruch pocztowy wzrósl gwał
townie i potrzeba refo·rrny porta pocztO\vego O· " 

kazała się koniecznością, wysilano się na roz
maitsze kombinacye., zanim zmartwychwstaŁ po- , 
my s t francuza z czasów Lud \Vika XI\'. 

'o Księgarz \V Dundee-Chalmers był wyna· 
lazcą dzisiejszych znaczków pocztovvych. W r. 
1873 poczta angielska wpro\vadziła ten wynala
zek do swojego pał1stwa. a za przykładem An· 
glii poszły wszystkie inne. Pokrywanie znacz
ków gumą jest również pomyslem Chalmersa. 

Dzisiaj przyzwyczailiśmy się tak do całej 
manipulacyi pocztowej, że eptata znaczków WY· 
daje się nam rzeczą zupelnie nuturalną. A je· 
dnak nie tak łatwo przyszło ludzkości w pa, ć na 
ten tak prosty i użyteczny wynalazek. 

Dla czego Papież zmieniia imię? Niegdyś 
kiedy Bóg chciał zawrzeć przyulierze z Abraha· , 
mem i postano\vić go ojcem wierzących. zacząf 
od zmiany jego imienia: ,,Imię twoje nie będzie , 
dalej zwane Abram. ale będzie zwane Abraham, 
(.,ojciec mnóstwa"), bom cię ojcem v.ielu naro· 
dów pnstanowit''. Podobnież Jezu Chrystus 
zmienił imię tego, kogo \Vybrał pomiędzy Apo
sto.fami na Ojca Ś\\ iętego i Głowę wszystkich 
wiernych, mówiąc mu: 

,,Tyś jest Symon syn Jana, ty będziesz 
zwan Chephas" (wyraz chaldejski, oznacza opo
kę, po laci.nie Petra). 

Papież wstępuje na katedrę Ś\c Piotra. sta· 
ie się następcą tego apostoła, któremu Je~us 
Chrystus zmienił imię, staje się on człowiektern 
wyższym nad wszystkich ludzi. staje się na· 
miestnikiem Chrystusov •. ·ym . 

Skoro więc przyjmuje ·wybór. zaraz przY~ 
biera inne imię. . . l 

Zwyczaj ten wszelako nie zawsze tstnt~,· 
Podług Pleury'ego, autora ,,tlistoryi Kościola ' 
Sergiusz IV, ko.ronowany na Papieża 1009 ~., '! 

pierwszy zmienił imię chrzestne Piotra, ~~~ 
chciał bowiem zasiadać na Stolicy ApostolskteJ 
pod imienie_m księcia Apostoł~w. . . . . do 

.In.ny htstoryk odoosi zrmanę tmiema az 884 Papteza Adryana III, który v.rybranY byl VI 

r., a poprzednio nosił imię Agapita. 
Od Papieża Benedykta IX (1003 r.) wszyscYl 

Papieże trzymali się już tego zwyczaju. · · 
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Wiarusy. •> 
powłeł.ć Wacława Małłe'trltt .... 

z~ 
r Cła~ ll•l:r · ro. 

Ki.e9Y oni tak ro~ma\\ ' i~li, karawana naraz 
ada 1e/a. więc. Chas s1ę obeJrzał, zaczął sapać, 

szcie nachylił się do. \Vabrama. 
Jan _ Co to m~oże być? - zapytaJ go niespo

rrie •. .--- Może kozacy? 
_ A może! - obojętnie odparl ataman. -

~Y i dziw~o by lo, gd~·by. nam ch?ć .raz nie 
ffiegli , drogt, bo przecie kiedy oboz h.: h tak 
zko, to1 i podjazdy być mltSZ<~. 
'__:·No, to i c.o? 
_ A cóż ma być? Przebijemy się l 
Chas poczerwieniał z oburzenia. 

8 __ To się przebijaj na zdrowie! - mruk11~1L 
n- iając konia. - A jam nie gtupi. Z tylu koza

ról , z przodu kozacy. jeszcze v\-Ieziem w taką 
111 ię, .. że co drzewo, to będzie ~oz ak! ~i e 
1pi-m, mó\dę! liarunowie, jeden z drugim, 
. tu po nas! 

Ale czarny liarun stanął na palca~h. wy
gnąi dtugą szyję, popatrzył i rzekł: 
· _ Nie ma nijakich kozaków. Kobiety usta-

_ Masz tobie! - gniewnie rzek! Chas. -
zezem tego nie widział, żeby dla d\vóch mar
~h dzierlatek tak się mozolić. Boże by to one 
lchne były przynajmniej, a białe, tDby tam ie
ae!... A to jakieś uwędzon~, kanciaste, aku-

w 1 jak te skały. W sporunUcie moje słowo: je
cze napytamy biedy przez te kwaśne jagódki! 
s!aly! A nam co do tego? My przeciw11ic 

za miejscu ustać nie możem. 
Kiebiety rzeczywiście catki"em z sit opadły, 

y~ ranity stopy o kamienie i taką śmiertelną czn
·e~ niemoc, że nawet myśl o Nachodce i Olgc
e~ ·em przestała już je przerażać. Po prostu 

ad!yby tu i czeka.ly obojętnie, aż przylecą te 
wa czarne kruki, wbiją w nie ostre szpony i 
niosą, jak swoje. A jednak szły, biedachva, 

z. ając mglę przed oczami, chwiejąc się, jak 
0• rzciny, i spieczonemi ustami ch ,, · ytając po\\rie
e- :ze do falujących piersi. 

- Ot. zara·z upadnę i zamrę. - myślała 
a :llllka. - Wtedy dziej się wola Boża! Ale iś(: 
i- ~eba ... trzeba .... trzeba ... 

I w duchu wciąż powtarza/a ten wyraz, jak 
leprzytomna, bo w jej skalatanej gtowie zaczę
Y myśli calkiem się mącić. Lzy kręcity się w 

• :zach. 
Lecz prędzej, niż pojąć mogla co to się sta

, podchwycił ją pan Wladyslaw, jak piórko. 
z nią na ramieniu poszedł jeszcze raźniej. I 
obrze zrobil! 

Rotmistrz uderzył się ręką po czole, potem 
. kuczy l do Tyry f - taki śmiałek! - Ddrazu w 
• ói ją 0bic1l. Lecz ona mu się wyrwa la. 

·- Nie poz\\:alam! - rzekła zadyszanym 
·losem. 

-- A ja o poz\\·olenie nie pytam! - Ddrzekł. 
I choć się wzbraniała, choć prychata na nie

• · iak 'kotka. nic nie z·ważal, jeno podniósł ją 
a Posadzit na ręce. 

1

- A co? - spytał , z zadow'Dłeniem. -
ra·wda, że dobrze? 

Ale. or~a patrzyla nal'1 chmurnie, odpychając 
0 od Siebie rękami. 

- Nic to! - pomyślaŁ. - .Oswoi się, a to 
run t! 

I okrutnie mu się chciało powiedzieć jej, 
s e nie może inaczej być, tylko- tak, że ona dla 

tegD, a on dla niej, i że muszą razem żyć i tu
tn tatarcz.cltków wyhodo\-vać \V BakJamiszkach. 
Ie się w język ukąsił. 

. -To nie ucieknie! - rzekł \\"duchu. - Już 
• ~\l' tem! 

A tymczasem odetchnąszy Anulka mówila 
~ Pana W ładystawa: . 

s - Pamiętasz w Biaforzeczu ?... Tak mm~ 
~rzen?siłeś przez rowy i strumyki?... Ale te
·az me to... Ciężko ci. 

- Ani trochę! Takbym szedł całe życie. 
t - Ue-to śmiechu wtedy bywalo! - ~ią~-

1 ·Ję a Anuika - Swawoliliśmy puste dzieciaki! 
lt ' akie t · ' 
J· O· \vszystko dawne, inne, jak sen ... 
' · - Oj, nie iak sen Anulko! Ten dawnem ' !Ylern · · ' ~ . h • 
., w ' Jak oto korona tego, sw1erku. co ~ ~c 
e -J::ko odrosła od ziemi, przecie jej sokami się 
~j we 1. .Razem z koiicem naszej wojn~ stan~to 

Prz tnllle życię, urwało się, jak n ozem. clął: 
0 ~ts%S~ła ostatnia niewola, ciąg ta męka c1a!a. 1 
4 tkną Y, lecz to byl inny świat, który ta~tt~o me 

Pra.~d:w P~.rnięci. Ale pierwszy ~ie~. boi na
Vl Obok ę Wielki poczułem, gdym c1eb1e obaczył 

Olgerodego. 

-A muie \vt d. j,k bylo ... Z Y "i -
dzia~ !... Cóż mi a tam robi·?!... 

- Chciałem zaraz ud ka ....... 
·- \VidziS:l !... Et. nk.dobry j .::r ·•· !... 
- Ale teraz, Anulko. już ' żad n Oln' ·r de 

nam nie zamąci. 
-O, żaden! ... nigdy·!... . 
- Moja ty perelko! Powiedz-że mnt ·i-

cł1utko: kochasz? 
Anulka. przymknw"'·szy oczy, milczała. 
-Nie powie z'! 
Zarumieniła się Anulka, jak jutrzt:nka '"li-

czna, i spojrzara mu '"" o ·zy. 
- Przecie \\iesz, - szepnGI~ 

_ \\'iem, wi~m, moje ty ·zczQś~ic! ~uoja ty 
gwiazdo kochana!... Nic co by lo '' Btał~rzc
czn. ale późniejsze jest \\ taśnie snem. Gd~te 'te 
cierpienia, gdzie te rozpa~";Ze? Ani '·ładu h .. h .... 
Mói Boże! vVszystko ~ mi zwrócił. \\'SZY ·tko 
nagrodził i jeszcze \\ ięcej date_ś!:·· Tak. po, :tra
sznei burzy okręt z podartcrn1 zaglarm. 1:c z la
man)'m sterem wpły\\ a do cichej o tot. . a 
zielonym brze~u widz<{ znękani żeglar~c. znaJ~
mvch krewnych, nśmiechaj[lcych ratlos m~. \\ ~-

. ' · · I · .. kt 113. ciągajqcych ręce na po\\ 1tamc... J~tz n~ · 
okręcie nie pamięta przebytych trudo\\, m~p.a
czy, cierpier1, w. z:rscy rozpromie11ieni . uadzteJ~1. 
pewno' ciq. · zczęścia. Tak oto i z nann. pra\\ da 
Anulko? 

_ Ufajmy \\' Bogu. . . . 
Któż nie wygląda k01ka prze~iwn?; ' CI ,1 ,t~: 

go życzenia nie bierze za rzeczy'; l~tosc, \\ ted.v. 
zwłaszcza, gdy nśmiech szczęsc1.a . r?z_bu~z: 
wszystkie nadzieje! Jednak szczęsc1e JCS~ pk 
zalotnica: przyrzecze(! nigdy nie dotrzymuJe \\ 
całości, a często uśmiechem \Vabnym i>okn·,\ a 
zdradę. ·1 

W trop za nimi s'l.edl Olgerodc z \\ rz cm 
Nachodką. c ·t 

Las napełnił· się głuchym szmerem. . lqg e 
słychać byto niby jakieś s~ept!' · r:oz~uw~nlc_ ~<:~~ 
łęzi, przebieganie; czasami co~ . btzękto, cz~san:. 
ro~legt się trzask suchej gałęZI I pot:m .na ...:h." 1-

lę robiło się cicho. Tak \\ gqszczu Id7.lt; nag;an-

ka. A jak przed nią uchodz;.~ b~ stronogie jelenie, 
zatrzymując się z rzadka, aby pod~liósl. zy g:~c:
\NY wysoko, w rozdęte chrapy.'' ct.ągac po~ 1~
trza. tak karawana. posu\\ a ta SI~ Cld~~· ,o tl(;·~
nie i wyszła nareszcie na gr~biet .~o.t).' , I_ u 
wszyscy razem się zatrzy~nalt. NI.z:J t osn~c~ 
las leżał pDd ich nogami, n.te ~a~tan.JaJą.~ ~ol_Hn, 
z której w taśnie wy zli; \ndzlełl \v Jęc j'-1, J~k na 
dtoni, z wązką smugq wody i z kozaka1:11 J~ad 
nią. Ale i ci kozacy zaraz ic~t spost~zegll~· . \Vt~~c 
między nimi ruch się uczym ' \\ yctąKa l ~ęct:, 

widocznie się naradzali, potem cala .ku.pa. ~..::"a
lem pomknęta \\~ bok. aby g.ór~ okrązyc. !, \\.la~ 
śnie tak sunę-ta się po ziem: ct~mną plam,i. Jak 
nikty cień chmury, PGdzoneJ "tchrem. . 

A tymczasem ''" lesie szmer się Z\\ 1ęk zy !, 
przybli7:yl, zmienił się w lomot. . . 

Obie kobiety pobladły ze \\ ~ru z r. Ja, 
\\·strząsały się nerW0\\'0; Cha kręctt ~I OW<l. 
wydymał ttuste \Vargi i pO\\ tarzał' z!am:.uJym 
głosem: . 
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Będzie samotrzask, będzte! ..... m~ mo\ ' 1-

łem? Niech-że to piorun~' .zatr~asną! T r 

Oczy wszystkich Z\l.Toctły stę na pana\\ ~<-l-
dystawa, który rzek t spokojnie: , . , 

_ Rozkie!znać konie! Popusc tc im rze-
mienie! . , 

1 zdjąwszy sz-tyk, ocierał cwlo. tektorz): 
. ze li nail ze zdziwieniem: w ocz~ch Anul~! 

SPOJr . t • • , , '"" 1·.., r1 ·" bl-y-snGtO przcrażelllC, a e opansz} ~·. ·~ ... . ' , .• 
· \1nadysław·a zaraz się uspokoiła: Tyrz..! pana IY1 • • b ·l . 

byto .iuż wszystko je.dn'?· bo st!·a. zme ~r ~. ~rz.)-
bita, rozżalona na stebte, na swtat cal}. :e ;>?
cy mężczyzna nióst ją na rękach. ~le. \\ta ~~e 
, . mężczyzna był dla tego rozprom1emony, Jak 
O\\ 0 szczęście, i tak mówit do Wabrama: sam . ,, . 

_ A co stary? Sliczna pozycya. a oz-
na by tu wyt;zymać szturm całej dywizyi. 

_ Czemu nie! -- od part ataman. - \ Y-

trzymarny, jeśli będzie ~rozkaz. . · .. 
Ale Uusta twarz Chasa. ktory t~ us~~ za!, 

d zu krwią się nala1a~ parsknąt gm~wme, po
o ra , • . · -1e ·~ ·- zy? tern zaczął się macac: sm, czy na Ja.\\ . ~~J • ·, 

_ Nie pory\\"ai się kotku na medzwtedzta. 
_mruknął. .. 
' Spojrzał na łiarunów, ale oru . Jak w t ~z_ę 
patrzyli na pana \Vladbysla\\-~. \nęc odwroctl 
. spluną! i rzek t z o urze.mem : Się, 

Cymbały! . . 
Lecz. ~n Władysław nie n:yślat czekac Ol-

rodp.O'o jeno chcial, aby kome wytchnęły, bo 
ge "'b ' • d · • · tak' o-z doświadczenia wte. zxa., ze po tern gram 

I~niu i "a górę. one nie p0i ą o hoczo w dól 
a w la ~nie teraz prawie ~ troma -...ieżka ~ P dala 
z ".rzbLtu \\ gtęboki '·ą \·óz, o .. i niony drzewa
mi. 

Po 'h \'ili tedy dal znak - i karawana ru-
zyla. Lecz teraz droga by ta je ·z ze tntdnid

:za, niż przedtem. Na ślizkich ~łazach, pokry
[ych mchem wilgotnym, konie p tykały ' ię i 
pada~y nieraz tak ~iężkD, że ~ ię dtugo podnie' ~ 
nie mogły. Cza em trzeba było kłaść ·ię na 
ziemi i pełznąć. ci4gi1qĆ za ·obą. konie. które 
opierały ię, przysiadaly na tylnych rw~a ·h i z 
przerażeniem v o~. zac h patrzyły \\' p rzepa··. 
Cza ·e m znowu zatrzymywali się nad urwi
~'kiern, które czyniły ogromne głazy, wyra~ taj4-
~.:e z góry jak długie garby, jak tarasy, jak ple
t\\'Y n· ryby; więc tu, zamiast w d(>ł, trzeba by
ło iś(: w poprzek góry, szukają~.: przejśda. 

Ie przyszły je zcze trudniejsze chwile. Ka
rawa!la była dopiero w połowie pochyłości, kie
dy na zczycie pokazały ię kozackie głowy 
baranich czapkach. \Vkrótcc potem okoJo o
\q:ch gló\\ \vykwitty białawe dymy, a jedno
cześnie kule świsnęJy nad karawan<t, która na
gle i~ zatrzymala. M im O\\ o lny okrzyl· wyr
\\ "ał ię z niejednej piersi. Wszyscy patrzyli na 
siebie. sznka.i~lC oczami, ażali nie ma rannych 
lub zabitych. Lecz u pokoił ich pan \Vłady
' ła\\. 

-- Nic to! -- rzek L Te kozackie puka\\'-
ki dalej nic bii<t. jak na dwieście krok ów, a tu 
je ·t \\ ięccj. J użd, kula dole ·i tu i przeleci, ale 
już bez sily, właśnie jak gdyby ręką rzucona. 
Vv c~ jeno kazdy konia pod pysk, aby sit; nic ża
chał i - marsz! 

Potem tylko stanqł tak. aby ~ nb<l osłaniał 
Anulkę, i poszli. 

To tak, mośt:i Olgerodc! - mruhtą!, 
spo,irza wszy "' górę. ~ trzelasz? Tegom ię 
nie podziC'\\ ał! 

Chas z raz strzygi oczami na kozaków, 
którzy podtrzymy\-vali ogiefl bez przerwy. Ku
le lataly jak brZGCZ~\Ce chrząszcze, ale już nie 
miały morderczego impetu, \\ ięc Cha jqł ra
mionami ruszać pogard li\\ ie i tak lllÓ\\ ił: 

- łia! capy jurliw~e! Strzelajcie, trzelaj
de, bo tyle waszej pociechy, że siG \\)kichacie 
od tego dym11.... A bliżej nie łaska, co? Nogi do 
ziemi przyrosty? l wierzę!... lJużo jest dzi
\VÓ\\ na Bożym Ś\\ iecie. jako naprzykład, 
z jaja robi się ptal\, a z gąsienicy motyl, ale ta
kiego dziwu, żeby kozak nic byt tchórzem, je
, zcze nie byto. Może zreszt<.l kto na od\\ aż n e
go trafil, ale nie ja. Boią siG mnie, capy" jak 
zarego wilka. Znają też oni Chasa! oj, z11ają! 

K.icdy kule na\\- et już nic dolatywały, Chas 
zacząt nucić: 

Kwitllą maki kraśne, kwitn~t kolo domu, 
Ozie\\ czyna nic dała serduszka. nikomu,. 
Doszto zooże plenne, doszły i jabłuszka, 
Dzit\\ ~zę mi nie \\ zbrania szcpta(: jej do u zka: 
Dopóki mnie z tobą mitość w jedno zmienia, 
1 ie zbraknie na świecie ludzkiego plemienia. 

Tu słowa nagle zamarly na liStach mężne
go agi z Irhanaju. l.::,tanął i przerażonemi ocza
mi pBJtrzyf przed siebie, \\ - dal, gdzie \\ zdłuż 
podnoża góry sadziła ku nim jazda, rwąc przed 
obą przestrzeli, ,iak strzała z tuku pu zczona. 

Byli to \\ ido~znic 0\\ i kozacy, którzy okrążyli 
górę. 

-- Zdechł pi e ! - \\ yszeptał Chas blademi 
u tarni. 

Położeuic \\ istocie stalo się nadz\vy~zaj 
groź ne, bo i kozacy, któr7y do t} ci. .:z as trze
lal i z • ~"óry, podnieśli sil,; z !Ht.eraźii\\ ym krzy
idem i zaczęli zsuwać się \.V dót, potrząsajc\C ka
rabinami, i biegli do "ć prędko, gdyż bez koni, 
które zostawili na górze . 

Zda\\ al o się, że kara w a na albo poddać ię 
mu i, albo zgmąć bohaterską śmierci<{, albowiem 
o Z\\ ycięstwie nawet marzyć nie można było. 
Czuli to w zyscy, że zbliża się jakiś straszny ko
niec. AnnJka, stanąw·szy obok pana Władysła
wa. nieulękłem okiem patrzyła na zbliżającą się 
ćmG kozacką: z dol n szedł OlgerDde. z góry 
Nachodka. obaj równie traszni. równie niena
\\ istni. więc ona w duchu przyrzekła sobie, że 
nie \\ ezmcl jej żywcem - i patrzy ta spokojnie, 
jeno t\Yarz jej trochę przybladła. a brwi się · cią
gnęły. Za to w Tyrze zaczęła grać kre\\ tatar
ska; ona nie m:\-"Ślała. jaki będzie koniec,• jeno 
czuła bit\\ ę, \\ ięc drgala w niej każda żytka, 
usta się rozwarły, r:ta policzkach "\\ ystąpiły wy
pieki, czarne oczy świeciły się jak karbunkuły~ 
Z boku spogł.ądat na nią rotmistrz i du za się W! 
nim rozpływała. 

(Ciąg- dalszy nastąpi}. .• J 



Polecam Rodakom z Herne i okoliC}' mój bogato Samodzielny 
'Zaopatrzony m·k 

skład t~warów krótkich i ' ~ahinteryinycb~ .- -=--'pomoc -
wielki wyb_ór h;~rm~nikó'f dużyc~:t j rnalych, skrzy}}ce ~ .lil . tżeźniCki 
we wielkim wyborze począwszy od 5 nu. ze smy-, - . . ' 
czkiem i droższe, klarnety, piszczalki i inne instru-' ·kMry pol-'ką _ktełba:;_ę w~-

, ''menta muzyczne .. f'aj_kj krótkie· j 9,ł~gie_, mucki,. ta-· rnbia~· pon~.f\, moze SH~ 
·.bakier·ki ··-to:g·owe i inne z olowiu, ')ta ·życz en! e mogą J1głos1ć do · • 

, by,ć zarnówiol1e z nazwiskiem, tabliczki mi· dri~! i por-; ·' · K~ · Landsebe1d, 
celanowe i .. inne, cygarniczki z . śpiany ~ors.ltiej, \ ·tzezalHia pędzona elektry
'(Merschamspitze) bursztynu, rogu, wisJ:ówek .i drz.e- , c.:tnością w Hana-.orn 
wa. Nowość za 10 fen., c:n:;arniczka z muzyką. \Viel- · · ('Rlild.) 

· ki wybór portmonetków z piei1icdzmi i próżite, noże' Porzfłdns. katolieką 
kieszonkowe,· brzytwy pod· -gwanincY,ą · dobr'ego· ga- ; d • 

' tunku, każdy może sobie do .S\\'Ojej brody. sto~owną ' z l e: w c% Y n ę 
· P,obiać, laski, parasole. -:-. \Viel.k.i. wybór kora,li . ·po- . z. dobr<.>j familii od l-go 
· cżą\vszy' ·od 25 ien. za spiurkę, koral_e prawdzi:we . pa.Zdziernika poszukuje do 
· · ókrągle 6 · szr'mrków począwszy ·od l .Z !nr. ·l droższe. wszelkiej · pracy dornowej 

- Cygary odleżale we \vielkiem wyborze.· . Papiero- · · K L d h ·d 
sy, tytonie, maszynki do papierosów, gilzy . 100 sztulc • an SC et t 

20 fen. Tabaka do zażywania we wielkim wyborze. 1 H :t m b o r n t Rhld)• 
Kto ~;hce dobrej: tabaki zażyć, musi od frandszka Jó- 000000000000,0000 · 
zetoskiego z Iierne nabyć. B A C Z N O S C ! 

franciszek .lózefoski, Herne, 
. etl. Kolejowa 52,. (BalmhO-fstr.) naprzęciwko ul. Nowej. 

._~:~~~···· • '••łł••• · ·~: - Baczność Rodacy w Herne i okoUcy! 
Największa i najstarsza księgarnia wisk~ znaj ... 

duje się w Herne, Koleina ulica nr. 52, (Bahnhofstr.), 
· tJaprzeciwko ulicy No'\vei. 

Polecam mój bog-ato zaopatrzony skład obraŻów 
św. i narodowych, wielki wybór fi~tur św. w róż
nych wielkościach, po bardzo niskich cenach. - Po
lecam korony , ślubne, welony, korony żałobne i 
wstążkl do· koron z polskimi napisami. I(siążki do ' 
'nabożenstwa·, powinszowania, papier do . pisania z pol
skimi napisami, wiązarki polskie, wybór książek hi-

··sto.rycznych do czytania, do śmiechu i do placżu: 
Przyjmuje obrazy do oprawy i takowe we wta

snym warsztacie prędko, ladnie i tanio oprawiam. 
. franciszek .lózefoski, 
lcsię2arnia poiska, Herne. ul. Kolejowa, (Bahnhoistr.) 

··~··~······· ·· ···· : Szan. Publiczności polskiej w Wanne i okolicy 
donoszę, iż osiectUlem sie jako ' ... 

· · . malarz i tapicer polski, .· .. 
•l 

i to w domu mego szwagra Józefa Wo!ciechm~;skiego 1 
przy ulicy Kastanien-Allee nr. 2 w Wanne. Wszelkie !'. 

prace w mói zakres wchodzące wykonuję po cenach ,i 
umiarkowanych, przy rzetelnej usludze. Szan. Ro- ~ 
dakom posiadającym swe wlasne domostwa z',nacam :' 
ilwag.ę na moje przedsiębiorstwo i proszę o (askawe . 
poparcie mego przedsiębiorstwa. Ja zaś jako Polak 
starać się będę, ażeby każdego zadowolić i rzetelnie : 
Qbslużyć. Pokladając nadzieję, iż Rodacy nie ori1ie- ~ 
szkają i wkażdym razie poprą moie przedsiębior- ') 

.. stwo kreślę się z wysokim szacunkiem } 

Franciszek Ofi.erzy11ski, 
malarz polski w \\fanne, Kastanien-Allee 2 . . 

B a c znoś ć Rodacy! 
· ,. 

Sz:w. Rodakom donoszę 
~lprz.ejmie, iż mam na 
spr:4edaż 

'interes mleczarski 
~miaJa cgzystencya dla Po- f 
laka. Sprzedtlj~ ten :interes l 

1 . 1 . ' .z po'\'OC u umego przec s1ę- 1 
\liorstwa. f 

Franc. Deeka j 

=~=o~=:;;~ l 
2 czeladzi 

krawieckich 
na stałe· zatrudnienie za do
brą zapłat!\, przyjmnje za-. 
raz i póżniej 

łlai•cin J asiczak 
tl'ittera. Wilhelmstr 11. 

BacJnośćf 
Mamy je8zcze na sprze

daż mas.z~rnę do szycia, sza 
fę · kuchenną, krzesłn wy
pl~tane, stolik nocny i u
mywalkę z ma.rmurow 
płytą, wszystko po bardzo 
tanjej cenie. 

J. Morawski, 
w tJekendoi·:fie, 

Bochumska ul. 70. 

· ·Różne książki 
·pale-c~> Księ.gan:> ie. ,, 9'liar. 

Polsk •· w B cham. 

J. Seligma n 
Bruckbausen (Rhid.) 

. 11 Grlinsrrasse! .11. • · • 11 Griiusua.~~e 11. 

_. --*--S--.,--
Bardzo eleg.anc. wykonania podług miary 
== pod ·najdałej idącą gwarancyą. == 
C·iągle ~owości. materyj krajowyrh i, zagra· 

eiczn.rch. 

Najlepsze odrobienie! 
oo Hajlańs%e 

Gazeta Toruńska 
• Gazeta Codzienna -

I'I'Johodm w T o r u n i u e.!esć ruy tygodruowo s Ml-t"..tic!u "'''-'r łl~ka.m· 
:JoeSJ}łatoymł. ()t.o ich tytuły : 

I
II ,.Bodzłha Chne,e:ialistu,.,. o o o. o III 

.,Przewudni;.. . Naukcn,.-y j 1./iteraeki"' .. 
,.łlłzki~łka ł-i.~Jska"' o o o o o o o o 

l .,.wn!llłJJOdarz"• o o o o O' ó o o o o ~~~ 

l ,,Kupiec i ,.•·zem}'!!iło łee .. o o o o l 
,.•)a-rod-•il-' ł Ptur..e:~.elar~··. o o o o o ·l 

~płata kwartalna wynosi na poazcie ! u listuwyeil 

l n1arkę 50 ten. 
"Gazet.a Torunskau jest p1a:mem C!& w·ekrcś kawlkidern l 

t~aser•e narodowem. '\V na)c}'ęts~ch walkal'..h.1 które PoU.cy na obe21y· 
lnie tccz.yti ! germanizatorami, ~miało~ nier·a~ z własntt stk( Gfł ll}mO• 

wała slę ~s Roda.ksm.i i dls tego zasł-tiguje na JW:pareie i n.& J~>k nil_·:. 

w1ękue ror;pows.zoohnien!e na obev;ytrue.. - .A.rt;Jkvły, zs.ws.r:e w do
.btkaob ",G~ety T(łriiflski~Y~ nad&lf.ll _się- ::lla odczyty w t·O"M•k".ry&tw&cl 
>o U kich . 

Szano\vnym Rodakom w Marten i okolicy dono- . ~ 
szę. iż zalożylem 
skład welocypedów, masz~rn do szyciał maszyn d() .: 
gofowania, maszyn do prania i wszelkich spr·zętów : 

Ksiegarnia ,,Wiarusa Polskiego'" 
emaliowanych i kuchennych. . 

Tanie ceny! Skora i rzetelna uslu~a! 
Zasadą naszą niech będzie: Swój do swe~ o! 

Ludwik Tacka, 
· Marten, w pobliżu kościola katolickieg-o. 

Dla oszczędnych gospodyń 
wysylarny tylko dobry i trwafy towar za zaliczk~ 

poczt9wą. 

J O mtr. niebielonego barchanu 75 ctm. szerok. 
3,15 mr. 12 mtr. plócienka na pościele w ladne krat
ki 5,40 mr. 8 mtr. inletu na wsypy czerwone i w ró
żowe paski 6mr. l funt czarnej welny na pończochy 
2,25 mr. l tuzin ręczników 50 X 110 ctm. vdelk. 3 m. 
10 mtr. linonu 83 ctm. szerok. 4 mr. 10 mtr. linm1u 
cie11szy wyrób 6 mr. Derkę do spania 2 funty cieżk. 
3 mr. Obrós na stól w kolorowe ladne pasy . 130 X 
170 wielk. 1.95 mr. Prześcieradla kolorowe ladny de
seń: 2 m r. l parę kotder na łóżka biale. z czer\von:sirn 
brzegiem 6.RO mr. 1 rare hiał'ych kolder nadZ"\P;·c.r. 
w ielk. 1',20 ri1r. Larn0wie11ia od 25 marek począwszy, , 

l' 

Schreiber i Spółka Nast., Herne, 
interes chrześciański. 

Baczność Bruckhausen! 
Szanownej publiczności w Bruckhausen, Marx.· 

lob, Hamborn, Neumtihł i bliższej okoHcy, donoszę 
uprzejmie, iż dla wygody moim odbiorcom, ażeby 
tak daleko chodzić nie potrzebowali, zakladam w koil
co tego miesiąca 

jeS,lCZe jeden wars·ztat krawiecki 
·p l w Bruckha·usen. -.J<l · 

Proszę szanownych Rodaków o dalsze poparCie, 
a staraniem mojem będzie szanownych Rodaków jak 
~o tego cza:su, tak i nadal jak najlepiej obslużyć. 

··· _Ad.am Słom.a, 
' ·. ~ 

r •:• 

_ . , · ... k .. awiec polski~ . 
B'r u .. ~ k h .. a u s e n, Grlinstr. nr. 10~ · '· .. ~;/ Clili _____ _ 

poleca różne pouezająee . książki. 

Piękne karty z "'idokami 
można nabvć w księgarni "Wiarusa Polskiego' w Bochum. 

lllr 

Drukarnia "Wiarusa Polskiego" 
Malthsserstv. 17, w Boc.hum, Maltbeserst.r. 17, 

wykonyw:4 

gustownie, prędko i tanio 

lvszelkie ·prace drukarskie 
mianowicie 

u.stal\"y, programy, karty wst~pu, karty legitymacyjne ł 
. karty do kwitowania składek miesł~eznyeh, koperty i pa· 
pier z nazwą towarzystwa lub z nazwiskiem osoby pry· 
watnej, zapt·oszenła weselne, karty polecające ł wizytowe~ 

plakaty, pro8pekty ł t. d .. , ł t. d. 

U w a g a. Przy wszelkich zamówieniach prosimy podać zawsze 
dokładny adres, ~by. przesyłka. nie op żniła się. 

1 

·Adresować nalety = "Wiarus Polski'', Bochum• 



Bochum, dnia 3. R k 7 

SZCZĘŚĆ ~ ŻE 

o GI . O Wiarus Polski", pismo ·polityczne 

0
. s 

:lla Polaków r•a . obczyźnie z 3 do- · 
d~tkami, wych(Jdzi 6 razy tygodnio-

O-'wo i kosztuje 1,50 mr. na kwartał. Ó .... 

• r 
, l t ni 

0-----------------------
O~obno .. Gło!:~u górnikilw i hutni
ków·• abonować nie możnA. K:o go 
eh ·e otrzYmywać. niPClh sobie xupi
ne u po~zcie :,'\Viaru::.a Polskie~o·'. 

o 

o- o 

. ·Bra·c· -1· a robotni· cy , dzie sobie poszanowanie, zniewoli przed i~bior-
.. · · ·• ców, że będą ię z nim lil:zyć, a dokona tego, 
. Biedakowi zawsze wiatr w oczy wieje, mó- gdyż hasłem jego będzie: 

wi nasze stare polskie przysłowie. Oj wieje on Jeden za wszystkie ' 
dziś, \vieie nam robotnikom w oczy, ale zamiast wszyscy za jednego ! 
nam je otworzyć, to dużo z nas śpi nadal spo- .Mając silne organizacye zawadO\\ c. robot-
kojnie, nie troszcząc się o nic. To bardzo źle! nicy prze prO\\ adz<t 
Nam trzeba pracować, pracować i jeszcze raz taryfy Z&f0bk0W8, 
pracować w celu polepszenia naszej doli. przede\\ szystkiem taryfę placy nitjmnicjszc.i. to 
· Smutne dziś nad wyraz polażenie robotnika znaczy, że prztprowadzą, iż np. każda kopalnia, 
w obwodzie przemysłowym. Chcąc np. \v ko- ciskacZO\\ i i rębaczowi najmniej trle a tyle pla-
pałni zarobić tyle, aby jako tako najkonieczniei- cić będzie zmuszona, a układać tar:yfę b~dą 
sze potrzeby opędzić, natenczas dziei'1 za dniem przedstawiciele organizacyj robotniczydl z 
pracować trzeba ciężko, że ledwic oczy na przedstawicielami · przedsiebiorstw przemysło-
wierzch nie wyjdą. Zycie drogie, a teraz je- wych. Będzie to jednak dopiero możli\\ c wtc-
szcze ta nieszczęsna choroba na robaki. Około dy, gdy wszyscy robotnicy za\\'Odo ''-o się zor-
50 tysięcy górników zarażonych tą przykrą cho- ganizują, bo dopiero gdy robotnicze organizacye 
robą, a zaraza szerży · się dalej w sposób zastra- zawodowe bęcht silne, przedsiębiorcy uzna}<\ je 
szający. Znów górnik iść musi do domu cho- za uprawnionycli zaStGpc(l\\ robotników, czego 
·rych, a rodzina ponosi wielki uszczerbek. Pra- dziś jeszcze uczynić nic chcq, a \\inni tcn111 ro-
:wda, że niektóre kopalnie dopłacają do ·wspar- botnicy sami, bo siedzą za piecem, zamiast in-
cia z kasy chorych, aby górnik uszczerbku nie teresować się spra\\ ami robotniczcmi. 
poniósł, ale niestety dzieje się to tylko wyjątko- Nie co innego majq organizacyc Z<:l\\'odowc 
wo. . na oku, jak właśnie uzyskanie: podwyższenia 

Tak samo daje się górnikom we zmiki skres- zarobku, skrócenia czasu pracy, ulepszenia u-
lanie wózków, jeżeli wózek przypadkiem nie do- rządze1i kopaln&anych i fabrycznych, aby zdro-
syć pełen, albo pomiędzy węglami natrafić maż- wie i życie robotnika nie było tak łatwo narażo-
na kamienie. R.obi więc górnik i· robi, a jednem ne na szwank, ulepszenie ubezpieczeit robotni-
pociągnięciem ołówka ginie caly jego zarobek czych, jak np. kas chorych, ubezpieczenia na 
za wydobycie wózka węgli z kopalni. przypadek nieszczęścla, starość i niemoc, itd. 

Dzi·wnie też wygląda, że pracy malo w ko- To wszystko rzeczy nader \\ ażrJe dla każ-
palniach, bo nawet w niektórych górnicy mnszą de go z nas robotników, ale, jak siG rzcldo, tylko 
świ.ętować, a mimo to slychać, że zarządy nie- wtedy uzyskamy, czego pragniemy, gdy '' szr-
których kopal!J spro\vadzają z innych stron ro- scy robotnicy siG zorganiznht, a \\ iQc robotnicy 
botników, wabi~tc ich w te stro.ny r6żnemi obie- niemieccy w organizacyach niemieckich. a pol-
cankami. l na co to wsz.ystko? Oto niezawod- scy w 
nie nie w celu innym, tylko • chcą oni, aby przez Ziednn~zeni"U ,. ~lluodowem po(slriom 
nadmiar sił roboczych, mogli jeszcze bardziej J Uta U.fJI B\nr 
urywać od zarobku. Szczególnie górników czeka w roku przy-

Słychać · też często skargi, że obchodzenie szlym ważne zadanie, albO\\ icm bQdą ogr'J!nc 
się urzędników z górnikami nie wszędzie jest wybory starszych knapsz:aftu. Chodzi teraz: o 

' takie" jak tego należałoby pragnąć nietylko, ale to, aby górnicy PoJaL:y co rychlej dobrze się 
· stanowczo żądać. · zorganizowali, ~~dyż \\tedy zdolają \\ rnkn prz:y-

A czemu się to wszystko dzieje? Oto nie z szlym ·w Jasnych drultów \\ ' r(Jżnycll micjsCO\\ o-
innych powodów, ty4)ko dla tego, że obecnie sil ściach \Vybrać jalw starszych knapszaftu. To 
do .pracy nic , brak, więc właściciele kopalfl wy- rzecz ważna, a więc w<Jrta za(:hodtt. \\'iadomo 
zyskują to w -celu zniżania zarobków. · · przecież, że star~i knapszaftu mog<l ulepszyć u-

. Czytahlc to powie pewnie n tejeden druh: stawy knapszaftu, a potrzebują one rzeczy\\ iście 
Prawda to.prawda najzupelniejsza, ale co ja bie- dużo poprawek. Trzeba jednak \\ ybrać na u-
dak 'przeciw temu mogę zrobić!. ·Porzucę pracę, rząd ten ludzi od\vażnych, uczci\\ ych, szczerze 
to na moje miejsce przyjdzie .chętnie trzech in- sprawie swych druhÓ\\ -robotuik<)W oddallycll, 
nych,! Jest tak niestety, ale jest środek, za po- a nie żadnych liZIISiów, co to nicraz por-::m, aby 
mocą które Ro robotnik pracować może nad po- złapać w kopalr1i ka\\ at !Irzt;dzikll, zdradzai~t po 
lepszeniem s w ego polożenia: Trzeba się łączyć, prostu zaufanie: górnikfh\, a \\ yslugtt.i<l s i~ hapi-
trzeba przystt~po,vać do organizacyj . zawodo- talizmowi, na szkodę \\ laSI!j ~.:JJ br:.tci. Ma.i<1c 
Wych. Tak.'.t organizacyą żawodową dla Pola- kilku starszych knapszaft11. g-<'>rnicy polscy zy-
ków na obczyźnie jest: skali by i przez to, że starszy knaps;;afw. n:ając 

Zj"odml ... \/u,, ... ~~,.· l"a z!latJ'O,;OWe no.fSkl.'!. sposobuość poz!lać doktactnie spra\\Y knaps,~af-
~PUnu~tt~t!.u~ tli Uli U r l~ towc, mógłby \\ niciednem pouczyć drullri\\ na 

T wiecach ,,7..Jednoczenia" itd. Sluszeć można często wymówki: craz . . 
J To są \\ łaściwe zadani.1 or~a.nrzacyJ za\\ o-

liche czasy, więc liche zarobki·, a i'ak prz_Yjdą dowych. Prócz tego opiacai~lC 5U fen. mic~i~cz-
czasy lepsze,· w i zarobki same się -po<in10S~1· nie (wstępne,~ ynosi tylko 25 f.) zapl'\\ ni a siG so-
Kto tak mówi mówi bardzo błędnie. Czyż to . bie \vsparcie na pogrze.:b, skladai<.t~ na ten cel 
bowiem nie ;,,,iecie, ·Szanowni Druhowie, że 20 fen. (z owycJ1 50 fen.) 10 fen. idzie na cele or·-
gdy cza.sy si'' J)OgarszaJ·ą, wtedy naraz tęgo od- · · · b 1 "' ganizacyi, a 20 r2n. na \\ sparc1c w ra;,;I~ ra \\t 
ciągają nam od zarobku? · Gdy jednak czasy · l · 1 • • - pracy itd. la !lla~ą '' l<;c (·p~at~1 ( 1!1'' l\c,r·n·'u 
sta.ią się lcps;;;c, .w tedy pod wielkim naciskiem każdv odnieść n;oże. a k'Hzyści te h:dq mog;iy 
te.dy owedy d~)·lożą trojaka, ale zanim. w. ten s~o.- być ·coraz \\ iększe. im \\ kksz;.t h<;dzie lkzhą 
~oh zarobek dojdzie do jakiej takiej wysokosc.I, . ·zjednoczonych robotniJ...Ó\\. Każdy \\ iGc nict~· i
J.u~ Z!lÓ\\' Jl<1stt~pują czasy gorsze ·i HO\\ e. zm- . ko sam \V Stąpić \\i ni en do 
zanie żaH?bluL Ze tak się dzieje, o tem \VJeclz<o1 · ~ " li! 

Stc~ególriic Starsi druhowie z wla'snego smutne- Zjeunoczenla ~za WO(lOWego 
go ',doświa,dci.eJ1ia. . ·.. . . . . n~~e-lJl!~~ . z ' ~·~}' !;i:J~ ...... t;.f .. ' J 
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te~1 .dopłero \\i o·statt1t.eJ· clrwili. lęc .z r .racowac "· 1 
t · · każdej ncidarzaJttcej . się sposobnoś(i ze n h~ \\'a2 rzeba·ciwjJ~, bez. p.i-'zer\.VY. Nie .wol'·'o ... nam pra- , l , C . l c <-- - należy zwolcilni \O\\·. zy prz}' pracy, ~z:r :aąc 
c:
Y .te.Jodkł.ada\~ do· J·utJ·a, nic.., .dz. 'iś jesz.~ze rozpo- · l · · d 1 - do. fabryki lub knpa;IIJ, czy \\'racaJ~lc o.< omu. 
sf1ć .l~ .. :v il.lJli:śniy. 0~1~ ..t~rą.z ·ro.bptnicy ;.~ąbrz~ er-Y si';dzą~ przy- s z!-. lance pi\'> a, · slO\Ycm przy 
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z \\Y1

. ~:~~HZJ..;staJą z tego,. aby ·:'':Y \': ~!cZ:\-~ .)o · ~C. dobro\,:oJnyrni a~itat.oi·apJi. Ody ta,- y,·s7.'fscs 
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ony S01idarrtośtią zawc:.><lo\\'41, róhotmk z 0 ę-

Jeszcze jedno. ..Zjednoczenie zawodowe 
polskie" urz<ldza niemal co nicdzielę jeden lub 
więcej \\ ieców ' ' r(Jżnych tronach \Vestfalii i 
NadrcJJii, chodzi \\ iGc o to. aby l~odacy na wie· 
ce te lkznic przyby\\'ali. Niechże więc każdy 
druh na \\ iece nasze przyprowadzi swych zna
jQmych i sąsiad(l\\, a im liczniej się zbierać bę
dziemy, tcm prędzej b~;dzic rosło ,,Zjednoczenie'' 
\\ liczbę ~złonków, t cm bardziej ogół robotni
KÓ\\' zailllerc llje si~ spra\\ ami zarobkowemi, 
~o tylko na o~ólmt na~Zi..l korzyść wypaść m11si. 

Niech nikt nie m{Jwi: Niech tam inni się 
staraj~l. a jak co uzyskają, to mnie korzyść też 
nie minie. O, jakże biGdnie mó\\ ią tacy ludzie! 
\V łaśnic dla tego, że dziś niestety jeszcze wielka 
bardzo liczba strOili od organizacyj za \V odo
" ych, dla tego \\ łaśnic tylko organizacye te nie 
mogq nzrskać tyk korzyści dla robot11ików, jak
by to IJyło możli 'e. gdyby \\ szyscy byli zorga
lliZO\\ ani. To J}C\\ nie każdy zrozumie. Zatem: 
l(t.o się nie organizuje zawodowo, jest swym 
własnym wrogiem, iest wrogiem swych braci 
robotników! 

DruhO\\ ic! Przeczyta\\ szy powyższe wy
\\ ody, z pc\\ ności:t uznacie kh słuszność. 
CIJ~<lc jednak. by to pismo ulotne przynioslo po
Ż<\danc O\\ oce, by przysporzyło "Zjednoczeniu 
za\\ odO\\ Clll\1'

4 ·jak naj\\ ięccj no\\ ych druhów, 
trzeba je dać obojęmyrn do przeczytania a sło
wem zachęcić ich trzeba, aby do organizacyi 
naszej wst~Jpili. Do dziel a zatem druhowie, do· 
agitacyi na rzecz 

Zjednoczenia za odowegę 
polskiego. 

L~lczcie si~. h1czcic druhowie, 
tJziś \\ .. Z.icdnoczcnitt" ·co żyw o; 
Teraz c7as dla nas siejby, 
Lecz przyjdzie kiedyś i żniwo. 
\\/ ytr\\ a11ia trzeba przy pracy, 
Tak szczerze każdy niech po \V i e: 
, ·a bierze sił "Zjednocz:enie'·, 
Ja PO\\ i e m: Q(mt d rllhowie! 

Szczęść Boże! 

Rozmaitości. l' 

\V Leicester \\' Anglii odlly\\ a się 36-ty zjazd or~ 
ga!lit:acyi zawodc\wycll. ZJcchalo się 40 delegatów', 
które :rastępuja pl'}łtor:ł lllilinna C7)• .!lków. Taka nr
ganizacr:ł rt•.:czywiśde mf,że wiele przeprowacLić, 
bn ma wiele C?!nnków i ruacZll\ fundusz, więc wiel
lq si1ę. A jednak w ua.iważnicjszej dla organizac~·.j 
spra\\ ic nic mogla przcprc,wadzić poprC!WY, bo prze
ciwici1stwa b~·ly /'.a "itl\\il'. Chodzi o zmianę prawa. 
l!ct moc\· f\t,)rt:l~O or!-(ani;r:·~,·,·c IIJa.iD l··yć c·dnowiedzi:>J .. 
nom i zd str:1tr, \\'ynik:! bet.: db pr;Jcodawc('W pod
c:~2" strrih.c'>\\. \\ J<t,·:n cll strei!\Hi<'c\' pope.lni:J):t 
~!\\:'ltr ' lub ' \\ inn~ spo~:(o~, p,·,~ckr:.H.:nj;J ])l'DWO. Z:-
1 t.;l(i 1.\\'i<1%l\u org<lPiz:·.c~ i "P l dziL \\ ;' się. że w pr;~;· 
szi~ Hl 'ri)ku nda n!ti sie z:rnit.1!1~l pr;l\Va. · 

1';1 zmit.wa jest ha rd,~') potrJ~.c hna, ho · sącl nak2..: 
1"8.1 rHi-!'fllli7.8c~;i l\n!cj<1 r:rv :'HPl<'~ i~ p;q·ę set tysi<' CV 
ntaJ'l~k nds7kcH1r·w;qti2 dla sn<'>YJ.;j hclci w dolinie T~·:j, 
za' to. :%e \dlku c/J()!l1\i.l\V po<lcr.as strejku przekrn
c:~ytr~ pr:J\\'0. 

Ody by kc ich· str:·.ik kni'1Ct.YI , i l' b· kin t nrnc~su ,, 
to 11ie<llll'.{O kas\ or~~~niznc~ i by!yh· prólne i or!:'a
niz:l~YC rnl1eci2h i ro:~.wiązalyb ' się, gdyż w dzisiej
S/,j cli 'o ;'s~~-:ll tylkn ta org:tni;,·,:.1~ra coś 1naczy, ktu ra 
t1•a pdntJ k:•st;. · 

Od .;;t;,rc?nia <1t lip•.::: IS".H dnw:ezif);W do Bei'r •:t 
1<)7 fys. tn11 \\ c·![<l ;,rw:e'"kic.~n. h\ r. !9 12 jes1c· ~ 
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nc -~"" ·kit·'!l U 1,d.!: l!'·· t'. s. u iJt. \\ r. I<J.IZ ,,. ~··m 
~: :'ll'~ ·:• (:':'SiC dr\\ i,z:iCdHt -l t y:-.I :!C\2 l<1il \\'l;f..'l?.. 3!". l\-
k ~n'Ld·: i e~o. · . 

l<i r;< :lwca 'el~h'tr:. Ci n: .:; . .,: ; \\'~·~!( b~ \\"aj· C~ : . 
-::z-.'··-~\l' w .. Tn!\1 t;"Jl". C;·lp1;,q ·llfl· bkndę Tl' ·~·1 1 
ll'kC."t,;'i;: 7. \' .. c:~l-.nr . • z -~n •. 1.• . ~· v. ;· iti(ltór\'t.h pr"!\':J ·• 
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Wiar sy. 
Powlejć Waclawa Masłewt~e. 

(Ciąg daiSZ\' nastąpi). 
Nieobecność \\·odza O!gerodego ·wprowadzi 

do obozu rosyjskiego rozprzeżenie. Miurydzi 
·wpadli więc na l~osyan z nicnacka a ponie.\\·aż 
Olgerode ani sarn nic objąl ani nikomu dowódz
twa ob.iąć nie paZ\\ olił. zostali pobici. 

Carlington opuszczony przez tatarów, 
obraca konia i z Anulką puszcza się strzałą w 
gląb W4wozu. Led\\·o to się stało, Olgerode, 
nie wiedzi..lc sam, co czyni, zry\va się i cwałem 
pędzi za nimi, a za nimi kozacy. W obłokach 
kurzu przemknęta ta sct11ia mimo strzelcó\v i 
po chwili \\darła siG \\' wąwóz. W szeregach 
rosyjskich odzywają siG \\olania: 

- Olgerode uciekJ! Uciekł! Uciekl! Ratuj 
się, komu życie mile! 

Powstaje boploch, sze rcgi się łamią, ż-ołnie
rze rzucają brot'1 i osłaniając głowy rękami, 
zmykają bez pamiGci, gdzie którego oczy niosą, 
jedni wpadają do rzeki, inni pod kopyta miu
rydzkie, a inni kladml się na ziemi i czekają 
śmierci, -t n{ by graj4 od\\ rót. 

Mirski i l(eutt z resztkami swych oddzia
łów, krok za krokiem torui<.t sobie drogę do \\'ą
-wozu i zdziesiątkowani opuszczają pole bitwy, 
m~iejsce rozgromu. 

Ale i w wąwozie ścigali ich miurydzi, nie 
dając wytchnienia krusząc te nieszczęsne nie
dobitki, które się nawet bronić nie mogły, bo 
między wartką rzeką, najeżoną głazami, a pio
nową ścianą parowu biegła dmga tak wązka, 
~e na niej niepodobna było przystawać do wal
ki z miurydami, którzy haHakując naciskali z 
tylu, jak zjadliwe osy. 

Długo tr\\ al ten krwawy odwrót. nieszczę
śliwszy od ' samej bitwy. Z dywizyi Olgerodego 
zostat·o z ledwo kilkadziesiąt ludzi. z oficerów 
ocaleli tylko Reutt, 1\'lirski i Lermontó\\'1 ale i 
tOni byli ranni. 

ParÓ\\n ciągle siG zwężaL Pionowe jego 
:ściany tak się zbliżyły do siebie, że w niektó
rych miejscach \\·cale nie było drogi i tam nie
dobitki musiały bronić \Y wodzie i drapać się 
po progach, z których rzeka spadała tak g\\·ał
townie, że wycieńczone konie nie mogły w niej 
ustać, potykały się. padały, a prąd porywał ie, 
tłnkl o głazy, obracał niemi jak wiórami i po-
tern unosiL VI tych przeprawach jeszcze bar
dziej zmalała garść rozbitków. 

Przybyli oni nareszcie na miejsce tak wą
!Zkie, jak zwykła brama, albo raczej jak kory
tarz, bo owo przejście ciągnGło się spory ka
:\val. Rzeka ptynęia tu spokojnie, zajmując całą 
szerokość parowu, i zdawała się bardzo głębo
ką. Wyczerpani zupełnie, pól żywi, obojętni już 
ca-łkiem, żołnierze myśleli tu zostać, ale zache
cH ich przykład Carlingtona, który wzią\YSZY 
:Anulke na siodło, śmiało wparł konia w· wodę. 
Za nim rzucił się Mirski, potem Lermontow i 
Olgerode, za nimi inni, a f\eutt został napędzać 
żolnerzy i dopiero ostatuim zagłębił się w ko
rytarzu. JlinlcZi.lC pom1ro przez zęby: 

- Na li~ba się zdały te karkołomne sztuki! 
Nic dobrego nie mcżc być na kot'1~u tej drogi, 
bo to \\'idać. że '' col'-az przepaś.:ist<.l stronc; je
dziemy... \\' ystrzelaią nas jcsz-:zc te dyably 
minrydzdzkie. \\·yslrzelai<l jak \\'rany... Ano ... 
To mnie jeno cieszy. że Olgerocle pokazał siG ta
kim kpem, za iaki cw> za\\ sze go m!aiem. 

Pociecha ta islamie n:usia;a hyć ,,·iclka. bo 
Hcl'tt, ni2 Z\\ c1ża.ią.: na miurydzldc: kule i stt·za
Jy, kt<)re raz po raz n:i1no nicg !JŚWi ·taly, puś...:iJ 
cugle, obróci/ siG JlJ si odle do czerkiesr)\\ i pai
cem im pcgro7it, o potem najspokojniej za.::ząt 

napełniać faj)q~ ty ren ie111. Tak przejechał caf<l 
O\V({ ciesnitH~ i 11111Sial k!'1sem dopędzać tO\\a
rzySlJ., bo po niczit:j 1t: drodze już siG odsadzili 
spory kaw a!. 

· Nliu rydz i zanic~lwli pościgu, bo rych;o i 
zmierz...: bać za.:zc;lo. cd .:z~go na dnie \\ ą \\ozu 
c7yniło się coraz cicmni :.:j. 

Trzeba bylo f'Olllj ~leć o llnc!egtt, wię-: 
l(cutt, 1\l:rski i Carlington, jad<.1..: razcn1, og)ą
dali się, szuka.i<lC dość przestronnego i su.:.:hego 
mieJsca, kt6re zdolne b:;·!oby do obrony, gdyby 
w nocy napadli rniuryclzi. Ie w\\ ~lZkicj szcze
linie mieli ci~1g-le po obu strona.;.:h czarne pio
riowe sciany, Z ktr\ry.:.:h miejs.:::ami sączyła SiG 
\v-oda w głęboki ..:b podh!żnych bruzdach. Je
chali tedy nie zatrzymuJ~l~ , ię, dopóki jeszcze 
widno ' było na dnie i arO\\ u. ale \\. kotku mu
sieli stam!ć. bo się drc12:a un\·ata. Znaleźli ię 
naraz \V glęb0ki,2j kcdillic, jakby \\r ogrom11ej 
jamie o grZ<lSkim d nit:, J brzegach wy okich i 

urwi tych. na które niesposób było się wdra
pać, zwtaszcza o zmroku. v\ jednem miejscu, 
z tych skał spadała rzeka po wysokich progach 
\\" kotlinę, tu gdzieniegdzie tworzyła bagienka 
i \\·padała w ową szczelinę. z której \vłaśnie 
\\·ydobył się oddział rozbitków. Był w tej ko
tlinie garb piaszczysty, Ż\\ irowaty, dość \VY

niosły, ,,·ięc suchy, o otoczony rozmokłym 
gruntem, zatem \\. potrzebie przydatny do obro
ny. Ponie\\·aż Olgerode całkiem zaniemiał i był 
jakoby skamieniały, przeto rozkazy\\ al Reutt. 
lwawo narąbano tasakami łoziny, z której uło
żono grobelkę do piaszczystej ławy i potem się 
przeprawiono. 

Dzier1 zgasł. Siepa ciemność napełnita ko
tlinę. Trwała głęboka cisza. której nie mącit, 
lecz O\\Szem jal\by ją jeszcze podnosił jednostaj
ny szum wodospadu. Znużcni iDlnierze posnęli. 

Lecz Olgerode nie mógł zasnąć. Złamauy 
byt i jakby kamieniem grobo\vym przywalony 
nieszczęściem, które wet'1 uderzyło potężnie 
\rtedy właśnie, gdy się spodziewał ostateczne
go pow-odzenia swych zabiegów, korony długich 
i ciężkich usiłowaf1, niezawsze takich, żeby te
raz m6gl o ni~h myśleć bez wstydu. 

K.iedy wszyscy spali, on jeden się męczył, 
-on tylko z tych rozbitków nie mógł mieć żad
nej nadziei. Może się jeszcze dla nich znajdzie 
ratunek, - dlat'1 nie ma żadnego! Śmierć od 
kuli czerkieskiei, albo od rosyjskiej, \Yreszcie, 
jako najlepsze wyjście, od \\ łasnej, Taki jego 
koniec! 

Czem więcej o tem myślal, tem coraz bar
dziej czul się skazanym na śmierć i wtedy po
wstała w nim niechęć do tych śpiących rozbit
ków, którzy mają prawo do życia, mają nadzie
ję powrotu do Szury, gdzie dla nich spol<ój, dla 
niego hat1ba. 

Zapragnął jakieś katastrofy, któraby z nim 
razem wszystkich pochłonęła. 

Krew mu biia do głowy. Czuł gorączkę. 
Wstał, wyszedł na brzeg lawy piaszczystej i 
począł chodzić, burząc się i ściskając skronie 
rękami. Przychodziły mu coraz czarniejsze my
śli. Samobó.istwo przcdstawia~o się z począr
ku jako tnożli\\·e wyjście, potem jako koniecz
ność nieubłagana, w kol1cu jako ukojenie cier
pieł1. 

Myślał o niem ·z dziwną przyjemnością, o
swajał się z takim kot'1cem - i jednocześnie 
spły\\ al nat'1 spokój ponury i zimny. 

Wtedy spostrzegł, że brodzi po wodzie, 
której tu przedtem nie było. Lecz może się 
mylił? może garb piaszczysty wyrastal z kału
ży, a tylko on nie Z\\·rócił na to U\\ agi. bo prze
cie tak był przybity. że nic nie pamięta? Po
woli okrążył mieliz·nę, szukając grobelki, uło
żonej przez rozbitkÓ\\-, lecz jej nie znalazł. Mit
lizna Ieżala na wodzie. jak wyspa. Cofnąl się 
od brzegu i począł się namyślać. coby znaczyło 
ta zmiana. Dokoła trwała cisza, tylko z cien,
ności dochodził jednostajny szum wodospadu. 
Po jakimś czasie poczuł. że woda ·nap{ynęta 
ku niemu, obejrm.tie jego stopy, podnosi się co
raz '' yżej. 

Poczuł ogornme zimno, od którego skóra na 
nim ścierpła. \Vydalo mu się, że to sama 
śmierć pełznie ku niemu z ciemności i już obeJ
muje _iego stopy. Lecz po ~h\\ ili otrząsnął sit: 
z przerażenia. pocz~\l myśleć. sk:.td ta po\\ ódź? 

- Rozumiem! - mrukną! nareszcie. -
M in rydz i zawalili rzek G! Odzie paró\\ naj\YYŻ
szy, tan l u ~paU groblG... Pod \\ yższ<r ją jeszcze 
i icsz·.:zc ... 

Teraz dcpicrn poj~d cał<t grqzG polnżcnia 
S\\ ego i rozbitl.:<)\\. Stal jak skamieniały, po
tern cicho zaśmia~ sit; jak szalcni 'c. 

- To bardzo sprymie zror~:li ci miurydzt, 
- c;;7epnął. --- Po zata!'1sku! Teraz rozumiem, 
z u pełni12 rozumiem!... Jllatego zaniechali pości
gu. Dopra\\ dy, sprytllie !... No. i cóż teraz? ... 
Utopi~l nas! ... utopią! Cha ... cha ... cln.!. .. 

Pcdnióst się na szc7yt pias7czystcgo garbu, 
stamll nad śpic.lcymi i szeptał pnnuro: 

- Choćbym \\-as obudziL i cóż to pomoże? 
~piJcie!... Śpij..::ic cnotlh\ i, nicmaiący sobie nic 
do wyrzucenia! ... Karmiliście mnie nieżyczli\':o. 
ścią, ja \\ am o zczędzG dlng-ich cierpie1l... Po
\\ ódi; pachtonie \\as we ś .nie. Spijcie! 

Zaśmial się zgryźliwie i jakby sam prze
rażony po nu rem brzmieniem swego gtosu, na
gle zamilkł. ~ta! jakiś czas. poch:rli\\·szy Q;lowę, 
dumał, \\ strząsat się i ręką pocierał czoło. 

- Tak będzie dobrze. - \\·ymó\\ił głucho, 
zachryptym g!oc::.cm. - śmierć wszystko sko11-
czy, pokryje... śmierć mikzy... Niech-że przy
chodzi! 

Mówił to spokojnie, ale jednak ta pewn~ 
że śmierć się zbliża, że jej nic nie uchyli, przej.., 
mowala go zgrozą. Wyprostował się, oczy POd.., 
niósl do góry i ręce załamał nad głową. Pa .. 0 
trzył w niebo, po którem leniwo pelzły czarne 
chmury, rozś\\ietlane czasami mdlemi błyska.. · 
\dcami, poczem było jeszcze ciemniej, a strasz .. 
nie cicho, duszno, ponuro ... 

- Ten świat stał się podobny do komnaty 
kirem obitej.- szepnął Olgerode.- Na\vet czu: 
ję jakby zapach jałowcu. A ten garb piasku 
to katafalk. a ci śpiący, to trupy, a ja sam ' c 
Jednak, co mi jest? Niepokój przenika mię ~t e 

do kości... w mózgu coś świdruje, toczy, mę
czy... Czy to tchnienie śmierci?... Ach, jakże 
mi dziwno się robi, nie do wytrzymania!... lat
wo odrazu umrzeć, ale niech kto spróbuje tak e 

oto czekać śmierci!... Ach, glo\va mi pęka! Mo .. J 

że jest jeszcze ratunek? ... 
Przyskoczył do śpiących kozaków i trząść 

ich zaczął - i wołał: 
- Powódź!... Obudźcie się!... Powódź! 

powódź! 

Rychło rozbitki zerwali się ze snu, powstał 
gwar. krzyki rozpaczy, biadanie, jedni ściskali 0 

głowy rękami i jęczeli, inni tarzali się po ziemi 
walając ratunku, którego nikt nie mógł obmy
śleć. Rozpalono słomiane wiechcie, zbliżono 5 

się z nimi do brzegu mielizny i patrzano mzsze
rzonemi oczami w ciemną przestrzef1. Wszę

dzie w dole roztoczyła się cicha mętna woda, ~k 
a nad nią mrok wisiał nieprzenikniony. W kot~ 
linie gęsto rosła łozina, ale teraz nie było jej ro 
ani śladu. Znikła pod ·wysoką wodą. Wszyscy 
odrazu pomyśleli, że opuścić mielizny nie moż
na, a zostać na niej, to znaczy z poddaniem się 
c.;zekać potopu. .k. 

Więc \\'Śród rozbitków zapanowała cisza 1.,. 

beznadziejnej rozpaczy. Skupili się na szczycie 
mielizny i siedzieli nieruchDmo, ze zwieszonerui .'c 
gło-wami. Czasem jęk boleści rozdarł ponure 
milczenie, czasem się odezwało westchnienie 
albo słowo żarliwej modiitwy i potem zno\vu 

11 

bylo cicho, jak w grobie. 

Je żeli jednak kto miedzy nimi bez żalu i 
strachu myślał o tern nieszczęściu, to najpierw i 
Anulka. Tyle cierpiała w Dstatnich czasach, że ~ 
życie straciło w jej oczach dużo powabu, już się 
do niej nie uśmiecnało, nie cieszyło jej, przedsta- ~n 
wiało się pełnem mozolów i złośliwości, na o
statku zaś uderzył w nią cios największy, po 
którym myśleć, czuć. pamiętać było straszną 
męką. Straciła tego, kto mial jej serce. Ale 
co jeszcze okropniejsze: wyrzucała sobie, że to 
się stalo z jej \\iny. Ona była przyczyną niena
wiści Olgerodego; ona utrudniła panu W ladY· 
sla\\rowi ucieczkę; ona pierwsza na leśnem roz
drożu \vJTbrała mylny kierunek. Więc taki o
grom boleści napełnił jej biedną istotę, że ]ut 
głuchą byla na \l."Szystko. Przed oczami wciąż 
mia1a pana \VIadyslawa. przywiązanego do 
drzewa naprzeciw kozackiego plutonu; w u
szach jej brzmiał bez przerwy glos Olgerodego: 
".Rozstrzelać!" Potem znowu nielitościwa wy
obraźnia ry~owala przed nią pana \Vładyslawa. 
leżącego bez życia, z broczącą raną na piersi. 
Jeśli clnvilami miała jakie życzenie, to jedynie. a 

aby co rychlej z nim się połączyć. Lecz ani za
stanawiała się nad tem, ani siQ o to nie modliła. 
\V bezgranicznem cierpieniu obojGtności trwała 
PGdczas bitwy, i kiedy \\·szyscy spali, i teraz. 

Carington rozumiał stan jej duszy, więc nie 
narzucał się z p-ociechą, tylko otoczy! ją mil
CZ<h.:ą trc·skli\\ o'cią. ab-y nawet \\ obozie żo!
nier.. kim mia?a spnkój i ciszG. Obok budki, kto-~ 
rą Zf(}bi t dla nkj z bu rek, siedzi1ł on teraz z 
.Remrcrn, Mirskim i Lermcnto\,·enl. ~ łowa i!Tl , 
nie szly na usta: musicli ciąRle C?;ll\\ ać nad so
bą. aby nie \\ ybuchnęli tiumionem \'."Zrusze
niem. R ;utt z cisha g\\·!zdal waka, któreg() 
tempo· zwalniał bez\dednie aż do dtugicgD taktu 

' 'l t 
żałobnego mar za; \\ Ó\\ czas za\\ stydzo·nY rm-
knąl i po chwili znów zaczynał gwizdać. Car
lington flegmatycznie palit cygaro. lecz gdy po~
nosit je do ust, ręka drżała mu z lekka: mo~e 
myślał o starej matce i o ko~hanej żonie, kto
rych już nie zobaczy. Mirski oparł 1okcie ·o ~o
Ia~a. glo\\'G ujął w dłonic i tak nieruchomo_ s•e; 
dział. Jeden LermontQw. wyciągnq\\ szy sle 0.t 
wznak, z rekami pod głową, ciek:l\de śle~z1 . 
ruch czarny~,.h chmur i był tak spokojny, !~~ 
gdyby znajdDwał się na zwyczajnej myśli\\·sktel 
wy:ieczce. z której jutro wród do ~z~trY, abl~ 
grac \"karty, albo na przygodę polo\\ ac. Nag 
obrócił się do Mirskiego i targnął go za pot~. 



~ Jaś Złotogoleńcz:vk. 
W Boryniu przed dw-orem luda jak mrowia. 

.0\1y dzied~ic zjechał_ do wsi, toż .jak starodaw
·, przykazuJe ?'?yczaJ z chlebem 1 solą przyby
: go pozd rowie gromada. 

., Wóit i starszyzna poszli na pokoje, a re-
·ra gospodarzy czeka przed gankiem i przypa-

: uje si·ę ślicznej karecie, co przywioz ła wiel-
żneg·o pana. Aj, su tyż bo to pojazd suty! 

KbY ze szlda cały tak świeci się do słońca, a 
e środku obity takiem suknem de likatnem, że 
1
ech się schowa samego organisty świąteczna 

... apota! 
Wszystko to jeszcze ot jak zwykle, ale na 

• ou d'rZ\\·iczkach błyszczały jakieś dziwne zloci·
:e obrazki. Na \Vierzchu widać bylo śliczną 
aronę, a pod' spodem w złocistej dokoła: wstę
ze świeciła ~ię zlocista noga, ucięta p-o kolano, 
ostrogą u pięty. 

_ Co też to· moż e znaczyć ten ładny obra
ek na drzwiczkach ? - szeptali niektórzy wie
owi między sobą. 

- Toć ja wam powiem - ozwał się Janek, 
• iak t·o mówią bywał w świec i .e i wiedział jak 

piecu palą. 
_ A gadaj że :kiedy wiesz! - za wolano. ze 

,szystkich stron. 
Janek nadąl się jak stary przysiężny, kiedy 

a papier \vyciska pieczęć gromadzką. 
-Wiecie - ozwał się zwolna- taki obra

ek to się . n panów nazywa herb, i jak ci każda 
romada ma swoją pieczęć, tak też każdy pan 
a taki berb na znak swojej szlacheckiej kon-

·ycyi. 
- I każdy ma inny?- zapytał kulawy \Va-

1k. 
- No jużci - odpowiedział Janek - tylko 

ll'oiaki mają jeden i ten sam. 
Gospodarze pokiwali głowami, a jeden z 

,ich rzek{: 
- lim, hm! wszystkoć to dobrze, ale rad

ym przecie wiedzieć, dla czego na tym obraz
u nie stoi cz.tek cały, jeno kawalek nogi. Już
Y prędzej \vypadal-o, żeby na tym herbie, czy 

iak go tam nazywacie, była sobie przynajmniej 
io1ra, albo oko, boć to przecie więcej waży jak 
toga. 

- Kiectyć bo właśnie nie mogło to być nic 
nnego, jeno ta noga ucięta po kolano - ozwa.ł 
j~ nagle glos z tyłu . 

Obzierają się zagapieni gospodarze, a toG 
ymczasem sam dziedzic wyszedł ze dworu i 
rzysluchuje się rozmowie. \Vięc poldonili się 
ależyice , a dziedzic prawi dalej: 

- Posluchaicie mię jeno, a pnwiem wam 
Kąd się wzięła ta noga na obrazkt1. 

Wszyscy bacznie nadsta\vili uszu, a: wiel
J ożny pan tak za~;ie jął opowiadać: 

- .Jnż też od maJego dziecka obiło wam się 
1·szystkim o uszy, ~ że jak dziś szarar1cza albo 
uka inna plaga Boża, tak dawniej przed laty 
~adala czer11 tatarska na nasze ziemie chrze
·~iaJ1skic . Tatarzy, byl to l11d pogai1ski, okrut
te szpetny, dziki a krwi-ożerczy, że jeno dysza l 
~rdem, rabunkiem i pożogą. Nie wie,rząc \V 

~~zego Boga, mścil i pastwi{ się okrutnie nad 
azdyrn chrześciańskim narodem. Gdzie jeno 
tąpii , tam już wszystko zmien i ało s i ę w pusty
tle. Z dymem szly siola i miasta, pod kofJskie-
1 kopytami marniał pl.o-n Boży. Przodem ta-

' rskich hord lala się już krew strumieniami. za 
'
1erni w tyle zostawaly tyJko zgl iszcza, pustki 
~l:ogi ł y .. A trza wam wiedzieć, że poganin ?
.}dny ll Je tylko mordowal lud Boży, ale takze 

~
o rn!?cls z• e. i dor.odnicjsze kc:biety i ~z . ..ieci bra! 
sob,\. w Jasyr sr·omotny, 1 potem Jak bydlo 

~rzecrawał na targowiskach i mękami zmuszał 
a Wiarę pogafłską . ' 

1
3 
° tóż pe·\.vuego razu spadła taka czeriJ ta

nrr~~~ u~ nasz4. ziemię polską. Przerażony lud 
_mi s,c; do miast i grodów, a szlachta ostrzy

laksz~bJ ~ , siadała na kof1 i ci4gła na poganina. 
· 
02 "Iclkie ·wojsko wyruszvlo i · stanęto obo-ern n .. rl ", , 
, Jel, :.: leko Tatara

1 
ażeby sobie odpocząć. a 

lern d·o' !). t • , . • iela. lero catą s1łą uderzyc na meprZYJa-

·, .s~ar_y hetman dowodzil nasz~l wiarą . Ca
., ~OJsko kochalo go jak ojca boć też był dziel
J l spra .· d . ' . ob \\Je lm Y w boju, a przytern laskawy 1 

.lo~~- dl~ każdego_. Najwięcej atoli ~·o~h~l g~ 
y; sł Jas, s:r11 kmrecia ze wsi hetmanskJeJ, boc 
zy ~ -Liga J)rzy starym dowódzcy. Czy w nocy, 
.iar ~;.dnie, czy w naJsroższym boju, to on mu

By~ z_a...,: ·sze przy boku hetmana. 
ie . Cl lllz pod wieczór· wojsko polęgało so
a ~tzby 'roznieconych og;1iach i czekało słon -, ... e Y ' 

. wpaść na Tatara. Ale stary hetman 

nie odpoczy\\ ał: vicdz iał on dobrze. że kto 
chce pobić '' roga, to mu ~ i wiedzie~ jak on stoi, 
i z której strony naj ·lab-zy. \\'i~c zawołał Ja
sia i rzecze: 

- Chłopcze. o iodbj mi konia. i am siądź 
na swojego. Pojedziemy cicho zobaczyć jak 
Tatarzy koczują. 

Jaś zwinął się duchem. i przyprowadzit ko
nia staremu hetmano\\·i. 

Cicho. cichutko byto. kiedy obadwaj zbli
żali się pod kosz czyli ob<'>z tatarski. 2adnych 
ogni nie byto \\ idać, ani żadnych krzyków i 
szczęku broni nie było słychać. Stary hetman 
myślal już, że Tatarz) n uciekł przed nim i mar
kotno mu było: aż ci tu nagle rozległ się okrzyk 
przeokropny, a z poza krzaków i z lasu rzudła 
się nieprzeliczona ćma tatarska na obóz polski. 
Dopiero teraz otwarty się oczy hetmanowi na 
om1 zdradę. Obrócił kDnia i leci \\raz z Jasiem 
do swoich, aleć już za późno. Cma Tatarów 
obskoczyła ich na okoto. 

Dobył korda stary hetman, i Jaś dobył sza
bli. i dalejże borykać się z poganami! Ale \\ szy
s~ko nadaremnie. Tatarzy związali obyd\\ óch 
jak O\v ieczki, i za\\ ież.li do S\\ oj ego kosza. 

Odpa rli nasi TatarÓ\\., ak im dziwno było, 
że hetmana nie widać. Jakoż w t n\ od ze cze
kali do rana, a hetmana jak nie ma tak nic ma. 
\Vięc całe \\ ojsl({) straciło głowę. a zamiast bi~ 
dalej Tatara zostało na miej ·cu, nie \\ iedz,tc jak 
sobie pocz'łć. 

A stary hetman sicdział w tatarskim obo
zie , i surnno mu było, że siG doczekał nie\\ oli na 
stare lata. Sromotna b~rla to nic\\ ola: ogromną 
obręczą okuli Tatarzy uogę hctma!'Jsk<.t i skuli 
ją. ła1icuchem z JasiO\\ 'l uog~l, żeby im żaden 
nie uciekł. Odzickol\\'iek tylko ruszył się stary 
hetman, to i Jaś musiał się posu\\ ać, bo grube 
obręcze ciężyty im na nogach. 

Przebyli tal· nicjcdn~l dobę ze sob,l, aż jed
nej nej nocy, budzi .Jaś starl.!go hetmana. 

- Miłości\\'y panie - rzecze do niego ci
cho - Tatarzy śpią jak bobaki, tam na boku 
stoją konie, bierz jednego i uciekaj. 

Stary hetman uśmiechnął sit; boleśnic 
\\restchn4ł ciężko: 

- Jakże uciekać mój chłopcze, kicdym że
lazem przykury do debie, a cicbk nic zawlok~ 
ze sobą. 

A Jaś na to prędko: 
- Ej, nic to m ilości\\ y panie: ten br·odaty 

Tatar, co się tu rozłoży! koło nas. zasnął ja ka
miefl, toć ja wyciągnqlem rękę, \\ · ziąłem mu to
pór od boku ... 

- No, to cóż? - pyta hetma11. 
- Ta cóż, miłościwy panie, przeż egnałem 

się, porwałem za topór, i jak nie uderzG po no
dze, tak noga ·odpadła aż po golel1. Uciekaj \\ ięc 
teraz miłościwy panie, a ka\\almcj nogi pocho
waj w rodzinnej ziemi. Niech tam dtoć ten ka
wa.łek spocznie w Polsce. kiedy ja zostanę \V 

niewoli tatarskiej. 
Zerwal się hetman na r6wne nogi: a jużci 

prawda była co mówił: Na drugim kol1cu kaj
dano\rego laikucha wisiała odcię t a noga. Roz
płakał się jak dziecko stary wo.ic)\rn ik. i przy
cisnął do serca wiem ego Jas ia. 

- Chłopcze! - zawoła! z placzem - f3óg 
świadkiem, że gdybym byt nie spal, bytbym ci 
nie da! dopuścić się rak rogiego kalect\\ a. Ale 
kiedy się już tak stało, to p rz~rsięgam ci na Bo
ga, że byleś zostal przy życi u. to pewno uic po
ża/ujcsz tego, coś zro bi !. 

Po tem powiedzen iu poskD,..:zyt hetman 
prędko za koni em, i p opęd z i! jak s trzała. · 

Pobudziii się Tatarzy, ale nilll poprzecieral i 
oczy i opam i ętali się ze snu, to ,-, tary lJetHJ~lll by/ 
już blisko woich. 

Nie chciał \Yłasnym uszom wi e rzyć najstar
szy międzr Tatarami, co go hanem ZO\\· ią, kie
dy m n o tern powiedzieli; bo dzi,,·no mu było, 
żeby jedno chla p i ę polskie. u...:ięlo sobie n-ogę, 
ażeby t:rlkó pana swego \\ · ybawić z nie\\'oli. 
\Vięc poszed! zobaczyć na w!esne oczy, a sko
ro ujrzat Jasia, stanęly mu ł zy w oczach. choć 
byt poganinem. I nie nóg! s i ę napatrzyć Jasio
wi, taki go zebra{ podziw i s7.a..:uuek. 

Jakoż zwalczony tym zb.che tnym uczyn
Jdem Tatarzyn, nie tra .... il cza u. z,,·otal S\\ oich 
lekarzy, kazał Jasio vi \\·yg~ić no~ę. _a pote.m g~ 
obdarzył, i wysłał razem z mnymt mewolmkanu 
do Polski. 

. A \V Po1sce, zasiadl nasz król na tronie, a 
koło njego nłżne pany, ! tak przyjmował~ \\~r~
cającego Jasia. Sam k~ol ~odał mu_ ~ęk~ t usci
skał serdeclnie, że Ja IOWt .z rado~ct az lz:r w 
oczach stanęt'Y,, choć knlą s1ę podpierał. 

A potem wy zedł starp hetman. i w:rmos 
nogę po goh.:ii ulaną ze szczerego złota, a kró 
si~ odezwal: 

- \Veż Jasiu tę nogę na pamiątkę za t ;vói 
czyn szla ht.:tny. Je teś odtąd szlachcicem, a 
zwiesz się Zlowgoleltczyk, jako że ci tę nog 
uciętą. zostawiamy w herbie. 

Szczęśli\\ ym był odtąd Jaś. Chodził 
wpra·wctzie o kuli, ale żył \\" dostatkach i w po
szanowaniu u ludzi. 

- Owóż widzicie - dodał dziedzic na o
statku - od tego to Jasia Ziotogolet1czyka po
chodzi moja rodzina, a na tę pamiątkę to i ja ta
ki sam herb noszę. Jaś był chłopem tak jako i 
wy, więc i ja z chłopów pochodzę: ale zasługi 
\Vedle naszej polskiej ziemi, i krew, co za nią 
moja rodzina \\ ylala, \\'ywyższyły mię trochę .. 

Gospodarze słuchali calej opowieści jakby 
kazania jakiego; pau już da\\ no ich pożegnał i 
wrócił do dworu, a oni jeszcze stali \\' milczeniu 
i kiwali głowami. 

- Aż to! ozwał się nagle Wałek l( u ter-
noga - ani mi się śniło kiedy, że to nasz pan· 
\\ ·ielmożny pochodzi prościutko od chłopa. A 
bogdajże wam Pan Bóg nie pamiętał mój pra
dziaduniu \\ grobie, żeście to ''"Y także nie po
skrobali dobrze po uszach jakiego nieprzyjacie
la, albo nie przyczynili się czem ojczyźnie! A 
toć i jabym był sobie wielmożnym panem, i 
jeździłbym sobie \\ takiej karecie siarczystej! 

A stary \\ ójt na to mrugnął oczyma i mach
mil ręką. 

- At, cicho tam bądź - mruknqt przez zę
by - jak przyjdzie czas, to możesz ty sam się 
zasłużyć, albo niech się twój syn zasłuży wedle 
naszej Polski, a nagrodzi z okładem to, czego 
pradziadek nie dopilnowali. 

- Daj Boże! - westchnęta sobie cała gro
mada. 

Z różnych stron. 
Oberhausen. 'vV areszcie ratuszowym ob

\\ iesit sit; pe\\ icn robotnik, łiolcnderczyk, przy
aresztO\\ any, gdyż padło na niego podejrzenie 
że \\ ykroczyl przed\\ ' obyczajności. 

Dysetdorf. J~obotnik fabryczny Berg strze:.. 
lil pięć razy z rc\VOJ\\ eru do swej kre\\'ncj, ra
niqc jc:l śmiertelnie -...v piersi i plecy. Po tynt 
czynic \\skoczy t w nnrty I( en u w zamiarze sa
mobójczym. Wyra tO\\ ano go jednakże i uwię
zion-o. 

Cadiz. Zaloga parowca, który tu przyby 
7 fcrnando Po, donosi. że tamtejsi krajowcy za
bili i zjedli PC\\ u ego kupca niemieckieg-o. tli
szpafiska załoga z Baty ukarała krajowców, sie
dmiu z nich zabiJa a 25 zraniła. Oprócz tego 
spalcno 5 \V s i. Z żoł11ierzy hiszpa1'1skich przy 
starciu kilku odniosło rany. 

Berlin. Jak ,,\\ ielki mir i sympatyę" mają 
prusacy \\ Ś\\ iecie, - okazuje się z następujące· 
okolicznośc i. \V początku października zapo
wiedziano \\i e! kic u raczyst-ości na cześć \Va
gnera, kompozytora muzycznego. Zaproszono. 
orkiestry filharmonijne, paryską, \\ arsza\\ ską, 
lipsk~L brunŚ\\ ick<:l, berłiłlską. - Pary ka i war
szawska odmówiły. Protektorat nad uroczy
stościami mia ł obj~1ć książę bawar ki Lud\\·ik 
Ferdynand, odm6\rił. Będzie to zatem uroczy
stość pru ka. 

Rozmaitości. 
Statystyka kas oszczędności \\ Prusa d 

przedsra \\'ia się za rok 190 l, jak następuje: O
gó ł em było ka '-' 1508, ti. 1... więcej niż w roku 
1900. Z tych byto 6S6 kas miejskid1 (10 więcej}. 
.:-24 kas wi .i kkh gminnych (9 więcej), 407 po
\\'iatO\\ ycl! (5 \\ ięcej), 6 pmwincyonalnych (O 
,\· ięcej) i 175 pry\\"atnych lub do towarzyst\\
należących (;" mni e.i). \\ szystkie te kasy dzieli
ły ię na 3620 miejsca\\ ości. l(siążeczek oszczę
dn ości \\·ydano 9 milionÓ\\ i 034 937 (w r. 1900 

milionÓ\\" i 670 709) tj. 364 22 więcej. Najmniej. 
k iążeczek \\ ydano w \V. Księstwie Poznań
skiem. potem w Prusach \\ schodnich i Zachod
I!ich. \Vkładki \\'ynosi!Jr we wszystkich 150 
kasa..::h razem w ko11cu roku 1901. 6 miliardó\V 
2.36 milionów i 45 932.1 mr. Przyrost w po
równaniu z rokiem 1900 wynosił 4 9 milionów· 
i 534 2 9.45 m r. 

Na każdego mieszka11ca w Prusach przypa
da 177.76 m r. oszczędności, na keżdego w \\. 
l(sięst\\ie Poznai1skiem 1,83 mr., w Prusach Za
chodnich 1,91 mr .. w Berlinie 4,49 mr., na Sląsktt 
8,72 mr., w Nadrenii 16,78 mr. 
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=== kra1viec polski. 
(K r a k o w i a k). 

Mamy miesiąc wrzesie11, 
Już się zbliża · jesh~Ii. 
Więc na czas jesienny 
Trza mieć strój odmienny. 
Słoma krawiec dzielny, 
Da ubiór niec!z]ełny, 
Paletot, surdut, spodnie, 
Odzieje nas modnie. · 
Słoma nie jest dro~i -
Przy~ięgam na bogi, 
Słoma krawiec tani, · 
Nikt go też nic ganL · 
Najmodniejsze rzeczy, 
Nikt temu nie prr.ec'zy, 
U Słomy więc kupisz, 
I się nie oglupisz. 
Słoma to krawiec zuob, 

. Słoma to młody duch, · 
Stoma eleganta 
Zrobi nawet z franta. 

,~Robotnik .. Połski'' 
pismo ludowe katolicko-polskie' wychodzi każ

, dego tygodnia, z bezpłatnym dodatkiem religij
nym. Prenumerata na czwarty k\vartal, czyli 
na październik, listopad i grudzieii wynosi tylko 

50 fenygów, · · · 
a z odnoszeniem do domu przez listowego· do
pl·aca się 12 fen. na caly kwartał. 
- Rodac·J~ i·· Prosimy polecać ~~Robotnika Pol~ 
skicgo" przedewszystkiem Rodakom, którJ-ch 
d<O gazety codziennej trudno nakłonić i .. Robot
nik Polski" jest tak tani. kosztuje bo"\viem z od~ 
noszeniem do domu na caly kwartał tylko 62 
fenygów, że każdy go zapisać może. SJX>dzie~ 
wa.ć się godzi, że \vszyscy R.odacy na obczyznie · 
którzy nie czytają "\l iarusa Polskiego'·, zapiszą 

"Przyjaciel" 
najt.ail~ze pismo polsko-katolick 

:·wychodzi trzy razy tygodniowo w Toruru 
Jest to najtańsze pismo ludowe, ~dyż olaci .0' 

nje kwartalnie na poczcie tylko 75 fenyRów bez~ 
szenia a z odnoszeniem do domu przez listowe 0 

24 ieny~ów więcj;lj, czyli razem 99 fenygów na go 
kwartał. . ca 

,.Przyjaciel" wychodzi trzy razy tygodnia 
jest caly drukowany wielkierui i wyraźnemi literw 
i ma sześć bezplatnych dodatków, których tYtuty a 

•• Rodzina Chrześciańsl\a'\ tygodnik; 
,,Przewodnik Naukowy i Literacka•'. 
~,Szkółka Pofskau. 
•• J<.uoiec i Przemysłowiec", 
.,Gospodarz", miesięczniki: 
.. Gospodarz", miesięcznik; 
..02rodnik i Pszczelarz"', kwartalnik. 
Prosimy także rozpowiadać, że na pogrzeb. 

sobie przynajmniej "Robotnika PoJskiego··, ·aby 
·się do\\"iedzi eć o życiu Polaków" na obczyźnie. 
Prosimy gonłCO \Vszystkich Czytelników na~ 

Adam Słoma mieszka w BruckłJausen. Griir1str. nr. 1 Oa · 
i w Laar, K~iser str. nr. 91 przy kościele katolickiem. l 

M a ł } r. 

szych,· aby rozkrzewiali prócz ,,Wiarusa Po1-
i skiego", także to no\i.re pism,Q, aby doprowadzić 

do tego, iżby w każdym domu polskim polska 
znajdo\vaia się gazeta. 

źdego abonenta, który umrze wskutek nieszczęśli 
go WYPadlm (po niemiecku "Unia !l'') zaraz lub 
dwa tygodnie po wypadku, wyplacamy spadkob1 
com. którzy się zg!oszą najpóźniej w sześć tYRo 
po pogrzebie, z dobrej woli jako zapomoge 

150 m .area. 
Już teraz 

zapisać n1ożna na każdej poczcie i u . listowych 

~,Wiarusa Pol~ki'ego'' 
ż trzema~ bezplatnymi dodatk~f!Ji' . .. 

. f>renurnerata za 

"Wiarusa Polskiego" 
z trzema bezpŁatnymi dodatkami tj.: ,,Nauką 
l(atolicką", "Głosem górników i hutników", 
oraz . "Zwierciadłem", v.rynosi .na kwartał, H. na 
październik, listopad i grudzień 

tylko l mr. 50 fen., 
a z odnoszeniem do domu 42 fen. więcej, czyli 
razem ·1,92 mr .. 

\V przys.z~ym kwartale otrzyma każdjr abo~ 
. nent "Wiarusa Polskicgo" zupNnie bezpłatnie 
razem z gazetą 2 piękne dodatki~ : l) Obraz Ojca 
św. Piusa X. 2) Kantyczki, cżyli zbiór pieśni na 
Boże Narodzenie. 

K:toby . pragnąl, abyśmy "Wiarusa .Polskie
go". posyłali rodzicom, krewnym lub znajomym 
do Połski, lub gdzieindziej, niech nadeśle 1,93 
mr. i dekladny ·adres, a gazetę poczcie prze
każemy. Prosimy uczynić to jak najrychlej, gdyż 
przez późne . przekazanie gazety po\v sta!ą nie
porządki! 

P ostbest e 1J ungs-Form ul ar. · 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserlichen 

Postamt' ein Exemplar der Zeitung "Wiarus 
PQiski" au s ~ Bachum (ZeitungspreisJiste 128) filr 
das IV. Quartal 1903 und zahle an Abonnemen1 

~.lin~ BestellgeJd 1,92 l\1k. · 

ta· 
~a . 
~ ,,., c:. 
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-.l'ć lll ~'l' 
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Obige. 1,92- · l'vlk. erhalten zu haben, be. 
scheinigt : 

••.•.... · .. , d .• • • • • . r • 

Kwit ·do· zapisania "GazEty Toruń
,.·;, . '. · s.ktej" na poczc.ie.· 

· P.ostbestellungs-Formular:. 
Ich· bestelle hiennit be'i dem Kaiserlichen 

Postamt. ein,-Exemplar der .zeitung ;,Gazeta To~ . 
rm1ska" CjłUS 'Thorn fi.ir. das lV.· . Quartiłl .1903 w1d · 
zahłe. an .AQonnemcnt und Be:~tellge.ld · 1,92, Mk. 
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I(to jeszcze teraz zapisze naszą gazet~ 
pozostanie jej ' · ·ierny do. końca roku, 
piękny 

I(to·by pragnął, abyśmy , .R~obotnika Po!skie~ 
go"- posytali rodzicom lub kre'vvnym do Folski 
lub w ·inne str.ony, niech nadeśle 62 fen. w znacz
kach pocztowych, a poczcie gazetę przekazemy. 

. Kalendarz na rok 1904 
i inne piękne podarki 

W czwartym kwartale damy wszysiKi 
abonentom jako podarek książkę: 
O Pcłsce, jej królach, bohaterach i mężach z 

służonych. 

Postbestellungsformular.· 
-wydawn. "Przyjaciela" w Toruniu 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserlkhen 
Postamt ein Excmplar der .Zeitung "Robotn~• 
Połski'' aus Bochum fur das IV. Quartal und 
zahle an Abonnement und Bestellgeld 0)62 Mr. 
(Zeitungspreisliste n. Nr. 112a) . 

Postbestellungs.-Formular. 
Ish bestelle hiermit bei dem Kaiserlichf 

Postamt ein :Exemplar der Zeitung .,Przyjaci 
aus Thorn fiir das IV. Quartal und zahle ~ 

Abonnernent und Bestellgeld 0,99 mr . 
;>. 
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Ksiegarnia ,, Wiarusa Polskiego'' 
·.poleca . rozne pouezająee ksjążki. 

Pi4ikne · kart,· z ·widoka. 
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Bochum, dnia 7-go listo 3. 

.. · '. o··c·. ,,Wiarus Polski"·, pismo polityczne· · · · . · · 
ata.Pola.ków na obczyźnie z 3 do-. l · . 
datkami, wychodzi !>. razy tygodni~ . . . . · l wo i kosztuję l,50mr. na kwartał. l ·.tJIO, 

o· . ·. . . --o . -

·Na. co organizacya robotnicza? 
: • Tak się· pyta jeszcze niejeden· robotnik i 

.siedzi spokojnie za 'przypieckiem, zamaast iść 
~a wiece zwoływane przez "Zjednoczenie źa-
1\V'Odowe polskie", tam przysltićhaó'··się rozpra-
woni i sam gtos zabrać. Tysi'ąte t.obotników 
na nic nie żałują grosza, ale 50 fet( miesięcznie 
wydać na skŁadkę do "ZjednoczeniaHi·.to.riffi żal. 
lle postępuje kto tak czyni. ,Jak :rdbotnioy pol
SCY na obczyźnie stronić będą od ·własnej· orga
,11izacyi zaw·odowej tj. "Zjednoczenia zawodo
wego polskiego"~ natenczas stanąr ·się popycha
iłtern 'w ręku· niemieckich zo1iganiżowanyth t'o
botników. O tern trzeba pamJętać. 

Niech też nikt nie żąda ·Od organizacyi, · rze
czy niemożliwych, lub takich, które każda ol'ga
nizacya dopiero dłuższe istniejąc lata, członkom 
swym dać m()że. 

Prosimy przeczytać pod rozmaitości~uhi, co 
10 uczynić· pragną w Ameryce kapitaliści, aby 
zniszczyć organizacyę · zawodowe·· robotników, 
z· drugiej strony · zaś, jaką slłę przeciwstawić 
mogą rbootnicy. A komu to zawdzięczają?· Oto 
organizacyi zawodowej! 

Wolamy · \Vięc: Rodacy, wstępujcie do 
,,Zjednoczenia zawodowego polskiego", uczęs·żN 
czajcie licznie· na wiece, poznawajcie swe prawa 
robotnicze! 

·· Szczęść Boże! 

Zjazd robotników "·e Frankfurcie .. 
I. 

; \V Frankfurcie nad Menem odbyl się ,w ·n'ie
~zietę, 25·-go października b. r. i· w dniach na
stęp·riych zjazd' niemieckich robotników· c'hrze
śdar1S:kich. Stawilo się 190 delegatów, którzy 
tłastępowali 622.200 robotników: zorganizowa
nych. Z tego vvidać, że organizacya pomiędzy 
~hrześciańskimi · robDtnikami coraz więcej , się 
szerzy. 

· łlirsch-Dunckerowskie "Gewęrkverei.ne·' l 
kilka innych Drgfmizacyj nie przybyty. Jeżell 
doliczymy członków tychże organizacyj depo
wyższej liczby, natenczas blisko 800.000 robotJ]L
k~w· zorganizqwanych stoi w przeciwieńs~wje 
do wcyalno-demokrafycznej agitacyi. Organi
zacye socyalno·.:dem-okratyczne nie mają prawa 
twierdzić, iakoby jedynie one zastępowaly, robo
tnikóW. 

Na. zjeździe radzili tylko robotnicy i tacy u
tzędnicy (sekretarze, kasyerzy i t. p'.) organiza
tYi, którzy pracowali jako robotnicy. · Ziazd ~la 
tC:go tak znstal urządzony, ażeby socyal~ści i . in
ni ptzeciwnicy nie mogli powiedzieć, że chrze
ściańscy .. rołJotnicy sami sobie radzić nie umieją, 
że stoją pod wpływem pracodawcórw lub tern 
PO<lobne rzeczy. · 

. Schiffler z Krefeldu (przedstawiciel związku 
tkaczy) omówił prawo robotników do łączenia 
Się (według ustawy procederowej) a. prawa o ze
braniach i stowarzyszeniach. . jakie . istni~ją w 
J>Oszczeh·<'~! ·\ ·,·h vu·,,,.,,,.,, ·/t Uh"c·Ji : i~;;od.ztL si:.; 
na takie-, ~ś~;i~dc-;e~i~· t~;l~ios~~~~: , ·o:_, _"'- · •• 

. I. Organizacya zawodową :ro}fótpłkórw jest 
Jedynym skutecznym i dla tego· 1bez\va·runko
Vro koniecznym środkiem, aby l} spraw-iedliwie 
uregulować stosunki zarobkowe i '\Varunki pra
cy na. ·mocy '\Volnego kontraktu· rohocz~go, 2) 
aby zabezpi·eczyć korzystny rozwój narodowe
go żYcia ·gospodarczego i społeczne[o, 3) aby 
t~~le uporządkować stosunki pomdędzy robo
tnikami a pracodawcami na mocy ró:wnoup.ra
~nienia w · org~mizacyach jednych i' dn.lgich .i n-
krz~ać te~ po.rządek za pomQcą taryfy. zarob-

Q";NeJ czyli ·spJsanego kontraktu, z wypisanym 
W'y~aźnie zarobkiem. w tern przekonaniu wzy
~anxy wszystkich· niemieckich'. robotników,. ·aby 
Slfl l ·· h ktÓtączyli w tych zaw~dowycb orga?izacy~c ~ 
s·· S n1e walczą przeciw poszq;ęgo]nym kla 
.~m ludności. · . . .. ·. 
tde ·~~dam.y,. ·aby P'rawo do l~cze~~a .się. zostaro 
. ,Pszone 1 rozszerzone a mtanDWlCie, aby . 
robo a).§ 152 prawa procedero·wego, który d~ie 

tnikQm SWooodę, skoro się lączą do OSię-

SZCZĘŚĆ ~ B ŻE! 

D 
gnięcia lepszych wamnków praqr, był ważny 
takze dla tych, którzy starajq się o ittrzymanie 
istniejących stosunkó\ zarobkowych i robo
czych. 

b)§ 153 prawa procederowego ma zD tać u
lepszony w ten sposób, że nie · tylko nadużywa
nie prawa do łączenja sic: podlega ka,rze, ale ka
rę maiq ponosić także ci pracodaw~y, którzy u
silui<ł przeszkodzi0 w używaniu praw·a. 

c) robotnicy . i urzędniqr par1stwa i gmin 
ń1i(lją mieć nicograniczone pra\\'o do organizacyi, 
aby mogli . starać się o swoje sprawy publiczne 
.W fiPOSÓb. dOZ\ V olany i W drodze samopomocy. 
Majq mieć zupelnc praw.o do '' ysy!allia yctyt.::yi, 
.zażalcl1 i urzttdzanie zebrai1. Organiza_cya i 
mężowie zaufania. maj i.\ mieć pra" o i \\ul noś~, 
spokojnie wyrazić ż) czcnia robomik ów i urzę
dników \\obce przełożonych (administacyi). 

' 11. Ma zostać nclJwalone jednolite i dosyć 
wolności dające prawo o zebraniach i stowa
rzysieniach dla całej rzeszy nicmiccldej, przez 
które wszelkie 'niedog-odności i ograniczenie 
cZYnności ·st-el\\ arzyste!'J z~l\vodD\v ych .(OJ·gani
zacyi) zostałyby usuniGtc. Mianowicie ,vszy
stkie. orgapizacyc na mocy ~ 152 utw·.)rz:mc i 
·wszelkie inne zajmujące siG ~JHa\\ a_mi za'.\'~.ldo.
wemi, mają rnieć pra \\' O zajmowania się popra
W::t sp·olecznycll i gospodarczych stosnnK(JW 
zaw.odowych, n. p . . Prze.z agitacyQ za lcpszi..:mi 
pr'a'.vami, a nic majq podlegać przepisom o zwy
kłych stowarzyszclliach. ·Kobiety mają mieć 
pra,\\ o udzia!u w organizacych i zebraniad1 so
c.yalno-polityczne spra\\ y omawiających. 

'III. Związki zawodcl\\ c mają mieć . prawa 
korporacYitJe, (aby mogly skarżyć 1 k ,azać za
pisać na siebie hipoteki, kupO\\ a~ d~nny zwią
zko\ve i t. p.) 

Ilu robof!likh··w jest zorganizo\,ranych 
"r ]·~uro]:tie i ... t.1neryce. 

Obliczo110, że \v e \\ rzcśniu 190.3 r. w po
szczególnych 'krajach li o, ba zorganiZO\\ an~ cl! 
robotników przedsra wia się uasrępui;.tco: 

Stany Zjednoczun~ i Kanada 2 500 000. 
··Anglia i Ir'landya J 915000. 

Niemcy l 092 642. 
·francya 614 204. 
· Włochy 480 689. 
Austrya f 66 488. 
Dania 1 O 1 ,964. 
Belgia '3 677. 
Szwecya 69 009. 

· Szwajcarya 49 0.34. 
Hiszpania 46 896. 
tlołandya l 7 062. 
Norwegia l4 450. 
Węgry S 222. 

'Radv 
Ważny wyrok ·w sprawie lepienia zna~z

ków inwalidztwa wydał najwyższy urząd za
bezpieczenia na R1es7ę n;,·nJiecką. Otóż znacz
ktJ\.\' nie potrzeba \\kpie.,(; podczas choropy, na
wet 2:dy się popiera zap1atę podczas choroby. 
Urz~do zabezpieczenia orzekt bo\\ iem, że w \\i~
lu przypadkach chleboda\\ c a "}~plac~ rohot!1'~ 
kowi podczas choroby z \\ łasneJ W'dJ.' chocJaz 
tego czynić nie potrzebuje. Gdybj~ s~ę praco- . 
dawców jeszcze zmuszato do \Vlep1ama .znacz
ków od tej sumy, któ(ą placą dobro'\\ olyme. mu
sia:ł'oby to chlebodawców zniechęcić a robotni
cy najgorzejby na .tern wychodzili; . 

·zarząd knapszaftn zwraca gormkom uwa
gę,. ż~ przechodząc z jedr:ej ko~alni n~ drugą, 
winni ostatnie.i przedłożyc na zyczeme S\':e 
książki wypłaty (Lohnhnch). aby według tyc~ze 
obliczyć możnn składkj l~O ~asy chon~c~. Z~
rząd · powiada, że jak g:)n;tcy wzbratl!aJą SHJ 
ks,iążki wypłaty p~zedlo~yc; zarząd. dopytj'\,·ac 
się musi. na kopalm. gdzte poprzedm? pracowa
li, ile tamże zarabiali~ przez co ma mepotrzebną 

ę · w końcu zaznacza zarząd knapszaftu, prac . . , k ,t • • 

.. także górnicY. mogą zostac pasz _ouowan~,.me 
~hcąc. p.rzedlożyć książek. W koncu grozi za~ 
rząd knapszaftu karą porządkową. 

k 7. 
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l
' Orobno ,.Głosu górnikó' i ł':utni

k6w.. bonować nie możua. Kto go 
chce otrzymywać. niech snbie zapi-

1 pze na poczcie :,Wiarusa Pol kiego". 
o· o 

ozmailości. 
Komisya parlamentarna dla pra \\ robotni

czych odbędzie po iedzenie, dnia 10 grudnia, na 
którem wydział pomiędzy innemi ma złożyć 
u tne prawozdanic o zabezpieczeniu na brak 
pracy czyli na bezrobocie. Na to Z\ racamy u
wagę tym, którzy się domagają kasy na bezro
bocie przynut owe. Vv roku 1902 w 26 organi
zacyach płacono "·sparcie na bezrobodc, P·od
czas gdy w r. l 97 dopiero w 14 org-anizacyach. 
Obecnie zwiqzek sztukatorów pragnie zapro\va
dzić kasG na bezrobodc, choć '' iadotno, że 
sztukatorzy przez pe\\ i en czas i·vJ(u nie pracują. 
Obliczono, że gamcarze i murarze przeciętnie 
36}i dnia do wku Ś\\ iętO\\ ać muSZ'-\, ztukatorzy 
natomiast 53.0 dnia. Dla tego ·. oblićzonD, że 
sU ndk i tygodniU'\\ c: sztukatorÓ\\ · ' musiatyby 
wynosić 1 markc (<.lot<.ld płacę 50 fen.) czyli 4 
marki miesięcznie, aby po 42 dniach członkow
stwa płacić przez 6 tygodni po 7 111arek rygD
dniOWO! · Członkowie Z\\ iqzku sztukutoró\v-· 
mają urzndzić glosowanie, czy t.akic zabezpie.:. 
czenic. im się podoba. · 

1(3pitaUści i fabrykanci amcryka(Jscy orga
nizujq obcenic i c dno ' '' iclkie amcrykaf1skie sto
" arzyszenic do Z\\ alczania zorĘ"anizo\vanej prai 
cy z kapitałem 250 milion6w dolar(l\ . 

:::towarzyszenie to ma nosi(; naZ\\ ę ,,Anti 
Boycot Association" .i jeżcli rozwinie w myśl 
ustaw podsta\\ nych dziaialność zamierzo-ną, 
może istotnic zatrZc\ŚĆ pDdwalinami zorgani.zo-
wancj pra~y. . 

1 

Nic dziwnego, że wobec groźby ze stmny 
kapitalistów, wrgani70\ ana praca myśli 01 
energicznej obronie. 

Thomas J. I\idd, \\ iceprezydent amerykafl,... 
skiej organizacyj pracy, w rozmowie z pewnym 
redaktorem \\t Chicago oświadczył, że ·w raziG 
gdyby zaszła tego potrzeba, zorganiZO\\ ani ro
botnicy \\tydągną z banków \\ szy.stkie S'\\no]e 
oszczędności, których ma być .\\ iGcei, niż 300 
milionów dolarów. ~rycofanie takiego olbrzy
miego kapitalu, znis~cz:rloby mnóstwo banków, 
ale zadatoby także po\\ ażny cios kapitalistorf.!~ 
Zorganizo\~ ana praca, może iuż dziś do pewne
go stopnia bić kapitalistów ich \\ tasną h ronią, to 
jest kapitalem! · 

1 •• . 

Produkcya surcwca żelaznego. W cd tu g 
jednego z niemieckich wydawnictw statysty
cznych produkcya surowca żelaznego na ca~ei 
kuli ziem.5kiej wynosila " 1902 r. 43 749 000 tDn: 
.Ze produkcya stale wzrasta dowodzą cyfry z 
poprzednich ·dziesiątków lat. .I tak: w· 1880 r. 
\\ ynosila 18 484 000, w 1890 r. 27 461 000, w 1898 
roku 36,166,000, ·\\ 1900 roku 40 837 000 tonu. 
Produkcya roku ubiegłego jest '\\ ięc dotąd naj
\\' YŻSZ<l i \\skazuje wielki przyrost \\ stDsunku 
do r. 1901. \Vedług krajów produkcya surow
ca . Z\ 'iększyla się przede\\ szystkiem w Stanach 
l.ic-dnoczon~rch Ameryk! pótnocne_i. rrdzie wzro .. 
sła z r. 19CH na 1902 o przeszlo 10% dotychcza
sow _;ch . wynikć;w: w porównaniu z r...-1890 po
d\voiia ię, a z r. 18r..,o wzrosła prze zlo 'wczwór
nasób. Także w \Vielkiej Hrytanii i państwie 
niemiec, wzmsla ró.wnicż, choć nic \\ takim 
stopniu, jak ·\\· Ameryce. 1 a podkreślenie .za.: 
sługuie spadek produkcyi surowca żelaznego w 
Rosyi; niczn«czne wahania \\. produkcyach in~ 
nych k raj(i\\ nie \.' ply\\ aJ<l na \\ ynik ogólny. 

Posiedzidc!e wysokich pieców w · Pittsburgu i o~ 
· kolie~:. którz. · k~lo tO milionów tm1 suro\~ ego żelaza 
roczme przetamają. postanowili do końca roku o 
czwartą część mniej wytapiać. Nie ma odbytu. 

Tak samo OS~:raniczyli wyrób posiedziciele wyso: 
kich pieców \V poludniowych obwodach. · 

Ponieważ jednak mimo tego będą zapasy się g-ro
madzi y, a ponie\vat nie można ograniczyć dostatecz
nie wyrc;bu żelaza; . }rdyż przecież PolO\VY lub więcej 
piecó~' po~ a i· · łub iabryk zastawić nie można, dla 
te;;:c fabrykanci muszą sprzeda :\"ać za ~ranice iak nai
tanie.". byle Się p(tZb~d produkcyj lub możli~ych za
pasów, b:ie ·mogli dalej fzbryko\vać. Z tego powodu 
n.ietyłko w Anr,iii ·. 'iemczech będą sp.rzedawali ale 
i gdzieindziej, n. p. w Kanadzie i Meksyku, d~kąd 
Niemcy~ Anglicy. Belgijczycy sprzedawają. Bieda 
zmusza ich d te~o. 



liiiOBAlaK O. 
Do mnogich ziem i krajó\v co z Polską w 

Jedno wielkie a możne Z\\iązaly s ię kr01estwo, 
11ależaly także Prusy Zachodnie. Sz.:::zt:ro pcl
ska byłać to ziemica tak jak i dziś jeszcz t: po 
większej części jest Polska, choć tak błisko gra
niczy z Niemcami i pod niemieckie przyszła pa
nowanie. Tam-to nie opodal Wielkopolskiej 
granicy ciągnęła się \Vieś wielka i zamożna \Vir
nica. P.oznać już po przestronnych obejściach 
i pelnych stogach zagród wieśniaczych, że ta
ska Boża błogostawi tym stronom, i nie znają 
nędzy mieszkailcy słoła. 

Ale czegóż tak cicho, ponuro, i tak jakoś 
straszno we wsi, jakby powietrze albo inna za
raza IIąwiedziła lud Boży? Głucho i pusto wy
glądają zagrody, tu i O\vdzie tylko widać przez 
okienko jaką twarz bladą i przerażoną, a \V 

otwartym kościele ludu jak nabil, i wszyscy 
modlą się gorąco i biją w piersi z całej si .!y, jak 
gdyby ostateczna nadchodziła godzina. 

Oi, jest-ci jest strachać się czego. Zly 
Szwed naszedł Połskę nieprzygoto.waną, a jego 
WIOjska jużci o pół mili od Wirnicy. Modli się i 
modli lud stroskany, a tu już dudni na gościflcn 
i tłoczy się do wsi czerń zbrojna. Na przedzie 

na czarnym koniu, sam jak djabet czarny jedzie 
szwedzki jeneral. Chmurnem okiem ro-zgląda 
się dokoła po wsi opuszcz,onei, a nagle za\voła 
na swoich: 

- Ten lud przeklęty musial się ·pono scho
wać do kości-ola, boć oni nie mogą sobie dać ni
dy z tą pobożnością. Podjechać mi zaraz, i po ... 
wypędzać z kościola, niech warzą jeść dla na
szego wojska! 

Popędzili do kościota szwedzkie żołdaki, i 
golemi pałaszami pędzą lud od ołtarza. vVysu
'vają się z kościola biedni Wirniczanie, i pokur
czeni z bojaźni idą za rozkazem ciężkiego wro
ga. 

Jedenci tylko ch.lop młody pomiędzy nimi 
trzyma głowę prosto i hardo, a z oczu mu Się 
\11iby iskry sypią jak z rozpalonego żelaza. A 
chlop-że to tęgi, jak dąb rosly, jak niedźwiedź 
krępy i barczysty. Do jego boku jak go{ąbka 

sp.loszona tuli się dziewczę młode i ladne jak 
kwiatek, a jak chusta blade. Biedaczka, dziś 
miało być jej wesele z najtęższym parobcza
kiem, tym oto Michałkiem, do którego się boku 
tuli, ale napad \vrogów przeszkodzi! tej upra
gnionej godzinie. 

- Michałku - szepce dziewczę do milego 
- ja się okrutnie boJę. bo tym Szwedom jakoś 
nie po ludzku z oczu patrzy. A ten starszy cią

Je jeno w ciebie oczyma mierzy. 
- Nie bój się luba - rzeknie lVIichalko i sil

niej do siebie przyciśnie dzie\vczynę, a potem 
zwróci się na bok , gdzie stał ten szwedzki star
szy. 

Na prawdęć ani z oka nie spuszczał dor-o
dnego parobczaka. 

- Aj, to chłop setny - rzeknie wreszcie do 
jednego z swoich. 

- Co setny to setny! - odpowie tamten. 
- Taki by nam się zdał! - prawi dalej jene-

rat 
- Ho, ten za dziesięć by starczył. 
l na to szwedzki jenerał obejrzy się do 

swoich , i coś po niemiecku do nich zasz\vargo
cze, a tu zaraz ze dwudziestu rzuca się na na
szego Michatka, odrywa dziewczę od jego boku, 
a jego samego wiąże jak barana. Bvonit się Mi
chałko jak lew dziki, ale przewaliła go przemoc 
wielka, i musiat się poddać nieborak. A Szwe
dy cią~ l ..: ..: c ~ sz " · argo(:Z<t pomiędzy sobą, a po
tem związanego Michałka wloką do S\Voich ta
borów, i tamci go na ziemię kładą pod w'artę. 

Nie wiedział Michalko co z nim robią, a 
związany nie wiedział co się dzieje w jego wsi 
k<>chanej. A tam się działy okropne rzeczy. 
.Wrogi po swojemu zaczęli niszczyć , rabować 
co im wlazio pod rękę, a nad ludzkiero biednym 
pastwili się jak nad bydlętami. 

Trwałoć tak dzieil cały. Nazajutrz ciągną 
Szwedzi dalej, a za nimi we wsi jeno ptomień 
bucha i dym się \vali kłębami. Michalko z 
skrępowanemi rękami musi iść z nimi razem 
przyw-iązany powrozem do armaty. Szwedzki 
tabor posuwa się coroz dalej, a wszędzie strach 
idzie przed nim. a pogorzelizna i zniszczenie zo
stają zasię śladem. 

Już trzy d:ni i trzy nocy bez jadła i trunku 
w,loką Michalka ze sobą, a jeszcze nie wie co z 
.nim zrobią. Aż też pewnego dnia prowadzą go 
przed starszego. 

- Słuchaj rzeknie do niego ten starszy -
chcemy z ciebie zrobić człowieka! Damy ci 

mundur i zbroję, i od dziś. dnia będziesz na .. 
szym żołnierzem. Jakby ci się jednak nie podo
bala nasza służba, albo jakbyś próbo·w.al ucie
kać, to nim łypniesz oczyma, a już będziesz wi
siał na pierwszej gałęzi. 

Zimne mrowie przeszlo Michalka na te sło
wa, boć nie może być nic straszniejszego i o
hydniejszego na świecie jak służyć u wroga oj
czyzny, i iść na \Vlasnych braci i rodaków. Toż 
w pierwszej ch\vili jak opętany rzucif się Michał
ka, i zawoła l "'ściekłe: 

-Co, ja miałbym sŁużyć u \Vas i przelewać 
kre\\" własnych braci! 

A stary Szwed jeno się uśmiechnąl. i łyp
nął oczyma: 

- Nie sierdź się tylko bratku, bo z nami 
krótka sprawa: chcesz stużyć w naszem wojsku 
to dobrze, a nie. to zaraz my tu z tobą skończy
my postronkiem i ga.tęzią. 

- Stokroć lepszy stryczek niż wasza służ
ba - chce Michałko za"·olać na arzie, ale w 
tern się powstrzymaJ, łysnął oczyma i uśmie
chnął się \Y taki sposób, jakby jakaś myśl szczę
śliwa przychodzila mu do gtowy. 

- Dobrze ~ rzeknie głośno - będę slużyl 
u vas! 

Ledwie wymówił, a już go ubierają w 
szwedzki mundur i szwedzki karabin dają do 

· ręki, a jużci na pozór Szwed z niego jak \vszyscy 
inni. Cieszą się okrutnie wrogi z takiego żoł
nierza, boć to chłop jak dąb \vygląda., a taki po
jętny do wszystkiego musztrowania, że jeno raz 
mu pokaż, a prześcignie najstarszeg-o wojaka. 

I tak ci kilka tygodni byt już nasz Michalko 
ze Szwedami, a owi nie mogą się nadziw·ić Jego 
sprytowi i tęgości. Ażeby go zasie lepiej za
chęcić do służby i przywiązać do siebieT zrobili 
go nagle kapralem. 

- T eraz już nasz z kościami - myślą sobie 
i już go tak nie pilnują jak zrazu, kiedy mu je
szcze nie do'\vierzali. 

A czy na prawdę Michalko tak przylgnął do 
Szwedó\Y, że ochotnie pełni u nich służbę, i za
pomnial o ojczyźnie. \.\·fasnej? czy może taki su
mny i szczęś.fiwy że został kapralem? 

Ei, co inn:ego tam siedzi i \\"aży się w sercu 
i duszy Michałka. Nie zapomniał on o swej oj
czyźnie, nie zapomniał o wsi rodzinnej i o swej 
krasawicy lube}, a nie dal kapralskiej rangi uczył 
się tak pilnie musztrować i wywijać żelazem. 
Jego ten mundur pali Jak ogień, a ta stużba mu 
ciężka i boleśnie jak grzesznej duszy pokuta w 
czyścu. On z umysłu poddal się temu wszy
stkiemu, aby się jeno wyuczyć od "\vrogów wo
jennej sztuki, a potem na własną rękę rozpocząć 
z nimi taniec. 

Ot, ledwie z0stał kapralem a już znikł na
gle, jakby w ziemię zapadł. Szukają go Szwe
dzi, że rozstąp się, ziemia, ale prędzej schwyta
ją wiatr w polu niż swego kaprala. Michalko 
lasami i krytymi manowcami biegnie jak zając 
szybkooogi, a na drugi dzieft iuż upalił mil kil
kanaście, i nocą D·Odchodzi pod swą wieś ro
dzinną. 

Ale mało nie skamie niał jak stanął na miej
scu. Odzie dawniej były białe zagrody, tam te
raz ·tylko popiół i zgliszcza rozmiata wiatr na 
wszystkie strony. Gorzkie lzy puści ty się po 
twarzy Michałka, i jak zwierz dziki zgrzytnął 
zębami. 

- A gdzie s i ę lud podzia~? - myśli sobte. 
Stał jeszcze kilka chwil na miejscu, a PDtem 

nagle zakręcil do gęstego boru, co czerniał nie
daleko za wsią. 

- Pc\\ nic(; si ę ~am s ...:h roni li \\'sz ys~y przed 
Szwedami - rzekl do siebie z domys;u. 

I nie pomylit się wcale. Tam w glębi lasu 
w niedostępnej opoce leżeli nad wielkicm ogni
skiem mieszka(Icy Wirnicy; jedni spali na gołej 
ziemi, drudzy siedzieli nad ogniskem i dumali 
nad swą ciężką niedolą. \V temci nagle niespo
dziewanie zjawia się Michalko. 

Porwali się wszyscy na równe nogi, bo z 
munduru myśleli, że to Szwed okrutny, aleć 
pien\·sza poznała go kochanka Magdusia. 

- Michalko! - krzyknęla, i jak sarna rzu
ciła się do jego boku. 

Obskoczyli wszyscy Michałka, którego mie
li jui za umarlego, i nuż go witać i zapytywać, 
gdzie byt, zkąd przycho~zi, i jak przyszedt do 
kapraiskiego muduru. 

A Michalko na to: 
- Nie o mnie tu chodzi moi mi,li; powiedzcie 

mi raczej, co wy tu robicie . 
- A cóż - mó\\ ą - \\-idzisz przecie, że 

schroniliśmy się przed Szwedami: co kto mógl 
uratował od rabunku, i ukrył tu \\" pieczarach. 

- A coż myślicie dale i r6bić? - pyta Mi.. 
chałko znowu. 

- Ta cóż; będziemy czekać aż się zbieril 
pano~·ie i napędzą tych przybłędów. 

Michalko z gniewem wstrząsl głową. 
- Czekać chcecie! - za wolał i zgrzytnąf 

zębami - tak wam tu już dobrze i bezpiecznie 
w tym lesie, że myślicie iż Szwed nie znaiclzie 
do was drogi zaczem go panowie wyprą za dzie. 
siątą górę? 

- Ale cóż chcesz dla Boga? - pytają, go 
zdziwieni. 

-Złe z wami, kiedy wam na to własne nie 
odpowie sumienie! Wróg naszedł ojczyznę na. 
szą, łupi grody i sioła, zdziera lud biedny z o-. 
statniej koszuli, i wy jak z początku przycichnę
liście w pokorze, tak teraz kryjecie się w borsu
cze nory, i cały ratunek zwalacie na barki -pa
nów. Alboż to ta ojczyzna nie jest zarówno tak "' 
nasza jak i panów. Alboż my nie mamy e 
rąk sami, żebyśmy bronili za góry i lasy, vi 
aby nam nie kalali naszej ziemi świętej, i nie zia~ 
dali chleb naszym potem zapracowany? 
- Czyś oszalał - mówią mu chłopi- my 

bezbronni, a Szwedzi z strzelbami i armatami! 
-At, co wy wiecie - zawołał Michałko _ 

caly ten czas bylem u Szwedów, i wiemci co 
znaczą te strze1by i armaty. . To plugactwo ' 
straszne tylko z daleka; cały sekret w tem tyl
ko, by się podsunąć blisko, a powiadam wam, 
że z bliska żadna kula nie trafi człeka. i gołe 
ręce są dwa razy straszniejsze niż te wszystkie 
dyabelskie sztuki. 

-Co też mówisz? - wołają wszyscy zdzi
wieni. 

A on ci jak \Vpadnie w slowo, jak zacznie 
im gadać różne rzeczy, to aż glupieją na razie. 
Opowiada lYlichalko, że sta\vny wódz polski, 
Stefan Czarnecki, zacząl kropić Szwedów z 
przodu, a teraz ko.niecznie wypada zajść im z ty
tu. Potrzeba odciąć im dowozy żywności, 
chwytać podwody, a bić i mordować co się da 
przydybać w nie\vielkiej kupce. 

- Słuchajcie - zawołał - kto czuje w so-
bie polską duszę i polskie serce, a nie chce żeby 
go do reszty zdlawity te za·włoki, niech chwy
ta za kosę lub siekierę i dalej za mną! Ja was 
popro\wdzę, a będzi1ecie widzieli. że wrażej krwi 
natoczymy jak wody, i wielka na nas spadnie 
ch wala. 

Ponvały te słowa· wszystkich za serce, ale 
· że to już taki strach był wielki przed Szwedamir 
więc jeno co dwudziestu młodszych podskoczy
lo ochotnie i '\vykrzyknęlo: 

- Dobrze Michałku, tyś się u Sz·wedów 
nauczyl wojennej sztuki, prowadź nas, my z to- Q 

bą! ~ 
Nie stracha się Michalko tej matej liczby, ale ara· 

Ją kupi koło siebie i· zmawia się cicho, co robić \SZ 

należy. W tern ciśnie się do niego kochanka 
Magdusia, i slodkiemi stowy radaby go odcią- ali 
gnąć od tego zamysłu. 

- Daj pokój temu sokole mój - prawi - .t 
zostaf1 tu z nami, ze mną mój luby, już tam pa- f 

nowie sami poradzą sobie z \Vrogiem. Wiesz. :tJk 
przecież, że u nas w Polsce taki obyczaj, że 
chłopi pracują na roli, a panowie sami idą nawo.,. 
jenkę. 

Ale Michalko z gniewem ją odpycha, i rze
knie: 

- Pierwsza człowiekowi kochanką po Bogu 
jest ojczyzna, a ·nie wolno nikomu myśleć o dru
giej, jeśli ona ,,- nieszczęściu. Jak wykurzymY a 
naszych wrogów z ojczystej ziemi, toć bed" ie 
i. \.r oi m na \\· icki, ale te raz nicprzeciw się nicze- dzi 
mu. ęc 

I tej jeszcze nocy z gromadką ma{ą wyru-
szył Michalko z ciemnego boru, i zaraz nad ~a
nem przydybał SZ\vedzkie wozy, co wiozły ~y
wność dla wojska. Nie wiele bylo przY niC~ 
żoJnierzy, więc snadnie dat im radę Michalko, ~ 
nie tylko że zabrał wrognwi jadła kupa. at: ~ 
broft po zabitych żotnierzach miał dla swoJel 
czeladki. . h 

Potemci jednym wypadku już W1elu nowr~. 
junakóv.r ze wsi sąsiednich zgarnęło się do . .tnt-

chalka, a on w bliskn sto ludzi szedł dal~\;z: 
gdzie napadł szw-edzkie podwody al.~ ~n~~ '" 
kupki szwedzkiego żo1nierza, tam JUZ me Y a. 
rady. Zabrał wszystko co wpadło w ręce, 
wysiekł do nogi co stawiło się do obrony. 

I , . . l ht . ~ , całym kra· owozc1 nag e gruc a w1esc po 
ju, że jakiś prosty chłop Michalko U~cze Sz~~ 
d?w co się wlezie. i coraz więcej ś~1~ga, do tać 
b1e prostego ludu, Za mato rnu lUZ ch'1ych 
szwedzkie podwody i siec wroga w n~,ve .. 
kupkaclt, aleć napadł na Slupów, wyrąbat S 



i~ 
1 
co do nogi, i sam usadowit się za murami 

z~ecznY od naglej ?aJ?aś~i. Ztamtąd zasi~ 
.ił ..,-pada 7) bandą SWOJą l b1ada szwedzkim od-

1·,atotn oo mu wi~zą w drogę. 
,. Jużci i dwa mne miasteczka odebrał ze 

tf ~·edZkich rąk, a nawet ~zturmem uderzył na 
e ,-a większe grody, co stę z,waty StargaJ;d' i 
e pinki, a i tam Sz.wedów' wysiekł jak kapustę. 

strach okrutny pada na wraże \\iiO]ska, a na-
1ll serca rosną a rosną. Hei, już nie sami chto
garną się d? Michaf~a, ~le i wielmoi:ni pano-

!e, szlaJClrta 1 magnac1 biegną do niego i jego 
aią za swego starszego. 

~- A teraz dopiero d'okazuje .. Michałko, że aż 
~ dno U\Vierzyć. Ani dnia nie posięxi~ie na ie-
- em miejscu, jeno jak ptorun zjawia się wnet 
' p, wnet tam, w~et. przy tem, wnet przy O\Vem 
_ ·eście, a oddaJ stę Bogu., gdzie spotka słę z 

wedami. Bije, siecze-, rąbie, że szczęście jak 
en tylko umknie z pod ręki; co zgromadzą 
wedzi więc~ wojska, ta on niby się cofa, niby 

: ieka
1 
a wabi Sz:wedów, to db jakiegoś wą\vozu 

nego, to do jakiegoś 9oni ciemnego, a tam im 
oi kurtę na czysto. 

NCll d!arrr).i(i) silą się jak mogą wrogowie, aby 
1 dojechać k·ońca. Namordowal ich jak byd,la, 
bral strzelb, armat i pieniędzy huk, a jeszcze 
e mogH się pochwalić ani raz.u, żeby mu w·to ... 
k zdarli z glof\vy. 
Aż też nagle i trafno się nieszczęście, że Mi-

' alko chetal w-raz·z tmlskiem WrOjskiem zdobyć 
·elką fortecę Toruń; aleć gdy się nJe u dato, to 
!nąt się do swego grodu Stargardu, aby ze
ać większą silę i na nowo ruszyć na ten TO'ruń 
arov.rny. 

Tymczasem Szwedzi zebrali się. w wielkiej 
·zbie i jednej nocy podsunęli się tak z niena
a, że ze wsz,ystkich stron otoczyli Stargard' i 

,. ednego Mkhatka mieli jak w łatce. 

Gdy z rankiem zeszło stoflce na nteb-ie, oba
yl Michalko, że nie ma: którędy wymknąć się 
Stargardu, i trzeba będzie nra1ożyć głowę. pod 
1vedzką przemocą. 

. ZwoŁuje te·d·y wszystkich swoich, i ozwie 
~do nich w te s l owa: 

- Obskoczyli nas ze wsęystkich stron be
yje, i nie ma innej rady, jeno się poddać albo 
~>nić do ostatniego. Nie ujdzie z nas żaden 
mierci, jakby się żywcem d-ostał w szwedzkie 
~ce, więc \\~ołimy się bronić do ostatnrego tchu, 
choć sam·i zginiemy, to jeszcze niejeden z nich 
·zie musi al gryźć ziemię. 
W temci przychodlzi posłaniec od Szw1edów 

~rawi do nich: ' 
-Nam tu nie chodzi a nikogo, jeno o same-

o Michałka, co nam tyle gorącego sad la zaial 
a skórę. Wszystkich was puścimy vvolno, i 
m Wl!QS wam nie spadnie z glowy) ale musicie 
araz wydać Michalka,, żebyśmy mu zapiacili za 
rszystko, oo nam. nabroił niecnota. 

Nie chcą o tern .ani słyszeć ludzie tak miło
:~li Michałka; wszyscy gołowi zgi~ąć raczej 
rz \i'Ydać jego jednego wrogom na pomstę. 

Ale Michalko \Vystępuje naprzód, i rze.cze 
~kojn,ie: 

~.Dajcie pokój tym krzykom moi mili; tru
a lUZ rada, kiedyśmy się dali zaskoczyć z nie

acka. Na: co nam ginąć wszystkim razem, ki:e
;. na mnie jednym może się ·Skrupić wszystko. 
lech was Szwedzi puszczą wolno, to ja im się 
m ,o~~am dobrowolnie, a w· Bogu nadzieja" źe 
msc1~1e jeszcze śmierć moją. 
tOpterając się jeszcze. wszyscy, i nie chcą 

a 0 . Przystać w żaden sposób. Ale Michalko 
~e.sl!lcha na żadne prośby i rady, tyłko· sam 

Zle ze szwedZ!kirn posłańcem i ·oddaje się w 
ęce W·ro:górw. ' 

ard Odci~n.ęła jego bamda bez napaści z Stat
Yb u,. a Je~ o- samego zakuli Szwedzi w ciężkie 
Pr:' ~, \Vlozą do Malborgcr miasta, aby mu tam 
~Je kcmie.c okrutny. 

iężk· radio~ć tam między nrimi radość l Jak by im 
an· 1 kam1eft spad l z serca tak się cieszą IJDi
ro;en: nieszcz~śli~vego. Mi~ha.tka, a przez ca~~ 
ękpę ~no m~slą 1 mysią jakteby mu spraw·t.c 

E? r~1tne, 1 jakąby mu zad'ać śmierć. 
zcze l, ~Ie cieszcie się Szwedy niecnoty, boć je

~zi ies me Wasza wygrana. Tam w Polsce sie-
I ~slyszcze kró.l Jan Kazimierz na tronie. a i onci 

-:i~, to za~ o Mtchałku, i żeby koron~ mial stra
\rie. me da mu skrzywić ani wloska na gft.o-

Jegtl w . k ~·oje\voct . ·QjS o, oo je prowadził sławny pan 
bo"'ało ~ ~za:rnecki, nieraz już dohrze ·wygar
Jlabraro ~ or~ Szwedom, i mnóstwo starszyzny 
dztesięc' 0' nte-woiL Za jednego Michalka jestci 

lU -S!Z\Vedzki'ch jene-rałów' w polskim fę-

ku~ wara zatem panowie Z\\edy tykać n · zego 
Michałka. 

Ot. już co kolt wyskoczy pędzi goniec od 
króla, i takie do Szwedów ...; iezie pisanie: 

.. Jak mi panowie "zwedy cokolwiek j no 
zrobicie Mrchałkov.i, to~ ·am kilku \\Clszych je
nerałów, a nawet sam~ go \\ aszego marszatka 
księcia Wittemberga każe pO\viesić na suchej 
gatę.zi. Micha.tko jestci tylko pro rym chlopem, 
ale on mi tak miły, jak wam \ ·asi książ~ta ł mar
szalki, dla tego jeśli go " ·ypuścicie natychmiast, 
to ja wam wypuszczę jedne<'~o waszego starsze
go; a jak wy jemu jaką bądź zrobicie krzywde, 
to ja d\va razy taką zrobię tym waszyrn star
szym, co są \\" mojej nie'\\-uli'·. 

Poszło w pięty Szwedzi kom to królewsk1e 
prsani e; boć prawda, Polacy mi eH w sw-ym reku 
ich starszyzny \\'iele, i tego marszatka Wittem
berga, co byt niemal pierw'SZY po ich królu, i ' 
którym wiele sobie duiałi. \Vh~c też radzi nie
radzi poskrobali się za uszy, i choć im wstyd 
wielki. muszą puścić na wolność. dziarskiego Mi
chałka. 

Nie minęło dni kilka, a już ci Michato zno
wu tniędzy swoimi, i już znowu na kark wsiada 
SZ\Vedzkim napastnikom. tlej, kropi też ich te
ra~ kropi na nowo, a dwa razy ma jeszcze wię
cej chłopa i szlGV.;htY pod sob~\. Ratunku nie ma 
dla Szwedów! Taki strach mają przed Michat
kiem. że jak jeno pO'Slyszą o· nim, to już d1tsza 

'" piętach, 
A onci nie prosty chłop teraz jak na: pocz<\

tku wojny, boć król jegomość nadestar do nie~o 
posłańca, i mianował go szlechdceru i J"'otmi
strzem swego woiska cudz.oziemskiego.. Nicida
wno prosty chtop Michalko a późniejszy kapral 
szvvedzki, to już dzisiaj wielmożny pan rottmistrz 
Micha~lewicz; a senatorskie syny muszą prz d 
nim uchylać czapki· i posłusznie shtchać jego 
rozkazó\v. Z Szwedami tymczasem coraz go
rzej; pan wojewoda Czarnecki nie folguje ani na 
włosek, wszędzie bile gdzie spotka, a uic. dość 
że ich z zakr\vawionemi łbami wypędzH z pc!
skrei zi,emi, ale poszedł za nimi het za morze, i 
tam dalej sprawia taniec. że aż ha! 

Ale i Michalko nie odpoczywa jeszcze na 
S\v"'Ojem szlechectwie, jeno dalej tnie swoją sztu
kę, i nie ustaje śdgać i morcłować Szwed~w 
tak jak zaczął, kiedy byl je. zcze w chtopsknn 
stanie. 

Nie mogli mu dostać Szwedzi w otwarŁem 
polu nie mogli się ubezpieczyć i zamk·nęłi się w 
f:ort~y za mu rami. Przyłączył się Micharko do 
Lubomirskiego hetmana, i z nim razem. uderzył 
na Grudziąd/z fortecę. 

Nie chcieli się podać Szwedzi z początku, 
ale jak im nasi a szczególnie Michalko dopiekli 
d-0 żywego,, to już rad'zi nieradzi musieli prosić 
o łaskę. 

Sam ich pułkownik dostat się do nre"W'Oli, a 
Micha.fko był pierwszy co wdarl się za mury 
fortecy i porwat swoim przykładem cale woj
sko. Toż i ta zasługa doniosla się do uszu kró
la, i pan rotmistrz Michalevvicz, boć tak się i~~ 
teraz nazy\vat Michalko otrzymał nowe laski 1 

nagrOidy. 
Jak się wreszcie skoflczyła \\iojna, wrócił 

pan rotmistrz do swei wsi .rodzin~ej, a pomi~~Y 
ludem co wybiegł naprzecrwko mego byta prer
·wsza radna Magdusia. ObaczywszY dawnego 
kochanka takim panem wielkim, aż się przestra
szyła nieboga. bo myślala' że się do niej nie. przy~ 
zna teraz. Lecz pan rotmistrz nie zapommar am 

0 
niej, ani o innych swoich ~naJ?mych i ~re

wnych. Ożenil się z MagdiJ.:stą, 1 po sędztwe 
lata opJywaf \V dostat~ ach 1 hon~rac.h, a całe 
jego potomstwo było t jest spra'\Vledltwą szla-

chtą. 

-LELUM POLELUM. 
Opowiadanie hi~toryczne z X wieku 

napisał 

\Valery PrzyborQwsld. 

(Cial! dalszv.) 

\Vobe.c tego trzeba się bylD na jakiś krok 
stanO\VCZY zdecydować i .Mlada, której wr~cił~ 
cala. przytomność i energta, poc~ela rozmyslac, 
co jej czynić należy. Maglaby się uratować pu
• ·wszy konia, a sama wlazłszy na drzewo., ale 
ser .ć . ść d 
porzucić konia, to znaczylo straci. mozno ~: 

t 
·a 5 ·1 ę do Poznania. Trzeba w1ęc bylo bromc 

s ant · Ni d' ·~rlł,; bl. ·. bt·e l. dzielnego mterzynka. e zwti;;UL z 1-ste . , . j 
. ~ się mruk jego stawał stę coraz wyrazme-
za . w' ·at,<a ~zie trudna i krwawa ze strasz-szy. .. 1 .. ut;(: 

nem. głodnem zapew e z~rierzęciern. Mla«a 
znala niedźwiedzi i zula ałą, donio łość nie
bezpieczert twa. 

Przeżegnała ię, z nó\\ila krótką modlitwe 
do Boga, wydobyła strzale. na adzila ją na dę
ciw~ i zatrzymala mierzynka. Wó\ ·czas od
wróciwszy się twarz'l, do nieprzyjaciela, ~wymie
rzyła bacznie i puściła ·ięci\\'ę. trzala ze świ
stem przerzn<:ta po\\ieuze i ugodziła zapewne 
niedi\ iedzia, bo ryknął przeraźliwie, skoczył i 
podniósłszy się na tylne lapy szedł, rycZ,\C do
nośnie. 

Ale Młada zręcznie zawróciła konia, tak że 
znalazla się z boku niedźwiedzia. i nim ten zdo
łał zmienić swój kierunek. z całej sily uderzyła 
go toporem po \\"ielkim, kudłatym lbie. Cio 
byt tak potężny, że niedżwiedż padt na przednie 
łapy, ale podniósł się zaraz i znowu rzucił się 
na dziewczynę. Pod tą kołt się r\vał i spinał 
ale trzymała go mocno, nie puszczając ani na; 
ch\\ilę, oczu z niedźwiedzia. Właśnie ksieżyc 
wypłynął z poza drze\\" boru i oświecaJ sre
brzyst:> 111 bb.skiem goś...: ; nit:...: i tę śrniertelnq 
walkę, jaka się na nim toczyla. 

W chwili gdy niedżwiedz po'\\1órnie zbliżyl 
się do dziewczyny i prawie dosięgał jej potęż
ną, \\' straszne pazury uzbrojoną łapą, Mlada 
wymierzyła mu drugi ios toporem między o
czy. Z głuchym trzaskiem topór U\\ iązl w ko
ściach czaszki Z\\ ięrzę -ia, krew ciepła trysnęła-· 
na Mladę. niedźwiedź zachwiał się i padł na zie
mię. Wtedy dzie\\ 1;zyna ze koczyła z konia i 
trzymając go jedną ręką za uzdę, drugą poczęła 
raz po razie r<-\bać łeb ciężko dyszącego zwie
rzęcia. \:Vkrótce miała przed sobą trupa. 

Leżał on jak długi na suchym, żółtym piasku 
gościflca, brocząc obfkk krwią, osrebrzony caly 
blaskiem miesiąca. 07iewczyna stata nad nim r 
obcierała ręk4l obfh;ic potem zroszone czoło. 
z,I,rycięst."vo by lo zupełne, a co większa zape
wni ona żywność na długo. 

Odpocząwszy sobie nie 'O, odcięła tylne ła
py, obdarła je ze skóry i prowadząc za sobą 
mierzynka, poszla w· głąb puszczy, pełnej {)\v ych 
dzikich, strasznych gło '{w, jakie co noc w niej 
brzmialy. Mlada rozt>ałita \\ ielkie ognisko i 
~oczę-ta piec swą zdobycz. Wieczerzę miala 
wspaniałą i obfitą. 

Nasyciwszy si~ i odpocz4ws7.y sobie posta
nowita wrócić na ~ościniec i jechać dalej, łub 
tam resztę. nocy przepędzić, jako na miejscu ob- . 
szernieiszem i oś\vie -onem jasno przez księżyc. 
Wobec cicmn ·ści panujących 'vV borze, ogarniać 
ją poczęła znO\'- u ta traszna, zabobonna trwo
ga, jakiej już tyle razy doznawała i co żywo 
podnio.sta się i właśnie brała za cugle mierzyn
ka, gdy nagle przed ogn iem ukazała siQ jakaś 
czarna postać ludzka. 

(Crąg dalszy nastani).·· 

Rozmaitości. 
Rzadka przyjaźń wśród zwierząt. TakL 

przy'klad podaje "l .. owi e..._", organ galicyjskiego 
Towarzyst .va łow·ieckiego. \V menażeryi Ha
genbecka w Strassburgu, jeden z tygrysów za
wad wielką przyjaźń z malym pieskiem po
gromcy zwierząt. Kied:r raz, rozłączone do
tychczas zwierzęta. dla próby 'puszczone zo
staty do jednej klatki. do której wszedr, nie prze
czuwając nic złego. pogromca \\. towarzystwie 
swego pie ka. rzucił ię na tego ostatniego je
den z lampartów. \V te~ amej jednak chwili 
przyskoczył tygry- i zmusi t bJ.ilp~uta do pu
szczenia swej ofiary, która wyszła tylko z lek
ką raną, a któraby byłaby zginę.la niewątpliwie 
bez interwencyi tygrysa. 

Rezultat paryskiej wystawy. Zamknięcie 
rachunkowe paryskiej ~.ry tawy z roku 1900 o
g.Josił nieda\Fno generalny komisarz wystawy 
Alfred Gicard. \Vedług tego raportu wynosiły 
dochody: 126.3lS,l68 50 franków, rozchody 
119.225.705 13 franków. zatem czysty zy·sk \VY

nosi siedm milionów frankó\\". \Vystawę zwie
dziło trzy miliony osób, z których każda \vyda
la przeciętnie 500 fr. czyli razem półtora miliona 
franków. Wroku wy tawy powiększyły się do
chody podatkowe o 45 milionów, kolejowe o 80 
milionów, akcyZO'\\"e o ll.6 miliona. Teatry pa
ryskie zyskały 25,1 milionów \\ ięcej, niż zwy
kle. a oplata zabawowa na rzecz kasy ubogich 
podniosła się o 2.38 mili01'1a. Obrót banku fran
cuskiego podniós1 się w roku \\ y ~t:twy 0 830 
milionów franków. 



Nowe bakatystyczne oszczerstwo« : 
Oslawiany ,,Geselliger'' podal \V .. numerze 

·na 'niedzielę d. l listopada następującą koreśpon
dencyę ·z Bydgoszczy, którą ·natychmiast w ·pó
nh;dziatek rano "Pos. Tageblatt'' p'owfórzyl': · : , 
· · "W' tulejszym katolickim kDściele farńyib 

udziela się dzieciom katolickim,· ucżęszczają'c_ym 
na ·mmkę. p;rzygotowawczą ("l(onfirrriandet1~') 
nauki re·Hgii w języku polskim, mi.mo iż · )Vide 
dzieci po polsku nie rozumie. Dzied· te· usk;atZa.-
1y· się skutkiem tego na · to trakto_w'anfe swym 
nauczycielom. Nauczyciele prosili' · rejencyę· o 
za·wbieżenie złemu i skutkiem ' tego przesiedlo-

\ rio wikarych, udzielających na u ki po: polsku, i 
zastąpiono ' iCh ·innymi. Mimo to· .Otrzymują· na:.. 
.dal, tak jak dotychczas, także dzie'ci ; miw1ące 
tylko pO· pieiniecku naukę w języku pÓlskim·''. 

. Udaliśmy się natychmiast do kompetentnej 
ihsfancyi i otrzymaliśmy, jak się spodziewać 
należał-o, najzupełniejsze dementi hakatystyczne
go oszczerstwa: 

,,Wiadomość "Geselligera" jest od A-Z 
zmyśloną. W kościele farnyrr11 bydgoskim udzi.e
'Ja!.się · n:auki przygotowawczej do Sakrrunentów 
~więtycJ:I,.,~języku polskim· jedynie ·· tym .d.rzłe
dom, kfó're tym językiem wladają 'i kt()rych ro
dzke· WYł'ainie przekazania S\vych . dzieci do 
polsktęg:b, (:)'d·d'żia1u zażądali. · · . · 
· '~\~.~~~~7Y~U~i~ dzieci ni,emieckie- okoto 300-

-u .~~~zc~ają_, I1i:1 naukę niemiecką w kościele . po-
je~uickilil. · 

.--- -~---------.....! _x Ba~ń~~u!~!~cy .· ·~ 
Ktv rzec:tywiście .che~~ N ś 

· do łez :w~ru.ataj~c.'~ e'lly-. 

ta.ć niech kur>· S er ty. 

~na f>· ·m.-. z prze's. 5.fl?• 

Bar • .tzo pięknt• uowi Śfl bi

~t.ory;•zna z 18 v,if~;ru,, 

()e.na t;P.j p9.wiN~c\ ·w pię-
lu~e,i opr. ~ m. :1 }J zer: , 5,50. 

Szanownym Polakom w Schałke polecam . mój 
nowo zalożony 

skład cygar i papierosów. , .. 
Polskie papierosy mam w wielkiern wyborze. 

· . H. S T .E G f M. A N .N. . .· .. 
Scbalk:e, Gewerkenstr. 20, dawniej Wilhelmstr. 

Szanqwnym .Rodakom polecam mój w wielkim 
wyborze towarów zaopatrzony 

. skład mebli, 
sprzętów domowych i · kuchennych. .Maszyny do · go .. 
tQwania. .. ·. 

. Na życz~nie daje na odplatę. .Cale wyprawy 
zawsze m\ skladzie. . . ; . 

L. P a n i ck i, 
Bochum., Moltkeolatz i narożnik Adolfstr. 

.... 

, .Lud.wik St·awiński 
· ' :· · BRUCH~ U:arienstr. 221 ' 

• Jedyny polski ·interes tego rodzaju na calą 
pole~a . ·. . · . . . 
Na.Hep~ze ma8zyny do. szyf.'ia _już .od 20 
~ajlep87.11' ,ma8zyny do aot.owania~ 'Na 
pie~e r·óżriParo t·odz.aju. ~ajłt'ps~e 
· . ·· . · · · w~r~ztat repera.eyjny ·---._ 

·dla ko·ł 1 maszyn· do SZ)'eia~ 
-~~ Taniot• ~·eny. ~ 

8Głł_,e&fJIJ8Głiłl8fJ 
.. . ,;·.,, )'"• J . 

8· Res·ra:uracva ,. Reichsh'of" 
Cif . :.-~. ·:-··~ 'i '' ·. " 1 Ka.stropie, 
... t, przy-' .-ulicy W•ttł'nerstr . nr 28, 
·· -· :· ·:-~o~~ea • si:~ :up~z~jmie Ó~~~~ym wzglQdom. 

·8 .. , ;w1~rus Po!sk1·· Jest w teJ ręstauracyi wyłożony. 

eeeeG l · . BłAoi.~l!'aw~e ! 
Szano~rnym Rodakom donoszę, iż osi 

lem się .w Oberhausen przy ulicy SteJnstr. 
~o . 

· · .balwierz i fryzyer, 
·i _ zakładem ' dentystycznym. Wprawiam 
plombuje oraz wyrywrun zęby bez bólu. 
o laskaw·e poparcie mego przedsiębiorstwa . 

W. Kanbe, 

• 
1

: , •• ·O ~k :l rg:-.~·c 1i dzieCi '"·óbec na-uczycieli, o za
żaien:u t2 '(;:L . \\j[j;;;s'onem do król. rejenc''yi I1lC 
i1ie slysi 2..:~i~i . ] CdiiJ i<.:..J.( drugie UW~Żahl . żre:.. 
~ttą ·za, niemożliwe, ponieważ ~ _brak ku ·temu · 
wszcikiej_ podsta\\ r. ,\ .p.rcst Zaś kl'amliwem 

· i~~t, jakoby -.,:skmek {)'\\ego- za;":alcni'a nas'tąpila . 2 czeladnicy 
: byJ~ .iakakolw:iek rranslok:::u:r;:: księży. wikarych. · .·· Kiepenketl J+laniebn em \\Tcszcic cs:~-::z.:rs;.v.-~·:1; n:~zwać mu:- krawieccy 

- ~~~~ _'t\\ierdz~nie, jakoby dzieci. rnÓ\\''ią ' :e: :tylko po znajd~ . . zarat pracę przy 
ni~rniuc!<H, pópierały nankę prz:T'~t0~T-?.•i,·;.~zą w · dobrej płacy. . . 
języku polskim''. ·· ·' ·· · 'V\~~lhł-:.hn · 'Pocke cze.rwóny 1/+ · funt 20 . fcnyg!iw; 

. niebit~ski . 25. · 
1
. P1rz)d"Z\\' yczaiiiśJ?Yl s1 ię \Ypra\vdzL:. ~g kic1m- · a~~i~~~fg;;~~Ó~ii· .. , ... 
J~yc 1 enuncyacy1 "Ia (atysty(:zuy_ ~h: .·t~vn1 ra-

. · , · (Kor.ig Ludwig l . 
zem '\vszakże przebrał demmcyarit zwykłą mia-

"· ·. " "· 
" " 

3() czarny 

brunatny. " ,, 35 
rę podłości w swoim rodzaju i już nie za pomocą . a;; U i. Niii&Vram 1· 

t . . l l . d . l . t PoszukuJę 
spr9s -~wama, _ ecz s c:;trgt . są . oweJ na eza~oby 25 do30 J•oł)otników 
wypahc na czole denuncyanta, a przedewszvst-~ ! . · · 

srebn1y 
złoty 

" 

." 
." .40 " . 
" " 

kiem· gazet hakatystycznych, . otwierahl,cyc;:h- mu : z.e:mnyclt. ' .. l 
gośCinnie $We lamy nowe pietno nikczemności. Płaca:. '35· fen .. na' ~o zinę. l Najlepsza. i ·na]tań.szii tabaka. 

do .. palenia · · ' t ( .·>T . . ·~) · . Zgłaszać· mozna s1ę 1 - ~ 
, ~1\UL Pozn. · ·:·· . ...., DorHnund,"if", 

===~~~~~~~=~~..;;.. przy ulicy Enschederstr. 9a. 

: r l różnvch. slron·~ . . 8!~a~!!~:t~!.·, . Oldenkolfa wRees .. · 
·: Bochum. Stwierdzamy, że. centrowa •• VvesWili

sche Voll{szeitung". której redaktorem jest p, I(nappe, · 
powtarza za "TremoniąH kłamstwa,. .W sprawie wybo- . 
rów w l(astroóie. Wszystko więc, cośmy napisa.łl. o : 
1). :Lensingu i .~Tremonw•, odnosi sie także do v.'l(nap
ve'go i jegQ ,.WestUiierki". To sarno 'czyni centrowa 
.,fssener Volkszeitun.g"'. · 

· Bochum. Wkopalni "Konstantin" zostal zabity 
górnik tl. Friedrich. · 

.r_ Henie. Pożar zniszczył zabudowanie rolnikił 
·,Rólte 'go. Szkody obliczają na 100 tysięcy marek~. 

~rechteli. Gdy przedsiębiorca furmanek Schin1-
iłwGk UpominaŁ się u górnika Bunck o _j{:omorne,' ten
ze uderzy! go dębowym kiiem w grovię i zabil go. 
Buncka ar~sztowano. 
:L: :A\enge4,e. · .W kopalni .,Adolf von Hausemann'' 

zqstat-. górni.!< Józef Rybaczyk niebezpiecznie poka-
leczonv. . 

E·win&. · I(ooalnia ,.Minister Stein" świętowala ·z 
powodu· hrą.ku popytu na węgle. . 
· Bachmut (gub. Jekaterynoslaw). Przy robotach 
z~mnych zostalo kilku robotników zasypanych. Pra
ce ratunkowe trwają już trzy dni. Zasypani jeszcze 
żyją, gdyż dochodzą ich glosy, wolające 0 pomoc. 

.{. 

Rozmaitości~ 
W sprawie niezręczneg-o niekiedy tlomaczenia w 

· sądzfc· polskich wyrażeft piszą ,.Kur. P.'' z Bydgo
~ .:.;. .' : .. r:·z~-z11ać" mieli znawcr w procesie prze- ' 
(.,· .. , .. J. r. ;:· y;; lc..:;:;,ie;j prze...: ,.d3.urend anerkennen"' Uo
ma.ó ·ć. 'i'1, p ·z:;~ic;: ac1~::nio przypomina o-kolicznoś6 
: · . .. .. , ,;~·: 1:.: .,s~,·i-,/ ;:::uLI-;, om w początku 60 lat zeszle-
~ .~~:·ul ··:::~ i · J.;--~:'~.Y:1~ ;: tr:~0 s2 ::1 c~o s!o,, .. r..~k~. cze·r;J::t 
L . · ·\· r.<·:::~·; J~ r;·::-esie, ze zdania pewne~o J)Odchwy~ 
cone;· 1;<::1, .. ' 'ii,Vi .1.d:1.m \Yam z góry, że ni.ebo.rak sie
dz.ial w kozie" wytworzy! przysięgly tlomacz sądo
wy w języku niemieckim następujący dziwoląg:- ,"f ch 
sag e Buch vom Berge he rab, dass . der Iiimmelkre))'s 
i)l der Ziego sass''. To tlomac;Zenie slyst;.alem na wla-
sne uszy. . 

Nowe przepisy dotyczące używania pociąg-ów 
•• D" pozwalają, jak piszee "Nordd. AUg. Ztg.:·, na 
to, aby pasażerowie, którzy wykupili bilety wprost 
do celu podróży, mającej się kontynuować bez . p,~zer
wy, przesiadywali z jedne~ o pociąg-u · "D" do drugiego 
·takiego· pociągu · bez wykupienia nowe~ o biletu. zwa
ne~o - ,.Platzkarte''. Ale tylko \V takim razie nie po
trzeba nowego takiego biletu, gdy pasażer · przesiada 
do : ·drugi.e9:0 pociągu .,D" na tym samym dworcu. -na 
którym z .pierwszego pocia,gu wysia~U. 

......... ~~ 

.. 1 ...... • · ~p !l~· f;łt. 
Różn«-1 ·ksi•ążid . i 

l 
polec.L Kriiię.gt\~' uit. )' '-'•• · l 

Po:lsk" \tJ H .d l.t.:rr:: •••.•. , .•••. , 
zastępca w Hochum 

\Vjlh.. ł1olfermanń, 
Boebum, · ·'Nibeltingrn~tr. nr. 14. 

!!! :Natychmiast!!! 
pr~ybądźCłe do 

s. · Kleczewskiego w Herne, . ul. Bahnhofstr. nr. &8. 
gdyż pr~yjdą ·na .spr~Bdaż z int.Presu., który .z·ba~~ru-tował, paletoty zimOl\' e i 11· 

J,ranla, po , zad.?ii,viająco . i dotąd niebywałych cenach. · 
· Około . 100 pa.letotów In.ę.z~icl!, kqlor._, cr;arny. i szary, ~~tmia~t Hi mr, teraz 

tylko ·7 ,50 mr. . . . . . . . ,. . . .·. . . : . . . . 
Oko.ło 200 · ubJ~ą.n męzldfl'll~ ·rb?;ne · mqt,}iw~ ~ -9lory. ;r,amia.sł :'0 mr .. trnn: 10m. 
O_koł~ · l < u ciężł,ieh kosntatyeh. ża~J,~~.?"!'<~ ~j!'unvyelt~ x t·i.:.pł::~t podszew-

po 3.5( m r. . . . . . . ... , . l\'' . u . . . 

Około . .JuO eleg·a:nckicb st~odni JJa nie:d~-~-~Ję;··. ,1·sz.ystJde fłul,y p t:,~ .f mr. 
\Yielki wybór płaszczy i ubra11 dla d~deci,' t.itl{i'ch 'c~n ·nikt jt•szcze nie' "·i d.t'.iał. 

Obejt·zvjcl.~~~ so t>l e =..ej-. '-Cći~dzi~l o bu "t1t~· a. 
Wysokie 1,rzea·ilii da. m~k-ie Ul) szmu_o-..va·I.lia III H.a_m· .· a§Że 'n~ę.· zkie. •. spi1kowane. ~,50 rnr. 

i 11 ~P;r,ikami 4,50 . mr. T.rzewi~i nh•cłdełne dla męzc.zy1m :.>.60 mr. 
·· .Da.m§ ~de• pumtonf-l domowe 80 ·fen. -P6ł~oty · i d~ sz.ntu•)wania. dla · .. 
ni~~ ~l~SiiiJ(~ tJze-wiki ·jedwabne e1eg. 6;00 nw, . mężt.zyzn .. 3,01J :mr. 
'rf'z.ewiki .. z guz!kami dla dzieei . . . . :·. . Ti'it~w· iki. dla dzieci z cię.żkiej akó- , 

'21-24 25-26 · 27-.30 3l -;- 35 . · · ry · 'il g-\voźd:1..il\mi · od 2)60 :mr. 
1,85 mr. · 2,20 nu. 2,50 mr. 2~g5 m l'. · . , . · . . •. · . 

·2·o·~ · par·. :.~rzewików d.o..-Qw,:c~ ·fir~ cJzie,~i ~ ~d 36 fen. pM~z. ·· 

.. .. S. · :EleCze:ws i" · . . 
Berne, Bahnhofstr. 68.. ....:__ ·l.astrop, ;naprzeciw oberż) Punge. 

, . Ptzyby"v.fljący :z oh~vodu '25 mil otrzymaJ!\ zwrot ko~~tów J•łPtbeży. · 
·Nieth ni~ t nit"J Z«Uli~fłb- liorz.y~t~ćr r. ·tej sposol)nośt·i! · 
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